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 بررسی رابطه بین ساختار سازماني و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم در

سازمان تامین اجتماعي استان کردستان

انور مرادي1 

       چکیده 

و  سازماني  ساختار  بین  رابطه  شناسایی  پژوهش  این  هدف 
سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم بود. روش پژوهش، بر 
مبنای هدف کاربردی و بر مبنای جمع آوری داده ها توصیفی 
و از نوع تحلیل همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر 
سنندج  شهرستان  اجتماعي  تامین  سازمان  کارکنان  کلیه  را 
با  برابر  آنان  تعداد  انجام پژوهش  تشکیل دادند که در زمان 
ساده،  تصادفی  نمونه گیری  روش  به  و  است  بوده  نفر   285
تعداد 164 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری 
داده ها، پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن ها به اثبات رسید. 
در پژوهش حاضر تمامی روابط براساس نتایج آزمون فرضیات 
بین ساختار سازماني و  به عبارت دیگر،  تایید شدند.  پژوهش 
سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم رابطه مثبت و معناداری 

وجود دارد. 

واژگان کلیدی: ساختار سازماني، سالمت اداري و صیانت از 
حقوق مردم، سازمان تامین اجتماعي شهرستان سنندج 

       مقدمه 

ساختار یک سازمان باید به طریقی طراحی شود که معلوم شود 
چه فردی چه کاری را باید انجام دهد و چه کسی مسئول نتایج 
ابهام و عدم اطمینان در  از  ناشی  تا موانع  انتظار است  مورد 
مورد وظایف برطرف گردد و شبکه اتخاذ تصمیم و ارتباطات 
مبتنی بر هدف های موسسه به وجود آید. )ایران نژاد پاریزی و 
ساسان گهر،1393(. به عبارت دیگر، ساختار سازمان، به طرح 
می دهد  نشان  که  نموداری  یعنی  دارد؛  اشاره  سازمان  کلی 
چگونه قسمت های مختلف سازمان برای ایجاد یک کل با هم 
ارتباط پیدا می کنند )احمدی،1396(. رضائیان )1387( ساختار 
سازمان را چگونگی انجام وظایف برنامه ریزی شده به وسیله 

به  و  می شوند  گروه بندی  وظایف  این  چگونه  اینکه  و  افراد 
پیوند می خورند تعریف کرده است. ساختار سازمانی  یکدیگر 
باید توان تسریع و تسهیل تصمیم گیری، واکنش مناسب نسبت 
به محیط و حل تعارضات بین واحدها را داشته باشد. سازمان 
باید منعکس کننده هدف ها و برنامه ها باشد و باید به گونه ای 
طراحی شود که کارساز واقع شود و برای گروه ها این امکان را 
به وجود آورد که نقش خود را ایفا کنند و به افراد کمک نماید 
که در محیطی آکنده از تغییر بتوانند هدف های خود را به شیوه 
اثربخش تامین نمایند. برای اینکه ساختار سازمانی کارساز واقع 
شود، همه اعضای سازمان باید ساختار و سازمان خود را درک 
کنند. ساختاری می تواند سازمان را به سمت اهداف خود هدایت 
کند که بتواند نیازهای افراد را برآورده سازد و اگر چنین نباشد 
و سازمان با نیازهای نیروی انسانی خود ناسازگار باشد، عامل 
بازدارنده در اجتماع است و جامعه را به سمت بیراهه می کشاند. 
به نقل از هال، ساختار سازمانی سه وظیفه اصلی را برعهده دارد: 
نخستین و مهم ترین آنها این است که ساختار سازمان باید در 
خروجی یا بازده سازمان و در نیل به اهداف خود نقش داشته 
باشد، سپس اینکه می بایست در به حداقل رساندن یا نهایتًا 
هماهنگی نقش افراد مختلف در سازمان موثر باشد. ساختار 
توانمندی  میزان  و  اهداف سازمانی  با  متناسب  باید  سازمانی 
کارکنان طراحی گردد. از آنجایی که نیروی انسانی مهم ترین 
سرمایه سازمان ها است، هر چه این سرمایه از کیفیت مطلوب و 
بیشتری برخوردار گردد، احتمال موفقیت، بقاء و ارتقای سازمان 
نیروی  کیفیت  بهبود  برای  بدین ترتیب،  شد.  خواهد  بیشتر 
انسانی باید به میزان بسیاری تالش کرد. زیرا این کار به نفع 

سازمان و کارکنان آن است )سرشاد و رفیعی،1395(.
نحوه  کنوني،  مدرن  دنیاي  اساسي  رکن  به عنوان  سازمان ها 
داده اند.  قرار  تأثیر خود  را تحت  بین المللي  روابط  و  تعامالت 
مؤسسه اي  و  سازمان  هر  سطح  در  موجود  انساني  نیروی 

1. دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج سمت: کارشناس امور و وصول حق بیمه سازمان 
Anvarmoradi6252@gmail.com ،تامین اجتماعی استان کردستان
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به عنوان مهم ترین و اساسی ترین رکن تشکیل دهنده آن، زمینه 
تحقق اهداف سازماني را فراهم می آورد. اهمیت عامل انسانی و 
نقش منحصر به فرد او به منزله یک منبع استراتژیک و طراح و 
مجری نظام ها و فراگردهای سازمانی جایگاهی به مراتب واالتر 
از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از 
انسان به مثابه مهم ترین منبع و با ارزش ترین دارایی یاد می شود. 
شیوه   همان  انسان ها،  گرفتن  قرار  ارتباط  در  نوع  و  چگونگی 
زندگي آنان است. به تبع تغییر با تحول در عناصر ارتباطی یک 
جامعه، شبکه ارتباطي آن جامعه نیز متحول می شود. بدین جهت 
از دید صاحب نظران ارتباطات و سالمت غیرقابل تفکیک می باشد 

)حوضی و احمدخانی ،1398(.

        مبانی تحقیق

        اهمیت ساختار سازمانی

برخالف اوایل قرن بیستم، امروزه نیاز به انعطاف پذیري براي 
و  است  اجتناب ناپذیر  تغییر ضرورتي  حال  در  دنیاي  با  انطباق 
ضروري  شرط هاي  از  یکي  مناسب،  سازماني  ساختار  انتخاب 
موفق،  سازمان  و  است  تحوالت  با  موفقیت آمیز  انطباق  جهت 
سازماني است که داراي ساختار سازماني مناسب باشد. هر چند 
مهم ترین وظیفه ساختار، تأمین هدف هاي سازماني است، ولي 
ابعاد آن )پیچیدگي، رسمیت، تمرکز( که بیان -کننده ویژگي هاي 
درونی یک سازمان هستند، بسیار مهم مي باشند و شدت یا ضعف 
هر کدام در شکل گیري کل ساختار سازمان موثر است. بنابراین، 
ابعاد ساختاري مبنایي به دست مي دهند که مي توان بدان وسیله، 
سازمان ها را اندازه گیري و با هم مقایسه کرد. هرگونه تغییر و 
در  است.  ارتباط  در  سازمان  ساختار  ابعاد  با  سازمانی  تحوالت 
و  تعالي سازماني طراحي  براي  زیربناي یک سازمان  مجموع، 
پیاده سازي ساختار سازماني مناسب و شایسته است که موجبات 
و  )سهرابی  می آورد  فراهم  را  سازماني  رفتارهاي  ارتقادهندگی 

همکاران،1394(.

