Higher Education Letter
Vol. 13, No. 49, Spring 2020

نامه آموزش عالي
161 -182  صص،1399  بهار،49  شماره،سال سیزدهم

نقش سالمت سازمانی در توسعه حرفهای اعضای هیئت علمی (مورد
) دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران:مطالعه

The Role of Organizational Health in the Professional Development of
Faculty Members of the College of Natural Resources of University of
Tehran
98/11/06 :تاریخ پذیرش مقاله
Ensieh Ramezanpour
Abstract: The purpose of this study was
to determine the role of organizational
health in the professional development of
faculty members of the College of Natural
Resources of University of Tehran. The
research methodology was applied and
descriptive-correlational, and the research
population was the faculty members of the
College of Natural Resources of
University of Tehran (N = 72). Data were
collected using two questionnaires of
organizational health and professional
development. Their Cronbach's alpha
coefficients were 0.2 and 0.2, respectively.
Content validity was used to determine the
validity of the questionnaires. The results
showed that the organizational health
status of the College of Natural Resources
was above average and the status of
faculty
members'
professional
development was moderate. The findings
also showed that there is a positive and
significant
relationship
between
organizational health and professional
development and among the components
of organizational health, morale has the
most role in predicting professional
development of faculty members.
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 مشخص، هدف از اجرای این پژوهش.:چکیده
کردن نقش سالمت سازماني در توسعه حرفهای
اعضای هیئت علمي دانشکده منابع طبیعي دانشگاه
، روش پژوهش با توجه به هدف آن.تهران بود
 جامعه. همبستگي بود-کاربردی و از نوع توصیفي
آماری پژوهش را تمامي اعضای هیئت علمي
دانشکده منابع طبیعي پردیس کشاورزی دانشگاه
 گردآوری دادهها بر.)N=72( تهران تشکیل دادند
اساس دو پرسشنامه سالمت سازماني و توسعه
حرفهای صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ
 برای تعیین. به دست آمد0/97  و0/84 آنها به ترتیب
.روایي پرسشنامهها از روایي محتوایي استفاده شد
نتایج نشان داد که بهطور کلي وضعیت سالمت
سازماني دانشکده منابع طبیعي باالتر از حد متوسط و
وضعیت توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي در حد
 همچنین یافتهها نشان داد که بین متغیر.متوسط است
سالمت سازماني و توسعه حرفهای رابطه مثبت و
 از بین مؤلفههای سالمت.معنيداری وجود دارد
 مؤلفه روحیه بیشترین نقش را در پیشبیني،سازماني
.توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي دارد
، توسعه حرفهای، سالمت سازماني:واژگان کلیدی
 دانشگاه تهران،اعضای هیئت علمي
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مقدمه
آموزش عالي بهعنوان نظام پرورش نیروی انساني متخصص و تولیدکننده دانش ،نقش
مهمي در توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي هرکشور دارد .این نقش بهویژه در
توسعه انساني کارآزموده کشورها و پرورش افراد متخصص انکارناپذیر است .در این
راستا ميتوان سند چشمانداز بیست سال آینده توسعه جامعه ایراني را مورد نظر قرار
داد .در این سند بر ضرورت توجه به پرورش نیروی انساني برخوردار از دانش
پیشرفته ،توانا در تولید علم و فناوری ،متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمایه
اجتماعي تأکید شده است .از اینرو ،ميتوان به نقش و اهمیت آموزش عالي در
توسعه آینده کشور پي برد (صفری .)1391 ،صاحبنظران با این امر موافقند که
کیفیت دانشگاه ،اگرچه تحت تأثیر عوامل متعددی است ،نزدیکترین رابطه را با کار
اعضای هیئت علمي دارد .تخصص ،تعهد ،انرژی و خالقیت آنها بهطور مستقیم
تجارب دانشجویان ،ماهیت پژوهش و تأثیر نهاد آموزش عالي را بر جامعه بزرگتر
شکل ميدهد (سورسینلي و همکاران .)2006 1،کیفیت کار در مراکز پژوهشي و
آموزش عالي بیش از هر چیز به پویایي اعضای هیئت علمي بستگي دارد (بوچر و
همکاران .)2006 2،اعضای هیئت علمي بهعنوان قلب هر دانشگاه ،نقش محوری در
پیشبرد رسالتها و مأموریتهای دانشگاه ایفا ميکنند که با توجه به اهمیت و جایگاه
خطیر اعضای هیئت علمي و کادر آموزشي دانشگاهها ،در پیشبرد رسالتها و
مأموریتهای این نظام ،همواره نیاز است که تدابیری برای بهسازی و توسعه نظام
آموزش عالي و بهویژه ارتقای توانمندیها و قابلیتهای علمي و حرفهای اعضای
هیئت علمي در دستور کار قرار گیرد (شاهپسند و همکاران .)1386 ،پژوهشگراني
همچون گراس ،استووال و فوت 3نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که
اثربخشي پایدار مؤسسات آموزش عالي منوط به توسعه هیئت علمي است (اجتهادی
و همکاران .)1390 ،در واقع ،توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي بهعنوان یکي از
راهکارهای مناسب پیشنهاد شده است؛ تا اعضای هیئت علمي با آموزشهای مناسب
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و تغییر در شیوههای آموزش و مشاوره بتوانند استدالل علمي و حل مسئله مورد نیاز
جامعه دانشگاهي را بهبود بخشند (سیسول و همکاران.)2017 1،
عوامل متعددی ازجمله افراد و روابط بین فردی آنها ،ساختار یا عوامل سازماني،
تعهدات و مالحظات فردی و ویژگيها و مشخصههای روانشناختي و ذهني -فکری
افراد بر توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي تأثیر دارد .عوامل یاد شده در دو دسته
کلي سازماني و فردی دستهبندی ميشوند .برخي از عوامل سازماني که بر رشد
حرفهای اعضای هیئت علمي تأثیر دارند عبارتاند از :اجتماعپذیری سازماني اعضای
هیئت علمي ،قراردادهای روانشناختي اعضای هیئت علمي با سازمان و مرزبندیهای
شغلي آنها (کونتز .)2009 2،از نظر استنلي )2001( 3مؤلفه سازماني ازجمله مؤلفههای
مهم برنامههای توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي است که فعالیتهایي چون ایجاد
ارتباط و دسترسي افراد به منابع مالي ،کار با سایر واحدهای دانشکده و ارائه خبرنامه
و مقالهها را شامل ميشود .بنابراین محور اصلي سنجش در توسعه حرفهای وجود
سازماني با شرایط و فضای الزم و سالم برای رشد و یادگیری مهارتهای جدید برای
کارکنان است (آکفلت و کوتي .)200۵ 4،باید خاطرنشان کرد که بین عوامل محیطي و
توسعه حرفهای رابطه علي حاکم است و در این خصوص ،ایجاد محیط مناسب برای
بهبود امنیت شغلي و نگرش شغلي که از پیش شرطهای الزم برای ایجاد توسعه
حرفهای است ،بسیار حائز اهمیت است (فرهنگي و حسینزاده .)1388 ،درحقیقت،
سالمتي سازمان از لحاظ فیزیکي ،رواني ،امنیت ،تعلق ،شایستهساالری و ارزشگذاری
به دانایي ،تخصص ،شخصیت ذینفعان ،رشد قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول
شده از سوی فراسیستمهای خود ،در اثربخشي رفتار هر سیستمي تأثیر بسزایي دارد
(سابانسي .)2011 ۵،جو سازماني سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه
باالی آنان و بالطبع باعث افزایش رشد و کارایي آنان ميشود (عالقهبند ،1378 ،ص
.)14

