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Abstract
Purpose: The present study thematically examines the factors affecting strategic preparedness for crisis management as
well as its impact on productivity and the role of organizational agility and mental health of employees.
Methodology: In terms of practical purpose and in terms of how to collect descriptive information is correlational. In
this regard, four components under the heading of research variables of strategic readiness, organizational agility, mental
health of employees and productivity were examined in the form of six hypotheses. This study tested the claim that
increasing organizational agility and mental health of employee's increases It deals with strategic preparedness in crises
and also examines the relationship between employee mental health and organizational agility with productivity.
Findings: The findings first confirm the validity of the hypotheses and show that there is a significant relationship
between organizational agility and strategic readiness for crisis management, also mental health and strategic readiness
for crisis management and finally between mental health. The employees and the agility of the organization showed a
significant relationship.
Originality/Value: In this study, by identifying the challenges in the Azad universities of Mazandaran province, the
effect of employees' mental health on organizational agility and the impact of both of them on the strategic readiness of
organizations in the face of crises is examined and analyzed.
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پژوهشهای نوین در ارزیابی عملکرد

نوع مقاله :پژوهشی

بررسی نقش میانجی آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در دانشگاههای آزاد اسالمی
استان مازندران :رابطه چابکی سازمان و بهداشت روانی کارکنان با بهرهوری
الهام فاضلی ویسری* ،سید محمود نوراشرف الدین ،مهران فاضلی ویسری
گروه مدیریت ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایران.

چكیده
هدف :پژوهش حاضر ازلحاظ موضوعی به بررسی احصاء عوامل مؤثر در آمادگی استراتژ یك برای مدیریت بحران و همچنین تأثیر آن بر

روششناسی پژوهش :ازنظر هدف كاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی از نوع همبستگی میباشد .در این راستا چهار مؤلفه
تحت عنوان متغیرهای پژوهش آمادگی استراتژ یك ،چابكی سازمانی ،بهداشت روانی كاركنان و بهرهوری در قالب شش فرضیه موردبررسی
قرار گرفتند .این پژوهش این ادعا را مورد آزمون قرار داده است كه افزایش چابكی سازمانی و بهداشت روانی كاركنان باعث افزایش آمادگی
استراتژ یك در بحرانها میشود و همچنین به بررسی رابطه بین بهداشت روانی كاركنان و چابكی سازمان با بهرهوری میپردازد.
یافتهها :یافتهها ابتدا بر تائید صحت فرضیههای بیانشده صحه گذاشته و نشان میدهد د بین چابكی سازمان با آمادگی استراتژیک برای
مدیریت بحران رابطه معناداری وجود دارد ،همچنین بهداشت روانی و آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران رابطه مثبت وجود دارد و
درنهایت بین بهداشت روانی كاركنان و چابكی سازمان رابطه معناداری بیان گردید.
اصالت/ارزش افزوده علمی :در این تحقیق سعی شده با شناسایی چالشهای موجود در دانشگاههای آزاد استان مازندران تأثیر بهداشت
روانی كاركنان بر چابكی سازمان و تأثیر هردوی آنها در آمادگی استراتژیک سازمانها در مقابله با بحرانها موردبررسی و تحلیل قرار گیرد.
كلیدواژهها :آمادگی استراتژیك ،بهداشت روانی ،بهرهوری ،چابكی سازمانی ،مدیریت بحران.

 -1مقدمه
امروزه در سازمانهایی كه به دنبال رقابت در محیط پو یا و رسیدن به بهرهوری بهتر و كسب مزیت رقابتی میباشند ،نیاز به برنامهریزی
استراتژیك بیشتر احساس میشود تا سازمانها بتوانند به كسبوكار خود ادامه دهند .برنامهریزی استراتژیك از مواردی است كه در دوره
حاضر موردتوجه بسیاری از سازمانها و شركتها قرارگرفته و وجود این اصل را بهعنوان یكی از پایههای موفقیت هر مجموعهای میدانند.
در محیط كاری متغیر و منعطف امروزی كه رقابت در آن در حال افزایش است ،همگام شدن با تغییرات بازار از اهمیت بالیی برخوردار
ً
میباشد .داشتن آمادگی استراتژیك برای هر سازمان و با هر نوع فعالیتی امری حیاتی است و در این میان مراكز آموزشی خصوصا " دانشگاهها
* نویسنده مسئول
elham.fveisari@gmail.com

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

بهرهوری میپردازد و نقش چابكی سازمانی و بهداشت روانی كاركنان موردبررسی قرار میگیرد.

نهتنها از این امر مستثنی نیستند بلكه با توجه به نوع كاركرد آنها داشتن چنین آمادگی برای آنها حیاتی است (تورانی و آقایی.)2019 ،1
ً
امروزه شرایط كامال متحول و حاكم بر سازمانها ،افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن در چنین شرایطی ،نیاز سازمانها به نسلی ارزشمند از
كاركنان را آشكار میسازد ،نسلی كه از آنها بهعنوان سربازان یاد میشود .بیتردید این كاركنان وجه تمایز سازمانهای اثربخش میباشند.
ً
و یژگی سازمانهای امروزی پو یایی ،پیچیدگی ،ابهام ،سنتگریزی و مواجهه با بحران است .سازمانها در مسیر بحران دائما از محیط

اطراف خود تأثیر پذیرفته و تغییر را بهعنوان ضرورتی اجتنابناپذیر قبول كردهاند (ایمانی و همكاران .)2019 ،2با درک این مهم كه بحران
جزء لینفک و ذاتی سازمانهای هزاره سوم شده است ،داشتن قدرت سازگاری و انطباق با تحولت اخیر در عرصههای مختلف اجتماعی

94

و اقتصادی بیشازپیش ضرورت مییابد .بهمنظور غلبه بر شرایط نامطمئن ،پیچیده و پو یا تنها راهی كه پیش روی مدیران قرار دارد ،تواناسازی
سازمان و كاركنان از طریق كسب دانش و مهارت است كه بهسرعت كهنه و منسوخ میشود .ازاینرو داشتن منابع انسانی توانا و كارآمد كه
بنیاد ثروت ملی و دارایی حیاتی سازمان بهحساب میآید ،منافع بسیار زیادی برای شركتها ،سازمانها و بنگاههای اقتصادی به دنبال خواهد

