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علی شریف جدیدی ،1محسن حسن نتاج کردی

چکیـده

از آنجـا کـه بانـک انصـار ،بـهعنـوان یـک جامعـه سـازمانی اسـت ،فعالیتهایـی کـه در آن صورت
مـی گیـرد بـهطـور مکرر تحت تاثیـر محیط یا جو سـازمانی قـرار دارد .همچنین محیط و جو سـازمان
توسـط سـازمان قابـل کنتـرل نبـوده و عوامل خارجی بسـیاری بـر آن تاثیر گذار اسـت؛ لـذا مطالعه جو
سـازمـانها از اهمیـت ویـژهای بـرای سـازمان ها برخـوردار است .بنابراین انتـظار میرود جو سازمانی
مناسـب بتوانـد بـا ایجـاد انگیـزش در کارکنان بانکهـا ،موجب بهبـود روحیه کارکنان ،مشـارکت افراد
در تصمیـم گیـریهـا و ازدیـاد خالقیـت و نـوآوری شـود و بهعنوان یـک منبع مهم در تامین سلامت
سـازمانی بـه حسـاب آیـد .بـر ایـن اسـاس هـدف از پژوهـش حاضـر ،بررسـی رابطـه بین جو سـازمانی
و سلامت سـازمانی در بیـن کارکنـان شـعب بانـک انصـار در سـال  1395اسـت .روش ایـن پژوهـش
توصیفـی و از نـوع همبسـتگی بـوده و از حیـث هـدف کاربـردی اسـت .جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش،
شـامل کارکنان(صـف) شـعب بانـک انصـار به تعداد  3896نفر اســت .روش نمونــه گیــری تصادفی
طبقـه ای بـوده روش پژوهـش از نـوع پیمایشـی بـودهاســت .بهمنظور سـنجش سلامت سـازمانی از
پرسشـنامه محقـق سـاخته حـاوی  47گویـه در  14مولفـه و جهت سـنجش جو سـازمانی از پرسشـنامه
لیل ساسـمن و دیپ( )1989که شـامل  20گویه و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون همبسـتگی و
رگرسـیون چندگانـه اسـتفاده شـدهاسـت .از یافتههای پژوهش مـی توان نتیجه گرفت کـه بانک انصار
بـا ایجـاد جوی مناسـب در سـازمان مـی تواند در جهت ایجاد و بهبود سلامت سـازمانی گام بــردارد.
بـهویـژه ،بـا ترسـیم اهداف مورد قبـول و واضح برای کارکنان ،اتخاذ سیاسـت های سـازمانی که موجب
رضایـت کارکنـان از روشهـای انجـام کارها در سـازمان شـود و همچنین تدوین سیسـتم عدالت گونه
در پرداخـت حقـوق و پـاداش ،مـی توانـد در این زمینه موثرتر باشـد.

واژههای كليدی

جو سازمانی ،سالمت سازمانی ،وضوح اهداف سازمانی ،رضایت از پاداش ،رضایت و توافق رویه

 .1بانک انصار ،کارشناس مسئول پیشگیری از تخلفاتa.sharif@ansarbank.com ،
 .2دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول)Mohsen.Nataj.K@Gmail.com ،
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مقدمـه