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Sithole et al
.Kuntz
3
. Stanley
4
. Ackfeldt & Coote
5
. Sabanci
2

164

نامۀ آموزش عالی

بنابراین با توجه به اهمیت آموزش عالي در توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي
کشور و نقش توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي در پیشبرد هدفها و رسالت
آموزش عالي ،مسئله توجه به توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي مطرح ميشود .از
سویي ،با توجه به تأثیر عوامل محیطي و سازماني در توسعه حرفهای اعضای هیئت
علمي ،پژوهشگر در صدد است به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین سالمت سازماني
و توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي رابطه معنيداری وجود دارد؟ و آیا مؤلفههای
سالمت سازماني قابلیت پیشبینيکنندگي توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي را
دارند؟
مبانی نظری پژوهش
توسعه حرفهای به فرایندها و فعالیتهای طراحي شده به منظور ارتقای دانش،
مهارتها و نگرشهای حرفهای مدرسان اشاره دارد؛ بهطوری که این امر خود ،بهبود
یادگیری یادگیرندگان را در پي خواهد داشت (سریموال ،2009 1،ص  .)19به عبارت
دیگر ،توسعه حرفهای به تمام برنامههای طراحي شدهای که به بهبود مهارتها و دانش
مدرسان در جهت افزایش عملکرد تدریس ،پژوهش و مدیریت کمک ميکند ،اطالق
ميشود (حجازی ،پرداختچي و شاهپسند ،1390 ،ص  .)224برنامههای توسعه
حرفهای اعضای هیئت علمي شامل فرایندهایي است که از توسعه دانش ،مهارتها،
ارزشها و نگرشهای حرفهای اعضا حمایت ميکنند (کاهرامان و کوزو.) 2016 2،
توسعه حرفهای ،هنگامي به وقوع ميپیوندد که سازمانها فرصت الزم را با بهبود
شرایط آموزشي ،اقتصادی ،مدیریتي و محیطي برای ارتقای مهارتها و دانش مرتبط با
فعالیتهای کارکنان فراهم آورند (آکفلت و کوتي .)200۵ ،مدرسان خواهان محیط
کاری هستند که ایمن و سالم بوده تا بدین وسیله بتوانند تدریس مؤثر و موفقتری
داشته باشند (بون .)2010 3،از اینرو ،توجه به سالمت سازماني که بیانگر توانایي یک
سازمان برای دستیابي به هدفهای آن بر اساس محیطي است که در تالش برای
توسعه عملکرد سازماني و تامین رفاه کارمند است ،جلب ميشود (المان .)2010 4،از
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نظر لیدن و کلینجل )2000( 1سالمت سازماني شامل توانایي سازمان برای انجام
وظایف خود بهطور مؤثر است که خود موجب رشد و بهبود سازمان ميشود .سازمان
سالم جایي است که افراد مي خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و افرادی سودمند و
مؤثر باشند .سازمان سالم ،نهتنها در محیط خود دوام ميآورد بلکه در یک برهه زماني
طوالني نیز بهطور کافي سازش ميکند و توانایيهای بقا و سازش خود را بهطور
مداوم توسعه و گسترش ميدهد (رامداس و تئودورو .)2012 2،سازمانهای سالم،
خود را بهسرعت با تغییرات محیطي تطبیق ميدهند و کارکنان ميکوشند آینده را
پیشبیني کنند؛ زیرا آنها همواره تغییرات را رصد ميکنند و با ابتکارات خود ،آینده را
پیشبیني ميکنند .یکي از ویژگيهای سازمان سالم ،حمایت از ارائه ایدههای نو و
بهروز است و سیستم پاداش این نوع سازمانها در حمایت از این موضوع طراحي
ميشود (لي و همکاران ،)2014 3،این امر به رشد حرفهای کارکنان منجر ميشود.
مایلز ( )1969برای سالمت سازماني ،ابعاد تمرکز بر هدفها ،شایستگي ارتباطات،
برابری قدرت ،بهکارگیری منابع ،وحدت و انسجام ،روحیه ،نوآوری ،استقالل،
سازگاری و انطباق و شایستگي حل مسئله را پیشنهاد کرده است (اسکندری.)1378 ،
هوبرت ( )1984برای سنجش سالمت سازماني به شش مؤلفه ،روحیه ،انطباقپذیری،
سودمندی قدرت ،همبستگي ،رهبری و برنامهریزی اشاره کرده است (عالمي.)1390 ،
از دیدگاه هوی ،تاتر و کاتکمپ ( )2000ابعاد سالمت سازماني شامل یگانگي نهادی،
نفوذ مدیر ،مالحظهگری ،ساختدهي ،پشتیباني منابع ،روحیه و تأکید علمي است
(زاهد بابالن ،و همکاران .)1386 ،هوی و میسکل ( )2013نیز برای سالمت سازماني،
ابعاد :انسجام نهادی ،نفوذ مدیر ،مالحظهگری ،ابتکار در ساختار ،حمایت از لحاظ
منابع ،روحیه و تأکید علمي را برشمردهاند.
پیشینه پژوهش
حجازی و رستمي ( )1389در پژوهشي با عنوان «بررسي مؤلفههای تأثیرگذار بر
توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي :مطالعه موردی دانشکدههای کشاورزی دانشگاه
تهران» ،مؤلفههای توسعه اعضای هیئت علمي را شامل توسعه سازماني ،توسعه فردی
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و توسعه حرفهای ( آموزشي ،پژوهشي و خدمات تخصصي) بیان کردند و ساختار
نهادی (عامل نهادی)؛ افراد و ارتباطات بین فردی (عامل مدیریتي)؛ خصوصیات
روانشناختي -اجتماعي (عامل اجتماعي)؛ و تعهدات و مالحظات فردی (عامل فردی)
را بهعنوان مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه اعضای هیئت علمي ارائه کردهاند .نورشاهي
و فراستخواه ( )1391در پژوهشي با عنوان «کیفیت زندگي کاری اعضای هیئت علمي
بر اساس تجربه زیسته آنها» نشان دادند که کیفیت زندگي کاری اعضای هیئت علمي
دانشگاههای دولتي از نظر فرصتهای توسعه حرفهای در سطح پایین و متوسط قرار
دارند .همچنین نورشاهي ( )1393در پژوهش خود با عنوان «عوامل مؤثر بر رشد
حرفهای اعضای هیئت علمي و ارائه راهکارهایي برای بهبود آن» نشان داد که بین
اعضای هیئت علمي موفق و ناموفق از نظر مؤلفههای روابط و تعامالت علمي و
گروهي ،جامعهپذیری سازماني ،شیوه تصمیمگیری در گروه علمي مربوط و عوامل
ساختاری تفاوت معنيداری وجود دارد .مقایسه دو گروه هیئت علمي موفق و ناموفق
بر حسب میزان تعامالت و ر وابط علمي آنها نشان داد که گروه موفق بهطور معنيدار
بیشتر از گروه ناموفق دارای تعامالت و روابط علمي هستند .جهانیان و قدسي
( )1393در پژوهشي با عنوان «رابطه سالمت و عدالت سازماني با رشد حرفهای
کارکنان در سازمانهای آموزشي» نشان دادند که بین سالمت سازماني در ابعاد نهادی،