داشت (خلیلی و همكاران .)2019 ،3یكی از موضوعات مهم برای مدیران سازمانها تقو یت چابكی سازمان است .سازمانها باید با توجه
به تغییرات قابل پیشبینی درجه مناسبی از انعطافپذیری را داشته باشند تا بتوانند با موفقیت پاسخگوی این تغییرات باشند .مدیریت تغییرات
پیشبینینشده نیاز به سطح گستردهای از انعطافپذیری دارد كه بهعنوان چابكی شناختهشده است (زرگر .)2018 ،4بر اساس پژوهشهای
فاضلی ویسری و همكاران /پژوهشهای نوین در ارزیابی عملكرد ،دوره  ،1شماره  ،2تابستان ،صفحه93-111 :

اخیر ،سالمت و بهداشت روان مؤلفۀ بسیار مهمی در زندگی امروزه است .سالمت و بهداشت روان با عواطف ،تفكر و رفتار آدمی در ارتباط
ً
است .فردی كه سالمت روان مناسبی دارد ،معمول بهتر میتواند با حوادث و مشكالت روزمره مقابله كرده ،اهداف خود را در زندگی دنبال
كند و عملكرد مؤثرتری در جامعه داشته باشد (عربشاهی كریزی و فالحتی .)2021 ،5از دهه  1970بهبود كیفیت زندگی كاری بهمنزلۀ
یكی از مهمترین موضوعات در بسیاری از سازمانها مطرح شد .اگرچه هیچ تعریفی رسمی از كیفیت زندگی كاری وجود ندارد ،اما
روانشناسان صنعت و دانشمندان مدیریت آن را بهمثابه سازهای در نظر گرفتهاند كه به رفاه كاركنان مربوط میشود و تمركز آن فراتر از رضایت
شغلی است .این سازه اثر محیط كاری بر رضایت از كار ،رضایت در حیطههای زندگی غیر كاری ،رضایت از زندگی كلی و رفتار شهروندی
سازمانی را در برمیگیرد .امروزه جایگاه آموزشوپرورش بهو یژه دانشگاهها در جوامع انسانی و نقش كلیدی آن در رشد و توسعۀ اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی جامعه غیرقابلانكار است .نگاهی گذرا به عوامل مؤثر در رشد و پیشرفت كشورهای توسعهیافته آشكار میسازد كه این
قبیل كشورها از آموزی توانمند ،كارآمد و اثربخش برخوردارند (خلیلی قلعه سری و مدانلو .)2020 ،6بهرهوری مبتنی بر این باور است كه
انسان میتواند كارها و وظایفش را هرروز بهتر و با اخذ به نتایج بهتر از روز پیش به انجام برساند و ازجمله عاملهایی است كه دوام و بقای
سازمانها را در دنیای پررقابت كنونی تضمین میكند ،بنابراین بهرهوری یک ارزش است و سنخیت آن در اصول اخالقی مورد تائید واقعشده
است (سعدآبادی و همكاران .)2020 ،7بهرهوری معیاری برای ارزیابی عملكرد و تعیین میزان موفقیت یا عدم آن در نیل به هدفهای
سازمان با صرف حداقل منابع میباشد .این در حالی است كه ارزشمندترین دارایی در قرن بیست و یكم دستیابی و ارتقای بهرهوری
عنوانشده است .با توجه به اینكه دغدغه سازمانها و مدیران در دستیابی به بهرهوری به همراه مصالح انسانی خود نمود بارز تحقق بهداشت
روانی كاركنان است و همچنین بهرهوری ازجمله عاملهایی است كه دوام و بقای سازمانها را در دنیای پررقابت امروزی تضمین میكند
(عزیزی نژاد.)2019 ،8
امروزه سازمانها در تمام دنیا با دو چالش جهانیشدن و رقابت روبرو هستند و راه غالب شدن بر آنها دستیابی به برنامهها و شیوههای نو ین
در رو یارویی با آنها یعنی آمادگی استراتژیک است كه با توجه به مطالعه اندک در این زمینه در این تحقیق سعی بر آن است تا با بررسی
مدیریت بحران در دانشگاهها و رابطه بین چابكی سازمان و بهداشت روانی كاركنان با بهرهوری ،با توجه به اثر میانجی آمادگی استراتژیک
پرداخته شود.
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 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -2-1مفهوم مدیریت استراتژیك

1

پروفسور دیو ید )1986(2مدیریت استراتژ یك را چنین تعریف میكند:

"مدیریت استراتژیك هنر و علم تدو ین ،اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفهای چندگانه كه سازمان را قادر میسازد به هدفهای بلندمدت
خود دست یابد".

95

هاسكیسون و همكاران )2000( 3معتقدند:
"مدیریت استراتژیک مجموعهای از تعهدات ،تصمیمات و فعالیتهایی است كه یک شركت برای دستیابی به موقعیت رقابتپذیری
استراتژیک و كسب درآمدهای بالتر از متوسطه میباشد".

"مدیریت استراتژیک مجموعهای از تصمیمات و فعالیتهای مدیریتی است كه عملكرد بلندمدت یک سازمان را تعیین میكنند و شامل
تدو ین ،اجرا ،ارزیابی و كنترل استراتژی میباشد؛ بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی فرصتها و تهدیدات محیطی در
پرتو نقاط قوت و ضعف سازمان تأكید میورزد" (اسالمی و همكاران.)2020 ،5
 -2-2مفهوم بحران و مدیریت بحران

حادثه غیرمترقبه چیست؟ بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت ،6به یك پدیده اكولوژیك ناگهانی ،كه پیرو آن نیاز به كمك خارجی
باشد حادثه غیرمترقبه اطالق میشود .حال اگر این تغییر باعث ایجاد آشفتگی و تغییر حالت سریع در وضعیت خاص از جوامع انسانی
شود از آن تحت عنوان "بحران" 7نامبرده میشود.
ً
تعاریف بسیار متنوعی از این واژه ارائهشده است كه نشاندهنده گستردگی این موضوع و درعینحال پیچیدگی آن میباشد .تقریبا به
تعداد فرهنگهای لغت در جهان ،برای بحران تعریف وجود دارد .توجه به تعاریف زیر كه توسط برخی از نو یسندگان در دهه اخیر
مطرحشده است ،این سیر تكاملی را بهتر نشان میدهد.