بـا توجـه بـه اهمیـت نظام پولـی و بانکی در پیشـبرد اهـداف اقتصادی کشـور میتوان برداشـت
کـرد کـه ،بانکهـا بـهعنـوان مهـمتریـن عنصـر بـازار پولـی ،نقـش بسـیار مهمـی را در اقتصاد کشـور
ایفـا میکننـد .بـا گسـترش و افزایـش رقابـت در بازارهـای پولـی ،فعالیـت بانکها و مؤسسـات مالی
ابعـاد گسـتردهتـری بـه خـود گرفته و بدون شـک توسـعه اقتصـادی بدون توجـه به نقـش بانکداری
و بازارهـای پولـی امـکانپذیـر نخواهـد بـود .بنابرایـن بانکها و موسسـات مالی بـهعنـــــوان یکی از
مهـمتریـن زیربناهـای توسـعه اقتصـادی در هـر جامعـه از جایـگاه خاصـی در نظام اقتصادی کشـور
برخوردارنـد و در صورتـی خواهنـد توانسـت وظیفـه خطیـری را که به دوش آنهاسـت به نحو احسـن
انجام دهند که سـازمانهایی سـالم و پویا باشـند (دجوی و ویلسـون .)2003 ،در سـازمانهای سـالم،
کارمنـدان متعهـد ،وظیفـهشـناس و سـودمند هسـتند و از روحیـه و عملکـرد باالیـی برخوردارنـد.
درحقیقت سلامت سـازمان از لحاظ فیزیکی ،روانی ،امنیت ،تعلق ،شایسـته سـاالری و ارزشـگذاری
بـه دانایـی ،تخصـص ،و شـخصیت ذینفعـان ،رشـد قابلیتهای آنهـا و انجام وظایف محول شـده از
سـوی فراسیسـتمها بر سـازمان تاثیر بسـزایی دارد (عالقه بند .)1387 ،بنابراین سـازمانهای سـالم
سـبب افزایـش انگیـزه و عالقـهمندی بـه کار در کارکنان شـده و از ایـن طریق موجب افزایـش بهرهوری
در سـازمان میشـود (حقیقـت جو و ناظـم.)1386 ،
ادبیـات و مبــانی نظـری نشــان میدهـــد کـه عوامـل متعـددی بـر سلامت سـازمانی موثرنـد
کـه از جملـه آن میتـوان بـه عدالـت سـازمانی ،روحیـه کارکنـان ،سـبکهای رهبـری مدیـران ،هوش
هیجانـی و ...اشـاره کـرد (طاهـری1381 ،؛ آرامی1385 ،؛محمـدی .)1390 ،در تبیین ایـن عوامل ،جو
سـازمانی و چگونگـی تاثیـر آن بر سلامت سـازمانی از جمله مواردی اسـت که کمتر بـه بحث گرفته
شـده است.
جوسـازمانی بـه ادراک کارکنـان از محیـط عمومـی کار در سـازمان اطلاق شـده کـه متأثـر از
سـازمان رسـمی و غیـر رسـمی ،شـخصیت کارکنـان و رهبـری سـازمانی اسـت (هـوی و ومیکسـل،
 .)1382جـو سـازمانی سـالم و حمایتگـر باعـث اعتمـاد بیشـتر افـراد و روحیـه بـاالی آنـان و بالطبـع
باعـث افزایـش کارایـی کارکنـان میشـود و افزایـش کارایـی کارکنـان بـه نوبـه خـود عامـل مهمی در
افزایـش بهـرهوری سـازمانها محسـوب میشـود (قلعـه قاضـی و نوررحمانـی.)1395 ،
بـا توجـه بـه بازارهـای رقابتـی امـروز و تلاش سـازمانها در تصاحـب سـهم بیشـتر بازارهـا ،بـه
منظـور حفـظ حیـات و افزایـش سـودآوری بـرای سـازمان و سـهامداران ،مولفـه بهـرهوری سـازمانی
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نقشـی بـا اهمیـت و بسـزا را بـهمنظور دسـتیابی به این مهـم ایفا میکنـد .از آنجا که مفهوم سلامت
سـازمانی بـهعنـوان مولفـهای جامـع و کامـل در افزایـش بهـرهوری ،تاثیر مسـتقیم داشـته و میتواند
بـه حیـات و پیشـبرد اهـداف سـازمانی کمـک کند ،لـذا باید بـرای این مفهـوم برنامهریـزی صحیحی
داشـت (فیشـر و سـایک .)2007 ،بانـک انصـار نیـز همچون سـایر سـازمانها در بازار رقابتـی پولی و
مالـی نیازمنـد افزایـش بهـرهوری خـود بـوده و در همین مسـیر باید توجـه خاصی به مولفه سلامت
اداری کنـد .از ایـن رو بانـک انصار ضمن تعریف شـاخصهای سلامت اداری بهمنظور پیادهسـازی
آنهـا در بانـک مبـادرت بـه شناسـایی عوامـل تاثیرگـذار در حـوزه سلامت اداری کـردهاسـت ،یکی
از مهمتریـن عوامـل تاثیـر گـذار بـر مولفههـای سلامت اداری جـو سـازمانی اسـت؛ زیـرا ایـن عامل
محیطـی تاثیـر مسـتقیم بـر سـرمایههای انسـانی یک سـازمان داشـته و به واسـطه این سـرمایهها بر
روی سلامت اداری تاثیرگذار اسـت (فرمهینی و شـفیع زاده1391 ،؛ حیدری .)1389 ،بر این اسـاس
بانـک انصـار بـا هـدف شناسـایی میـزان تاثیـر پذیـری سلامت اداری از جو سـازمانی و طبقـات آن،
تحقیـق مذکـور را در نظـر قرار داده اسـت.
در ادامـه بـا مـرور بـر مبانـی نظری پژوهـش ،پیشـینه پژوهشهای گذشـته داخل و خـارج مورد
بررسـی قرار گرفته و سـپس فرضیههای پژوهش و روششناسـی تحقیق ارائه خواهدشـد و در پایان
تحلیـل دادههـا انجام شـده و پیشـنهادی برگرفته از تحقیق ارائه میشـود.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بی شــک دنیای امروز ،دنیای انسانهاســت و متولیان ســازمانهای مختلف انسانها هستند.
ســازمانها بدون وجود انسان نهتنها مفهومی نخواهند داشت بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد شد.
از سوی دیگر زندگی اجتماعی انسانها مستلزم همکاری ،همیاری و برآوردن نیازهای متقابل است.
این امر منجر به تقســیم کار و توســعه تخصصها و مهارتهای مختلف شده و بر پیشرفت کمی و
کیفی و آثار و نتایج آن افزوده است و روابط اجتماعی و سازمانیافته او را در قالب نهادها ،موسسات
و واحدهــای کم و بیش تخصصی گســترش داده اســت .بدیهی اســت که بخش زیــادی از زندگی
بزرگســاالن صرف کار میشــود و به نظر میرســد که فعالیت کاری از نظر ســامت روانی شخص،
فعالیتــی مهم بهحســاب میآید .کار صرف نظــر از تامین مالی ،میتواند برخی از نیازهای اساســی
آدمی نظیر تحرک روانی و بدن ،تماس اجتماعی ،احســاسهای خود ارزشمندی ،اعتماد و توانمندی
را ارضا کند .از آنجا که جامعه یک جامعه ســازمانی است ،فعالیتهایی که در زمینه تولد ،تحصیل،
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کار ،تفریح ،رشــد معنوی و مرگ در جامعه صورت میگیرد ،بــهطور مکرر تحت تاثیر محیط یا جو
سازمان قرار دارد (سلیمان.)2011 ،
جو ســازمانی شــیوهها و الگوههای زیربنایی اســت که در پیش فرضها ،مصادیــق و اعتقادات
نهفته اســت و فرهنگ را میسازد (وانگ و احمد .)2004 ،در واقع جو سازمانی مجموعه ویژگیهایی
اســت که یک ســازمان را توصیف میکند و آن را از دیگر سازمانها متمایز میسازد؛ تقریبا در طول
زمان پایدار اســت و رفتار افراد در ســازمان را تحت تاثیر قرار میدهد (گلمن و املینگ .)2003 ،جو
سازمانی نگـــرش و رفتار کارکنان را هـــم بهصـورت مثـبت (مانند بهـرهوری و رضایت شغلی) و هـم
بهصورت منفی (مانند غیبت از کار و ترک خدمت) و بهطور مســتقیم یا غیرمستقیم توسط کسانی
که در ســازمان کار میکنند تحت تاثیر قرار میدهد ،از اینرو با توجه به تاثیری که جو ســازمانی بر
رفتار کارکنان دارد ،مدیران ،بهویژه در محیط رسمی بانک ،باید جو مناسبی در سازمان ایجاد کنند تا
به نحوه مطلوب به اهداف و آرمانهای سازمان دست یابند (ادمونتو و وسترن.)2002 ،
از عناصر دیگر در پیشــبرد اهداف و آرمانهای ســازمان ،عالوه بر جو سازمانی ،سالمت سازمانی
اســت .سالمت سازمانی مفهومی اســت که بهمنظور انعکاس اثربخشی یک ســازمان در محیطهای