اداری و فني با رشد حرفهای کارکنان رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .گودرزوند
چگیني و صالحي کردآبادی ( )139۵نیز در پژوهشي با عنوان «سالمت سازماني و
توانمندی منابع انساني» نشان دادند که تمامي ابعاد سالمت سازماني دارای رابطه مثبت
و معنيداری با توانمندسازی کارکنان بودند .به عبارتي ميتوان گفت که هرچه میزان
سالمت سازماني باالتر باشد ،میزان توانمندی کارکنان افزایش ميیابد.
برودی )2007( 1حمایت سازماني را بهعنوان مهمترین عامل موفقیت یا شکست
برنامههای توسعه اعضای هیئت علمي در کشور تایلند ذکر کرده است .از نظر او
حمایت سازماني بهویژه مدیران ارشد دانشگاه از برنامههای توسعه هیئت علمي باعث
ایجاد انگیزه در آنها ميشود و در نهایت ،ایجاد تغییرات سازماني در دانشگاه را تسهیل
خواهد کرد .نتایج بررسي آنها همچنین نشان داد که نبود رهبری دانشگاهي مناسب و
نیازسنجي نکردن برنامههای توسعه اعضای هیئت علمي از موانع مهم بهسازی هیئت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Brody
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علمي محسوب ميشود .دوباس )201۵( 1در پژوهشي با عنوان «نقش محیطهای
یادگیری در خدمات توسعه حرفهای» به این نتیجه دست یافت که تاکید بر برنامههای
عملي در یک محیط یادگیری بسیار دلگرم و تسهیل تعامل ،یادگیری تجربي ،انعکاس
و افزایش عملکرد در محل کار را بهبود ميدهد .گرکن و همکاران )2016( 2در
پژوهشي با عنوان «کار بر روی توسعه حرفهای کارکنان هیئت علمي در آموزش عالي:
بررسي رابطه بین فعالیتهای یادگیری غیررسمي اجتماعي و قابلیتهای استخدام»
نشان دادند که یادگیری غیررسمي اجتماعي مربوط به توانمندی اعضای هیئت علمي
ميشود ،بهویژه اطالعات بیروني به دنبال بازخورد از همکاران ،یادگیری غیررسمي
هستند و کارآیي اعضای هیئت علمي را پیشبیني ميکنند.
پرسشهای پژوهش
پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن نقش سالمت سازماني در توسعه حرفهای
اعضای هیئت علمي ،در صدد پاسخگویي به این پرسش اصلي بود که آیا بین سالمت
سازماني و توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي دانشکده منابع طبیعي پردیس
کشاورزی دانشگاه تهران رابطه معنيداری وجود دارد؟ از اینرو ،برای پاسخ به این
پرسش و با توجه به هدفهای پژوهش پرسشهای زیر مطرح شد:
 -1وضعیت سالمت سازماني ،از نظر اعضای هیئت علمي دانشکده منابع طبیعي
پردیس کشاورزی دانشگاه تهران چگونه است؟
 -2وضعیت توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي دانشکده منابع طبیعي پردیس
کشاورزی دانشگاه تهران چگونه است؟
 -3آیا بین سالمت سازماني و مؤلفههای توسعه حرفهای (فردی ،پژوهشي،
آموزشي ،سازماني ،اخالقي و فرهنگي و اجتماعي) رابطه معنيداری وجود دارد؟
 -4آیا مؤلفههای سالمت سازماني (روحیه ،یگانگي نهادی ،شایستگي ارتباطات،
بکارگیری منابع و برابری قدرت) قابلیت پیشبینيکنندگي توسعه حرفهای اعضای
هیئت علمي را دارند؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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روش پژوهش
نوع پژوهش با توجه به هدف آن ،کاربردی و روش پژوهش از نوع توصیفي-
همبستگي است .جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش شامل همه اعضای هیئت
علمي دانشکده منابع طبیعي پردیس کشاورزی دانشگاه تهران است برابر با  72نفر
بود .ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،دو پرسشنامه سالمت سازماني و توسعه
حرفهای به شرح زیر است:
الف -پرسشنامه سالمت سازماني ،پرسشنامهای محققساخته است که باتوجه به
چارچوب مفهومي مباحث سالمت سازماني ،ادبیات پژوهش و پرسشنامههای موجود،
تهیه شد .این پرسشنامه شامل  26گویه است که سالمت سازماني را در پنج بعد
(روحیه ،یگانگي نهادی ،شایستگي ارتباطات ،بکارگیری منابع و برابری قدرت)
ميسنجد .پایایي پرسشنامه سالمت سازماني با استفاده از روش آلفای کرونباخ،
محاسبه شد  .پایایي کل پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برابر  ٪84است.
همچنین ،برای روایي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است .بدین منظور
از نظرات متخصصان و استادان دانشگاهي استفاده شد .در این مرحله با کسب نظرات
افراد یاد شده ،اصالحات الزم به عمل آمد و اطمینان حاصل شد که پرسشنامه همان
خصیصه مورد نظر را ميسنجد.
ب -پرسشنامه توسعه حرفهای ،توسط میرکمالي ،پورکریمي و حجری ()1394
تهیه شده است .این پرسشنامه ،دارای  36پرسش است که توسعه حرفهای اعضای
هیئت علمي را در شش بعد ( فردی ،آموزشي ،پژوهشي ،سازماني ،اخالقي و فرهنگي
و اجتماعي) ميسنجد .پایایي این پرسشنامه را میرکمالي و همکاران ،با استفاده از
روش آلفای کرونباخ ،محاسبه کرده بودند .پایایي کل پرسشنامه بر اساس روش آلفای
کرونباخ برابر  ٪97است .به منظور تعیین روایي این پرسشنامه از روش اعتبار محتوا،
استفاده شده است.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای گردآوری دادهها ،پرسشنامهها بین  72عضو هیئت علمي ،توزیع و 62
پرسشنامه برگردانده شد .پس از بررسي آنها  ۵2پرسشنامه مبنای تجزیهوتحلیل قرار
گرفت .در پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار توصیفي و استنباطي برای تجزیهوتحلیل
دادهها استفاده شد .بدین صورت که پس از استخراج دادهها ،ابتدا برای بررسيهای
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جمعیتشناختي و تعیین وضعیت سالمت سازماني و توسعه حرفهای اعضای هیئت
علمي از آمار توصیفي شامل میانگین ،درصد t ،تکنمونهای و  ...و سپس برای بررسي
تعیین نقش سالمت سازماني بر توسعه حرفهای از آمار استنباطي شامل همبستگي و
رگرسیون و  ...با استفاده از نرم افزار  spssاستفاده شد.
یافتههای پژوهش
در این قسمت ،نخست ویژگيهای جمعیتشناختي نمونه بررسي شد و سپس
پرسشها به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جدول ( )1توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس جنسیت ،سن و مرتبه علمی
متغیر
جنسیت