"بحران یك ازهمگسیختگی است كه بهصورت فیزیكی بر كل یك سیستم اثر میگذارد و مفروضات پایهای ،احساس وجود ذهنی و
محور حیاتی وجود آن را مورد تهدید قرار میدهد" (میتروف.)2000 ،8
بدین ترتیب با توجه به تعریف و مفهوم بحران ،بدیهی است كه مدیریت بحران دربرگیرنده یک سری عملیات و اقدامات پیوسته و پو یا
بوده و بهطوركلی بر اساس تابع كالسیک مدیریت كه شامل برنامهریزی ،سازماندهی ،تشكیالت ،رهبری و كنترل است استوار میباشد.
ً
درواقع در مدیریت بحران معمول چندین سازمان مختلف درگیر انجام وظایفی میشوند كه باید با هماهنگی كامل نسبت به انجام
تمهیدات لزم و ضروری و همچنین بهبود امور و اوضاع بعد از بروز بحران اقدام نمایند.
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و یلن و هانگر ( 4)1987تعریف خود را از مدیریت استراتژ ی ک اینچنین بیان میدارند:

 -3-2مفهوم چابکی

واژه چابكی 1در فرهنگ لغات ،به معنای حركت سریع ،چالك ،فعال و توانایی حركت سریع و آسان و قادر بودن به تفكر سریع و با یك

روش هوشمندانه بهكاررفته شده است .ریشه واژه چابكی سازمانی ،تولید چابك 2است كه برای واكنش نسبت به تغییرات محیط كسبوكار
و بهرهبرداری از آن تغییرات (بهعنوان فرصتها) معرفی گردیده است .در چنین محیطی ،هر سازمان باید توان تولید همزمان محصولت
متفاوت و با طول عمر كوتاه ،طراحی مجدد محصولت ،تغییر روشهای تولید و توان واكنش كارآمد به تغییرات را داشته باشد .در صورت
داشتن چنین توانمندیهایی به آن بنگاه تولیدی "سازمان چابك" اطالق خواهد شد (سورادی و همكاران.)2020 ،3

96

چابكی رامی توان توانایی رونق و شكوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و غیر قابل پیشبینی تعریف كرده است .از این بابت ،سازمانها
نباید از تغییرات محیط كاری خود هراس داشته و از آنها اجتناب كنند ،بلكه باید تغییر را فرصتی برای كسب مزیت رقابتی در محیط
بازار تصور نمایند (آل رومدی.)2019 ،4

 -4-2چارچوب عملیاتی اندازهگیری آمادگی استراتژیک در مدیریت بحران
فاضلی ویسری و همكاران /پژوهشهای نوین در ارزیابی عملكرد ،دوره  ،1شماره  ،2تابستان ،صفحه93-111 :

در این پژوهش برای سنجش آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران از ابزار سنجش ریلی 5كه در سال  198۷برای سنجش آمادگی
استراتژیك برای مدیریت بهتر بحران دربانكهای آمریكا بهكاررفته بود ،استفادهشده است .همچنین این ابزار درتحقیقی كه توسط محمد

مصطفی و همكاران )2004( 6تحت همین عنوان در بیمارستانهای مصر انجام گرفت ،در خارج از جهان غرب اعتباربخشی شد و

استفاده آن در جوامع دیگر به اثبات رسید .آنها برای سنجش آمادگی استراتژیک سازمانهای موردمطالعه خود ،سازمانها را از شش بعد
بررسی كردند كه سؤالت مطرحشده در ابزار در غالب همین ابعاد میباشد.

جدول  -1چارچوب عملیاتی اندازهگیری آمادگی استراتژیك.
Table 1- Operational framework for measuring strategic readiness.

آمادگی استراتژیک

مفهوم

توانایی پاسخگویی سریع.
ظرفیت تشخیص بهموقع بحران.
دسترسی به منابع مدیریت بحران.
جریان اطالعات داخلی.
جریان اطالعات خارجی.
برنامهریزی برای بحران.

ابعاد

 -5-2ادبیات بهداشت روانی کارکنان

سازمانها از منابع متعددی استفاده میكنند كه یكی از مهمترین این منابع نیروی انسانی است .این نیرو هنگامی میتواند بهطور مؤثری
عمل نماید كه كاركنان ازلحاظ روانی احساس كامیابی نمایند .بهبیاندیگر اگر كاركنان ازنظر روانی این احساس را داشته باشند كه افرادی
مؤثر و مفید برای سازمان هستند و درراه رشد و توسعه قدم برمیدارند حداكثر توان خود را در برآورده كردن اهداف سازمان بكار میگریند.

روابط معیوب انسانی نتایج نامطلوبی مانند تقلیل میزان كارایی ،تعو یض مكرر شغل ،غیبت از كار ،بیماری ،ازدیاد سوانح و اشتباهات،
دشمنی و كینهتوزی را به بار میآورد (اسماعیلی نصرآبادی و همكاران.)2014 ،7
 -6-2مروری بر تحقیقات انجامشده درزمینه بحران

رابرتز )1989( 8در تحقیقات خود ذكر كرد كه سازمان در طول یك بحران تغییر میكند و بنابراین ،بسیار مهم است كه شركتها به همان
خوبی كه بعد از رخ دادن بحران آن را بررسی و مطالعه میكنند ،قبل از اتفاق افتادن آن نیز ،آن را در نظر داشته باشند .در مطالعات او

5

1

6

2

Reilly
Mostafa et al.
Esmaeili Nasirabadi et al.
8
Roberts
7

Agility
Agile manufacturing
3
Suradi et al.
4
Al-Romeedy

همكارانش از سازمانهای بسیار معتبر ،او بر لزوم مطالعه و بررسی شركتهای بسیار معتبر اشاره میكند ،زیرا حوادث پرهزینهتر و
نابودكنندهتر از اقدامات پیشگیرانه قبل از بحران شركتها میباشند.