       اهداف ساختار سازمانی

بدون ساختار، کسی نمی داند که چه باید بکند و به چه کسی 
پاسخ دهد و در نتیجه بی نظمی و هرج و مرج به وجود خواهد 
آمد. مدیریت به تنهایی و بدون وجود ساختار غیراثربخش خواهد 
بود. وجود یک ساختار سازمانی مناسب نه تنها بر محدودیت های 
افراد غلبه خواهد کرد؛ بلکه اهداف بسیار دیگری را نیز در پی 
خواهد داشت که بعضی از آنها در ذیل مورد بحث قرار می گیرند 

)افتخاری ممقانی و همکاران،1395(.

تسهیل مدیریت

یک ساختار سازمانی که خوب طراحی شده باشد، مدیران را در 
انجام اثربخش وظایفشان از طریق تفویض اختیار و مسئولیت، 
ارتباط، کنترل و هماهنگی شفاف و روشن، یاری می رساند. به 
یک  دارند  سعی  همیشه  موفق  مدیران  که  است  دلیل  همین 
ساختار خوب را برای سازمان خود به-وجود آورند. بدین منظور، 

حتی برای تحلیل سازمانی، واحدهای مجزا ایجاد می شود.

ترغیب رشد و تنوع

ساختار سازمانی، چارچوبی را برای رشد تشکیالت فراهم می سازد. 
از این رو الزم است که این ساختار به اندازه کافی انعطاف پذیر 
باشد تا اینکه تغییرات مقتضی در سازمان اعمال گردد. به عبارت 
دیگر باید امکان تعدیل و اصالح ساختار امکان پذیر باشد؛ زیرا 
ساختاری که برای امروز مناسب است ممکن است در شرایط 

تغییریافته در آینده مناسب نباشد. 

تسهیل استفاده بهینه از پیشرفت تکنولوژی

از  که  دارند  نیاز  سازمان ها  اهداف،  اثربخش  تحقق  به منظور 
تکنولوژی های پیشرفته به طور مستمر استفاده کنند. یک سازمان 
می تواند با داشتن ساختار سازمانی مناسب، از تکنولوژی پیشرفته 
بهره ببرد. ساختار سازمانی ایده آل، مدیریت را تسهیل می کند تا 
هزینه تکنولوژی و مزیت هایی که به سازمان می رساند را با هم 

ادغام کند )همان منبع(.

ترغیب استفاده صحیح از منابع انسانی

انسان ها از دیگر عوامل تولید مجزا هستند، زیرا آنها احساس و 
عاطفه دارند. آنها نه تنها درآمد می خواهند، بلکه طالب رضایت 
نیز هستند. مطالعات پژوهشی گزارش می کنند که انسان زمانی 
بیشترین مداخله و فعالیت را دارد که رضایت او حداکثر باشد و 
حداکثر رضایت به ویژه نوع روانی آن از کار، رابطه و محیط کاری 
برای  فرد مشتق می شود. ساختار سازمانی خوب آن است که 

افرادی که در سازمان کار می کنند، رضایت فراهم سازد.

تحریک خالقیت

ساختار سازمانی اگر مناسب طراحی شود، خالقیت را تحریک 
و پرورش می دهد. به عبارتی دیگر ساختار سازمانی صحیح، فرد 
را در تفکر شیوه های جدید یاری می دهد )افتخاری ممقانی و 

همکاران،1395(

       ابعاد ساختاری، ساختار سازمانی

و  است  اشاره شده  زیادی  عوامل  به  ساختاری  ابعاد  تعیین  در 
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این عوامل، باتوجه به دید و نگرش اندیشمندان از تنوع زیادی 
برخوردار است. شاید اگر محققین به این نکته توجه کنند که 
ساختاری  ابعاد  جزء  می دهند  قرار  توجه  مورد  که  عواملی  چرا 
است، از تنوع و تعداد این ابعاد کاسته شود. از جمله این عوامل 
می توان به اجزای اداری، استقالل، تمرکز، پیچیدگی، رسمی، 
تفویض اختیار، تفکیک، تلفیق، حیطه نظارت، تخصص گرایی، 
استانداردسازی و تعداد سطوح سلسله مراتب عمودی اشاره کرد 
که اکثر نظریه پردازان سازمانی، از بین عوامل فوق، در سه بعد 
تمرکز، رسمیت و پیچیدگی اتفاق نظر دارند. ابعاد ساختاری، بیانگر 
ویژگی های درون سازمان هستند و شدت یا ضعف هر کدام از 
این سه بعد، در شکل گیری کلی ساختار سازمانی موثر است. 
شایان ذکر است که این عوامل، به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
در این سه بعد، مستتر هستند و عدم توافق اندیشمندان درباره 
این عوامل، از نحوه تعاریف عملیاتی آنها نشاًت می گیرد )شوقی 

و آقاجانی،1391(.

پیچیدگی 

پیچیدگی درجه ای از تخصصی کردن افراد برحسب تخصص 
شغلی در داخل سازمان است و می تواند با تعداد مکان هایی که 
کار در آنجا انجام می شود، تعداد مشاغلی که انجام می شود و 
تعداد سلسله مراتبی که وظایف مختلف را انجام می دهند، تعریف 

و اندازه گیری شود )هاشمی و بهرام زاده، 1398(
پیچیدگی به میزان تفکیکی اشاره می کند که در سازمان وجود 
دارد و به سه دسته تقسیم می شود. پیچیدگی افقی، پیچیدگی 

عمودی و پراکندگی جغرافیایی )فضایی( 

1. پیچیدگی افقی 

منظور از پیچیدگی افقی میزان تفکیک بین واحدهای سازمانی 
براساس موقعیت اعضای سازمان، ماهیت وظایف آنها و میزان 

تحصیالت و آموزش هایی که فراگرفته اند، می باشد. 
و  فرعی  اجزای  به  سازمان  کارهای  افقی،  تفکیک  طریق  از 
که  دوایری  یا  شغلی  عناوین  تعداد  می شود.  تقسیم  کوچک تر 
به صورت افقی در سراسر سازمان وجود دارند، تعیین کننده میزان 
تفکیک افقی در سازمان می باشند )هاشمی و بهرام زاده، ،1398(.

2. پیچیدگی عمودی 
پیچیدگی عمودی داللت بر عمق ساختار دارد. تفکیک عمودی 
بیشتر نشان دهنده افزایش سطوح سلسله مراتب سازمانی و در 
نتیجه پیچیدگی بیشتر سازمان می باشد. وجود سطوح بیشتر بین 
مدیریت عالی و عملیاتی سازمان، عاملی بالقوه برای مخدوش 
ساختن ارتباطات است. چون هماهنگی بین بخش های پرسنلی 

مدیریت و نظارت بر فعالیت های عملیاتی توسط مدیریت عالی را 
دشوار می سازد. به عبارتی، فاصله زیاد بین سطوح عالی مدیریت و 
سطوح عملیاتی، موجب تحریف ارتباطات می شود )همان منبع(.

پیچیدگی افقی و عمودی دو مقوله جدا از هم نیستند، بلکه در 
ارتباط با هم بوده و به هم وابسته می باشند. هنگامی که تفکیک 
افقی در سازمان افزایش می یابد به تبع آن تفکیک عمودی نیز 
افزایش می یابد. زیرا بدون وجود هماهنگی الزم بین وظایف، 
سازگار نمودن وظایف واحدها و دوایر سازمانی با وظیفه کلی 
بین وظایف  ایجاد هماهنگی  برای  بود.  سازمان دشوار خواهد 
این واحدها نیز الزم است فردی سرپرستی آنها را برعهده بگیرد 
افزایش تفکیک عمودی خواهد شد )شوقی و  که این موجب 

آقاجانی،1391(. 