مختلف و بهمنظور نشــان دادن یک ســازمان جهت ایجاد تغییرات در شرایط پدید میآید (جانیس،
 .)2000در دنیــای پرتنــش و پرتالطم امروز ســازمانها بیش از هر زمان دیگری نــه تنها باید قادر به
ســازگاری با تغییرات باشــند بلکه حتی خود نیز به اســتقبال تغییر بروند و برای رویارویی با هرگونه
دگرگونی محیطی آماده باشــند .چنین سازمانهایی بی شک ســازمان سالم هستند زیرا همانطور که
مایلز گفته اســت "ســازمان ســالم در دراز مدت قادر اســت خود را در برابر تغییرات محیطی حفظ
کند" .بقای سازمان سالم در گرو داشتن کارکنان سالم است و زمانی کارکنانی سالم ،پر توان و توانمند
در ســازمان خواهیم داشت که در روابط سازمانی ،جو سازمانی مناسبی در آن سازمان حکمفرما باشد.
این چنین کارکنانی به آینده درخشان در کنار سازمان توانمند خود ،امیدوار خواهند بود (رضایی صوفی
و همکاران1391 ،؛ ایران زاده و همکاران .)1391 ،بر این اســاس با توجه به مطالب مطروحه هدف این
پژوهش بررســی رابطه جو ســازمان با سالمت سازمان است .بهمنظور دســتیابی به هدف فوق مرور
پیشینه تحقیقهای انجام شده ،میتواند مفید باشد که در ادامه به آن پرداخته شده است.
دلگشــائی و همکاران ( )1387به بررسی رابطه جو ســازمانی و تعهد سازمانی کارکنان و مدیران
بیمارســتانهای آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی همدان پرداختند .یافتههای آنان نشان داد ،جو
سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی کارکنان و مدیران دارد.
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جهانیــان و همــکاران ( )1394بــه بررســی نقش جو ســازمانی بر میــزان بهــرهوری کارکنان در
آموزشکدههای فنی و حرفه ای استان تهران پرداختند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که بین ابعاد جو
سازمانی و بهرهوری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
وکیلی و همکاران ( )1390به بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه
پرداختنــد .نتایج پژوهش آنان نشــان داد که رابطه معناداری بین مدل ســامت ســازمانی و رفتار
سازمانی مدیران دانشگاه وجود دارد.
توفیقی و همکاران ( )1390به بررســی تاثیر تغییرات ســازمانی بر شاخصهای سالمت سازمان
و ارتباط آن با اثربخشــی ســازمانی پرداختند .نتایج آنان نشان داد که اثربخشی سازمانی همبستگی
مثبت ،مستقیم و معنی داری با شاخصهای سالمت سازمان دارد.
صوفی و همکاران ( )1391به بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش
و جوانان استان گیالن پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین تمامی ابعاد سالمت سازمانی
شــامل ارتباط ،مشــارکت ،تعهد ،اعتبار ،روحیه ،اخالقیات ،عملکرد ،تعیین هــدف ،رهبری حمایتی،
کارایی و منابع با اثربخشی سازمان ارتباط مثبت و معنیداری وجود داشت و در نهایت بین سالمت
سازمانی با اثربخشی رابطه مثبت و معنیداری مشاهده شد.
صالحی امیری و شادالویی ( )1392به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سالمت نظام اداری در تحقق
طرح تحول نظام اداری پرداختند .نتایج آنان نشان داد که با توجه به نقش بسزای نیروی انسانی بر
ســامت سازمانی و نگرش دو بعدی به انسان ،ضروری است .ابتدا با اصالح نظام حقوق و دستمزد
نیازهای مادی و معیشــتی کارکنان را بر طرف ســاخت ،سپس با برنامههای آموزشی -تربیتی زمینه
تحول درونی و پیشرفت معنوی کارکنان را فراهم آورد.
ایران زاده و همکاران ( )1392به بررســی رابطه بین ســامت سازمانی و بهرهوری کارکنان شاغل
در دانشــگاه آزاد اســامی تبریز پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشــان داد که بین مولفههای سالمت
سازمانی و بهره وری کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز رابطه معناداری وجود دارد.
جوانا ( )2006به بررســی رابطه جو ســازمانی با خالقیت و نوآوری پرداخت .نتایج نشــان داد که
متغیر جو سازمانی با متغیرهای خالقیت و نوآوری رابطه مثبت ،مستقیم و معنادار دارد.
جمال نظری و همکاران ( )2011به بررسی نقش فرهنگ و جو سازمانی بر حمایت از سرمایههای
فکــری پرداختند .در این پژوهش که بر روی ســازمانهای خاورمیانه و کانادا صورت گرفته اســت،
مشخص شده است که عوامل فرهنگ و جو سازمانی نقش موثری بر سیستم مدیریت و حمایت از
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ســرمایههای فکری دارند و بر اثر بهبود این عوامل کارکنان ســازمانهای خاور میانه درک بهتری از
سیستمهای مدیریت سرمایه فکری نسبت به همتایان کانادایی خود دارند.
آرورا و همکارانش ( )2012در پژوهشــی به بررســی رابطه میان جو ســازمانی و تعهد کارکنان به
اهداف ســازمان پرداختند .این مطالعه نیز نشــان میدهد که جو سازمانی میتواند در کنار عواملی
همچون سبک رهبری ،ارتباط کارکنان و سرپرستان ،درگیری در نقش و تصمیم گیری ،نقش موثری
در تعهد افراد به اهداف سازمان ایفا کند.
پاتل ( )2007به بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و تعهدسازمانی در بین کارمندان پرداخت .نتایج
تحقیق او نشان داد که یک ارتباط مثبت و معنی دار بین سالمت سازمانی و تعهدسازمانی وجود دارد.
بهطور کلی بر اســاس مبانی نظری و پیشینه پژوهش میتوان بیان داشت که سالمت سازمانی
بهعنوان یکی از مهمترین عواملی اســت که میتواند بر بهرهوری ســازمان تاثیر داشته باشد؛ چرا که
با کمک مولفههای ســامت ســازمانی و توجه به آن نه تنها ســرمایههای انســانی به بیشترین بازده
خود میرسند بلکه فرآیندهای تعریف شده در سازمان نیز به فرآیندهای صحیح و در راستای اهداف
ســازمانی تبدیل میشــوند و رابطه میان کارکنان و فرآیندها واضح و روشن میشود .از آنجا که بخش
زیاد نیروی محرکه سازمان ،سرمایههای انسانی و کارکنان آن هستند ،لذا بهمنظور پیادهسازی سالمت
ســازمانی باید توجه ویژهای به این مولفه شود (لنچیونی .)2008 ،توجه به این نکته ضروی است که
انســان موجودی اجتماعی بوده و از محیط تاثیر گرفته و بر آن تاثیرگذار خواهد بود بر این اساس با
توجه به این مهم ،در ســاختاری کوچکتر از جامعه و در ســازمانها ،کارکنان از محیط سازمانی تاثیر
میپذیرد .این محیط ســازمانی را میتوان در قالب جو سازمانی تعریف کرد (فرمهینی و شفیع زاده،
1391؛ حیــدری .)1389 ،از ایــن رو باید توجه ویژه ای را به مقوله جو ســازمانی یا همان فضای حاکم
بر ســازمانها داشت .اما ســوالی که مطرح میشود این اســت که آیا میتوان از طریق توجه به جو
و فضای حاکم بر ســازمان ،به بهبود و توســعه اثربخش کارکنان بهعنوان اصلی ترین مولفه سالمت
ســازمانی دســت یافت یا خیر؟ لذا باید بهواســطه کارکنان ســازمان به میزان رابطه جو سازمانی با
سالمت سازمانی دست یافت و به همین منظور تحقیق حاضر تعریف و مورد بررسی قرار گرفته است.