نلسون و اورنستین ،)2002( 1در مقاله خود تحت عنوان :آمادگی برای وقایع غیرمنتظره ،یادگیری سازمانی و انعطافپذیری را از عوامل
مؤثر در آمادگی استراتژ یك سازمان در مدیریت بحران بیان كردند.

حسینی شكوه و همكاران )2008( 2در طرح تحقیقاتی خود با عنوان بررسی میزان كمی و كیفی آمادگی بیمارستانهای دانشگاه علوم
پزشكی تهران برای مقابله با خطر زلزله به موارد زیر اشاره دارد:
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نتایج حاصله حاكی از آن است كه میزان آگاهی كلی مدیران بیمارستانها  ،47/52میزان عملكرد كلی آنها  56/69و میزان آمادگی
كلی بیمارستانهای تحت مدیریت آنها در مقابل خطر زلزله  49/54در حیطههای موردبررسی بسیار پایین میباشد.

والش و همكاران )2002( 3در تحقیقی تحت عنوان ظرفیت منابع انسانی و چابكی سازمانی كه در نیوزیلند انجام شد ،در  12بخش
خصوصی و  3بخش دولتی چهارچوب چابكی سازمانی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و با استراتژی منابع انسانی و توانایی سازمانی
مقایسه شد.
در پژوهشی كه توسط زعین و همكاران )2005( 4تحت عنوان ،ارتباط بین فنآوری اطالعات و چابكی سازمانی در مالزی انجام شد،
نتایج زیر بهدستآمده:

بین فنآوری اطالعات و چابكی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد .بین نگرش مثبت در استفاده از فنآوری اطالعات و حمایت مدیران
ردهبال و كیفیت اطالعات با چابكی مؤسسات تولیدی رابطه مثبت وجود دارد .استفاده از فنآوری اطالعات كلید موفقیت سازمانهای
چابك است.

 -8-2مروری بر تحقیقات انجامشده درزمینه بهداشت روانی

در پژوهشی كه توسط اسماعیلی نصرآبادی و همكاران ( )2014تحت عنوان بررسی رابطه بهداشت روانی بر رضایت شغلی كاركنان با
توجه به نقش تعدیل گری تعهد سازمانی مطالعه موردی :بانک ملی ایران انجام شد ،نتایج زیر به دست آمد :نتایج حاصل از آزمونهای
آماری همبستگی و tمستقل و همچنین معادلت ساختاری نشان داد كه بین بهداشت روانی كاركنان و رضایت شغلی و ابعاد آن رابطه
مستقیم و معنیدار وجود دارد .همچنین تعهد سازمانی كاركنان رابطه نقش بهداشت روانی بر رضایت شغلی و ابعاد آن را تعدیل میكند.
در پژوهشی كه توسط محمدرضا زینالدینی )2014( 5تحت عنوان بررسی تأثیر بهداشت روانی بر تعهد سازمانی مدیران سازمانهای
دولتی استان یزد انجام گرفت نتایج زیر به دست آمد :جامعه آماری این پژوهش را مدیران سازمانهای دولتی استان یزد تشكیل میدهند و
نمونه موردمطالعه 120 ،نفر از مدیران رسمی این سازمانها بوده كه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب گردیدهاند .پرسشنامه
به میزان  92/5%محاسبه گردید .برای تعیین پایایی از ضریب همبستگی اسپیرمن و كندال استفاده گردید كه به ترتیب برابر است با /948؛
و ./.861

 -9-2فرضیههای تحقیق
فرضیههای پژوهش عبارت است از:

Zain et al.
Zyndini

4

1

5

2

Nelson and Ornstein
Hosseini Shokooh et al.
3
Walsh et al.

بررسی نقش میانجی آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران :رابطه چابكی سازمان و بهداشت روانی كاركنان با بهرهوری

 -7-2مروری بر تحقیقات انجامشده درزمینه چابکی سازمانی

فرضیه  .1بین چابكی سازمان با آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران رابطه وجود دارد.
فرضیه  .2بین بهداشت روانی كاركنان با آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران رابطه وجود دارد.
فرضیه  .3بین بهداشت روانی كاركنان با چابكی سازمان رابطه وجود دارد.
فرضیه  .4بین بهداشت روانی كاركنان با بهرهوری رابطه وجود دارد.
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فرضیه  .5بین چابكی سازمان با بهرهوری رابطه وجود دارد.
فرضیه  .6بین آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران با بهرهوری رابطه وجود دارد.
 -10-2چارچوب مفهومی
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چابکی
سازمان
آمادگی
استراتژیک

بهره وری

برای مقابله
بهداشت
روانی

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق.
Figure 1- Conceptual model of the research.

 -3روششناسی پژوهش
چون در این تحقیق به توصیف و مطالعه آنچه هست میپردازیم ،روش تحقیق مناسب كه در تحقیق حاضر بهكاررفته ،روش تحقیق توصیفی
– همبستگی میباشد .ازآنجاییكه هدفش تعیین روابط تجربی درزمینه رابطه بین چابكی سازمان و بهداشت روانی كاركنان با آمادگی
استراتژیک برای مدیریت بحران است ازنظر هدف كاربردی ،واژه نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی از نوع همبستگی میباشد.
متغیرهای موردبررسی در این تحقیق به شرح زیر میباشند:
متغیرهایی كه در ارتباط با و یژگی فردی ارزیابیكنندگان ،شامل (سن ،میزان تحصیالت ،سابقه اشتغال و مدرک تحصیلی) بودند كه از طریق
پاسخ به سؤالهای مزبور در پرسشنامه اندازهگیری شدند.
ابعاد مربوط به مؤلفه چابكی سازمان در قالب  ۶شاخص تغییر سازمانی ،رهبری سازمانی ،ارزشها و فرهنگسازمانی ،ارائه خدمات ،دولت
الكترونیک و مدیریت عملكرد كه شامل  30سؤال است.
ابعاد مربوط به مؤلفه بهداشت روانی كاركنان كه قالب  ۴شاخص مقیاس سالمت جسمانی ،مقیاس اضطراب ،مقیاس اختالل در عملكرد
اجتماعی و مقیاس افسردگی شامل  28سؤال است.
ابعاد مربوط به مؤلفه میزان آمادگی برای مقابله با بحرانها كه شامل  1۷سؤال است.
ابعاد مربوط به مؤلفه بهرهوری شامل  10مؤلفه در پرسشنامه مربوطه میباشد.