3. پراکندگی جغرافیایی )فضایی( 

مناطق  براساس  تفکیک  عبارتی  به  یا  جغرافیایی  پراکندگی 
براساس  سازمان  افراد  و  ادارات  پراکندگی  بیانگر  جغرافیایی 
مناطق جغرافیایی می باشد. پراکندگی جغرافیایی به مفهوم توزیع 
جغرافیایی فعالیت ها است. باتوجه به نوع کار و وظیفه ای که فرد 
در ساختار سازمان به عهده دارد و باتوجه به فاصله ای که با مرکز 
قدرت دارد، کارها و کارکنان در مناطق جغرافیایی پراکنده اند. 
این پراکندگی جغرافیایی، پیچیدگی سازمانی را افزایش می دهد.

تمرکز 

ارزیابی  و  تصمیم گیری  در  انعطاف پذیری  درجه  به  تمرکز 
فعالیت ها به صورت متمرکز و به درجه متمرکز بودن تصمیم ها، 
در یک نقطه از سازمان اشاره دارد. تمرکز به میزان استقالل 
یک شغل در تصمیم گیری و انتخاب توجه دارد. تمرکز به توزیع 
اختیار در سازمان مربوط است و تعیین می کند که چه کسی حق 
تصمیم گیری دارد. اگر بیشتر تصمیمات در رأس هرم سازمانی 
امور  که  سازمان هایی  در  است.  متمرکز  سازمان  شود،  گرفته 
گروهی  و  به  صورت جمعی  تصمیمات  و  دموکراسی  به صورت 
گرفته می شوند، بیشتر می توان شاهد تمرکززدایی بود )شوقی 

و آقاجانی،1391(.
تمرکز با تفویض اختیار، رابطه معکوس دارد. اگر تفویض اختیار 
بیشتری انجام شود، حالت مقابل تمرکز یعنی عدم تمرکز رخ 
پایین  سطوح  در  تصمیم گیری  نقطه  این صورت  در  می دهد. 
بیشتری  اعتماد  زیردستان  به  مدیران  هرچه  است.  سازمان 
داشته باشند و آنان را افرادی شایسته بدانند، تفویض اختیارات 
به زیردستان بیشتر خواهد شد و نهایتاً در سازمان، عدم تمرکز 
زیرمجموعه های تصمیم گیری که  از  برخی  ایجاد خواهد شد. 
از:  است  عبارت  دهد،  را شکل  متمرکز  محدوده های  می تواند 
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تعیین برنامه ها، تخصیص امکانات، جذب منابع، اعطای پاداش، 
اختصاص  و  تنظیم  ارتقاء،  ارزیابی عملکرد،  اخراج،  و  استخدام 

بودجه، دسترسی به اطالعات و کنترل بر فرآیندها .

رسمیت 

زارعی )1392( رسمیت را میزان تدوین و مکتوب نمودن قوانین، 
مقررات، دستورالعمل ها، آئین نامه ها، شرح شغل ها و شرح وظایف 
پرسنل که در سازمان مورد توجه قرار گرفته و به ثبت رسیده 
مشاغل  استاندارد شدن  میزان  رسمیت،  می کند.  تعریف  است، 
سازمانی است. اگر شغلی از میزان رسمیت باالیی برخوردار باشد 
انجام دادن فعالیت های مربوط به آن شغل  متصدی آن برای 
اینکه چه موقع و چگونه انجام شود، از حداقل آزادی عمل  و 
برخوردار خواهد بود. در چنین وضعیتی، از کارکنان انتظار می رود 
رسمیت یکسان را با روش معینی به کار برند که موجب کسب 
نتایج از پیش تعیین شده می شود )افتخاري و همکاران، 1395(.

اطالق  مدارکی  و  اسناد  میزان  به  رسمیت  دیگر،  تعریفی  در 
می شود که در سازمان وجود دارد. در این اسناد، روش ها، شرح 
سازمان  که  است  شده  بیان  سیاست هایی  و  مقررات  وظایف، 
باال  رسمیت  میزان  وقتی  رو،  این  از  کند.  اجرا  و  رعایت  باید 
است، شرح شغل های مشخص، قوانین و مقررات زیاد و دستور 
العمل های روشنی درباره فرآیند کار در سازمان وجود دارند. وقتی 
میزان رسمیت کم است، رفتار کارکنان به طور نسبی می تواند 
برنامه ریزی نشده باشد. در چنین موقعیتی، کارکنان در بهره گیری 
از نظرات خود، از آزادی عمل بیشتری برخوردار و سازمان ها از 
جهت درجه رسمّیت با یکدیگر متفاوت هستند. رسمّیت حداکثر 
را از رسمّیت حداقل متمایز می کند. رسمّیت وقتی حداکثر است 
که رویه های رسمی زیاد باشد و شیوه های انجام کار به وسیله 
انبوهی از قوانین و مقررات، به طور دقیق مشخص شده باشد. 
هنگامی که یک موقعیت منحصر به  فرد، وجود داشته باشد و 
در این حالت رویه های مشخصی برای انجام کار موجود نباشد، 
گفته می شود که رسمّیت در سازمان حداقل است )هاشمی و 

بهرام زاده، 1398(

تخصص گرایی

تخصصي بودن یک سازمان یعني اینکه سازمان مزبور تا چه 
اندازه یا تا چه درجه اي کارها و فعالیت هاي خود را به وظایف 
بهرام زاده،  و  )هاشمی  باشد  کرده  تقسیم  تخصصي  و  جداگانه 
1398( اگر سازمان در حد باالیی تخصصی باشد، هر کارمندی 
تنها دامنه محدودی از کارها را انجام می دهد، ولی اگر سازمان 

کارهای  کارکنان  باشد،  گرفته  قرار  تخصص  از  پایینی  حد  در 
متعددی را انجام می دهند و هر یک چندین وظیفه را عهده دار 
می باشند. تخصص گرایی در کارها می تواند کسل کننده باشد و 
به رفتارهای  کارمندان را خسته کند و کارکنان خسته، تمایل 
انحرافی مانند غیبت، خرابکاری و تنبلی کردن در انجام وظایف 
را از خود نشان می دهند. به عبارتی دیگر، در جاهایی که کارها 
تکراری و یکنواخت و به عبارتی جزئی و محدود است، گرایش 
کارکنان نسبت به بی تفاوتی به مسائل، مقررات، دستورالعمل ها، 
 ... اهداف، عدم فرمانبرداری از هنجارهای حاکم بر سازمان و 
می گیرد؛  صورت  شیوه  دو  به  تخصص گرایی  می شود.  بیشتر 
مشهورترین شکل آن، از طریق تخصص گرایی وظیفه ای تحقق 
می یابد که در آن مشاغل به وظایف ساده و تکراری تقسیم بندی 
می شوند. اگر به جای کار، خود افراد متخصص شوند ما داری 
اجتماعی در سازمان می باشیم. تخصص گرایی  تخصص گرایی 
اجتماعی با به کارگیری افراد حرفه ای که صاحب مهارت هستند؛ 
ولی چنین مهارت هایی به سهولت نمی تواند تکراری و یکنواخت 

شود، محقق می شود )افتخاري و همکاران، 1395(.