سن

مرتبه علمي

فراوانی

درصد

زن

4

7/69

مرد

48

92/31

30 -40

20

38/46

41 -۵0

16

30/76

۵1 -60

12

23/07

70-61

4

7/69

استادیار

16

30/76

دانشیار

24

46/1۵

استاد

12

23/07

شواهد ارائه شده در جدول ( )1حاکي از آن است که  4نفر ( 7/69درصد) از
اعضای هیئت علمي ،زن و  48نفر ( 92/31درصد) مرد ميباشند .همچنین 20نفر
( 38/46درصد) از اعضای هیئت علمي ،در رده سني  30تا  40سال؛  16نفر (30/76
درصد) در رده سني 41تا  ۵0سال؛  12نفر ( 23/07درصد) در رده سني  ۵1تا  60سال
و  4نفر ( 7/69درصد) نیز در رده سني  61تا  70سال ميباشند .همچنین 16 ،نفر
( 30/76درصد) از اعضای هیئت علمي دارای مرتبه استادیاری 24 ،نفر (46/1۵
درصد) دارای مرتبه دانشیاری و  12نفر ( 23/07درصد) دارای مرتبه استادی ميباشند.

نامۀ آموزش عالی

170

پرسش اول :وضعیت سالمت سازماني از نظر اعضای هیئت علمي دانشکده منابع
طبیعي پردیس کشاورزی دانشگاه تهران چگونه است؟
برای تعیین وضعیت سالمت سازماني از آزمون تي تکنمونهای استفاده شد .در
جدول ( )2نتایج حاصل از تحلیل  tتکنمونهای ارائه شده است.
جدول ( )2تحلیل  tتکنمونهای برای وضعیت مؤلفهها و متغیر سالمت سازمانی
انحراف

نمره

تفاوت

آماره

سطح

استاندارد

معیار

میانگین

روحیه

2/76

0/46

2/۵

0/26

t
4/17

معنیداری
0/000

یگانگي نهادی

2/61

0/41

2/۵

0/11

2/09

0/42

شایستگي ارتباطات

2/69

0/71

2/۵

0/19

1/99

0/۵1

بکارگیری منابع

2/82

0/44

2/۵

0/32

۵/27

0/000

برابری قدرت

2/۵3

0/44

2/۵

0/03

0/62

0/۵3

سالمت سازماني

2/70

0/30

2/۵

0/20

4/78

0/000

مؤلفههای سالمت سازمانی

میانگین

* سطح معنيداری 0/0۵

همانگونه که در جدول ( )2دیده ميشود ،مقدارآماره  tمؤلفه روحیه و بهکارگیری
منابع به ترتیب  4/17و  ۵/27و میانگین این دو مؤلفه به ترتیب  2/76و  2/82است که
بهطور معنيداری ( )0/000از میانگین فرضي  2/۵باالتر است .بنابراین وضعیت در این
دو مؤلفه باالتر از حد متوسط است .بین میانگین مشاهده شده و میانگین نظری
مؤلفههای یگانگي نهادی ،شایستگي ارتباطات و برابری قدرت تفاوت معنيداری دیده
نميشود .افزون بر این ،مقدار آماره  tدر متغیر سالمت سازماني  4/78و میانگین آن
 2/70با انحراف استاندارد  0/30است که بهطور معنيداری ( )0/000از میانگین فرضي
 2/۵باالتر است .بهطور کلي ،وضعیت تمامي مؤلفههای سالمت سازماني باالتر از حد
متوسط است.
پرسش دوم :وضعیت توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي دانشکده منابع طبیعي
دانشگاه تهران چگونه است؟
برای تعیین وضعیت توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي از آزمون تي تکنمونهای
استفاده شد .در جدول ( )3نتایج حاصل از تحلیل  tتکنمونهای درج شده است.
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جدول ( )3تحلیل  tتکنمونهای برای وضعیت مؤلفهها و متغیر توسعه حرفهای
مؤلفههای توسعه حرفهای

میانگین

انحراف

نمره

تفاوت

استاندارد

معیار

میانگین

آماره t

سطح
معنیداری

فردی

3/21

0/71

3

0/21

2/11

0/039

پژوهشي

3/29

0/۵4

3

0/29

3/91

0/000

آموزشي

2/6۵

0/۵6

3

-0/34

-4/42

0/000

سازماني

2/61

0/73

3

-0/38

-3/79

0/000

اخالقي

3/20

0/88

3

0/20

1/62

0/111

فرهنگي و اجتماعي

2/97

0/8۵

3

-0/02۵

-0/21

0/830

توسعه حرفهای

3/04

0/61

3

0/04

0/۵0

0/61

* سطح معنيداری 0/0۵

همانگونه که در جدول ( )3دیده ميشود ،مقدارآماره  tمؤلفه پژوهشي  3/91و
میانگین نمره پژوهشي در گروه نمونه  3/29است که بهطور معنيداری ( )0/000از
میانگین فرضي  3باالتر است .همچنین مقدار آماره  tمؤلفه فردی  2/11و میانگین آن
 3/21است که بهطور معنيداری ( )0/039از میانگین فرضي  3باالتر است .بنابراین
وضعیت در این دو مؤلفه باالتر از حد متوسط است .همانطور که دیده ميشود ،بین
میانگین مشاهده شده و میانگین فرضي مؤلفههای اخالقي و فرهنگي و اجتماعي
تفاوت معنيداری وجود ندارد .مقدار آماره  tمؤلفههای آموزشي و سازماني ،بهترتیب
 -4/42و  -3/79و میانگین این دو مؤلفه به ترتیب  2/6۵و  2/61است که بهطور
معنيداری ( )0/000از میانگین فرضي  3پایینتر است و نشان ميدهد وضعیت دو
مؤلفه آموزشي و سازماني پایینتر از حد متوسط است .همچنین ،مقدار آماره  tدر
متغیر توسعه حرفهای  0/۵0و میانگین نمره توسعه حرفهای در گروه نمونه  3/04با
انحراف استاندارد  0/61است که با سطح معنيداری (  ،)0/61تفاوت معنيداری بین
میانگین مشاهده شده و میانگین فرضي متغیر توسعه حرفهای مشاهده نميشود .بهطور
کلي وضعیت توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي دانشکده منابع طبیعي در حد
متوسط است.
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پرسش سوم :آیا بین سالمت سازماني و مؤلفههای توسعه حرفهای (فردی،
پژوهشي ،آموزشي ،سازماني ،اخالقي ،فرهنگي و اجتماعي) رابطه معنيداری وجود
دارد؟
برای تعیین رابطه بین سالمت سازماني و توسعه حرفهای از آزمون همبستگي
پیرسون استفاده شد .در جدول ( )4نتایج حاصل از آزمون همبستگي پیرسون آمده
است.
جدول ( )4نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سالمت سازمانی و مؤلفههای توسعه حرفهای
فردی