جامعهی آماری این پژوهش ،شامل مدیران و كاركنان دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران میباشد .برای دسترسی به جامعهی آماری
به فهرست واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران مراجعه و  13واحد آموزشی مشخص گردید كه بهطوركلی تعداد مدیران و
كاركنان  1933میباشد.
با توجه به اینكه حجم جامعه آماری پژوهش مورد نظرتقریبا نامحدود بود ،با استفاده از فرمول زیر كه برای تعیین حجم نمونه در جامعههای
نامحدود مورداستفاده قرار میگیرد ،تعداد نمونه تعیین میشود:
𝑞𝑝 𝑧2
.
𝜀2

=𝑁

اما برای اطمینان بیشتر حدود  ۴00پرسشنامه توزیع و  320پرسشنامه تكمیلشده و موردمطالعه و تحلیل قرار گرفتند.
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در تحقیق حاضر بخش عمدهای از دادهها از طریق پرسشنامه بهدستآمده است .بدین منظور سه پرسشنامه با ساختار ذیل طراحیشده و
در اختیار پاسخگو یان محترم قرار گرفت:

 -4یافتههای تحقیق
در این پژوهش به بررسی رابطه چابكی سازمان و بهداشت روانی كاركنان با آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران و بهرهوری (مطالعه
موردی در دانشگاههای آزاد استان مازندران) پرداختهشده است .تجزیهوتحلیل اطالعات جمعآوریشده از اصلیترین و مهمترین
بخشهای تحقیق محسوب میشود .در این پژوهش نیز دادههای خام با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرارگرفتهاند
و نتایج حاصل از این تجزیهوتحلیلها در قالب آمار توصیفی و استنباطی ارائهشده است.
 -4-1آمار توصیفی

در جدول  2مقادیر مربوط به شاخصهای توصیفی (گرایش مركزی و پراكندگی) متغیرهای تحقیق ارائهشده است.
جدول  -2مقادیر مربوط به شاخصهای توصیفی (گرایش مرکزی و پراکندگی) متغیرهای تحقیق.
Table 2- The values related to the descriptive indices (central tendency and dispersion) of the research variables .

مؤلفهها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

چابکی سازمان
بهداشت روانی
آمادگی استراتژیک

320

81.696

10.711

320

63.409

7.287

320

30.421

3.933

در جدول  ،2مقادیر مربوط به شاخصهای توصیفی (گرایش مركزی و پراكندگی) متغیرهای تحقیق ارائهشدهاند .بر این اساس مشاهده
میشود كه میانگینهای متغیرهای چابكی سازمان ،بهداشت روانی و آمادگی استراتژیک به ترتیب برابر با  63/409 ،81/696و 30/421
میباشد.
 -4-2آمار استنباطی

با توجه به نتایج دادههای استخراجشده از پرسشنامهها و نتایج توصیفی حاصل از آنها جهت بررسی و آزمودن فرضیههای تحقیق از
آزمونهای آماری مناسب استفادهشده كه تحلیلهای مربوط به هر یک از فرضیههای پژوهش بهصورت تفكیكی در زیر ارائهشده است.
ابتدا بهمنظور بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون كولموگراف-اسمیرنف استفادهشده است كه نتایج آن در جدول  3مشاهده میشود.
نتایج جدول  3حاكی از آن است كه در مورد متغیرهای پژوهش سطح معناداری بیشتر از  0/05میباشد و توزیع دادهها نرمال است؛
بنابراین ،با توجه به آنكه نرمال بودن توزیع دادهها تأییدشده است ،میتوان از آزمونهای پارامتریک برای تجزیهوتحلیل فرضیههای پژوهش
استفاده كرد.

بررسی نقش میانجی آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران :رابطه چابكی سازمان و بهداشت روانی كاركنان با بهرهوری

پرسشنامه شامل  78سؤال كه در قالب چهار مؤلفه اصلی پژوهش مطرحشدهاند.

جدول  -3نتایج آزمون کولموگراف -اسمیرنف برای مؤلفههای تحقیق.
Table 3- Kolmograph-Smirnov test results for research components.
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مؤلفهها

مقدار آزمون

سطح معنیداری

نتیجه

چابکی سازمان
بهداشت روانی
آمادگی استراتژیک

1.307

0.058

1.311

0.064

1.228

0.073

دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنند.
دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنند.
دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنند.

فرضیه  .1بین چابكی سازمان با آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران رابطه وجود دارد.
بهمنظور آزمون فرضیه فوق لزم است در ابتدا متغیرهای آماری كه قرار است رابطه آنها موردبررسی یا آزمون قرار گیرند ،معرفی شوند.
متغیر چابكی سازمان شامل  30عبارت در پرسشنامه چابكی سازمان است كه متوسط نمره پاسخدهندگان در طیف  4ارزشی لیكرت
بهعنوان نمره متغیر چابكی سازمان به تعداد حجم نمونه  320نفر معرفی میگردد .همچنین ،متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران
شامل  11عبارت در پرسشنامه مربوطه میباشد كه متوسط نمره پاسخدهندگان در این بخش بهعنوان نمره آمادگی استراتژیک برای مدیریت
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بحران در نظر گرفته میشود؛ بنابراین ،برای آزمون رابطه بین متغیرهای چابكی سازمان و آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران از آزمون
همبستگی پیرسون استفادهشده است .جدول  4معرف آزمون همبستگی بین دو متغیر چابكی سازمان و آمادگی استراتژیک برای مدیریت
بحران میباشد.
جدول  -4آزمون همبستگی بین دو متغیر چابکی سازمان و آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران.
Table 4- Correlation test between two variables of organizational agility and strategic readiness for crisis
management.

آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران
چابکی سازمان

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

**0.145
0.009
320

با توجه به میزان ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر چابكی سازمان و آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران كه برابر با 0/145
میباشد؛ لذا با سطح خطاپذیری كمتر از  0/05رابطه بین دو متغیر چابكی سازمان و آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران بهصورت
رابطهای مثبت تأیید میشود .بهعبارتدیگر ،با مراجعه به جدول نقاط بحرانی مربوط به آزمون همبستگی پیرسون در سطح احتمال 0/05
با درجه آزادی  318میتوان گفت كه ضریب همبستگی بهدستآمده از ضریب جدول در سطح احتمال و درجه آزادی مذكور بزرگتر
میباشد؛ بنابراین ،فرض تحقیق مبنی بر اینكه رابطه معنیداری بین دو متغیر فوقالذكر وجود دارد ،تأیید میگردد .ازاینرو ،هر چه میزان
چابكی سازمان افزایش یابد ،متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران بیشتر درک خواهد شد و عكس این مطلب نیز درست خواهد
بود.
برای آزمون این فرضیه كه چابكی سازمان بر متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران تأثیر دارد ،از مدل آماری رگرسیون تک متغیره
استفادهشده است و پس از تجزیهوتحلیل ،نتایج بهصورت زیر ارائهشدهاند .جدول  5ضریب تعیین و همبستگی رگرسیونی مربوط به تأثیر
متغیر چابكی سازمان بر متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران را نشان میدهد.
جدول  -5ضریب تعیین و همبستگی رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر چابکی سازمان بر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران.
Table 5- Coefficient of determination and regression correlation related to the influence of organizational agility
variable on strategic readiness for crisis management.

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلیافته

خطای معیار ضریب تعیین

0.145a

0.021

0.018

3.898

در جدول  ،5میزان ضریب همبستگی و ضریب تعیین بین نمره متغیر چابكی سازمان بر متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران
مشخصشده است كه در آن چون ضریب همبستگی برابر با  0/145و ضریب تعیین برابر با  0/021میباشد؛ لذا  2/1%از تغییرات مربوط

به متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران به تغییرات متغیر چابكی سازمان بستگی دارد .جدول  ،6جدول آنالیز واریانس رگرسیونی
مربوط به تأثیر متغیر چابكی سازمان بر متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران میباشد.
جدول  -6آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر چابکی سازمان بر متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران.
Table 6- Regression analysis of variance related to the influence of organizational agility variable on strategic
preparedness variable for crisis management.

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره فیشر

سطح معنیداری

رگرسیون

103.875

1

103.875

6.836

0.009a

خطا

4832.172

318

15.196

کل

4936.047

319
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در جدول  ،6آماره آزمون فیشر برابر با  6/836و سطح خطاپذیری برابر با  0/009می باشد؛ بنابراین ،فرض تأثیر متغیر چابكی سازمان بر
متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران تأیید میگردد .جدول  7آماره آزمون  tو سطح خطاپذیری مربوط به تأیید ضرایب رگرسیونی

جدول  -7آماره آزمون  tو سطح خطاپذیری مربوط به تأیید ضرایب رگرسیونی خطی تک متغیره مربوط به مدل تأثیر متغیر چابکی سازمان بر متغیر
آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران.
Table 7- The t-test statistic and the level of error related to the verification of the univariate linear regression
coefficients related to the model of the influence of the organizational agility variable on the strategic readiness
variable for crisis management.

ضرایب رگرسیونی

مقدار ضرایب

آماره آزمون t

سطح خطاپذیری

مقدار ثابت
چابکی سازمان

26.070

15.529

0.000

0.053

2.615

0.009

مدل رگرسیونی بین متغیر چابكی سازمان و آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران بهصورت زیر میباشد:
آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران=  0/053 + 26/070چابكی سازمان
فرضیه  .2بین بهداشت روانی كاركنان با آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران رابطه وجود دارد.
بهمنظور آزمون فرضیه فوق لزم است در ابتدا متغیرهای آماری كه قرار است رابطه آنها موردبررسی یا آزمون قرار گیرند ،معرفی شوند.
متغیر بهداشت روانی شامل  26سؤال در پرسشنامه بهداشت روانی است كه متوسط نمره پاسخدهندگان در طیف  4ارزشی لیكرت بهعنوان
نمره متغیر بهداشت روانی به تعداد حجم نمونه  320نفر معرفی میگردد .همچنین ،متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران شامل
 11عبارت در پرسشنامه مربوطه میباشد كه متوسط نمره پاسخدهندگان در این بخش بهعنوان نمره آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران
در نظر گرفته میشود؛ بنابراین ،برای آزمون رابطه بین متغیرهای بهداشت روانی و آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران از آزمون
همبستگی پیرسون استفادهشده است .جدول  8معرف آزمون همبستگی بین دو متغیر بهداشت روانی و آمادگی استراتژیک برای مدیریت
بحران میباشد.
جدول  -8آزمون همبستگی بین دو متغیر بهداشت روانی و آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران.
Table 8- Correlation test between two variables of mental health and strategic preparation for crisis
management.

آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران
بهداشت روانی

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

**0.325
0.000
320

بررسی نقش میانجی آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران :رابطه چابكی سازمان و بهداشت روانی كاركنان با بهرهوری

خطی تک متغیره مربوط به مدل تأثیر چابكی سازمان بر متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران میباشد.

