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چكيده
این پژوهش با رویکرد اسالمی و با تأکید بر قرآن کریم و نهجالبالغه و بررسی متون اسالمی
به شناسایی مؤلفههای فرهنگ دینی و ارتباط آن با سالمت سازمانی میپردازد .تحقیق از نظر
هدف ،کاربردی ،و از جهت روش گردآوری دادهها ترکیبی است که بخش کیفی آن با روش
تحلیل محتوای کیفی و بخش کمّی آن با روش توصیفی ـ همبستگی انجام شد .واحد تحلیل در
بخش کیفی ،کلمات و مضمونها بود و در بخش کمّی تمامی کارکنان و مدیران دانشگاه ایالم به
عنوان جامعه انتخاب شدند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ( )7991و شیوه نمونهگیری
تصادفی ساده 741 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .در بخش کیفی از ابزار فیشبرداری و روش
شناسهگذاری و در بخش کمّی از دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ دینی با  71گویه و پرسشنامه
استاندارد سالمت سازمانی الیدن و کلینگل ( )2112با  17گویه استفاده شد .در گام نخست ،با
تمرکز روی کلیدواژهها و نشانگرهای مرتبط با مفاهیم فرهنگ دینی 711 ،نشانگر شناسایی شد و
پس از پاالیش  31نشانگر 71 ،خرده مؤلفه ،و  1مؤلفه اصلی به دست آمد که با عناوین معیارهای
تخصصی ،معیارهای ارزشی و معیارهای مکتبی نامگذاری شد .در نهایت تأثیر مستقیم فرهنگ
دینی بر متغیر سالمت سازمانی با استفاده از الگویابی معادالت ساختاری آزمون شد و میزان
ضریب تاثیر برابر با  37درصد بدست آمد که به لحاظ آماری این تأثیر مثبت ،معنادار و متوسط
است.
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مقدمه
امروزه اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن به منزله منبع راهبردی و طراح و مجری
نظامها و فراگردهای سازمانی ،جایگاهی بمراتب واالتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر
سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهمترین منبع و دارایی سازمان یاد میشود (انصاری،
باقریکلجاهی و صالحی .)9831 ،این عنصر در سازمانهایی همچون سازمانهای آموزشی میتواند
اهمیت دو چندانی داشته باشد .از آنجا که مهمترین منبع سازمانی ،نیروی انسانی است ،نیروهای
سازمان به همراه مدیران در کسب اهداف سازمان و ایجاد اثربخشی آن نقش اساسی بر عهده دارند
(نیکنامی .)11 :9838 ،بر همین اساس مطالعه و پژوهشی درباره دانشگاه و بهبود وضعیت آن مورد
توجه جدی برنامهریزان و مسئوالن اجتماعی بوده است .بدیهی است در این میان بهبود وضعیت
مدیریت و اصالح ساختارهای سازمانی به دلیل تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی که بر کمّیت و
کیفیت فعالیتهای دانشگاهی دارد از اولویت و ضرورت بیشتری برخوردار است (قهرمانی،
ابوالقاسمی ،عارفی و خاتمی .)9819 ،هدف عمدة دانشگاهها پرورش و توانمندسازی نیروی کار
است دانشگاهها در صورتی خواهند توانست وظیفۀ خطیری را که بر عهده آنهاست به نحو احسن
انجام دهند که سازمانهایی سالم و پویا باشند (لیکاتا و هارپر.)1009 ،9
سازمانهای سالم ،ویژگیهایی از قبیل بصیرت قوی ،ارزشهای فردمحور ،کار گروهی،
تصمیمگیری بر اساس اطالعات ،ارتباطات باز و تأکید بر خالقیت و نوآوری دارند (لی ،چون
لیانگ و شو .)1092 ،1رامداس و تئودور )1091( 8سازمان سالم را سازمانی تعریف میکنند که نه
تنها در محیط خود دوام میآورد بلکه در یک برهه زمانی طوالنی نیز به طور کافی سازش میکند
و توانایی بقا و سازش خود را پیوسته توسعه و گسترش میدهد .ویلکرسون )1002( 2معتقد است
سازمان ،هنگامی سالم است که مدیران و تکتک کارمندان در فرایندی مشترك به یکدیگر
بپیوندند تا مسئولیتی را برای ایجاد مکان کاری پویا بپذیرند که وفاداری مشتری و سوددهی
مشترك را افزایش خواهد داد.
در مقابل سازمانهای سالم ،سازمانهای ناسالم وجود دارند که ویژگی اصلی آنها فساد است.
1 - Licata & Harper
2 - Lee & Chun-Liang & Shu
3 - Ramdass & Theodore
4 - Wilkerson
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فساد پدیدهای جهانی است که همه کشورهای جهان از کشورهای پیشرفته تا در حال توسعه به آن
دچارند (دانایی فرد .)9832 ،علت این فراگیری و عمومیت این است که ریشههای فساد در جوامع
مختلف یکسان است؛ بنابراین ،فساد نیز به عنوان محصول واحد این ریشههای مشترك ،طبیعتاً در
همه جا رشد خواهد کرد؛ اما انواع مختلف ظهور فساد و همچنین ،شدت و فراگیری آن به مناسبت
تفاوتهای جوامع در ساختارهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی متفاوت خواهد بود
(محمدزاده.)12 :9832 ،
ضرورت بررسی سالمت سازمانی در آموزش عالی کشور به این دلیل است که اگر دانشگاه
بتواند رفتارهای فساد آمیز را برچیند و دانشجویان ،سالمت را تجربه کنند ،این امر در آنها نهادینه
میشود و چنین دانشجویانی که فساد گریز شدهاند در آینده با سالمت سازمانی وارد سازمانها و
دیگر مراکز میشوند؛ اما از جمله ریشههای اصلی فساد اداری ،عوامل فرهنگی اجتماعی است
(ایدی .)28 :9812 ،آنچه مشهود است سالمت سازمانی هر دانشگاهی تحت تأثیر فرهنگ حاکم
آن است .این تأثیرپذیری هم در سطح جامعه و هم در سطوح مختلف سازمانها دیده میشود
(رنجبر و امیری.)2 :9818 ،
فرهنگی مناسب و صحیح است که به افراد میآموزد تا در جهت اهداف تعیین شده سازمان
حرکت کنند .نظریهها و پژوهشهای جدید حوزه مدیریت نشان میدهد که فرهنگ سازمانی 9بر
تمام جنبههای سازمان تأثیرگذار ،و امروزه اهمیت آن به حدی است که دانشمندان مدیریت،
وظیفه اصلی و اساسی رهبران سازمان را تغییر و تحول و وضع ارزشهای مناسب فرهنگی میدانند
(قیومی وکاوسی .)18 :9831 ،در جوامع اسالمی بر دین به عنوان یکی از مولفههای فرهنگ تأکید
میشود .توسعه فرهنگ دینی ،1فرایندی است که طی آن تمام تالشها متوجه این است که بتوان
مؤلفههای فرهنگ رایج را در جامعه جهتگیری دینی کرد و به آن صبغه دینی بخشید به گونهای که
تمامی رفتارهای افراد جامعه بر اساس معیارها و موازین دینی و مذهبی صورت گیرد (فرمهینی
فراهانی و ابوالقاسمی.)9838 ،
در جامعه مبتنی بر فرهنگ دینی ،ارزشهای دینی حاکمیت دارد .بخشی از ارزشهای دینی شامل
تقوا «...انّ اکرمکم عنداللّه اتقیکم» ،تالش در راه دین « ...فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِینَ عَلَى الْقاعِدِینَ أَجْراً
1 - Organizational Culture
2 - Religious culture
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عَظِیماً» ،ایمان «أَفَمَن کَانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کَانَ فَاسِقاً الَ یَسْتَوُونَ» و سابقه در دین « ال یَسْتَوِی مِنْکُمْ مَنْ
أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ» و علم جهتدار «قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ» است (کافی،
.)9811
متخصصان حوزههای مدیریت ،علوم سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در دهههای اخیر به بررسی
جدی پدیده سالمت سازمانی و ابداع روشهای مؤثرتر و کم هزینهتر برای مقابله با فساد اداری توجه
کردهاند .یکی از این روشها بهبود فرهنگ سازمانی است؛ فرهنگی که متناسب با نظام ارزشی
جامعه دینی و مبتنی بر اصول و ارزشهای حاکم بر آن شکل گرفته باشد .بیتوجهی به مقوله
فرهنگ دینی ،باعث از دست رفتن بخش مهمی از آرمانها و اهداف اساسی و حرکت رو به رشد و
پیشرفت مردم در جامعه دینی میشود (بهرامیان و بهرامیان.)2 :9818 ،
در دو دهه اخیر در ایران برای تقویت رکن اسالمی فرهنگ اجتماعی و بازسازی و تولید
نظریههای جدید در باب فرهنگ دینی تالشهای فراوانی شده است .با پیشرفت این تالشها نه تنها به
لحاظ نظری مسئله حل نشده ،بلکه راهکارهایی نیز برای اجرای عناصر آن در سازمانها و به طور
خاص در آموزش عالی ارائه نشده است .از این رو بررسی موضوع فرهنگ دینی از دید راهبردی و
یافتن راهکارهای گسترش فرهنگ دینی در سازمانهای ایرانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
همچنین با توجه به اهمیت بسیار زیاد مقوله فرهنگ دینی و تأثیری که بر تمام ابعاد جامعه بویژه
سامانه اداری و اجرایی کشور دارد در این پژوهش ابتدا مولفههای فرهنگ دینی شناسایی شده ،و
سپس تأثیر و نقش مولفههای فرهنگ دینی در ارتقای سالمت سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفته
است .بنابراین پژوهش در پی پاسخ به دو سؤال اصلی سامان یافته است )9 :مهمترین مؤلفههای
فرهنگ دینی با توجه به متون اسالمی (قرآن و نهجالبالغه)کدام است؟ آیا بین مؤلفههای فرهنگ
دینی و سالمت سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد؟ سهم هر یک از مؤلفههای فرهنگ دینی در
تبیین سالمت سازمانی چگونه است؟