فرضیههای پژوهش

تحقیـق حاضـر درصـدد ارزیابـی رابطـه جوسـازمانی بـا سلامت سـازمانی کارکنـان بانـک انصـار
اسـت تـا بـا هـدف بهبـود و اعتلای سلامت اداری ،عوامـل موثـر بـر جـو سـازمانی را توسـعه داده
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و سـاختار محیـط و فرهنـگ سـازمانی را مهندسـی مجـدد کنـد و ایـن بانـک را تـا حـد ممکـن بـه
سـوی اهـداف متعالـی هدایـت کنـد .بـر ایـن اسـاس هـدف اصلی پژوهـش حاضـر ،شناسـایی رابطه
بیـن جـو سـازمانی و سلامت سـازمانی کارکنـان بانـک انصـار اسـت .از اهـداف فرعی ایـن پژوهش،
ارزیابـی عوامـل تشـکیل دهنـده جـو سـازمانی بر سلامت سـازمانی اسـت .با توجـه به اهـداف فوق
فرضیههـای ایـن پژوهـش بـرای آزمـون بررسـی رابطـه جوسـازمانی بـا سلامت سـازمانی ،بـهصورت
زیـر قابـل ارائه اسـت:

فرضیه اصلی

بین جو سازمانی و سالمت سازمانی در بانک انصار رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیههای فرعی

 -1بیـن وضـوح اهـداف سـازمانی و میـزان سلامت سـازمانی دربین کارکنـان بانک انصـار رابطه
معنـاداری وجود دارد.
 -2بیـن وضـوح و توافـق نقشهـای سـازمانی و میـزان سلامت سـازمانی در بیـن کارکنـان بانک
انصـار رابطـه معناداری وجـود دارد.
 -3بیـن رضایـت از پـاداش و میـزان سلامت سـازمانی دربیـن کارکنـان بانـک انصـار رابطـه
معنـاداری وجـود دارد.
 -4بیـن رضایـت و توافـق رویههـا و میزان سلامت سـازمانی دربیـن کارکنان بانک انصـار رابطه
معنـاداری وجود دارد.
 -5بیـن اثربخشـی اطالعات و ارتباطات ،و میزان سلامت سـازمانی دربیـن کارکنان بانک انصار
رابطـه معناداری وجود دارد.