پژوهشی

آموزشی

سازمانی

اخالقی

فرهنگی و
اجتماعی

ضریب
سالمت

همبستگي

سازمانی

پیرسون
سطح معنيداری

**0/709
0/000

**0/۵۵7

**0/862

0/000

0/000

**0/8۵2
0/000

**0/790
0/000

**0/694
0/000

** سطح معنيداری 0/01

نتایج مندرج در جدول ( )4نشان ميدهد که میزان ضریب همبستگي بین سالمت
سازماني و مؤلفههای توسعه حرفهای یعني فردی ،پژوهشي ،آموزشي ،سازماني،
اخالقي و فرهنگي و اجتماعي به ترتیب  0/790 ،0/8۵2 ،0/862 ،0/۵۵7 ،0/709و
 0/790با سطح معنيداری  0/000است .در نتیجه بین سالمت سازماني و همه
مؤلفههای توسعه حرفهای ،رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .به عبارت دیگر،
هرچه سالمت سازماني باالتر باشد ،همه ابعاد توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي نیز
باالتر است.
جدول ( )5نتیجه آزمون همبستگی پیرسون بین سالمت سازمانی و توسعه حرفهای
توسعه حرفهای
سالمت سازمانی
** سطح معنيداری 0/01

ضریب همبستگي پیرسون
سطح معنيداری

**0/84۵
0/000
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نتایج در جدول ( )۵نشان ميدهد که میزان ضریب همبستگي بین سالمت
سازماني و توسعه حرفهای  0/84۵با سطح معنيداری  0/000است .درنتیجه بین
سالمت سازماني و توسعه حرفهای رابطه مثبت و معني داری وجود دارد .به عبارت
دیگر ،هرچه سالمت سازماني باالتر باشد ،توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي نیز
باالتر است.
پرسش چهارم :آیا مؤلفههای سالمت سازماني (روحیه ،یگانگي نهادی ،شایستگي
ارتباطات ،بکارگیری منابع و برابری قدرت) قابلیت پیشبینيکنندگي توسعه حرفهای
اعضای هیئت علمي را دارند؟
بهمنظور تعیین نقش پیشبینيکنندگي ابعاد سالمت سازماني در توسعه حرفهای
اعضای هیئت علمي از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد که نتایج زیر به دست
آمد.
جدول ( )6خالصه مدل رگرسیون
گامها

متغیر پیشبین

R

R2

اول

شایستگي ارتباطات

0/67

0/4۵

0/78

0/61

0/84

0/71

0/86

0/7۵

0/88

0/78

دوم
سوم

چهارم

پنجم

شایستگي ارتباطات
روحیه
شایستگي ارتباطات
روحیه
برابری قدرت
شایستگي ارتباطات
روحیه
برابری قدرت
بکارگیری منابع
شایستگي ارتباطات
روحیه
برابری قدرت
بهکارگیری منابع
یگانگي نهادی

* متغیر توسعه حرفهای بهعنوان متغیر مالک و مؤلفههای سالمت سازماني بهعنوان متغیر پیشبین
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همانطور که در جدول ( )6دیده ميشود متغیرهای پیشبین در پنج مرحله وارد
معادله رگرسیوني شدهاند .ضرایب همبستگي به ترتیب  0/86 ،0/84 ،0/78 ،0/67و
 0/88به دستآمده است .در گام اول ،متغیر شایستگي ارتباطات بهعنوان قویترین
متغیر پیشبین 4۵ ،درصد از واریانس توسعه حرفهای را پیشبیني ميکند .در گام دوم،
متغیر روحیه بهعنوان دیگر متغیر قوی پس از متغیر شایستگي ارتباطات وارد معادله
شد که با اضافه شدن این متغیر ،قدرت پیشبیني به  61درصد افزایش یافت .در گام
سوم ،با اضافه شدن متغیر برابری قدرت بهعنوان متغیر قوی پس از متغیرهای
شایستگي ارتباطات و روحیه وارد معامله شد که با اضافه شدن این متغیر ،قدرت
پیشبیني توسعه حرفهای به  71درصد ميرسد .در گام چهارم ،با اضافه شدن متغیر
بهکارگیری منابع بهعنوان متغیر قوی پس از متغیرهای شایستگي ارتباطات ،روحیه و
برابری قدرت وارد معامله شد که با اضافه شدن این متغیر ،قدرت پیشبیني به 7۵
درصد ميرسد .در گام پنجم ،با اضافه کردن مؤلفه یگانگي نهادی به سایر متغیرهای
پیشبین ،قدرت پیشبیني توسعه حرفهای توسط مؤلفههای شایستگي ارتباطات،
روحیه ،برابری قدرت و بهکارگیری منابع به  78درصد ميرسد.
همانطور که از نتایج در جدول ( )6پیداست متغیرهای شایستگي ارتباطات،
روحیه و برابری قدرت ،بیشترین قدرت پیشبیني را برای متغیر توسعه حرفهای دارند.
درواقع با حضور متغیرهای شایستگي ارتباطات ،روحیه و برابری قدرت دیگر متغیرها
(بهکارگیری منابع و یگانگي نهادی) چندان نقشي برای پیشبیني پیدا نميکنند.
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جدول ( )7تحلیل واریانس1متغیرهای پیشبین بر توسعه حرفهای
گام