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
سالمت سازمانی
با گسترش مفهوم سازمانها ،سازمان به عنوان سامانهای باز در نظر گرفته میشود که آن را به
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موجود زندهای دارای سامانه هماهنگ تشبیه میکنند که هویتی مستقل از اعضا دارد به گونهای
که حتی میتواند با هویت جدید خود و به دلیل وضعیت و اصول حاکم بر خود ،رفتار کارکنان
را تحت تأثیر قرار دهد .وقتی هویتی منسجم به سازمان داده شود ،سیر تفکر به سمت و سویی
میرود که این شخصیت میتواند دارای سالمت سازمانی و یا بیماری سازمانی باشد (عبداهللزاده،
.)9811
سالمت سازمانی به عنوان شارح از عملکرد کامل و بدون مانع از تمام فرایندهای سازمانی
رسمی ،غیر رسمی ،اصلی و فرعی است که موجب میشود تمام فرایندهای سازمانی ،بروندادی
سالم و قانونی ارائه کنند (ژنیدیس و کیاکوس .)222 :1092 ،9سالمت سازمانی به وضعیتی فراتر از
اثربخشی سازمانی در کوتاه مدت اشاره دارد و بیشتر بر اثربخشی و پیگیری اهداف در بلند مدت
ناظر است .سالمت سازمانی تضمین کننده بقا ،رشد ،و تداوم سازمان در محیط رقابتی ،پیچیده و
مبهم است (منتظری ،قزالیق و فردوسی پور.)1091 ،
پژوهشهای موجود در مجموع یازده مؤلفه شامل ارتباط ،مشارکت و درگیر بودن در سازمان،
اعتبار یا شهرت سازمان ،روحیه ،وفاداری و تعهد ،اخالقیات ،شناسایی یا بازشناسی عملکرد ،هدف،
رهبری ،بهبود یا توسعه کارایی کارکنان و کاربرد منابع را برای سالمت سازمانی در آموزش عالی
ارائه کردهاند (اسمیت و سویتلند.)1092 ،
به زعم الیدن و کلینگل ( )1008سالمت سازمانی مفهوم تقریباً تازهای است و شامل توانایی
سازمان برای انجام دادن وظایف خود به طور مؤثر در راستای رشد و بهبود سازمانی است (رحیم
نیا ،قرهباغی و بهپور .)2 :9819 ،آدلر و همکارانش ( )1000سالمت سازمانی را با این ویژگیها
تعریف کردهاند :ارتباطات ،درك از راهبردهای سازمانی و سیاسی ،صالحیت همکاران ،توانایی
نیروی انسانی ،مهارتهای مدیریتی ،روحیه کارکنان ،محل کار آگاهی کارکنان از رسالت سازمان،
همکاری ،آموزش و در نهایت بهبود و توسعه حرفهای رفتار کارکنان (فرمهینی فراهانی:1092 ،
 .)211سازمان سالم سازمانی است که برای ادامه حیات خود میتواند به هدفها و مقاصد انسانی
خود دست یابد؛ موانعی را که در دستیابی به هدفهایش با آن روبهرو است بشناسد و این موانع را از
پیش پای خود بردارد (استیفنس و همکاران .)1091 ،در واقع ،سالمت سازمان از لحاظ فیزیکی،
روانی ،امنیت ،تعلق ،شایستهساالری و ارزشگذاری به دانایی ،تخصص و شخصیت ذینفعان و
1 - Shendis & kiakos
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رشد دادن به توان آنها و انجام دادن وظایف از سوی فراسیستمهای خود در اثربخشی رفتار هر
سامانهای تأثیر بسزایی دارد (جاهد.)9832 ،
فرهنگ دینی
برای فرهنگ تعاریف مختلفی ارائه شده است .در برخی تعاریف ،فرهنگ دربرگیرنده
اعتقادات ،ارزشها و اخالق و رفتارهای تحت تأثیر این سه و همچنین ،آداب و رسوم و عرف
جامعه معین است .در گونهای دیگر از تعاریف ،آداب و رسوم به عنوان شالوده اصلی فرهنگ
تعریف میشود و صرفاً ظواهر رفتارها بدون در نظر گرفتن پایههای اعتقادی آن به عنوان فرهنگ
جامعه معرفی میشود و سرانجام در برخی دیگر از تعاریف ،فرهنگ عاملی شناخته میشود که به
زندگی انسانها معنا و جهت میدهد (زارعی متین .)9832 ،اگر دین با گونه نخست از تعاریف
پیشگفته مقایسه شود ،جزء فرهنگ تلقی میشود؛ اما اگر دین را با گونه دوم از تعاریف ،مقایسه
کنیم ،رابطه دین با فرهنگ بسان دو مجموعهای قابل شناسایی است که فقط در بخشی از اعضا
مشترکند .در این دیدگاه ،نه دین کامال جزء فرهنگ است نه فرهنگ زیر مجموعه دین .فرهنگ
در گونه سوم از تعاریف بر دین انطباق مییابد (مصباح یزدی 91 :9830 ،ـ .)90
فرهنگ دینی ،مجموعهای از اعتقادها و اصول اسالمی ،آداب و رسوم ،اخالق و ارزشها و
قوانینی است که از وحی سرچشمه گرفته است .وجه تمایز این تعریف با تعاریف دیگر این است
که عناصر فرهنگ دینی از وحی نشأت میگیرد .هدف فرهنگ اسالمی رشد و شکوفایی جامعۀ
بشری و رسیدن آن به کمال است .برای رسیدن به این منظور ابتدا باید هر فرد به اصالح خود
بپردازد .بر این اساس ،فرهنگ دینی با توجه به موضوع تقویت رفتارهای مفید کارکنان به عنوان
عاملی مهم در افزایش بهرهوری ،راه رسیدن به آن و نیز تعالی روحی را تزکیۀ نفس عنوان
میکند بهطوری که هدف فرستادن پیامبران نیز همین معرفی شده است (ایدی.)28 :9812 ،
اهمیت و گسترش فرهنگ دینی از زمانی بیشتر احساس شده است که مسئله جهانی شدن
فرهنگ بیش از بیش در جوامع دینی پر رنگ ظاهر شده است .این گسترش ،چالشهایی را هم از
لحاظ نظری و هم از جنبه عملی میان موافقان و مخالفان به وجود آورده که به منظور رفع و رجوع
آن مطالعات متعددی در مراکز علمی مختلف شده است (کلمن.)1098 ،
در اهمیت توجه و گسترش فرهنگ دینی در دانشگاهها ،میتوان به این مسئله اشاره کرد که
تمدن اسالمی با تولید علم اسالمی دست یافتنی است و تولید علوم اسالمی با فعالیت نهادهای علمی
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جامعه اسالمی یعنی حوزه و دانشگاه به وجود خواهد آمد .هدف کالن در اسالمی کردن