با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر بهداشت روانی و آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران كه برابر با  0/325میباشد؛
لذا با سطح خطاپذیری كمتر از  0/05رابطه بین دو متغیر بهداشت روانی و آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران بهصورت رابطهای مثبت
تأیید میشود .بهعبارتدیگر ،با مراجعه به جدول نقاط بحرانی مربوط به آزمون همبستگی پیرسون در سطح احتمال  0/05با درجه آزادی
 318میتوان گفت كه ضریب همبستگی بهدستآمده از ضریب جدول در سطح احتمال و درجه آزادی مذكور بزرگتر میباشد؛ بنابراین،
فرض تحقیق مبنی بر اینكه رابطه معنیداری بین دو متغیر فوقالذكر وجود دارد ،تأیید میگردد .ازاینرو ،هر چه میزان بهداشت روانی
افزایش یابد ،متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران بیشتر درک خواهد شد و عكس این مطلب نیز درست خواهد بود.
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برای آزمون این فرضیه كه بهداشت روانی بر متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران تأثیر دارد ،از مدل آماری رگرسیون تک متغیره
استفادهشده است و پس از تجزیهوتحلیل ،نتایج بهصورت زیر ارائهشدهاند .جدول  ،9ضریب تعیین و همبستگی رگرسیونی مربوط به تأثیر
متغیر بهداشت روانی بر متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران را نشان میدهد.
جدول  -9ضریب تعیین و همبستگی رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر بهداشت روانی بر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران.
Table 9- Coefficient of determination and regression correlation related to the effect of mental health variable on
strategic preparation for crisis management.

فاضلی ویسری و همكاران /پژوهشهای نوین در ارزیابی عملكرد ،دوره  ،1شماره  ،2تابستان ،صفحه93-111 :

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلیافته

خطای معیار ضریب تعیین

0.325a

0.105

0.103

3.726

در جدول  ،9میزان ضریب همبستگی و ضریب تعیین بین نمره متغیر بهداشت روانی و متغیر آمادگی استراتژ یک برای مدیریت بحران
مشخصشده است كه در آن چون ضریب همبستگی برابر با  0/325و ضریب تعیین برابر با  0/105میباشد؛ لذا  10/5%از تغییرات مربوط
به متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران به تغییرات متغیر بهداشت روانی بستگی دارد .جدول  ،10جدول آنالیز واریانس رگرسیونی
مربوط به تأثیر متغیر بهداشت روانی بر متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران میباشد.
جدول  -10آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر بهداشت روانی بر متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران.
Table 10- Regression variance analysis related to the effect of the mental health variable on the variable of
strategic preparation for crisis management.

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره فیشر

سطح معنیداری

رگرسیون

520.579

1

520.579

37.492

0.000a

خطا

4415.468

318

13.885

کل

4936.047

319

در جدول  ،10آماره آزمون فیشر برابر با  37/492و سطح خطاپذیری برابر با  0/000میباشد؛ بنابراین ،فرض تأثیر متغیر بهداشت روانی
بر متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران تأیید میگردد .جدول  11آماره آزمون  tو سطح خطاپذیری مربوط به تأیید ضرایب رگرسیونی
خطی تک متغیره مربوط به مدل تأثیر بهداشت روانی بر متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران میباشد .مدل رگرسیونی بین متغیر
بهداشت روانی و آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران بهصورت زیر میباشد:
آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران=  0/175 + 19/307بهداشت روانی
جدول  -11آماره آزمون  tو سطح خطاپذیری مربوط به تأیید ضرایب رگرسیونی خطی تک متغیره مربوط به مدل تأثیر متغیر بهداشت روانی بر متغیر
آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران.
Table 11- The t-test statistic and the level of error related to the verification of the univariate linear regression
coefficients related to the model of the effect of the mental health variable on the variable of strategic preparation
for crisis management.

ضرایب رگرسیونی

مقدار ضرایب

آماره آزمون t

سطح خطاپذیری

مقدار ثابت

19.307

10.566

0.000

بهداشت روانی

0.175

6.123

0.000

فرضیه  .3بین بهداشت روانی كاركنان با چابكی سازمان رابطه وجود دارد.

بهمنظور آزمون فرضیه فوق لزم است در ابتدا متغیرهای آماری كه قرار است رابطه آنها موردبررسی یا آزمون قرار گیرند ،معرفی شوند.
متغیر بهداشت روانی شامل  26سؤال در پرسشنامه بهداشت روانی است كه متوسط نمره پاسخدهندگان در طیف  4ارزشی لیكرت بهعنوان
نمره متغیر بهداشت روانی به تعداد حجم نمونه  320نفر معرفی میگردد .همچنین ،متغیر چابكی سازمان شامل  30عبارت در پرسشنامه
مربوطه میباشد كه متوسط نمره پاسخدهندگان در این بخش بهعنوان نمره چابكی سازمان در نظر گرفته میشود؛ بنابراین ،برای آزمون
رابطه بین متغیرهای بهداشت روانی و چابكی سازمان از آزمون همبستگی پیرسون استفادهشده است .جدول  12معرف آزمون همبستگی
بین دو متغیر بهداشت روانی و چابكی سازمان میباشد.
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جدول  -12آزمون همبستگی بین دو متغیر بهداشت روانی و چابکی سازمان.
Table 12- Correlation test between two variables of mental health and organizational agility .

چابکی سازمان
بهداشت روانی

سطح معناداری

0.000

تعداد

320

با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر بهداشت روانی و چابكی سازمان كه برابر با  0/210میباشد؛ لذا با سطح خطاپذیری
كمتر از  0/05رابطه بین دو متغیر بهداشت روانی و چابكی سازمان بهصورت رابطهای مثبت تأیید میشود .بهعبارتدیگر ،با مراجعه به
جدول نقاط بحرانی مربوط به آزمون همبستگی پیرسون در سطح احتمال  0/05با درجه آزادی  318میتوان گفت كه ضریب همبستگی
بهدستآمده از ضریب جدول در سطح احتمال و درجه آزادی مذكور بزرگتر میباشد؛ بنابراین ،فرض تحقیق مبنی بر اینكه رابطه
معنیداری بین دو متغیر فوقالذكر وجود دارد ،تأیید میگردد .ازاینرو ،هر چه میزان بهداشت روانی افزایش یابد ،متغیر چابكی سازمان
بیشتر درک خواهد شد و عكس این مطلب نیز درست خواهد بود.
برای آزمون این فرضیه كه بهداشت روانی بر متغیر چابكی سازمان تأثیر دارد ،از مدل آماری رگرسیون تک متغیره استفاده شده است و پس
از تجزیهوتحلیل ،نتایج بهصورت زیر ارائه شدهاند .جدول  13ضریب تعیین و همبستگی رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر بهداشت روانی
بر متغیر چابكی سازمان را نشان میدهد.
جدول  -13ضریب تعیین و همبستگی رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر بهداشت روانی بر چابکی سازمان.
Table 13- Coefficient of determination and regression correlation related to the effect of mental health variable
on organizational agility.