          مفهوم سالمت سازماني

تحقیق ارجریس1 در سال 1958 در مورد کارخانة سالم نشان 
قبیل:  از  سازماني  سالمت  سنتي  شاخص هاي  که  مي دهد 
جابه جایي پایین، غیبت کم، تولید کافي، وفاداري باال، احساسات 
پایة  بالعکس، ممکن است  مثبت کارکنان در مورد مدیریت و 
را  سالم  سیستم  یک  به عنوان  کارخانه  شناخت  براي  مناسبي 
فراهم نکند. او در مقاالت و کتاب هاي خود )1962 و 1964( 
نظر  از  که  افرادي  شناخت  براي  نظري  پایة  یک  توسعة  به 
روان شناسي سالم هستند، پرداخت و تحقیقي را براي نشان دادن 
اینکه چنین افرادي احتمااًل زیاد، نه کم، رفتارهایي از قبیل غیبت 
و ترک شغل را نشان مي دهند، انجام داد. مدل هاي نظري او 
از  که  افرادي  که  پذیرفتند  اصل  به عنوان یک  را  این موضوع 
لحاظ روان شناسي بالغ هستند، به استقالل نسبي، مسئول بودن، 
مشارکت در فعالیت ها، دنبال کردن کار چالشي خالق، آرزوي 
موقعیت هاي باالتر، فعال بودن و به کار بردن بیشتر توانایي هاي 
خود تمایل دارند. کارخانة مورد تحقیق نشان داد که از نظر او، 
به جاي سالم بودن، سیستم مدیریت او ازخود بیگانگي یا عدم 
رشد روان شناسانة کارکنان را ترویج مي کند. او از چنین روندي، 
تأثیراتي مضر بر سازمان ها و جامعه را پیش بینی کرد )الیدن و 

کلینگل، 2019(.
توسط  در سال 1969  بار  اصطالح سالمت سازماني نخستین 

1. Argyris
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مایلز در مطالعه جو سازماني مدارس به کار برده شد. وي یک 
سازمان سالم را به عنوان سازماني تعریف مي کند که نه تنها در 
محیط خود دوام می آورد، بلکه در یک برهه زماني طوالني نیز 
به طور کافي سازش کرده و توانایی های بقاء و سازش خود را 
به گونه مداوم توسعه و گسترش مي دهد. چیزي که در این تعریف 
بازدارنده  نیروهاي  با  سالم  سازمان  که  است  این  است،  واضح 
بیروني به گونه اي موفقیت آمیز برخورد کرده و نیروي آنها را به 
اهداف و مقاصد اصلي سازمان  اثربخش در راستاي  گونه هاي 
مشخص،  روز  یک  در  سازمان  عملکرد  البته،  مي کند.  هدایت 
ممکن است اثربخش یا غیر اثربخش باشد، اما عالیم درازمدت 
در سازمان هاي سالم، مساعدت اثربخشي است. اگر تخصص ها 
و فنون از سالمت کامل برخوردار باشند، افزایش مسئولیت پذیری 
کارکنان و بهبود کیفیت محصوالت و خدمات سازمان ها تأمین 
می شود. سالمت سازماني به وضعي فراتر از اثربخشي کوتاه مدت 
سازمان داللت داشته و به مجموعه هایی از خصایص سازماني 
نسبتاً پردوام اشاره مي کند. یک سازمان سالم، به این معنا، نه 
فقط در محیط خود پایدار مي ماند، بلکه در درازمدت قادر است به 
اندازه کافي با محیط خود سازگار شده، توانایي هاي الزم را براي 

بقاي خود پیوسته ایجاد کند و گسترش دهد )هوی1 ، 1997(.
سالمت سازماني یک مفهوم تقریباً تازه اي است و شامل توانایي 
سازمان براي انجام وظایف خود به طور موثر که خود موجب رشد 
و بهبود سازمان مي گردد. یک سازمان سالم جایي است که افراد 
مي خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادي سودمند و موثر 
باشند. بنابراین، مدارس سالم موجبات انگیزش و عالقه مندي به 
کار را در معلمان به وجود آورده و از این طریق اثربخشي خود را 
باال مي برند. مفهوم سالمت سازماني مدرسه براي فهم ماهیت 
تعامل هاي میان دانش آموز و معلم، معلم و معلم، معلم و مدیران 

ابداع شده است )سلیماني،2010 (. 
در متون نظري مسائل سازمان و مدیریت، ما با بحث جدیدي 
آشنا مي شویم و آن عبارت از سالمت سازماني است. محققان در 
زمینة جدید مطالعات مثبت سازماني، اکنون پویایي هاي هدایت 
شده براي عملکرد استثنایي فردي و سازماني و روش هایي که 
سازمان و اعضایشان در مسیرهاي مناسب پیشرفت مي کنند و 

موفق مي شوند را نشان مي دهند )اکبري و همکاران،1392(.
اگرچه سالمت سازماني، همان طور که در ادبیات مدیریت مطرح 
اما یک تکامل  به سالمت کارکنان وابسته است؛  شده، عمدتاً 
تدریجي در استفاده از واژه ها و حرکت از سالمت افراد به سمت 
سالمت فرایندهاي مدیریتي، فرهنگ و ساختار و توجه به عوامل 
روان شناختي، سازگاري با محیط کار، احساسات مطلوب کارکنان، 

رهبري، اعتماد، حمایت متقابل، مسؤولیت اجتماعي، اثربخشي و 
... ایجاد شده است )اکبری و همکاران، 1391(.

در تعریف دیگري از سالمت سازمان، سازماني را سالم مي دانند 
از  باید  آفرینندگي  یعني  ویژگي  این  براي  و  باشد  آفریننده  که 
را  دگرگوني  از:  است  عبارت  که  باشد  برخوردار  ویژگي هایي 
بپذیرد، اندیشه هاي تازه را گرامي بدارد، آزمایش و شکست را 

جزئي از کامیابي بداند و از کوشش افراد قدرداني کند.
سازماني که داراي جو سالمي است سازماني است که: 

در مبادله اطالعات قابل اعتماد باشد.
بر  تغییرات الزم  ایجاد  براي  و خالقیت  انعطاف  قابلیت  داراي 

حسب اطالعات به دست آمده باشد.
نسبت به اهداف سازمان داراي یگانگي و تعهد باشد.

حمایت داخلي، آزادي از ترس و تهدید را فراهم می کند؛ زیرا که 
تهدید به ارتباط خوب و سالم آسیب مي رساند و قابلیت انعطاف را 
کاهش مي دهد و به جاي عالقه به کل نظام، حفاظت از خود ر ا 

تحریک مي کند )تمیمی نژاد ،1386(.
مفهوم سالمت سازمانی به بهزیستی سازمان اشاره می کند و با 
عبارت های رایج )جو سازمانی( و )فرهنگ سازمانی( تفاوت دارد. 
از )جو سازمانی(  واقع سالمت سازمانی مفهوم محدودتری  در 
که بر ویژگی های کلی محیط سازمان تمرکز دارد و )فرهنگ 
سازمانی( که به هنجارها و ارزش های سازمان مربوط است، دارد. 
در واقع هر کدام از آن ها جنبه خاصی از سازمان را مورد مطالعه 

قرار می دهند )کورک ماس،2017(.
سالم  وقتی  حرفه ای  سازمان  یک  که  است  معتقد  فارلند  مک 
است که بتواند در محیط رقابتی و اغلب متخاصم، پیشرفت کند 

)جوادي پور ،1393(. 
از نظر کالرک، یک سازمان که هم نوآور و هم سازگار است، 
ظرفیت باالیی برای تحمل بحران های درونی و بیرونی دارد و 

قادر به پیشروی به سوی فعالیت جدید می باشد .
در کل، باال بردن میزان سالمت سازماني در سطح مدیریت آغاز 
مي گردد. سالمت سازماني به وضعي فراتر از اثربخشي کوتاه مدت 
سازمان داللت داشته و به مجموعه اي از خصایص سازماني نسبتًا 
پردوام اشاره مي کند. یک سازمان سالم، به این معنا، نه فقط در 
محیط خود پایدار مي ماند، بلکه در درازمدت قادر است به اندازه 
کافي با محیط خود سازگار شده، توانایي هاي الزم را براي بقاي 
خود پیوسته ایجاد کند و گسترش دهد )حبیبی و شیفته، 1399(