دانشگاهها این نیست که تمدنی جدید ایجاد شود؛ بلکه منظور این است که به تمدن اسالمی خفته و
بیرونق ،که سالها مورد بیتوجهی قرار گرفته است ،جانی دوباره بخشیده شود .دستیابی به این مهم
در گرو تعامل و ارتباط سازنده سه رکن اصلی یعنی ،حوزه ،دانشگاه و دولت است (کافی.)9811 ،
پژوهشهای گذشته اذعان کرده است که گرایش بعضی افراد به فساد اداری منعکس کننده
ارزشها و هنجارهای اجتماعی جامعهای است که در آن رشد و نمو یافتهاند (لوین و ساتارو،9
 .)1000در واقع به عنوان تجزیه و تحلیل نهایی ،این دولتها و مؤسسات دولتی هستند که باید
برنامهها و سیاستهای ضد فساد مختص جامعه خود را انتخاب بکنند (بارگاوا و بلوگیتا .)1002 ،1باید
اذعان کرد که امروزه مطالعات نظری کمی در زمینه اینکه چگونه راهکارهای رسمی میتواند به
کاهش تأثیرات سطوح مختلف فساد منجر شود ،موجود است (کینگستون .)1003 ،8پژوهشگران
در زمینه رویکردهای تحقیقاتی رایج در پیشگیری از فساد اداری و حرکت در جهت سالمت
سازمانی به چهار گروه اشاره میکنند :اول رویکردهای علمی که به شناخت چیستی پدیده فساد و
چگونگی مبارزه با آن میپردازد .دوم رویکردهای تجربی که با بهرهگیری از تجربهها در جهت
پیشگیری از بروز فساد گام بر میدارد .سوم رویکردهای ارزشی که با مراجعه به منابع اسالمی مبانی
پیشگیری و مبارزه با فساد اداری استخراج میشود و در نهایت رویکرد تطبیقی که استفاده از
تجربیات دیگر کشورها را مورد توجه قرار میدهد .با توجه به این رویکردها منظور از سامانه
پیشگیرانه این است که نظام تمرکز یافته در کشف موارد فساد و تنبیه متخلفان به سامانه بازدارنده
عوامل فساد تجهیز شود .یکی از مهمترین اجزای این سامانه پیشگیرانه ،عامل فرهنگ سازمانی است
(معدنچیان 22 :9831 ،ـ  .)21در حقوق اسالم و بویژه در سیره حکومت علوی نیز مقابله با فساد و
رعایت شفافیت در حکمرانی از مؤلفههای اساسی زمامداری شمرده میشود که جلوههای مختلف
آن را میتوان در خطبهها و نیز نامههای امیرالمؤمنین(ع) مشاهده کرد (پورعزت.)21 :9810 ،
مرور سوابق نشان میدهد که در زمینه سالمت سازمانی و فرهنگ ،جداگانه پژوهشهای زیادی
در داخل و خارج انجام شده است .قهرمانی ،ابوالقاسم ،عارفی و خاتمی ( )9819در پژوهشی تحت
عنوان ارزیابی سالمت سازمانی دانشکدههای دانشگاه شهید بهشتی به این نتیجه رسیدند که به طور
1 - Levin & Satarov
2 - Bhargava & Bologaita
3 - Kingston
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کلی وضعیت دانشکدههای مورد مطالعه از نظر مؤلفههای ارتباطات ،وفاداری و تعهد ،روحیهکاری،
اعتبار و شهرت ،اخالقیات ،مسیر هدف ،رهبری ،توسعه کارکنان ،سالمت و ایمنی در حد باال ،و
همچنین در مؤلفههای مشارکت و یادگیری ،شناسایی عملکرد ،کاربرد بهینه منابع و شرایط فیزیکی
در حد پایین قرار دارند .سید جوادین ،علوی و انصاری ( )9833در پژوهشی تحت عنوان بررسی
دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی درباره میزان استقرار شاخصهای سالمت سازمانی در
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نشان دادند که میزان استقرار شاخص ورودی و شاخص فرایندی
سالمت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به طور معنیداری کمتر از سطح متوسط است؛
ولی میزان استقرار شاخص خروجی سالمت سازمانی به طور متوسط از سطح متوسط بیشتر است.
حسینی کلیبی ( )9819در پژوهشی با عنوان رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با
سالمت سازمانی پرستاران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس به این نتیجه دست یافت
که بین فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین ابعاد
فرهنگ سازمانی با سالمت سازمانی رابطه معناداری هست .احمدی ،نجاریان و صدیقی ( )9811در
پژوهشی با عنوان بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد قاینات دریافتند که بین فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی رابطه معنیداری نیست در حالی
که بین فرهنگهای عقالیی و سلسله مراتبی با سالمت سازمانی رابطه معنیداری مشاهده شد .از
سوی دیگر بین فرهنگهای مشارکتی و ایدئولوژیک رابطه معنیداری یافت نشد.
رابطه سالمت سازمانی با فرهنگ سازمانی در مدارس در پژوهشی با هدف شناخت سالمت
سازمانی و رابطه آن با فرهنگ سازمانی انجام شد که در آن یافتهها نشان داد که فرهنگ سازمانی با
سالمت سازمانی در مدارس همبستگی مثبت دارد و سالمت سازمانی با تمامی مؤلفههای فرهنگ
سازمانی همبستگی مثبت دارد (سهرابی تیمورلو ،حبی قراتپه؛ فرامرزی و عباس زاده.)9810 ،
محرابی و جوانمرد ( )9811در مقاله خود تحت عنوان نقش فرهنگ سازمانی اسالمی در ارتقای
سالمت اداری سازمانها ،ابتدا به بررسی فساد در سازمانها ،فرهنگ اسالمی و ارزشهای دینی و
اخالقی پرداختند و سپس با تبیین فساد و انواع آن در ادارات ،عوامل مهم فساد را شناسایی ،و
روشهای پیشگیری و مقابله با آن را در قالب یک الگوی مفهومی مبتنی بر مؤلفههای فرهنگ
اسالمی بیان کردند .لوی و لوی )1000( 9در بررسی خود در زمینه فرهنگ همکاری و سالمت
1 - Levey & Levey