اول

دوم

سوم

متغیرهای پیشبین

رگرسیون

8/71

1

باقيمانده

10/۵6

۵0

0/21

کل

19/27

۵1

شایستگي

رگرسیون

11/80

2

۵/90

ارتباطات

باقيمانده

7/46

49

0/1۵2

روحیه

کل

19/27

۵1

شایستگي

رگرسیون

13/69

3

4/۵6

ارتباطات

باقيمانده

۵/۵8

48

0/11

کل

19/27

۵1

رگرسیون

14/۵7

4

3/64

باقيمانده

4/70

47

0/10

کل

19/27

۵1

رگرسیون

1۵/13

۵

3/02

باقيمانده

4/14

46

0/09

کل

19/27

۵1

شایستگي
ارتباطات

روحیه
شایستگي
ارتباطات
روحیه
برابری قدرت
بکارگیری منابع
شایستگي
ارتباطات

پنجم

مجذورات

آزادی

مجذورات
8/71

برابری قدرت

چهارم

منبع تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

روحیه
برابری قدرت
بکارگیری منابع
یگانگي نهادی

F

41/26

38/73

39/20

36/39

33/62

* سطح معنيداری 0/0۵

همانطور که در جدول ( )7دیده ميشود ،آزمون تحلیل واریانس برای تعیین
معنيداری رگرسیون متغیرهای پیشبین بر متغیر مالک مشخصشده است .در هر پنج
مرحله یا گام مقدار آماره  Fبهدستآمده ،نشاندهنده معنيداری آماری هر مرحله
است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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جدول ( )8ضرایب رگرسیونی متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیونی

گام

متغیرهای واردشده به
مدل

اول

شایستگي ارتباطات

دوم

شایستگي ارتباطات
روحیه

سوم

شایستگي ارتباطات
روحیه
برابری قدرت

چهارم

شایستگي ارتباطات
روحیه
برابری قدرت
بکارگیری منابع

پنجم

شایستگي ارتباطات
روحیه
برابری قدرت
بکارگیری منابع
یگانگي نهادی

* سطح معنيداری 0/0۵

ضرایب رگرسیون
استاندارد نشده

ضرایب
رگرسیون
استانداردشده

B

انحراف
معیار

β

آزمون
t

سطح
معنیداری

0/۵7

0/09

0/67

6/42

0/000

0/42

0/08

0/49

۵/06

0/000

0/۵8

0/12

0/43

4/۵0

0/000

0/16

0/09

0/19

1/71

0/093

0/98

0/1۵

0/74

6/۵2

0/000

0/63

0/1۵

0/4۵

4/02

0/000

0/18

0/09

0/21

2/002

0/0۵1

0/99

0/14

0/7۵

7/08

0/000

0/64

0/14

0/4۵

4/38

0/000

0/29

0/10

0/21

2/96

0/00۵

0/19
0/8۵
0/44
0/33
0/32

0/08
0/14
0/1۵
0/09
0/12

0/22
0/64
0/31
0/24
0/21

2/26
۵/94
2/77
3/4۵
2/۵0

0/028
0/000
0/008
0/001
0/016

* متغیر مالک :توسعه حرفهای
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همانگونه که در جدول ( )8دیده ميشود ،مقدار بتا برای مؤلفه شایستگي
ارتباطات  0/22با سطح معنيداری  ،0/028مؤلفه روحیه  0/64با سطح معنيداری
 ،0/000مؤلفه برابری قدرت  0/31با سطح معني داری  ، 0/008مؤلفه بهکارگیری
منابع  0/24با سطح معنيداری  0/001و مؤلفه یگانگي نهادی  0/21با سطح معنيداری
 0/016است .یعني با افزایش یک انحراف استاندارد در مؤلفههای شایستگي ارتباطات،
روحیه ،برابری قدرت ،بهکارگیری منابع و یگانگي نهادی ،توسعه حرفهای اعضای
هیئت علمي بهترتیب به مقدار  0/24 ،0/31 ،0/64 ،0/22و  0/21افزایش پیدا ميکند.
با توجه به مقدار بتا ،روحیه بیشترین نقش را در پیشبینيکنندگي توسعه حرفهای
دارد.
بحث و نتیجهگیری
نظامهای آموزشي بهعنوان یک نظام اجتماعي حساس و مهم ،از جایگاه خاصي
برخوردارند و در صورتي خواهند توانست وظیفه خطیری را که بر دوش آنهاست ،به
بهترین شکل انجام دهند که از نیروی انساني توانمند برخوردار بوده و سازماني سالم
و پویا داشته باشند .مدرسان خواهان محیط کاری هستند که ایمن و سالم بوده و
امکان دسترسي به منابع کافي و ابزار مناسب پژوهشي در آن وجود داشته باشد تا
بدین وسیله تدریس مؤثر و موفقتری داشته باشند .بر این اساس ،در پژوهش حاضر
تالش شد نقش سالمت سازماني بر توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي بررسي شود.
بر اساس یافتهها ،بیشتر اعضای هیئت علمي دانشکده منابع طبیعي مرد و در رده
سني 30تا  40سال و  41تا  ۵0سال هستند .حدود نیمي از اعضای هیئت علمي دارای
مرتبه دانشیاری و مابقي دارای مرتبه استادیاری و استادی هستند.
در پاسخ به پرسش اول (وضعیت سالمت سازماني دانشکده منابع طبیعي پردیس
کشاورزی دانشگاه تهران چگونه است)؟ یافتهها گویای آن است که بهطور کلي
وضعیت سالمت سازماني دانشکده منابع طبیعي باالتر از حد متوسط است .در بین
مؤلفههای سالمت سازماني ،مؤلفه روحیه و بهکارگیری منابع از وضعیت بهتری نسبت
به بقیه مؤلفهها برخوردارند .در پاسخ به پرسش دوم (وضعیت توسعه حرفهای
اعضای هیئت علمي دانشکده منابع طبیعي پردیس کشاورزی دانشگاه تهران چگونه
است)؟ نتایج نشان داد که از بین مؤلفههای توسعه حرفهای ،وضعیت مؤلفههای
پژوهشي و فردی باالتر از حد متوسط و وضعیت مؤلفههای آموزشي و سازماني
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پایینتر از حد متوسط است .بهطور کلي ،وضعیت توسعه حرفهای اعضای هیئت
علمي دانشکده منابع طبیعي در حد متوسط است .در پاسخ به پرسش سوم (آیا بین