روش پژوهش

ایـن پژوهـش از نظـر هـدف کاربـردی و از نظـر روش ،توصیــفی-همبســـتگی اسـت.جامعه
آمـاری آن ،تمامـی کارکنـان صـف بانـک انصـار در سـال  1395هســـتند کـه بهـ شـیوه نمونـه گیری
تصادفی-طبقـه ای و بـر اسـاس فرمـول نمونـه گیـری کوکـران تعـداد  384کارمنـد بـه عنــوان نمونه،
مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد .بـرای سـنجش متغیـر جـو سـازمانی از پرسشـنامه استانـــدارد جـو
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سـازمانی لیل ساسـمن و سـام دیپ ( )1989اسـتفاده شـد ،که شـامل  20گویه و پنـــج مولفه وﺿﻮح
و روﺷﻨﻲ اﻫﺪاف (گویههـای 1تـا ، )4وﺿـــﻮح و روشـنی ﻧﻘــﺶ (گویههای 5تـا ،)8رﺿﺎﻳــﺖ از ﭘﺎداش
(گویههـای 9تـا ،)12رﺿﺎﻳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ روی روﻳﻪﻫﺎ (گویههـای 13تـا )16و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اطالعـات و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت (17تـا )20اسـت .ایـن پرسشـنامه دارای  20سـوال بـوده کـه هـر سـوال دارای پنـج گزینـه
ً
ً
کاملا موافقـم) اسـت .همچنین برای سـنجش
(کاملا مخالفـم ،مخالفـم ،بـی نظـرم ،موافقـم و
بسـته
متغیر سلامت سـازمانی از پرسشـنامه محقق سـاخته اسـتفاده شـده است که این پرسشـنامه دارای
 47سـوال بـوده و بـا هـدف بررسـی و ارزیابی میزان سلامت سـازمانی کارکنـان بانک انصـار طراحی
و معرفـی شـده اسـت .نمـره گـذاری ایـن پرسشـنامه براسـاس طیـف لیکـرت  5درجه ای بـوده و هر
ً
ً
کاملا موافقم) اسـت.
(کاملا مخالفـم ،مخالفـم ،بـی نظـرم ،موافقـم و
سـوال دارای پنـج گزینـه بسـته
در ایـن پژوهـش بـرای تعیین روایی پرسشـنامهها از روش روایی محتوا اسـتفاده شـد و پرسشـنامهها
توسـط اسـاتید دانشـگاه و متخصصـان امـور بانکـداری مـورد تاییـد قـرار گرفتـه اسـت و اطمینـان
حاصـل شـد کـه پرسشـنامهها همـان خصیصـه مـورد نظـر پژوهشـگر را میسـنجند و از اعتبـار الزم
برخـوردار هسـتند .همچنیـن بـرای تعییـن پایایـی پرسشـنامهها از آزمـون آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده
شـد کـه مقـدار ضریب برای سلامت سـازمانی ،0/96جو سـازمانی ،0/94وضوح و توافـق هدف ،0/83
وضـوح و توافـق نقـش  ،0/85رضایـت از پـاداش  ،0/82رضایـت و توافـق رویههـا  0/86و اثربخشـی
اطالعـات و ارتباطـات  0/81بـهدسـت آمـد .بـر ایـن اسـاس میتـوان پایایـی پرسشـنامههای مذکـور
را بسـیار خـوب ارزیابـی کـرد .همچنیـن بـرای تحلیـل دادههـا از آمار توصیفـی (میانگیـن و انحراف
معیـار) و آمـار اسـتباطی (ضریـب همبسـتگی پیرسـون و رگرسـیون چندگانـه) بـا کمـک نـرم افـزار
 SPSSاسـتفاده شـده است.

یافتههای پژوهش

توصیف مشخصات نمونه

یافتههای حاصل از آمار توصیفی نشــان میدهد که بیشــترین فراوانــی مربوط به افراد بین36
تا  40ســال بوده که 38/3درصد از کل نمونه را شــامل میشوند .و همچنین کمترین فراوانی مربوط
بــه افراد  25ســال و کمتر از آن اســت که  0/8درصــد از کل نمونه را تشــکیل میدهند .در ارتباط
با وضعیت تحصیلی بیشــتر پاســخگویان ( 60/2درصد) داری مدرک تحصیلی لیســانس هستند.
همچنین بیشتر افراد نمونه دارای سابقه خدمت بین 11تا  15سال بوده که 37/2درصد از کل نمونه
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را شامل میشوند .اطالعات تکمیلی دادههای توصیفی در جدول شماره  1وجود دارد.
جدول شماره  :1توزیع و درصد فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی
متغیرهای جمعیت شناختی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

 25و کمتر از آن

3

0/8

0/8

 26تا 30

22

5/7

6/5

گروه سنی

 31تا 35

93

24/2

30/7

پاسخگویان

 36تا 40

147

38/3

69

 41و بیشتر از آن

119

31

100

جمع

384

100

-

فوق دیپلم و پایین تر از آن

86

22/4

22/4

لیسانس

231

60/2

82/6

فوق لیسانس و باالتر

67

17/4

100

جمع

384

100

-

 5و کمتر از آن

29

7/6

7/6

 6تا 10

28

7/3

14/8

سابقه خدمت

 11تا 15

143

37/2

52/1

پاسخگویان

 16تا 20

136

35/4

87/5

 21و بیشتر از آن

48

12/5

100

جمع

384

100

-

مدرک تحصیلی

یافتههای توصیفی دادههای پژوهش

جدول زیر نشاندهنده این واقعیت است که میانگین سالمت سازمانی در بانک انصار 2/9824
است که این موضوع موید این است که میزان سالمت سازمانی در بانک انصار تقریبا نزدیک به حد
متوســط (یعنی  )3بوده که این موضوع نشان از ضرورت توجه بیشتر به عوامل تاثیرگذار در بهبود
ســامت سازمانی ،از جمله جو سازمانی و ابعاد آن است .همچنین جدول شماره  2نشان میدهد که
میزان جو ســازمانی بانک انصار نیز در حد متوســط است؛ بر این اســاس مدیران ارشد بانک انصار
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باید توجه بیشتری به جو سازمان و ابعاد آن که سبب ایجاد جو مناسب و متعالی در بانک انصار و
بهبود و افزایش میزان سالمت سازمانی در این مجموعه می شود ،داشته باشند.
جدول شماره  :2آمار توصیفی دادههای پژوهش
سواالت مربوط

تعداد

میانگین

انحراف معیار

سالمت سازمانی

47

2/9824

0/7016

جو سازمانی

20

3/3281

0/8043

وضوح اهداف

4

3/2552

0/9520

وضوح و توافق نقش

4

3/6100

0/9646

رضایت از پاداش

4

3/1549

0/9787

رضایت و توافق رویهها

4

2/9375

0/9201

اثربخشی اطالعات و ارتباطات

4

3/6829

0/8282

همچنین معنی داری مشــاهده شده در جدولهای شماره  4و  5در همه موارد ،از معنیداری در
سطح آلفای  0/05بزرگتر بوده و این بدان معنا است که مقیاسهای پژوهش دارای توزیع نرمال بوده
و استفاده از آزمونهای پارامتریک مجاز است.
جدول شماره  :3آزمون کولموگرف اسمیرنف (تست نرمالیته)
سالمت
سازمانی