شناسایی مؤلفههای فرهنگ دینی مؤثر بر ارتقای سالمت سازمانی در نظام آموزش عالی ایران

07 /

سازمانی به این نتیجه رسیدند که بین فرهنگ همکاری و مدیریت افراد ،سالمت و نگهداری
کارمندان ،تولید ،صداقت ،وفاداری مشتری و نتایج شغلی روابط معناداری وجود دارد.
از آنجا که در میان پژوهشها پژوهشی که به بررسی مؤلفههای فرهنگ سازمانی با رویکرد دینی
و اسالمی و با تأکید بر متون دینی انجام شده باشد ،دیده نشد ،میتوان اذعان کرد که در پیشینه
تجربی خأل وجود دارد و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی حاکم بر سازمانهای کشور و به طور خاص
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به پژوهشهایی بومی نیاز دارد به گونهای که بتوان گفتمان اصلی
آموزش عالی را منطبق بر آموزههای اسالمی استوار کرد .بر این اساس میتوان گفت که این
پژوهش از نظر اینکه رویکردی اسالمی به بحث فرهنگ و نقش آن در ارتقای سالمت سازمانی
دارد در نوع خود بدیع است که از این طریق میتوان شکاف و خأل ادبیات تحقیق ،پیشینه پژوهش
و نگرشهای پژوهشگران را نسبت به متغیر فرهنگ با رویکرد دینی تعدیل کرد.

روش پژوهش
پژوهش از نظر هدف ،کاربردی ،و از جهت شیوه گردآوری دادهها آمیخته اکتشافی است که
شامل دو مرحله کیفی ـ کمّی است .در بخش کیفی روش غالب مطالعه تحلیل محتوای تلخیصی و
هدف از آن شناسایی مؤلفههای فرهنگ دینی ،و در بخش کمّی ،روش غالب توصیفی ـ تحلیلی ،و
هدف آن اعتبارسنجی عاملها و سنجش تأثیر آنها بر سالمت سازمانی است .جامعه آماری در بخش
کیفی قرآن ،نهجالبالغه و نظر اندیشمندان اسالمی است .همچنین در این مرحله به منظور
اعتبارسنجی نشانگرها و مؤلفههای فرهنگ دینی از متخصصان حوزه فرهنگ و اسالم و معارف
استفاده شد که به شیوه نمونهگیری گلوله برفی ده نفر متخصص انتخاب شدند .جامعه آماری بخش
کمّی شامل تمامی مدیران و کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه ایالم به تعداد  180نفر بود که با
شیوه تصادفی ساده و به کمک جدول کرجسی و مورگان ( 920 )9111نفر مورد مطالعه قرار
گرفتند .ابزار گردآوری در مرحله کیفی بازبینه و در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ
دینی و پرسشنامه استاندارد سالمت سازمانی الیدن و کلینگل ( )1001با  89گویه شامل ابعاد
هشتگانه روحیه ( 2سؤال) ،نوآوری ( 2سؤال) ،مشارکت در تصمیم ( 8سؤال) ،تعهد و استقالل (2
سؤال) ،مسیر هدف ( 8سؤال) ،رهبری ( 2سؤال) ،یگانگی و سازگاری ( 2سؤال) و توسعه و کارایی
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( 8سؤال) بود (اکبری ،شکیبا ،ضیائی ،مرزبان و رازی .)9811 ،تحلیل دادهها در بخش کیفی با
شیوه تحلیل تم و در بخش کمّی با استفاده از آزمونهای آماری کلموگروف ـ اسمیرنوف ،و
الگویابی معادالت ساختاری انجام شد.