         شاخص هاي مختلف در مورد سالمت سازماني

بیان  اصلي  شاخص  پنج  سازماني،  سالمت  ابعاد  خصوص  در 

1. Hoy
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1. Focus on the target
2. Communication Adequacy
3. Optimum Authority Distribution
4. Resource Application

زیر  مولفه هاي  داراي  شاخص ها  این  از  یک  هر  که  می شود 
مي باشند:

هدف: تحقق سالمت سازماني
رفاه  و  سازماني(  قابلیت  )بهبود  سازمان  عملکرد  چارچوب: 

کارکنان
مقیاس ها: تعیین شایستگي ها و ارتباطات بین فردي، رضایت و 

سالمت کارکنان
سطح  سه  شامل  شایستگي ها،  مقیاس  الف:  ارزیابي:  سطوح 
نقش؛ ب: مقیاس رضایت کارکنان، شامل  و  اهداف  سازمان، 
سه سطح سازماني، تیمي و فردي؛ ج: مقیاس سالمت کارکنان، 

شامل سه سطح اجتماعي، ذهني و فیزیکي است،
روش های ارزیابی: شامل مصاحبه، کارگاه، آزمون ها و معیارهاي 

مدیریت ریسک، استرس و سالمت مي باشد )عبدی،1393(.
مایلز ویژگي هاي سازمان سالم را در تامین سه نیاز اصلي یعني:

1. نیازهاي وظیفه اي سازمان
2. نیازهاي بقا و...

3. نیازهاي رشد و توسعه سازمان، دانسته و باتوجه به این سه 
نیاز، ابعاد سالمت ســـــازماني را شامل 10 مورد زیر مي داند: 
سازگاري، شایستگي حل مسئله، تمرکز بر اهداف، شایستگي 
انسجام و  برابري قدرت، به کارگیري منابع،  ارتباطات، حداکثر 
یگانگي، روحیه، استقالل، نوآوري. سه مـــورد اول جزو تامین 
نیازهاي وظیفه اي سازمان هستند و نیازهاي بقا شامل سه مورد 
بعدي مي شوند و ابعاد نوآوري، استقالل، سازگاري و شایستگي 
قرار  توسعه  و  رشد  نیازهاي  تامین  چارچوب  در  مسئله  حل 

مي گیرند )حبیبی و شیفته، 1399(.
ابعادي که معمواًل در سالمت سازماني مورد توجه قرار مي گیرد 
را به عنوان سازماني در نظر مي گیرند که فرایندهاي مدیریتي، 
سالمت  و  سازمان  خود  بهتر  عملکرد  به  ساختار،  و  فرهنگ 
اشخاص کمک مي کند. بنابراین، شاخص هاي سالمت سازماني 
نه تنها استرس، رفاه، رضایت و تعهد افراد را در نظر مي گیرد بلکه 
به کیفیت، تصمیم گیري، تناسب ساختار سازماني و شاخص هاي 

مالي هم توجه مي کند )اکبری و همکاران،1391(.
از ده  و توضیح سالمت سازمانی  تعریف  برای  مایلز )1969(، 
ویژگی کمک گرفته است. این ویژگی ها با هم در تضاد نیستند 
و با یکدیگر تعامل دارند. در سنجش سالمت سازمانی نیز این ده 
ویژگی، معیارهای اندازه گیری این پدیده قرار می گیرند )حبیبی 

و شیفته،1399(.

1. تمرکز به هدف1 :
در سازمان سالم هدف یا هدف های سیستم برای اعضای آن 
کاماًل روشن و قابل پذیرش است. با وجود این روشنی هدف و 
پذیرش آن را باید برای سالمت سازمانی شرطی الزم و ناکافی 
در  و  موجود  منابع  به  توجه  با  باید  دانست. همچنین هدف ها 
دسترس قابل حصول و متناسب و کم و بیش همخوان و موافق 

با خواست ها و تقاضاهای محیط باشند )نصیری، 1390(.
2. کفایت ارتباط2:

کفایت ارتباط بدان معنا است که ارتباطات نسبتاً عاری از تعریف 
و  سازمان  بین  متقاباًل  همچنین  و  عمودی  و  افقی  در جهت 
در  است.  گردش  در  نحوی  به  اطالعات  و  دارد  وجود  محیط 
یک سازمان سالم فشارهای درونی موجود بی درنگ می شوند. 
اطالعات کافی برای تشخیص دشواری-های آن موجود است 
و کارکنان سازمان اطالعات مورد نیاز را بدون انجام تالش های 
زاید با مراجعه به این و آن، یا تشکیل جلسات مکرر، به راحتی 

به دست می آورند )همان(.
3. توزیع بهینه قدرت3:

در سازمان سالم، توزیع قدرت نفوذ و تاثیرگذاری نسبتاً عادالنه 
است. زیردستان می توانند در جهت باال تاثیرگذار باشند و مهم تر 
از آن هر مافوق می تواند بر مافوق خود تاثیر بگذارد. در چنین 
سازمانی گرچه بدون تردید تعارض میان گروهی مثل دو گروه 
انسانی مشاهده می شود، ولی مبارزات میان گروهی برای دستیابی 
به قدرت، تلخ و ناخوشایند نیست. همکاری بین افراد جایگزین 
اعمال اجبار آشکار یا پنهان می شود. همبستگی در روابط متقابل 
در  می گیرد.  قرار  توجه  مورد  مرئوس  رئیس-  روابط  جای  به 
سازمان سالم نفوذ تاثیرگذاری نه از مقام یا شخصیت یا سایر 
عوامل نامربوط، بلکه از دانایی، شایستگی و داشتن اطالعات 

مرتبط با کار سرچشمه می گیرد )نصیری، 1390(.
4. کاربرد منابع4 :

کارکنان  مثل  سالم،  شخص  یک  از  انسانی،  سطح  در  وقتی 
سازمان، صحبت می کنیم و می گوییم: در حد استعداد و قابلیت 
خود کار می کند؛ به عبارت دیگر او را در جهت هدف و در سطح 
برمی انگیزد. در سطح سازمانی، سالمت  به همکاری  مقتضی 
تلویحاً می رساند که درون دادهای سیستم به ویژه کارکنان آن 
به نحوی اثربخش مورد استفاده قرار می گیرند. هماهنگی کلی 
در سازمان چنان است که افراد نه بیشتر از حد کار می کنند و 
نه بیکار و باطل می مانند. در سازمان سالم، افراد ممکن است 
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زیاد کار کنند ولی احساس نمی کنند که خالف میل خود یا علیه 
خود و سازمان عمل می کنند. میان خواست های افراد و انتظارات 
احساس  معقولی  حد  در  افراد  دارد.  وجود  تناسب  آنان  شغلی 
خودیابی می کنند. به-عبارت دیگر، نه تنها در انجام کار خود 
احساس خوب دارند، بلکه در جریان همکاری با سازمان حس 
می کنند که شخصاً یاد می گیرند، رشد می کنند و شکوفا می شوند 

)نصیری، 1390(.
5. اتحاد و همبستگی1:

سالمت سازمانی بدان معنا است که سازمان، خود را می شناسد 
و اعضای آن به عضویت در آن جذب می شوند، می خواهند در 
سازمان باقی بمانند، تحت تاثیر آن قرار گیرند و آن را تحت تاثیر 

قرار دهند .
6. روحیه2:

سابقه این مفهوم در ادبیات روان شناختی و جامعه شناسی، چنان 
معنای  می سازد.  روبرو  تردید  با  را  آن  کاربرد  که  است  مهم 
ضمنی آن رفاه، خوشی یا رضایت است. روحیه عبارت است از 
حالتی حاصل از احساسات فردی که بر حول آن احساس های 
حاصل  روحیه  فقدان  دارد.  قرار  خاطر  انبساط  و  رضایت  رفاه، 
است  نارضایتی  و  ناطلبیده  فضاهای  ناراحتی،  احساس های 

)نصیری، 1390(.
7. نوآور بودن3:

سازمان سالم به ایجاد رویه های جدید، حرکت به سوی هدف های 
تازه، تولید فرآورده های نو، دگرگون سازی خود و متفاوت شدن 
به مرور زمان، گرایش دارد. به عبارتی در مورد چنین سازمانی 
می توان گفت که به جای ثابت و یکنواخت ماندن، رشد و توسعه 
پیدا کرده و تغییر می یابد. بازسازی و نوسازی خویش خصیصه 

سالمت سازمانی است )نصیری، 1390(.
8. خودمختاری4:

سازمان سالم، به طور منفعل به خواست های بیرون عمل نمی کند 
و خود را ابزار محیط نمی داند و در غیر حال واکنش آن نسبت 
نوعی  داشتن  به  نیست.  طغیان گرانه  و  خراب کارانه  محیط  به 
استقالل از محیط گرایش دارد و به سخن دیگر با محیط تعامل 

دارد. واکنش های آن را تعیین کننده رفتار خود نمی داند.
9. سازگاری با محیط5:

سازمان ضمن تغییر خود باید توانایی انطباق با محیط یا با آن 
بخش مرتبط با خود از محیط را داشته باشد یا بتواند اختالف 
و تفاوت موجود بین خود و محیط را به نحو موثری حل کند 

)همان(.
10. کفایت حل مشکل6:

در یک سیستم اثربخش، حل مشکالت با حداقل صرف انرژی 
صورت می گیرد و مکانیسم های حل مشکل تضعیف نمی شوند، 
و  راه حل ها  انتخاب  ممکن،  راه حل های  یافتن  برای  سازمان 
ارزیابی اثربخشی آن ها، ساختارها و رویه های مناسبی در اختیار 
دارد. در چنین سازمانی عملیات چه در جهت تحقق هدف ها باشد 
یا در جهت حفظ و صیانت، سیستم سالم ،برای حل مشکالت، 
خود را انطباق داده و سازگاری قابل کنترل پیدا کرده و فعاالنه 

بر مشکالت مربوطه فایق می آید )نصیری،1390(.
با  ارتباط  در  پژوهشی که  در  سیدجوادین و همکاران )1388( 
دانشگاه های شهر اصفهان انجام دادند، هفت مولفه را به عنوان 
شاخص های سالمت سازمانی در نظر گرفتند که عبارت است از:

یگانگي نهادي: سطح و نیازهاي نهادي سازمان را دربرمي گیرد و 
قادر است که به گونه اي موفقیت آمیز با نیروهاي مخرب بیروني 
مقابل  در  معلمان  سالم  سازمان  یک  در  درواقع،  کند.  سازش 
درخواست هاي نامعقول حمایت مي شوند و در مقابل فشارهاي 

خارجي آسیب پذیر نیستند.
نفوذ مدیر: نفوذ مدیر به توانایي وي در تحت تاثیر قرار دادن 
عمل مافوق ها اشاره دارد. مدیر بانفوذ، ترغیب کننده بوده و با 
رئیس مافوق خود به گونه اي اثربخش کار مي کند، اما با این 
حال، در فکر و عمل خود استقالل دارد. این بعد به سطح اداري 

ارتباط دارد و نیاز ابزاري را دربرمي گیرد.
مالحظه گری: این بعد سالمت سازماني به بخش اداري مرتبط 
)رعایت( نشان دهنده  بیاني مي باشد. مالحظه گري  نیاز  و  بوده 
رفتار دوستانه، حمایتي، باز و همکارانه مدیر است. کرمن7 )1999( 
مالحظه گري را این گونه تعریف مي کند: این بعد منعکس کننده 
با  که  است  شغلي  روابط  چنان  از  شخص  برخورداري  درجه 
اعتماد متقابل، احترام به زیردستان و رعایت احساسات مشخص 
می شود. ي نمره باال بیانگر جو همدلي و ارتباط دو سویه است، 
نمره پایین گویاي این است که سرپرست در مناسبات خود با 

اعضاي گروه، سرد و خشک است.
ساخت دهي: ساخت دهي بعد دیگري از ابعاد سالمت سازماني 
 . دارد  اشاره  مدیر  موفقیت مدار  و  وظیفه مدار  رفتار  به  و  است 
مدیر انتظارات خود را از هیئت آموزشي روشن کرده و معیارهاي 
عملکرد را حفظ مي کند. این بعد نیز به سطح اداري مرتبط است 

و در دسته نیازهاي ابزاري قرار مي گیرد.

1. Cooperation and Solidarity
2. Mentality
3. Innovation
4. Autonomy

5. Environment Adaptability
6. Problem Solving Competence
7 . Korman
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حمایت از منابع: این بعد از سالمت سازماني به سازمان آموزشي 
و  بوده  الزم  آموزشي  وسایل  و  منابع  داراي  که  مي کند  اشاره 
وسایل اضافي دیگر به راحتي قابل حصول است. این بعد در سطح 

اداري و از نیازهاي ابزاري است.
روحیه: روحیه، به احساس اعتماد، اطمینان، همدردي و دوستي 
احساس  معلمان  اشاره مي کند.  دارد،  معلمان وجود  بین  در  که 
خوبي به یکدیگر داشته و با این حال، احساس مي کنند که کار 
خود را به خوبي انجام مي دهند. این بعد، بخشي از سطح فني را 

دربرمي گیرد و به نیازهاي بیاني مرتبط است. 
تاکید بر پیشرفت تحصیلي: این بعد از سالمت سازماني به تاکید 
بر یادگیري دانشجویان اشاره دارد. اهداف علمي سطح باال، ولي 
قابل قبول براي دانشجویان وضع شده است، محیط یادگیري 
منظم و جدي است، معلمان به توانایي دانشجویان براي موفقیت 
در یادگیري باور دارند و دانشجویان نیز سخت کار مي کنند و به 
آنهایي که از نظر علمي پیشرفت خوبي دارند، احترام مي گذارند. 
این بعد در سطح فني و از جمله نیازهاي ابزاري است )حبیبی و 

شیفته،1399(.

         روش تحقیق 

         فرضیه های پژوهش

فرضیه های پژوهش به صورت زیر تدوین شده اند:

فرضیه اصلی

بین ساختار سازماني و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم 
در سازمان تامین اجتماعي استان کردستان رابطه معناداری وجود 

دارد.

فرضیه های فرعی پژوهش 

بین پیچیدگی و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم رابطه 
معناداری وجود دارد.

رابطه  مردم  از حقوق  و صیانت  اداري  و سالمت  رسمیت  بین 
معناداری وجود دارد.

رابطه  مردم  حقوق  از  صیانت  و  اداري  سالمت  و  تمرکز  بین 
معناداری وجود دارد. 

از حقوق مردم  اداري و صیانت  بین تخصص گرایی و سالمت 
رابطه معناداری وجود دارد.