جو سازمانی

وضوح
اهداف

وضوح و
توافق نقش

رضایت از
پاداش

اثربخشی
رضایت و
اطالعات و
توافق رویهها
ارتباطات

آماره آزمون

0/042

0/106

0/135

0/172

0/101

0/088

0/204

درجه آزادی

384

384

384

384

384

384

384

سطح معنی داری

0/103

0/121

0/132

0/091

0/113

0/095

0/089

آمار استنباطی فرضیههای پژوهش

هدف کلی پژوهش ،بررســی ارتباط جو سازمانی با سالمت سازمانی در بانک انصار است .نتایج
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ضریب همبســتگی پیرســون نشان میدهد که بین جو سازمانی و ســامت سازمانی در بانک انصار
رابطه معنادار مثبت وجود دارد .بر این اســاس فرضیه اصلی پژوهش حاضر تایید میشــود .یعنی
جو ســازمانی در ایجاد سالمت ســازمانی در بانک انصار اهمیت بسزایی دارد و با ارتقاء آن ،میتوان
ســامت ســازمانی در این بانک را افزایش داد .همچنین جدول شماره  4نشان میدهد که بین پنج
بعد جو ســازمانی؛ یعنی وضوح اهداف ســازمانی ،وضوح و توافق نقش ،رضایت از پاداش ،رضایت و
توافق رویهها ،اثربخشــی اطالعات و ارتباطات با ســامت ســازمانی در بانک انصار ،ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد .بنابراین فرضیههای فرعی پژوهش نیز تایید میشوند.
جدول شماره  :4نتیجه ضریب همبستگی پیرسون بین جو سازمانی و ابعاد آن با سالمت سازمانی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

تعداد

سطح معنی داری ضریب همبستگی

جو سازمانی

سالمت سازمانی

384

0/000

0/830

وضوح اهداف سازمانی

سالمت سازمانی

384

0/000

0/738

وضوح و توافق نقشها

سالمت سازمانی

384

0/000

0/674

رضایت از پاداش

سالمت سازمانی

384

0/000

0/767

رضایت و توافق رویهها

سالمت سازمانی

384

0/000

0/821

اثربخشی اطالعات و ارتباطات

سالمت سازمانی

384

0/000

0/577

تحلیلهای تکمیلی
تحلیل رگرسیون

در این بخش ،از رگرســیون دو متغیره برای تعیین میزان قدرت پیشبینیکنندگی جو سازمانی
(متغیر پیش بین) برای ســامت سازمانی (متغیر مالک) استفاده شده است .یافتهها نشان داد که
جو ســازمانی بهعنوان یک کل ،چیزی حدود  0/68از واریانس ســامت سازمانی را در سطح خطای
یــک درصد تبیین میکند .همچنین یافتههای رگرســیون دومتغیره ،داللــت بر آن دارد که به ازای
یــک واحــد افزایش در میزان متغیر جو ســازمانی ،به اندازه  0/724تغییر مثبت در میزان ســامت
ســازمانی به وجود خواهد آمد .این میزان از قدرت پیشبینیکنندگی میتواند نشاندهنده اهمیت
جو ســازمانی در بهبود میزان سالمت سازمانی بانک انصار باشد و این نکته را برای دستاندرکاران

126

فصلنامة توسعة مدیریت پولی و بانکی ،سال سوم ،شمارة  ،9زمستان 1394

بانک انصار یادآور میشــود که برای سالمت هرچه بیشتر سازمان ،عالوه بر توجه به دیگر متغیرها،
باید اهداف ،نقشها ،رویهها ،سیســتم پاداش و ارتباطات را در ســازمان هرچه روشنتر و ملموستر
ســازند و در راه رســیدن به اهداف و آرمانهای سازمان ،با کارکنان به توافق دو طرفه برسند تا آنها
دچار ابهام نقش ،تضاد یا تعارض نشــوند .همچنین یافتههای حاصل از رگرســیون در جدول شماره
 5ارائه شده است.
جدول شماره  :5نتایج رگرسیون دومتغیره برای سالمت سازمانی (مالک) و جوسازمانی (پیش بین)
متغیرها

نماد متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

ضریب ثابت

C

0/573

0/085

6/721

0/000

جو سازمانی

-

0/724

0/025

29/065

0/000

ضریب تعیین

0/688

-

-

احتمال آمارهF

0/000

براساس یافتههای آزمونهای همبستگی ،نتایج این پژوهش نشان داد که همه ابعاد پنج گانه جو
ســازمانی ،با سالمت ســازمانی ارتباط معناداری دارند (جدول شماره  .)4همچنین برای بررسی قدرت
پیشبینیکنندگی آن دســته از ابعاد جو ســازمانی که با متغیر ســامت ســازمانی ارتباط داشتند ،از
رگرســیون چند متغیره استفاده شد .در این تحلیل ،متغیرهای پیش بین (مستقل) ،ابعاد جو سازمانی
و متغیر مالک (وابسته) ،سالمت سازمانی فرض شد .نتایج نشان داد ابعاد"وضوح اهداف سازمانی"،
"رضایت از پاداش"و "رضایت و توافق رویهها"با همدیگر چیزی در حدود  %74از واریانس سالمت
سازمانی را تعیین کردند .همچنین براساس جدول شماره  ،6به ازای یک واحد افزایش در وضوح اهداف
ســازمانی ،رضایت از پاداش و رضایت و توافق رویهها به ترتیب به اندازه  0/116 ،0/202و  0/376تغییر
مثبت در سالمت سازمانی بانک انصار حاصل میشود .این یافتهها در جدول شماره  6ارائه شده است.
تحلیل مسیر
تحلیل مســیر از خانواده تحلیل رگرســیون اســت .یکی از کاربردهای ســودمند روش تحلیل
مســیر ،آزمودن مدل نظری پژوهش اســت؛ از این رو ،با جایگذاری ضرایب بتا در جدول شــماره ،6
مســیرهای زیر برای پیش بینی سالمت سازمانی به دســت میآید که نمایانگر مدل تحلیل مسیر
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پژوهش اســت .با توجه به مدل شــکل شــماره  ،1باید اذعان داشــت که بین ابعاد جو سازمانی تنها
ســه بعد"وضوح اهداف ســازمانی"" ،رضایت از پاداش" و "رضایت و توافق رویهها" ،به ترتیب با
ضریب تاثیرگذاری  0/116 ،0/202و  0/376توانســتند ســامت سازمانی در بانک انصار را پیشبینی
کننــد .یعنی با وضع اهداف واضح و روشــن برای کارکنان ،پرداخت پاداشهای متناســب بهمنظور
تالش کارکنان در جهت دســتیابی به این اهداف ،مشــارکت کارکنان در جهت ارائه دیدگاهایشــان
برای رفع هرگونه عدم توافق ،میتوان انگیزش و اثربخشــی کارکنان و در نتیجه ســامت ســازمانی
بانک انصار را بهبود بخشید.
وضوح اهداف سازمانی
سالمت سازمانی