یافتههای پژوهش
نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف نشان داد که در متغیر وابسته «سالمت سازمانی» و
فرهنگ دینی آماره کولموگروف ـ اسمیرنف به ترتیب برابر ( )Z1 = 9/122 : Z2 = 0/28و در سطح
خطای بزرگتر از  0/02معنیدار نیست؛ یعنی مقدار آن بین  +9/12و  -9/12قرار میگیرد؛ پس باید
گفت که با  12درصد اطمینان توزیع دادههای متغیرهای پژوهش در بین نمونه مورد مطالعه عادی
است .روایی ابزارهای پژوهش نیز به این صورت بود که ،در الگوهای تحلیل عاملی ،پایاترین بُعد
متغیر مستقل (فرهنگ دینی) ،متعلق به معیارهای تخصصی ( )R2=0/12است و بعد معیارهای
مکتبی ،ناپایاترین بعد ( )R2=0/12به شمار میآید .در مورد متغیر وابسته (سالمت سازمانی)
پایاترین بعد ،رهبری ( )R2=0/30و ناپایاترین بعد ،روحیه ( )R2=0/29است .به منظور دستیابی
پایایی ابزارهای پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی برای دو متغیر
فرهنگ دینی و سالمت سازمانی به ترتیب  0/11و  0/39به دست آمد.
از آنجا که هدف اصلی پژوهش شناسایی مؤلفههای فرهنگ دینی با توجه به متون اسالمی
است در گام نخست با تمرکز بر کلید واژههای مبین مفاهیم فرهنگ دینی 911 ،مؤلفه شناسایی شد
که در گامهای بعدی با بررسی مواردی از قبیل اشتراك و ترادف بین مؤلفهها ،به ترتیب و بتدریج
به  28و  93مؤلفه رسید و در نهایت مؤلفهها در سه دسته معیارهای تخصصی دستهبندی شد که
شامل هشت مؤلفه شایستهساالری ،توسعه رفتار شهروندی ،نظم و انضباط ،مسئولیتپذیری ،ترویج
سازمان یادگیرنده ،آیندهنگری ،تجربهکاری و رهبری خدمتگزار؛ معیارهای ارزشی با شش مؤلفه
عدالت ،قانونمداری ،توسعه فرهنگ پاسخگویی و شفافیت ،به کارگیری سبک مدیریت مشارکتی،
احترام متقابل اجتماعی و تقسیم کار عادالدنه؛ و معیارهای مکتبی شامل  2مؤلفه خودارزیابی
مدیریت خویشتن ،وجدان کاری ،معنویت در کار و اخالص در عمل و پرهیز از ریا میشود .در
ادامه برای رعایت اختصار ،مؤلفهها و شناسههای مرتبط با هر یک از آنها ارائه شده است.
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جدول  :1شناسههای مؤلفههای منتخب
ردیف

شواهد مرتبط

مفاهيم

مضمونهای فرعی

مضمونها

انتصاب افراد شایسته و کاردان ،انتخاب نامه 31 ،32 ،14؛ خطبه 714 ،1
7

شایسته ساالری

مبتنی بر شایستهگزینی ،پرهیز از
رابطهمداری در انتصاب افراد

2

توسعه رفتار داوطلبانه ،کار و تالش حکمت 721؛ نامه 44 ،72 ،21؛ خطبه 713
داوطلبانه
مدیریت زمان ،برنامهریزی

1

توسعه رفتار
شهروندی

مصباح الشریعه و مصباح الحقیقه ص ،711
سوره بقره آیه 731 ،734؛ سوره حشر آیه 2؛

نطم و انضباط

حکمت 133؛ نامه 31؛ خطبه 212 ،731 ،3

3
4
1

تعهد درونی
دانش افزایی ،ضرورت عملگرایی ،حکمت 422 ،431 ،213 ،19؛ نامه 31؛
تالش و تداوم برای بهبود وضع کار

یادگیرنده

ایجاد امید و اطمینان ،دور اندیشی ،حکمت 771؛ نامه 17؛ خطبه ،714 ،734 ،774
خوشبین بودن و مثبت اندیشی

ترویج سازمان

743 ،792

تنظیم شعائر دینی ،حفظ سنتها و سوره حج آیه  ،1سوره بقره آیه 731
ارزشهای نیک

معیارهای تخصصی

4

امر به معروف و نهی از منکر ،ترویج حکمت 114 ،733؛ نامه 41؛ خطبه 741

مسئولیتپذیری

آینده نگر بودن
مدیریت راهبردی
تجربه کاری

رفق و مدارا ،ارتباط صمیمانه ،پرهیز از سوره فتح آیه  ،29سوره ممتحنه آیه 1؛
ظلم و ستم ،رعایت اصل افراط و حکمت 24 ،114 ،721؛ نامه 31 ،17؛ خطبه
1

تفریط ،فرهنگ تغافل ،خدمتمحوری794 ،93 ،43 ،؛ غررالحکم و دررالکلم آمدی
تالش برای کاهش هزینهها

رهبری خدمتگزار

ص 771؛ اصول الکافی ج  1ص  ،211اصول
الکافی ج  2ص 744

عدالت اجتماعی ،عدالت اقتصادی ،سوره انعام آیه  ،732سوره مائده آیه  ،1سوره
9

عدالت توزیعی ،عدالت رویهای ،عدالت اعراف آیه 17؛ نامه 21 ،31 ،3 ،39 ،31؛ خطبه
مراودهای

عدالت

212 ،794

71

مقررات ،مدیرت بر مبنای قانون ،وفای مؤمنون آیه 1؛ نامه  ،31خطبه 47
به عهد و پیمان
ضرورت پاسخ دادن به درخواستها ،نامه31 ،41 ،74 ،3؛ خطبه ،714 ،724 ،717

77

توسعه گفتگو با مردم ،پاسخگویی در 714
برابر مردم

توسعه فرهنگ
پاسخگویی و شفافیت
در برابر مردم

معیارهای ارزشی

خوش پیمانی ،لزوم پیروی از قوانین و سوره اسرا آیه  ،14سوره مائده آیه  ،7سوره
قانونمداری
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ادامه جدول  :1شناسههای مؤلفههای منتخب
ردیف

شواهد مرتبط

مفاهيم

اهمیت دادن به مشورت ،ضرورت آل عمران آیه  ،44بقره آیه  ،274توبه آیه
72

 ،721آل عمران آیه  ،739شوری آیه ،11

هماندیشی

حکمت  ،34غررالحکم ج  7ص 143
توجه به ماهیت و جایگاه انسان ،احترام سوره حجر آیه  ،29سوره روم آیه  ،11سوره
71