         جامعه آماری 

جامعه آماري شامل گروهي از افراد است که یک یا چند صفت 
مشترک دارند که این صفت، مورد نظر محقق مي باشد و امکان 
دارد براي مطالعه انتخاب شوند. معمواًل در هر پژوهشي، جامعه 

مورد بررسي یک جامعه آماري است که پژوهشگر مایل است 
درباره صفت)ها( متغیر واحدهاي آن به مطالعه بپردازد. چنانچه 
قرار است از نمونه گیري نتایج رضایت بخشي حاصل شود، باید 
به مجموعه فعالیت ها و مراحلي که به منظور انتخاب نمونه به کار 
برده مي شود، آگاهي کامل داشت. اولین قدم در این زمینه تعیین 
هدف هاي پژوهشي است. براي روشن شدن این هدف، ابتدا باید 
جامعه آماري را که قصد داریم، نمونه مورد مطالعه را از آن انتخاب 
کنیم تعریف نماییم. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان 
سازمان تامین اجتماعي استان کردستان تشکیل می دهند که در 

زمان انجام پژوهش تعداد آنان برابر با 285 نفر بوده است. 
در این پژوهش از روش نمونه گیري طبقه بندی تصادفي ساده 
استفاده شده است. در این نوع نمونه گیري به هر یک از افراد 
شود.  انتخاب  نمونه  در  تا  مي شود  داده  مساوي  احتمال  جامعه 
 n را  نمونه  و حجم   N جامعه  افراد  اگر حجم  دیگر  عبارت  به 
مساوي  نمونه  در  جامعه  فرد  هر  انتخاب  احتمال  کنیم،  فرض 
n/N است. از آنجا که جامعه آماري این تحقیق، جامعه اي محدود 
است، لذا در این تحقیق از فرمول کوکران )جامعه محدود( براي 

نمونه گیري استفاده شده است:

نشان  نفر  را 164  نمونه ها  تعداد کل  فوق،  نمونه گیری  فرمول 
می دهد که برای رفع اثرات پرسشنامه های گمشده و ناقص و 
موارد پاسخ داده نشده توسط پاسخ گویان بر روی نتایج پژوهش، 
5% نمونه آماری به حجم نمونه پژوهش اضافه و به تعداد 175 
پرسشنامه جهت  توزیع، 164  از  داده شد که پس  افزایش  نفر 

تجزیه وتحلیل داده ها جمع آوری شد.

         ابزار جمع آوری داده  ها

باتوجه به اینکه نوع پژوهش پیمایشی- همبستگی می باشد، برای 
جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. هدف از 
طرح این پرسشنامه، توصیف نگرش جامعه آماری درباره پژوهش 
استفاده  بسته  پرسشنامه  از  دلیل  به همین  مدنظر می باشد که 
می کنیم. ابزار پژوهش در این پژوهش پرسشنامه است. در این 

زمینه از 2 پرسشنامه استفاده می شود. 
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        یافته ها 

        بررسی فرضیات پژوهش

در این بخش بر مبنای داده های فراهم آمده به بررسی فرضیات 
فرضیه   3 حاضر  پژوهش  در  می شود.  پرداخته  شده  مطرح 
مطرح شده است که به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند. در 
این جا به منظور بررسی فرضیات پژوهش ابتدا از آزمون ضریب 

همبستگی پیرسون و سپس رگرسیون استفاده می گردد.

        آزمون فرضیه ها 

آزمون فرضیه اصلي

شده  داده  نشان  جدول  در  پنجم  فرعي  فرضیه  آزمون  نتایج 
است. سطح معنی داری )0.001( و ضریب همبستگی )0/574+( 

می باشد. باتوجه به اینکه سطح معنی داری کمتر از 5 درصد و 
ضریب همبستگی مخالف صفر و عددی مثبت است، پس با 
اطمینان 95 درصد فرضیه      رد شده و     پذیرفته می شود. 
به عبارت دیگر می توان ادعا نمود که از دیدگاه پاسخ گویان بین 
ساختار سازماني و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم رابطه 

وجود دارد.

فرضیه ادعا: بین ساختار سازماني و سالمت اداري و صیانت از 
حقوق مردم رابطه وجود دارد.

و  اداري  و سالمت  سازماني  ساختار  بین  ادعا:  نقیض  فرضیه 
صیانت از حقوق مردم رابطه وجود ندارد.

آزمون فرضیه اول

نتایج آزمون فرضیه اول در جدول نشان داده شده است. سطح 
معنی داری )0.001( و ضریب همبستگی )544/ 0+( می باشد. 
از 5 درصد و ضریب  اینکه سطح معنی داری کمتر  به  باتوجه 
همبستگی مخالف صفر و عددی مثبت است، پس با اطمینان 
95 درصد فرضیه       رد شده و       تایید می شود. به عبارت 
دیگر می توان ادعا نمود که از دیدگاه پاسخ گویان بین پیچیدگی 

و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم رابطه وجود دارد.

فرضیه ادعا: بین پیچیدگی و سالمت اداري و صیانت از حقوق 
مردم رابطه وجود دارد.

فرضیه نقیض ادعا: بین پیچیدگی و سالمت اداري و صیانت از 
حقوق مردم رابطه وجود دارد.

جدول 1: نتایج آزمون فرضیه اصلي

سالمت اداري و صیانت از حقوق مردمآزمون پیرسون

 ساختار
سازماني

0.574ضریب همبستگی
0.001سطح معناداری

164حجم نمونه
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آزمون فرضیه دوم
نتایج آزمون فرضیه فرعي هفتم در جدول نشان داده شده است. 
 )+0  /465( همبستگی  ضریب  و   )0.001( معنی داری  سطح 
با توجه به اینکه سطح معنی داری کمتر از 5 درصد  می باشد. 
و ضریب همبستگی مخالف صفر و عددی مثبت است، پس 
با اطمینان 95 درصد فرضیه     رد شده و     تایید می شود. 
به عبارت دیگر می توان ادعا نمود که از دیدگاه پاسخ گویان بین 
رسمیت و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم رابطه وجود 

دارد.

فرضیه ادعا: بین رسمیت و سالمت اداري و صیانت از حقوق 
مردم رابطه وجود دارد.

فرضیه نقیض ادعا: بین رسمیت و سالمت اداري و صیانت از 
حقوق مردم رابطه وجود دارد.

آزمون فرضیه سوم

شده  داده  نشان  جدول  در  هشتم  فرعي  فرضیه  آزمون  نتایج 
است. سطح معنی داری)0.001( و ضریب همبستگی)0/533+( 
درصد   5 از  کمتر  معنی داری  اینکه سطح  به  باتوجه  می باشد. 
و ضریب همبستگی مخالف صفر و عددی مثبت است، پس 
با اطمینان 95 درصد فرضیه      رد شده و      تایید می شود. 
به عبارت دیگر می توان ادعا نمود که از دیدگاه پاسخ گویان بین 
تمرکز و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم رابطه وجود 

دارد.

فرضیه ادعا: بین تمرکز و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم 
رابطه وجود دارد.

از  اداري و صیانت  تمرکز و سالمت  بین  ادعا:  نقیض  فرضیه 
حقوق مردم رابطه وجود دارد.