رضایت از پاداش
رضایت و توافق رویهها

شکل شماره  :1مدل تحلیل مسیر برای پیش بینی سالمت سازمانی توسط ابعاد جو سازمانی

نتیجهگیری

هـدف اصلـی ایـن پژوهـش تعییـن ارتبـاط بیـن جو سـازمانی و سلامت سـازمانی بوده کـه با در
نظـر گرفتـن ابعـاد جو سـازمانی بـه تعیین ارتباط هر یک از آنها با سلامت سـازمانی پرداخته شـده
اسـت .نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد که بین جو سـازمانی و سلامت سـازمانی بانک انصـار ،ارتباط
مثبـت و معنـاداری وجـود دارد .نتایـج بررسـی ارتباط ابعاد جو سـازمانی با سلامت سـازمانی نشـان
داد کـه بیـن پنـج بعـد جـو سـازمانی؛ یعنـی وضوح اهـداف سـازمانی ،وضـوح و توافق نقـش ،رضایت
از پـاداش ،رضایـت و توافـق رویههـا ،اثربخشـی اطالعـات و ارتباطـات با سلامت سـازمانی در بانک
انصـار ،ارتبـاط مثبـت و معنـاداری وجـود دارد .بـر ایـن اسـاس میتـوان بیـان داشـت کـه یافتههای
پژوهـش حاضـر بـا نتایـج تحقیقـات دلگشـائی و همـکاران ( ، )1387جهانیـان و همـکاران (، )1394
جوانـا ( ، )2006پاتـل ( )2007و آرورا و همـکاران ( )2012کـه معتقـد بودنـد ،بـا بهبـود در جو سـازمان
و مولفههـای آن میتـوان سـبب افزایـش انگیـزش در کارکنـان ،تعهـد کارکنـان بـه اهـداف سـازمان،
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افزایـش خالقیـت و نـوآوری در سـازمان و افزایـش بهره وری در سـازمان شـده و در نهایت بهعنوان
یـک منبـع مهـم موجـب افزایش میزان سلامت سـازمانی شـد ،هم راسـتا بـوده و همخوانـی دارد.
همچنیـن نتیجـه فرضیـه فرعـی اول نشـان میدهـد کـه وضوح اهـداف سـازمانی رابطـه معنادار
مثبتـی بـا سلامت سـازمانی در بیـن کارکنـان شـعب بانـک انصـار دارد .بـهعبارتـی با وضـع اهداف
واضـح ،قابـل انـدازه گیـری ،چالـش آفریـن و دارای محدودیـت زمانـی در راسـتای هـدف اصلـی
سـازمان ،میتـوان کارکنـان سـازمان را بـهسـوی پایبنـدی بـه سلامت سـازمانی بیشـتر ،سـوق داد.
از ایـنرو عـدم وضـوح اهـداف در سـازمانها و نبـود سـاختارهای شـفاف کننـده اهـداف سـازمانی،
موجـب سـرگردانی و در نهایـت از هـم گسـیختگی کارکنـان خواهـد شـد .بـه گونـهای که نسـبت به
تغییـرات محیـط بـدون هیـچ احسـاس و توجهـی واکنـش نشـان میدهند .اگـر هدفهای سـازمانی
بـرای کارکنـان واضـح ،روشـن و بـدون ابهـام باشـد ،موجـب تقویـت انگیـزه در کارکنـان شـده و یک
منبـع الهامـی بـرای غلبـه بـر موانـع و پیـدا کـردن بهتریـن راه حلهـا بـرای مشـکالت میشـود و
باعـث میشـود کـه افـراد بـه طـرح ایدههای نـو و خلاق روی آورنـد .اهداف روشـن نه تنهـا موجب
حرکـت هـم جهـت و اندیشـمندانه کارکنـان را مـیشـود ،بلکـه بسـترهای کاهـش تضاد و هـدر رفت
منابـع و امکانـات را میسـر میسـازد .ایـن مهم بهعنـوان یکی از شـاکلههای ضروری در پیادهسـازی
سـازمانی سـالم به شـمار مـیرود.
نتایـج فرضیـه فرعـی دوم حاکـی از رابطـه معنـادار مثبـت بیـن وضـوح و توافق نقشهـا و میزان
سلامت سـازمانی اسـت .ایـن بدیـن معنـا اسـت کـه اگـر افراد نسـبت به نقشـی کـه در سـازمان ایفا
میکننـد و وظایـف همـکاران خـود آگاهـی کامـل داشـته باشـند ،میتـوان انتظـار آن را داشـت کـه
میـزان تعارضـات ،اصطکاکهـا و کشـمکشها در سـازمان کاهش چشـمگیری یابـد همچنین هرچه
میـزان مسـئولیت واگـذار شـده ،اقدامـات و تنـوع در کار کـه جـزء حیطـه کاری محسـوب میشـود
وسـیعتر باشـد موجـب ابهـام و اسـترس در نقش میشـوند و محدودیت زیاد نیز موجـب یکنواختی
و خسـتگی شـده و موجـب عـدم بـروز خالقیـت میشـود .از ایـنرو ابهـام و تضـاد نقـش میتواند بر
کارایـی اثـر منفـی داشـته باشـد .وقتـی کارکنـان کاری را کـه انجـام میدهنـد و انتظـاری کـه از آنها
مـیرود را نمیشناسـند یـا کارهـای خواسـته شـده بـا نقـش آنهـا در سـازمان همخوانـی نداشـته یـا
تناقـض داشـته باشـد موجـب نارضایتی و کاهش کارایی در سـازمان میشـود .مدیـران وظیفه دارند
بهطـور مسـتمر فعالیـت کارکنـان را زیـر نظر داشـته و به عالئم ابهـام نقش و عـدم رضایت از نقش
کارکنـان توجـه کننـد و در اولیـن فرصـت اقدامـات الزم را بـهمنظـور رفـع آنهـا را انجـام دهنـد تـا
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سـازمان بـه سـوی پیشـرفت و تحقـق اهـداف حرکت کند و سـازمانی سـالم را تشـکیل شـکل دهند.
همچنیـن نتیجـه فرضیـه فرعـی سـوم نشـان میدهـد کـه بیـن رضایـت از پـاداش و میـزان
سلامت سـازمانی در بانـک انصـار رابطـه معنـادار مثبتـی وجـود دارد .یعنـی اگر برنامههای تشـویق
و پـاداش کارکنـان بـه خوبـی طـرحریـزی شـود ،موجـب انگیـزش کارکنـان خواهـد شـد و آنهـا را در
جهـت تامیـن هـدفهـای سـازمان از جمله افزایش سـود دهـی ،ارائـه طرحهای نـو در جهت کاهش
هزینههـا ،افزایـش درآمـد ،طـرح یک محصـول جدید و حـذف فعالیتهـای غیر موثر سـوق خواهد
داد .در واقـع مشـوقهای مـادی و معنـوی در ترغیـــب افراد و ترویج خالقیت سـهم بسـزایی دارد.
بـا تشویـــق کارکنـان خلاق و دادن مزایـای مـادی و معنوی بـــه طرحهای نـــو و ابتکارات جدیـــد
مـیتـوان بـه توفیـق طرحهـای مربوطـه کمک کـرده و در افـراد انگیزه ایجاد کـرد تا راه خـود را ادامه
دهنـد کـه همـه ایـن عوامل سـبب ایجاد جو مطلوب و مناسـب در سـازمان شـده و در نهایت بهبود
سلامت سـازمانی در بانـک انصـار را در پـی خواهد داشـت.
آزمـون فرضیـه فرعـی چهـارم نشـان میدهـد که بین رضایـت و توافـق رویهها و میزان سلامت
سـازمانی بانـک انصـار رابطـه معنادار مثبت وجـود دارد .بهعبـارت دیگر ایجاد فضای دوسـتانه بین
کارکنـان ،فضـای سـازمانی کارمنـد مـدار و ارتباطهـای بـاز ،پشـتیبانی و تصمیـم گیری غیـر متمرکز،
چیدمـان سـریع فرآیندهـا و سـاختارها سـبب بـاال رفتن رضایت شـغلی و نگـرش مثبت دربـاره گروه
کاری میشـود .همچنیـن مدیـران بـرای رسـیدن بـه هدفهای سـازمانی باید جـــوی را در سـازمان
ایجـاد کننـد تـا کارکنـان آزادانـه بتواننـد نظرهـا و راه حلهای خـود را بازگو کرده و در حل مسـائل و
مشـکالت سـازمانی خـود را سـهیم دانسـته و راه حلهـای جدیـد و نو ارائـه کنند و در تصمیـم گیریها
ارائـه نظـر کـرده و پـس از ارزیابـی بهتریـن راه حلهای ممکـن را انتخاب کنند ،زیرا با کسـب آگاهی
در زمینـه اجرایـی و درک درسـت مسـائل و مشـکالت و موانـع بهتـر میتـوان بـه رویارویـی بـا آنهـا
پرداخـت و جـو مناسـبی در سـازمان ایجـاد کـرد کـه در نهایـت آن را بـه ویژگیهـای سـازمانهای
سـالم نزدیـک تر خواهـد کرد.
یافتههـای فرضیـه فرعـی پنجـم نشـان از رابطـه معنـادار مثبـت بیـن اثربخشـی اطالعـات و
ارتباطـات و میـزان سلامت سـازمانی در بیـن کارکنـان بانـک انصـار دارد .یعنـی میتوان بـا افزایش
میـزان اطالعاتـی کـه کارکنـان در ارتبـاط بـا شـغل خـود دارنـد ،افزایـش توانایـی آنـان در انتقـال
اطالعـات کافـی بـه دیگـران و دریافت بازخوردهای کافـی در زمینه عملکرد خـود از دیگران ،موجب
اثربخشـی یکـی از ابعـاد مهـم جـو سـازمانی یعنـی اطالعـات و ارتباطات شـد .اثـر بخشـی ارتباطات
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بـرای پیشـرفت در یـک سـازمان بـدون اعتمـاد سـازی سـازمانی ،چـه درسـطح افقـی و چه در سـطح
عمـودی و یـا هـم سـطح بـه عنـوان بسـتر حرکـت و تحـول در تفکرات سـازمانی تـوان اجـرا نخواهند
یافـت .مدیـران سـازمانها بـهجـای انجـام کارهـای روزمـره کـهبـهدسـت کارشناسـان قسـمتهای
مختلف نیز قابل انجام اسـت بهتر اسـت به برنامهریزی راهبردی و نو بپردازند ،بروکراسـی خشـک
و غیـر کارای اداری در بخـش عمـدهای از سـازمانها مدیران ارشـد را به ماشـین امضـاء مبدل کرده
اسـت .رؤسـای سـازمانها بایـد بکوشـند تـا تلاش بیشـتر کاری را بـه فرصـت کاری بیشـتر تبدیـل
کننـد .عـدم مشـارکت و نظر سـنجی اعضـای سـازمان در برخی تصمیمـات باعث بروز نـا هماهنگی
نـوآوری و نوعـی تضـاد در اعتقـاد سـازمانی کارکنـان و گرایش افراد نسـبت به نـوآوری و خالقیت با