بقره آیه 11؛ الکافی ج  2ص 124؛ نامه 17؛

به افراد ،احترام متقابل

خطبه 274 ،744
74
73

وحدت و اتحاد ،تقسیم کار
ضرورت

به کارگیری سبک
مدیریت مشارکتی
احترام متقابل
اجتماعی
سرمایه اجتماعی

نهج الفصاحه کلمه قصار 1؛ آل عمران آیه  ،44ضرورت تقسیم کار
 ،711بقره آیه 274

خودشناسی،

مضمونهای فرعی

مضمونها

ضرورت نامه  ،31سوره یوسف آیه  ،31رعد آیه ،77

خودآگاهی ،خودکنترلی و خودنظارتی

مائده آیه 713

آگاهی خداوند از نیت انسان

میزان الحکمه ج  1ص ،21غافر آیه  ،79نحل
آیه  ،41انفطار آیه  ،72غررالحکم ج  2ص

74

مدیریت خویشتن
خود ارزیابی کردن
وجدان کاری
خلوص نیت

ایمان و تقوا ،محبت و والیت ،ایثار ،سوره شوری آیه  ،71سوره انفال آیه ،29
تعاون در خیر
71

سوره طالق آیه  2و 1؛ سوره فتح آیه ،29
سوره ممتحنه آیه 1؛ سوره حشر آیه  ،9سوره

معیارهای مکتبی

 ،7144اصول کافی ج  2ص 14

عادالنه

معنویت در کار

بقره آیه 211؛ مائده آیه  ،2تهذیب االحکام ج
 4ص  ،717خطبه 274
71

کسب رضایت الهی ،پرهیز از خودنمایی حکمت 731؛ خطبه 13، 12، 21 ،12 ،91

اخالص در عمل

در بخش کمّی تحقیق ،از  93مؤلفه استخراج شده ،یک پرسشنامه  22سؤالی طراحی شد و با
پرسشنامه سالمت سازمانی الیدن و کلینگل ( )1001مورد سنجش قرار گرفت .پاسخگویان شامل
 920نفر ( 18مرد و  21زن) کارمندان دانشگاه در سنین  10تا  20سال و بیشتر بودند که بیشترین رده
سنی متعلق به گروه سنی بین  89تا  ،20است .بیشتر پاسخگویان کمتر از  10سال سابقه خدمت در
دانشگاه ایالم را دارند .وضعیت استخدامی حدود  81درصد قراردادی و حدود  88درصد دیگر
رسمی است .قریب به اتفاق پاسخ دهندگان تحصیل کرده دانشگاهی هستند که در این میان حدود
 22درصد کارشناسی و حدود  88درصد کارشناسی ارشد و باالتر را تشکیل میدهند .بیشتر افراد
پست شغلی خود را اظهار نکردهاند.
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همچنین شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گفت .یافتهها نشان داد که
بین ابعاد فرهنگ دینی بیشترین میانگین به مؤلفه معیارهای مکتبی با میانگین  8/88مربوط است .بین
متغیرهای سالمت سازمانی بیشترین میانگین به متغیر مسیر هدف با میانگین  8/91وکمترین میانگین
به متغیر تعهد و استقالل با میانگین  1/209مربوط است.
جدول  .6آمار توصيفی متعيرهای پژوهش
ابعاد متغيرهای پژوهش

شاخصهای توصيفی متغيرهای پژوهش
ميانگين ميانگينها

انحراف استاندارد

معیارهای تخصصی

2/941

1/442

معیارهای ارزشی

2/471

1/321

معیارهای مکتبی

1/111

1/349

روحیه

2/112

1/411

نوآوری

2/477

1/471

مشارکت در تصمیم

2/442

1/171

سالمت

تعهد و استقالل

2/417

1/413

سازمانی

مسیر هدف

1/79

1/149

رهبری

2/412

1/114

یگانگی و سازگاری

2/423

1/311

توسعه و کارایی

2/111

1/419

فرهنگ
دینی

در ادامه امکان اعتماد شاخصهای فرهنگ دینی و سالمت سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در شکل  9و  1بارهای عاملی متغیرهای فرهنگ دینی و سالمت سازمانی در حالت استاندارد
گزارش شده است .در شکل  9ابعاد معیارهای تخصصی و ارزشی ،بیش از  0/20و خیلی مطلوب
است؛ اما بار عاملی بعد معیارهای مکتبی از  0/80کمتر شده است که رابطه ضعیف را نشان میدهد.
همان طور که نتایج تحلیل عاملی نشان میدهد ،مقدار آماره  RMSEAبرابر با صفر است زمانی
که مقدار این آماره از  0/02کمتر باشد ،نشان میدهد که الگو از برازش خوبی برخوردار است و از
آنجا که این آماره صفر به دست آمد ،وضعیت مطلوب الگو را نشان میدهد .از طرفی مقدار کای
اسکوئر نیز صفر و معنادار نیست که این موضوع دلیل دیگر برازش مطلوب الگو است .در شکل 1
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با افزودن مسیرهای بین  yy7و  yy5 ،yy1و  yy1و نیز مسیر بین  yy7و  yy6شاخصهای برازندگی
به حد مورد قبول بهبود یافت .مقدار  RMSEAبرابر با  0/012شد و دیگر شاخصهای برازش نیز به
حد مطلوب بهبود یافت .با توجه به دستیابی به برازش قابل قبول برای الگو به اعمال اصالحات
اضافی نیاز نیست.

شكل  :1تحليل عاملی تأیيدی فرهنگ دینی

شكل  :6تحليل عاملی تأیيدی سالمت سازمانی

برای تأیید رابطۀ ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها ،پرسشنامۀ تأیید الگو ،میان مدیران و کارکنان
دانشگاه ایالم توزیع شد و پس از تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار لیزرل ،الگوی نهایی مؤلفهها
و شاخصهای فرهنگ دینی و سالمت سازمانی شناسایی گردید.

شناسایی مؤلفههای فرهنگ دینی مؤثر بر ارتقای سالمت سازمانی در نظام آموزش عالی ایران

8.22

yy1

6.94

yy2

7.16

yy3

7.85

yy4

7.36

yy5

6.07

yy6

7.64

yy7

7.83

yy8
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XX1

3.27

5.51

4.94
8.15
4.88

4.37

4.47

Salamat

4.12

Farhang
10.41

XX2

1.28

5.40
2.23

4.98
5.51

XX3

4.49

8.29

-4.11

0.63

yy1

0.41 -0.23

yy2

0.45

yy3

0.67

yy4

0.46

yy5

0.39

yy6

0.61

yy7

0.61

yy8

Chi-Square=87.79, df=40, P-value=0.00002, RMSEA=0.093

-0.16

XX1

0.61

0.50

0.77
0.70
0.74
0.57

Salamat

0.59

Farhang
0.93

XX2

0.14

0.73
0.20

0.78
0.63

XX3

0.62

0.96

-0.19

Chi-Square=93.15, df=41, P-value=0.00001, RMSEA=0.096

شكل  :9الگوی ساختاری پژوهش در حالت معناداری
جدول  :9آزمون نيكویی برازش الگو
شاخص برازندگی