جدول 3: نتایج آزمون فرضیه دوم

جدول2:نتایج آزمون فرضیه اول

سالمت اداري و صیانت از حقوق مردمآزمون پیرسون

پیچیدگی

0.544ضریب همبستگی
0.001سطح معناداری

164حجم نمونه

سالمت اداري و صیانت از حقوق مردمآزمون پیرسون

رسمیت

0.465ضریب همبستگی
0.001سطح معناداری

164حجم نمونه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

sr
.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 14

http://jasr.smtc.ac.ir/article-1-149-fa.html


فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهش های اداری  |  شماره دوازده -  زمستان 1400 32

جدول 4: نتایج آزمون فرضیه سوم

جدول 5: نتایج آزمون فرضیه چهارم

آزمون فرضیه چهارم

شده  داده  نشان  جدول  در  نهم  فرعي  فرضیه  آزمون  نتایج 
است. سطح معنی داری)0.001( و ضریب همبستگی)0/430+( 
درصد   5 از  کمتر  معنی داری  اینکه سطح  به  باتوجه  می باشد. 
و ضریب همبستگی مخالف صفر و عددی مثبت است، پس 
با اطمینان 95 درصد فرضیه    رد شده و     تایید می شود. 
به عبارت دیگر می توان ادعا نمود که از دیدگاه پاسخ گویان بین 
تخصص گرایی و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم رابطه 

وجود دارد.

فرضیه ادعا: بین تخصص گرایی و سالمت اداري و صیانت از 
حقوق مردم رابطه وجود دارد.

و  اداري  سالمت  و  تخصص گرایی  بین  ادعا:  نقیض  فرضیه 
صیانت از حقوق مردم رابطه وجود دارد.

         بحث و نتیجه گیري 

عوامل مختلفی در تحقق سالمت اداری نقش دارند، مانند: کنترل 
و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و همچنین 
ساختار دولت که یکی از عوامل اصلی موثر بر سالمت نظام اداری 
است. سالمت اداری در سازمان های دولتی موجب تصمیم سازی 
و تصمیم گیری های درست و اجرای مناسب سیاست ها می شود و 
در همین راستا، کارآمدی و اثربخشی خدمات عمومی را به دنبال 
و  است  پدیده ای جهانی  فساد  که  نیست  داشت. شکی  خواهد 
هیچ جامعه ای نمی تواند از فساد و تبعات آن ایمن باشد. علت 
این فراگیری و عمومیت این است که ریشه های فساد در جوامع 
مختلف یکسان است؛ بنابراین فساد نیز به عنوان محصول واحد 

این ریشه های مشترک، طبیعتاً در همه جا رشد خواهد کرد؛ اما 
انواع مختلف ظهور فساد و همچنین، شدت و فراگیری آن به 
اقتصادی،  سیاسی،  ساختارهای  در  جوامع  تفاوت های  مناسبت 

اجتماعی و فرهنگی متفاوت خواهد بود.
بین  که  است  این  شده  گرفته  قرار  تأیید  مورد  که  اول  فرضیه 
پیچیدگی و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم رابطه معناداری 
وجود دارد. مقدار ضریب همبستگي پیرسون )r = 0/544( و سطح 
معني داري آن )Sig=0/001( حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی 
مردم  حقوق  از  صیانت  و  اداري  سالمت  و  پیچیدگی  بین  دار 
است؛ بنابراین فرضیه اول تأیید شد. این یافته با نتایج پژوهش 
بر  سازمانی  ساختار  عناصر  عنوان»تأثیر  با   )1399( صدیقیان 
سالمت نظام اداری دستگاه های دولتی استان اصفهان« مطابقت 

سالمت اداري و صیانت از حقوق مردمآزمون پیرسون

تمرکز

0.530ضریب همبستگی
0.001سطح معناداری

164حجم نمونه

سالمت اداري و صیانت از حقوق مردمآزمون پیرسون

تخصص گرایی

0.430ضریب همبستگی
0.001سطح معناداری

164حجم نمونه
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دارد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره های 
دولتی استان اصفهان به تعداد 800 نفر می باشد و حجم نمونه 
آماری حدود 260 نفر برآورد شد. داده ها با استفاده از دو روش 
مطالعات کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شد. در بخش میدانی از 
پرسشنامه ساختار سازمانی جهت سنجش متغیر مستقل )ساختار 
سازمانی( و از پرسشنامه استاندارد که توسط رابینز طراحی شده 
است و پرسشنامه محقق ساخته سنجش سالمت اداری  استفاده 
شد. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف - 
اسمیرنوف استفاده شد. باتوجه به نرمال و غیر نرمال بودن داده ها 
از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. 
پس از گردآوری داده ها و تحلیل یافته های آن، فرضیات دوم رد و 

مابقی فرضیه ها پذیرفته شدند .
سالمت  و  رسمیت  بین  که  است  آن  دوم  تأیید  مورد  فرضیه 
اداري و صیانت از حقوق مردم رابطه معناداری وجود دارد. مقدار  
ضریب همبستگي پیرسون )r =0/465(و سطح معني داري آن 
)Sig=0/001( حاکی از وجود رابطه مثبت و مستقیم بین رسمیت 
و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم  است. بنابراین فرضیه 
دوم تأیید شد. این یافته با یافته های هاشمی و بهرام زاده، )1398( 
و  سازمانی  بین ساختار  رابطه  »بررسی  عنوان،  با  ای  مقاله  در 
سالمت اداری در دستگاه های دولتی خراسان شمالی« همخواني 
دارد و نتایج حاکي از آن است که ساختار سازماني و ابعاد آن بر 

سالمت اداري تاثیرگذار است.
سالمت  و  تمرکز  بین  که  است  آن  سوم  تأیید  مورد  فرضیه 
اداري و صیانت از حقوق مردم رابطه معناداری وجود دارد. مقدار 
ضریب همبستگي پیرسون )r=0/533( و سطح معني داري آن 
)Sig=0/001( حاکی از وجود رابطه مثبت و مستقیم بین تمرکز و 
سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم است؛ بنابراین فرضیه سوم 

تأیید شد. این یافته یا یافته های جلوه طبایی زواره و ستوده آرانی 
)1400( در پژوهشی با عنوان »تاثیر مدیریت ساختار سازمانی 
بر سالمت اداری در ادارات ثبت اسناد با توجه به نقش میانجی 
ادراک کارکنان از سیستم  های مدیریت منابع انسانی« مطابقت 
دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان دادند ادراک کارکنان از سیستم 
مدیریت منابع انسانی با ضریب اثر 0.304 و 0.05 بر رابطه بین 
ساختار سازمانی با سالمت اداری، نقش میانجی گری مثبت داشت.

تأیید چهارم  آن است که بین تخصص گرایی و  فرضیه مورد 
سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم رابطه معناداری وجود دارد. 
مقدار ضریب همبستگي پیرسون )r=0/430( و سطح  معني داري 
بین  رابطه مثبت و مستقیم  از وجود  آن )Sig=0/001( حاکی 
تخصص گرایی و سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم است. 
بنابراین فرضیه چهارم تأیید می شود. این یافته با نتایج تحقیق 
اداری در  با عنوان »سالمت  حبیبي و شیفته در سال )1399( 

سازمان  های دولتی« مطابقت دارد.
تامین  رویه هاي موجود در سازمان  و  قوانین  پیشنهاد مي گردد 
اجتماعي استان کردستان مکتوب شود تا کارکنان بتوانند طبق این 

مقررات کارهاي خود را انجام دهند.
پیشنهاد مي گردد عملکرد کارکنان با استانداردهاي شغلي مطابقت 

داده شود.
اطالعات  تفسیر   و  تعبیر  در  عالي  مدیریت  مي گردد  پیشنهاد 
مشارکت داشته باشد و همچنین کارکنان سازمان هم اطالعات 

کافي داشته باشند تا منجر به عملکرد بهتر براي شرکت شود.
پیشنهاد مي گردد مدیران سازمان در تدوین بودجه واحد خود از نظر 

شخصي استفاده کنند.
کردستان  استان  اجتماعي  تامین  سازمان  در  مي گردد  پیشنهاد 

مشاغل به صورت جداگانه و تخصصی تقسیم شود.
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