سالمت سازماني و مؤلفههای توسعه حرفهای (فردی ،پژوهشي ،آموزشي ،سازماني،
اخالقي ،فرهنگي و اجتماعي) رابطه معنيداری وجود دارد)؟ یافتهها نشان داد که بین
متغیر سالمت سازماني و توسعه حرفهای و همه مؤلفههای توسعه حرفهای ،رابطه
مثبت و معنيداری وجود دارد .به عبارت دیگر ،هرچه سالمت سازماني باالتر باشد،
توسعه حرفهای و همه ابعاد توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي نیز باالتر است.
سالمت سازماني بیشترین رابطه را به ترتیب با ابعاد آموزشي ( ،)0/862سازماني
( ،)0/8۵2اخالقي ( )0/790و فردی ( )0/709دارد .در پاسخ به پرسش چهارم (آیا
مؤلفههای سالمت سازماني ( روحیه ،یگانگي نهادی ،شایستگي ارتباطات ،بکارگیری
منابع و برابری قدرت) پیشبینيکننده توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي هستند)؟
نتایج گویای آن است که از بین مؤلفههای سالمت سازماني ،مؤلفه روحیه بیشترین
نقش را در پیشبیني توسعه حرفهای اعضای هیئت علمي دارد.
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش نورشاهي ( )1393که نشان داد در مقایسه دو
گروه هیئت علمي موفق و ناموفق ،برحسب میزان تعامالت و روابط علمي آنها ،گروه
موفق بهطور معنيدار بیشتر از گروه ناموفق دارای تعامالت و روابط علمي هستند،
همخواني دارد .افزون بر این ،جهانیان و قدسي ( )1393در پژوهش خود نشان دادند
که بین سالمت سازماني در ابعاد نهادی ،اداری و فني با رشد حرفهای کارکنان ،رابطه
مثبت و معني داری وجود دارد که با نتایج این پژوهش همخواني دارد .همچنین نتایج
این پژوهش با نتایج پژوهش دوباس ( )201۵که نشان داد ،تأکید بر برنامههای عملي
در یک محیط یادگیری بسیار دلگرم و تسهیل تعامل ،یادگیری تجربي ،انعکاس و
افزایش عملکرد در محل کار بهبود ميیابد ،همخواني دارد.
با توجه به اینکه در بین مؤلفههای سالمت سازماني ،مؤلفههای یگانگي نهادی،
شایستگي ارتباطات و برابری قدرت در سطح متوسط قرار دارند ،بنابراین پیشنهاد
ميشود:
 در جهت شایستگي ارتباطات رفتار رهبری رئیس دانشکده باید باز ،دوستانه،حمایتي و همکارانه باشد و به رفاه و آسایش شخصي استادان اهمیت دهد و بین آنها
تبعیض قائل نشود.
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 در جهت برابری قدرت ،رئیس دانشکده باید توانایي در تأثیرگذاری بر رؤسا ومافوق خود ،ترغیب آنها به توجه بیشتر به مسائل دانشکده ،مواجه نشدن با موانع
اداری و سلسلهمراتبي و وابسته نشدن به مافوق را ایجاد کند.
با توجه به اینکه در بین مؤلفههای توسعه حرفهای ،وضعیت مؤلفههای آموزشي،
سازماني و فرهنگي و اجتماعي پایینتر از حد متوسط قرار دارند ،پیشنهاد ميشود که
دانشکده در زمینههای زیر برنامهریزی کند:
 ایجاد زمینه همکاری بین همکاران در گروه یا بخش کاری مربوط به خود پشتیباني و حمایت همکاران برای پیشرفت تدریس فرد تدارک کارگاههای آموزشي در زمینه تدریس و یادگیری تدارک کنفرانسهایي در خصوص تدریس و یادگیری سازماندهي انجمن های تخصصي برای مبادله اطالعات و تجربیات بینهمکاران
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منابع
اجتهادی ،مصطفي؛ قورچیان ،نادرقلي؛ جعفری ،پریوش؛ و شفیعزاده ،حمید (.)1390
شناسایي ابعاد و مؤلفههای بهسازی اعضای هیئت علمي به منظور ارائه یک مدل
مفهومي .فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالي.46-21 ،2 ،
اسکندری ،احمد ( .)1378بررسي رابطه بین سالمت سازماني و عملکرد مدیران
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