x2/df

دامنه پذیرش

کمتر از 1

>1/17

2/742

1/191

قابل قبول

قابل قبول

نتیجه

GFI

NFI

NNFI

IFI

P-Value RMSEA
>1/13

<1/9

<1/9

<1/9

1-7

1011117

1/91

1/92

1/94

1/94

قابل قبول قابل قبول قابل قبول قابل قبول قابل قبول
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همانگونه که در جدول  8قابل مالحظه است ،تمام شاخصها در دامنه پذیرش است .بنابراین
برازش الگو مطلوب و الگوی ساختاری تحقیق مطلوب است .به طور کلی تأثیر مستقیم و کل متغیر
فرهنگ دینی (متغیر مستقل) بر متغیر سالمت سازمانی (متغیر وابسته) برابر با  29درصد شد که این
تأثیر متوسطی را نشان میدهد .از طرفی مقدار مجذور ضریب همبستگی ( )R2برابر با  82درصد
است؛ یعنی  82درصد از واریانس سالمت سازمانی با متغیر فرهنگ دینی تبیین میشود .مقدار
ضریب استاندارد شده ( )0/21نیز بیش از  0/80است و مقدار آماره معناداری ( )t=2/91معناداری
رابطه را نشان میدهد؛ منتهی این رابطه در حد متوسطی است.
به منظور آزمون فرضیه فرعی پژوهش یعنی میزان سهم هر یک از ابعاد فرهنگ دینی در تبیین
سالمت سازمانی از رگرسیون چندگانه استفاده شده است .یافتهها به این شرح است:
جدول  :4آزمون رگرسيون چندگانه برای پيشبينی سالمت سازمانی بر اساس مؤلفههای فرهنگ دینی
B

β

t

Sig

VIF

Tol

1/111

-

9/21

1/111

-

-

معیارهای تخصصی 21/22 1/24 1/11

7/111

7/131

1/943

معیارهای ارزشی

1/71 1/79

73/4

1/112

7/113

1/927

معیارهای مکتبی

1/27 1/74

3/11

1/111

7/132

1/931

متغيرهای پيشبين
مقدار ثابت

R

R2

F

DW

7/41 714/33 1/23 1/31

به منظور بررسی بهترین تبیینکننده سالمت سازمانی از رگرسیون چندگانه استفاده شد .بنابراین
یک الگو به شرح جدول  2تشکیل شده که در آن متغیر مالك همان سالمت سازمانی و متغیر پیش
بین سه معیار تخصصی ،ارزشی و مکتبی است .در الگوی تشکیل شده ،آماره دوربین واتسون در
وضعیت مناسب قرار دارد .همچنین تحلیل واریانس رگرسیون ،که نشاندهنده استقالل خطاهاست
برای تمامی الگو معنادار و برابر  ،912/22است .عدم همخطی چندگانه با دو شاخص عامل تورم
واریانس و تولرانس مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که مقادیر عامل تورم واریانس و
تولرانس در کمتر از دامنه مشخص شده (اندازههای کمتر از ده شاخص عامل تورم واریانس و
اندازههای کمتر از یک برای شاخص تولرانس برای تشکیل الگو مناسب است ).است .بنابراین هم
خطی میان متغیرهای مستقل وجود ندارد .با عنایت به مجموع بررسیها میتوان تناسب دادهها را
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برای اجرای الگوی رگرسیونی مناسب ،و نتایج را معتبر دانست .بنابراین ،متغیرهای پیشبین به
عنوان متغیرهای توجیهکننده سالمت سازمانی معرفی میشود.
یافتهها نشان میدهد که تمامی مؤلفههای الگو ،دارای اندازة  tبیشتر از  1و مقدار سطح
معنیداری کمتر از  0/02است .بنابراین ،این متغیرها پیشبینیکننده سالمت سازمانی است .در این
الگو قویترین پیشبینیکننده به ترتیب معیارهای تخصصی ( ،)β=0/83معیارهای ارزشی
( ،)β=0/91و معیارهای مکتبی ( )β=0/92است .الزم به ذکر است که همبستگی چندگانه
متغیرهای پیش بین با سالمت سازمانی نسبتاً قوی ( )R=0/20است .همچنین این متغیرهای معنادار به
طور کلی میتواند به میزان  0/12تغییرات متغیر سالمت سازمانی را تبیین معنادار کند (.)R2=0/12