رفتـار و روش مـورد انتظـار مدیریت سـازمان میشـود .بر این اسـاس اگر اطالعات بیـن کارکنان به
خوبـی جریـان داشـته باشـد و حـس مالکیـت اطالعـات بین کارکنـان کاهـش یابد و بهصـورت یک
مجموعـه و خانـواده تبـادل اطالعـات بیـن کارکنـان صـورت پذیـرد سـبب بهبـود سلامت سـازمانی
بانـک انصـار خواهد شـد.
نتایـج بـهدسـت آمـده از رگرسـیون چند متغیره نیز نشـان داد کـه از پنج بعد جو سـازمانی ،تنها
سـه بعـد وضـوح اهداف سـازمانی ،رضایـت از پاداش ،رضایـت و توافـق رویهها با یکدیگر توانسـتند
در حـدود  74درصـد از واریانـس سلامت سـازمانی را تبیین کننـد .مقدار تبیین کنندگـی ابعاد ذکر
شـده قابـل مالحظـه بـوده و میتوانـد یافتههـای ارزنـده ای بـرای مدیـران ارشـد بانـک انصـار فراهم
کنـد تـا بـا توجه بیشـتر به این سـه بعد جو سـازمانی و روشـن سـازی هر چه بیشـتر آن در سـازمان،
زمینـه بهبود هر چه بیشـتر سلامت سـازمانی را فراهم سـازند.
بـهطـور کلـی ،از یافتههـای ایـن پژوهـش میتـوان نتیجـه گرفت کـه جو سـازمانی بهعنـوان یک
متغیـر مهـم و تاثیرگـذار بـرای پیـش بینی سلامت سـازمانی بانـک انصار مطـرح میشـود؛ بنابراین
در سـازمانی کـه در آن ،اهـداف بـا مشـارکت کارکنـان و بـه گونـه ای واضـح و عملیاتـی بیـان شـود؛
نقشهـای واگـذار شـده بـه افـراد عـاری از هـر گونه ابهـام باشـند؛ رویههای کاری سـاده و مشـخص
باشـند؛ سیسـتم پاداش از عدالت و انصاف برخوردار باشـد و همچنین در سـازمانی که در آن ،افراد
بـا هـم ارتباطـات سـالم ،مثبـت و سـازنده دارنـد ،میتـوان انتظـار داشـت کـه جـوی مطلـوب بـر آن
حاکـم باشـد و احتمـاال بـه طبـع آن میتوان بهبود میزان سلامت سـازمانی را در بانک انصـار انتظار
داشـت .همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه از بیـن ابعاد مـورد بررسـی ،بعدهای وضـوح اهداف سـازمانی،
رضایـت از پـاداش ،رضایـت و توافـق رویههـا بـهعنـوان پیـشبینـی کنندههـای سلامت سـازمانی
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بانـک انصـار مطـرح شـدند ،توجـه بیشـتر بـه ایـن سـه بعـد جـو سـازمانی میتوانـد زمینه بهبـود هر
چه بیشـتر سلامت سـازمانی را فراهـم آورد.
بـا توجـه بـه ارتبـاط بیـن جـو سـازمانی و سلامت سـازمانی و همچنیـن از آنجـا کـه متغیـر جـو
سـازمانی ،سلامت سـازمانی را پیـشبینـی میکنـد ،بـه مدیـران و روسـای ایـن سـازمان پیشـنهاد
میشـود ،تلاش کننـد تـا جـو سـازمان ،جـوی بـاز و شـفاف باشـد؛ بـه گونـه ای کـه رابطـه افـراد در
چنیـن جـوی ،مبتنـی بـر احتـرام و اعتمـاد متقابـل بـه یکدیگـر باشـد تـا زمینه بهبـود هر چه بیشـتر
سلامت سـازمان فراهـم شـود.
بـا توجـه بـه فرضیـه فرعـی اول بـه مدیـران ارشـد بانـک انصـار پیشـنهاد مـیشـود کـه اهـداف
سـازمان را بـهطـور واضـح و روشـن بـرای کارکنان مشـخص و تعریف کننـد .یعنی زمانـی که اهداف
کلـی توسـط مدیـران ارشـد تعییـن میشـود ،ایـن اهـداف بایـد در سـطح شـعب نیـز بـرای کارکنـان
بـهخوبـی تشـریح شـود؛ چـرا کـه اگـر ایـن اهـداف در مسـیر هـدف اصلـی باشـد ،میتوانـد سـازمان
را بـهسـوی پیشـرفت و ترقـی سـوق دهـد .همچنیـن پیشـنهاد میشـود مدیـران این سـازمان ،ضمن
شناسـایی و رفـع مشـکالت ،کارکنـان را بـه مشـارکتهای گروهـی بیشـتر تشـویق کننـد .ایـن اقدام،
همزمـان زمینـه تقویـت کار گروهـی در جـو سـازمانی و همچنین شـرایط تسـهیم دانش و نـوآوری را
در سـطوح مختلـف سـازمان ،فراهـم میکنـد.
وضـوح و توافـق نقـش ،یکـی از متغیرهـای مهمی اسـت که بر جو سـازمانی و در نتیجه سلامت
سـازمانی تاثیـر میگـذارد .بـرای ایـن منظـور پیشـنهاد میشـود :مشـاغل بـه وضوح تعریف شـده و
بـهطـور منطقـی در سـاختار سـازمانی جـای داده شـود ،سیاسـتها و اختیـارات افـراد بـرای تصمیـم
گیـری بـه روشـنی توضیـح داده شـود ،ضوابـط دسـت و پـا گیر بـه حداقل برسـد و با برنامـه ریزی و
سـازماندهی مناسـب و همچنیـن توجـه بـه افکار تـازه ،بهـره وری را افزایـش دهند.
رضایـت از پـاداش ،یکـی از ابعـاد دیگـر جـو سـازمانی اسـت کـه بـر سلامت سـازمانی تاثیـر
میگـذارد .در ایـن خصـوص پیشـنهاد میشـود :شـاخصهای اندازه گیـری عملکرد و سـاعت کاری
کارکنـان مشـخص باشـد تـا اضافه کاری و پاداش ایشـان بهصورت واضح برایشـان مشـخص شـود.
پاداشهـا بـه درسـتی بـرای کارکنـان تعریـف شـده و معیار انـدازه گیری مشـخصی بـرای آن تعیین
شـود .کارکنـان بـه واسـطه داشـتن عملکـرد خـوب ،مـورد تشـویق واقع شـوند و بـا توجه بـه تالش و
کوششـان پاداش بگیرند ،مقررات و خط مشـیهای ترفیع برای تمامی کارکنان در سـازمان مسـاوی
باشـد و آنـان در صـورت داشـتن شـرطهای الزم بتوانند به راحتـی ترفیع بگیرنـد ،پاداشهایی که به
کارکنـان داده میشـود بیشـتر از تنبیههـای آنان باشـد و همچنین از اشـتباهات غیرعمـدی کارکنان
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چشـم پوشـی کننـد .پاداشهـا بـه گونـه ای باشـند کـه انگیزه ایجـاد کند و در جهت شـور و اشـتیاق
در کارکنان کارا باشـد.
در رابطـه بـا فرضیـه فرعـی چهـارم پژوهـش ،بـه مدیران ارشـد بانـک انصار پیشـنهاد میشـود که
بـرای عملکـرد کارکنـان ،ضابطههـای منطقـی وجـود داشـته باشـد و در حوزههـای مختلـف سـازمانی،
احسـاس بهبـود عملکـرد فـردی و گروهـی بـه صـورت پیوسـته موجـود باشـد ،همچنیـن در سـازمان،
فضایـی حاکـم باشـد کـه همـه کارکنـان شـادمانه ،بـا بحـث و گفـتوگـو و ارایه کارهـای برجسـته برای
ارتقـای بهـره وری تلاش کنند و آنان از اینکه دارای عملکرد خوبی هسـتند ،احسـاس سـرافرازی کنند.
بعـد دیگـری از جـو سـازمانی کـه بـر سلامت سـازمانی تاثیـر میگـذارد ،اثربخشـی اطالعـات
و ارتباطـات اسـت ،بدیـن منظـور بـه مدیـران پیشـنهاد میشـود :محیـط سـازمانی بانـک انصـار،
فضـای دوسـتانه ،آرام و بـدون تنـش باشـد و همچنیـن رابطـه گرمـی بیـن مدیـر و کارکنـان سـازمان
برقـرار باشـد و گروههـای غیـر رسـمی آزادانـه فعالیـت کننـد و همچنیـن جلسـههای غیررسـمی
و فعالیتهـای گروهـی در خـارج از محیـط سـازمان بـرای ایجـاد دوسـتی و صمیمیـت بیـن افـراد
تشـکیل شـود ،همچنیـن اطالعـات و دانـش موجـود در سـازمان بر اسـاس سـاختاری نظامنـد میان
کارکنـان بـه اشـتراک گذاشـته و از حفـظ اطالعات برای خود پرهیز شـود .انتقـال تجربیات و دانش،
و همراسـتا بـا آن جانشـین پـروری ،میتوانـد بسـیار موثـر بـوده و در تعالـی سلامت سـازمان نقـش
حائـز اهمیتـی را ایفـا کنـد.
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اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن" ،پژوهشهای کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش،
شماره.2
•صالحی امیری ،ســید رضا و شــادالویی ،نوریه (".)1392عوامل تاثیرگذار بر سالمت نظام اداری در تحقق طرح
تحول نظام اداری" ،مجله مدیریت فرهنگی ،سال هفتم ،شماره نوزدهم.
•فرمهینی فراهانی ،محســن و شفیع زاده ،حمید (" .)1391رابطه کاربرد مدیریت دانش و جو سازمانی با رضایت
مشتریان در شعب منطقه شرق بانک سپه تهران از دید کارکنان" ،فصلنامه رسالت مدیریت دولتی ،سال سوم،
شماره هفتم و هشتم.
•قلعه قاضی ،علی و نور رحمانی ،محمد ( .)1395بررســی مدلهای مربوط به جو ســازمانی ،فصلنامه پژوهشهای
جدید در مدیریت و حسابداری ،سال سوم ،شماره.12
•محمدی ،شــهناز (".)1390ارتباط بین هوش هیجانی و سالمت سازمانی مدیران مدارس ،مجله دست آوردهای
روان شناختی ،دوره چهارم ،شماره.2
•وکیلی ،خاتون؛ شفیع زاده ،حمید و مرادی ،سعید (" .)1390بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و رفتار سازمانی
مدیران دانشگاه" ،فصلنامه رسالت مدیریت دولتی ،سال دوم ،شماره چهارم.
•هوی وین ک ،میسکل سیسیلتئورى ( " .)1382پژوهش و عمل درمدیریت آموزشى " ،ترجمه میر محمد سید
عباس زاده ،انتشارات دانشگاه ارومیه.

1394  زمستان،9  شمارة، سال سوم،فصلنامة توسعة مدیریت پولی و بانکی
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