نتيجهگيری و پيشنهادها
در این تحقیق پس از تبیین مفاهیم کلیدی ،توضیح ابعاد و ویژگیهای فرهنگ دینی و استخراج
ابعاد و مؤلفههای منطبق بر آموزههای دینی ،قرآن و نهج البالغه و ضرورت تدوین الگوی منطبق بر
آموزههای اسالمی ،به منظور پاسخگویی به سؤاالت تحقیق و پس از پشت سرگذاشتن مراحل
گوناگون و غربالگری مؤلفههای شناسایی شده ،نهایتاً  93مؤلفه در سه دسته معیارهای تخصصی،
ارزشی و مکتبی مشخص شد .یافتهها نشان داد معیار مکتبی با بیشترین میانگین ( )8/82و معیار
ارزشی با کمترین میانگین ( )1/28است.
نتایج بخش کمّی نشان داد که تأثیر متغیر فرهنگ دینی بر متغیر ارتقای سالمت سازمانی به
لحاظ آماری معنادار و شدت تأثیر آن برابر با  0/21است که تأثیری مثبت و نسبتاً قوی را نشان
میدهد .همچنین مقدار تی برابر با  2/91است که به لحاظ آماری معنادار است .بر این اساس فرضیه
تحقیق تأیید میشود .یافته پژوهش در راستای یافتههای محققانی از قبیل صادقیفر و بهشتی راد
()9818؛ بهرامیان و بهرامیان ()9818؛ نوری و خلیلی ( )9812است.
نتایج ،بیانگر این است که اگر در سازمانی شرایطی فراهم باشد که به مؤلفههای فرهنگ دینی
توجه شود با چنین توجهی میتوان شاهد بود که خطمشیهای شایستهساالری در انتصاب و ارتقای
سازمان به کار گرفته میشود؛ سامانه نطارت کارامد و دقیق در سازمان طراحی میشود؛ به اصول
اخالقی در سازمان توجه میشود؛ رقابت سالم سیاسی میان احزاب و گروهها جریان مییابد؛ ارتباط
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آزاد و روان بین تمام بخشهای سازمان جریان پیدا میکند؛ کارکنان به اطالعات سازمان دسترسی
آزاد پیدا میکنند؛ تصمیمگیری مشارکتی بر سازمان حاکم میشود و مدیران در جهت حذف
برنامههای مستعد فساد تالش میکنند.
نقطه مقابل سالمت سازمانی ،فساد اداری است ،فساد اداری از جمله پدیدههای سازمانی است
که تمام جوامع بویژه جوامع در حال توسعه با آن روبهرو هستند و به گونهای است که روند توسعه
کشورها را به تأخیر میاندازد .راهبردهای اصالحی برای مبارزه با این پدیده و ارتقای سالمت
سازمانی باید متناسب با شرایط متفاوت اقتصادی ،اجتماعی ،حقوقی ،فرهنگی و سیاسی کشورهای
مختلف انتخاب شود؛ از جمله مهمترین راهبردهای اصالحی و پیشگیرانه برای مبارزه با این پدیده
راهبرد فرهنگی است.
پژوهشگرانی که کوشیداند ویژگیهای سازمانهای موفق را بیان کنند ،بارها بر مفهوم فرهنگ،
قدرت و سرایت ارزشهای معنوی ،عقاید و فرضیههایی تأکید کردهاند که نیروی کار سازمانی به
آنها وابسته است .پژوهشگران رمز موفقیت ژاپنیها را در فرهنگ سازمانی میدانند به طوری که
معتقدند فرهنگ سازمانی قوی قادر است به میزان قابل توجهی بر تعهد کارکنان اثر بگذارد و
استحکام رفتار آنان را افزایش دهد؛ جانشین قوانین و مقررات رسمی باشد و حتی مؤثرتر از
سامانه کنترل رسمی سازمان عمل کند .در صورتی که فرهنگ سازمانی قوی و مثبت باشد ،باعث
میشود که افراد درباره آنچه انجام میدهند ،احساس بهتری داشته باشند و کارها را به نحو احسن
انجام دهند .در نتیجه عملکرد بهتر و بهرهوری بیشتر میشود .از این رو مدیران باید فرهنگ
سازمان و مجموعه خود را تجزیه و تحلیل ،و سازمان واحد مطلوب خود را تعریف کنند و
فرهنگ و ارزشهای مناسبی مشخص و سپس ایجاد کنند که از اهداف آنها حمایت میکند و در
مواقع مورد لزوم برای طرد و یا اصالح بخشی از فرهنگهای رایج سازمانی راهحلهای مناسبی را
انتخاب نمایند.
همان طور که بیان شد ،راهبردهای اصالحی باید متناسب با وضع خاص اجتماعی هر جامعه
انتخاب شود که از جمله این راهبردها فرهنگ خاص آن جامعه است .در جوامع اسالمی بر دین به
عنوان یکی از مؤلفههای فرهنگ تأکید میشود .گسترش فرهنگ اسالمی و مؤلفههای آن در
سازمان یکی از مهمترین رفتارهایی است که به منظور پیشگیری و جلوگیری از فساد سازمانی
میتوان انجام داد .همان گونه که در دنیای پزشکی تأکید بر این است که پیشگیری بر درمان مقدم
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است در اینجا نیز تأکید میشود که فرهنگ دینی این امکان را دارد که بتواند مانع بروز بسیاری از
جریانات توأم با فساد اداری شود.
در مجموع توجه به مؤلفههای فرهنگ دینی و ترویج و آموزش آنها با توجه به الگوی
پیشنهادی موجب ارتقای سالمت در سازمانها میشود.
بر اساس یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای زیر به منظور ارتقای سالمت سازمانی ارائه شده است:
ـ برقراری نظام شایستهساالری در انتخابها و انتصابها
ـ به کارگیری اصول نظم و انضباط سازمانی که باعث رفع ناهنجاریهای محیط کاری و ایجاد
محیط آرام برای کارکنان میشود.
ـ با توجه به اینکه سازمانها الیههای میانی و حلقههای ارتباطی میان افراد و جامعه تلقی
میشوند ،نه تنها باید به حفظ و بقای خود بیندیشند ،بلکه باید گامی فراتر از این نگاه بردارند و به
پیامدها و آثار خود بر جامعه نیز توجه کنند .بنابراین توجه به اصل مسولیتپذیری باید مدنظر
مدیران و کارکنان سازمانها باشد.
ـ از آنجا که دنیا در حال تغییر و تحول شتابان است و هیچ نیرویی نمیتواند مانع این تغییر و
تحول شود ،تنها سازمانهایی میتوانند طی این فرایند تغییر و تحول دوام بیاورند که دائما در حال
آموختن ،یادگیری و بهبود عملکرد خود باشند .توجه به این موضوع در سازمانهای آموزشی و
دانشگاهها نمود و اهمیت بیشتری دارد .در واقع سازمانها باید خود را به مؤلفههای سازمانهای
یادگیرنده نزدیک سازند.
ـ آیندهنگر بودن سازمان و شناخت محیط آینده و عوامل مؤثر بر آن به منظور یافتن تهدیدها،
تنگناها ،موقعیتها و فرصتهای سازمان در آن محیط
ـ استفاده از کارمندان با تجربه در سازمان که باعث افزایش کارایی و بهروهوری سازمان
میشود.
ـ یکی از مهمترین وجوه تمایز سازمانهای موفق از ناموفق در رهبری اثربخش و پویای آنهاست.
اصول رهبری خدمتگزار در مسیر اثربخش ساختن رهبری ،موجب ارزش دادن و اولویت بخشیدن
به فضای روابط انسانی میشود.
ـ به دلیل اهمیت و تأثیرگذاری عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان ،مدیران بهتر است به مسئله
عدالت و اجرای آن در سازمان بیش از گذشته اهمیت دهند و زمینه افزایش رعایت عدالت
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سازمانی را در هر سه بعد ابعاد توزیعی ،رویهای و مراودهای فراهم آورند و وضعیتی را در سازمان
به وجود آورند تا سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان و سامانه پرداختها و جبران خدمت آنان بر
اساس استانداردهای الزم انجام گیرد.
ـ برقراری و تقویت فرهنگ احترام به قانون
ـ بهبود و افزایش پاسخگویی در برابر تصمیمات
ـ مدیریت مشارکتی و تقویت کار گروهی
ـ احیای ارزشهای اخالقی و گنجاندن آن در برنامههای آموزشی سازمان
ـ به کارگیری اصل خودارزیابی و مدیریت خویشتن بین مدیران و رهبران سازمان .هر اندازه
میزان آگاهی مدیران و شناخت آنها نسبت به خود افزایش یابد ،همین شناخت باعث افزایش تفکر
منطقی و استفاده مناسب از راهبردهای مدیریت میشود .هر اندازه مدیر رفتار خود را متناسب
وضعیت خاص و با نیازهای زیردستان انطباقپذیر سازد به همان اندازه در سالمت سازمان مؤثر
خواهد بود.
ـ نهادینهسازی وجدان کاری در سازمان
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