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلیافته

خطای معیار ضریب تعیین

0.210a

0.044

0.041

10.490

در جدول  ،13میزان ضریب همبستگی و ضریب تعیین بین نمره متغیر بهداشت روانی و متغیر چابكی سازمان مشخصشده است كه در
آن چون ضریب همبستگی برابر با  0/210و ضریب تعیین برابر با  0/044میباشد؛ لذا  4/4%از تغییرات مربوط به متغیر چابكی سازمان
به تغییرات متغیر بهداشت روانی بستگی دارد .جدول  ،14جدول آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر بهداشت روانی بر متغیر
چابكی سازمان میباشد.
جدول  -14آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر بهداشت روانی بر متغیر چابکی سازمان.
Table 14- Regression variance analysis related to the effect of the mental health variable on the organizational
agility variable.

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره فیشر

سطح معنیداری

رگرسیون

1610.064

1

1610.064

14.631

0.000a

خطا

34993.533

318

110.043

کل

36603.597

319

بررسی نقش میانجی آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران :رابطه چابكی سازمان و بهداشت روانی كاركنان با بهرهوری

همبستگی پیرسون

**0.210

در جدول  ،14آماره آزمون فیشر برابر با  14/631و سطح خطاپذیری برابر با  0/000میباشد؛ بنابراین ،فرض تأثیر متغیر بهداشت روانی بر
متغیر چابكی سازمان تأیید میگردد .جدول  15آماره آزمون  tو سطح خطاپذیری مربوط به تأیید ضرایب رگرسیونی خطی تک متغیره مربوط
به مدل تأثیر بهداشت روانی بر متغیر چابكی سازمان میباشد.
جدول  -15آماره آزمون  tو سطح خطاپذیری مربوط به تأیید ضرایب رگرسیونی خطی تک متغیره مربوط به مدل تأثیر متغیر بهداشت روانی بر متغیر
چابکی سازمان.
Table 15- The t-test statistic and the level of error related to the verification of the univariate linear regression
coefficients related to the model of the effect of the mental health variable on the organization's agility variable .
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ضرایب رگرسیونی

مقدار ضرایب

آماره آزمون t

سطح خطاپذیری

مقدار ثابت
بهداشت روانی

62.149

12.082

0.000

0.308

3.825

0.000

مدل رگرسیونی بین متغیر بهداشت روانی و چابكی سازمان بهصورت زیر میباشد:
چابكی سازمان=  0/308 + 62/149بهداشت روانی
فاضلی ویسری و همكاران /پژوهشهای نوین در ارزیابی عملكرد ،دوره  ،1شماره  ،2تابستان ،صفحه93-111 :

فرضیه  .4بین بهداشت روانی كاركنان با بهرهوری رابطه وجود دارد.
بهمنظور آزمون فرضیه فوق لزم است در ابتدا متغیرهای آماری كه قرار است رابطه آنها موردبررسی یا آزمون قرار گیرند ،معرفی شوند.
متغیر بهداشت روانی شامل  26سؤال در پرسشنامه بهداشت روانی است كه متوسط نمره پاسخدهندگان در طیف  4ارزشی لیكرت بهعنوان
نمره متغیر بهداشت روانی به تعداد حجم نمونه  320نفر معرفی میگردد .همچنین ،متغیر بهرهوری شامل  10مؤلفه در پرسشنامه مربوطه
میباشد كه متوسط نمره پاسخدهندگان در این بخش بهعنوان نمره بهرهوری در نظر گرفته میشود؛ بنابراین ،برای آزمون رابطه بین متغیرهای
بهداشت روانی و بهرهوری از آزمون همبستگی پیرسون استفادهشده است .جدول  16معرف آزمون همبستگی بین دو متغیر بهداشت روانی
و بهرهوری میباشد.
جدول  -16آزمون همبستگی بین دو متغیر بهداشت روانی و بهرهوری.
Table 16- Correlation test between two variables of mental health and productivity.

بهرهوری
بهداشت روانی

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

**0.769
0.000
320

با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر بهداشت روانی و چابكی سازمان كه برابر با  0.769میباشد؛ لذا با سطح خطاپذیری
كمتر از  0.05رابطه بین دو متغیر بهداشت روانی و بهرهوری بهصورت رابطهای مثبت تأیید میشود .بهعبارتدیگر ،با مراجعه به جدول
نقاط بحرانی مربوط به آزمون همبستگی پیرسون در سطح احتمال  0/05با درجه آزادی  318میتوان گفت كه ضریب همبستگی
بهدستآمده از ضریب جدول در سطح احتمال و درجه آزادی مذكور بزرگتر میباشد؛ بنابراین ،فرض تحقیق مبنی بر اینكه رابطه معنیداری
بین دو متغیر فوقالذكر وجود دارد ،تأیید میگردد .ازاینرو ،هرچه میزان بهداشت روانی افزایش یابد ،متغیر بهرهوری بیشتر خواهد شد و
عكس این مطلب نیز درست خواهد بود.
برای آزمون این فرضیه كه بهداشت روانی بر متغیر چابكی سازمان تأثیر دارد ،از مدل آماری رگرسیون تک متغیره استفادهشده است و پس
از تجزیهوتحلیل ،نتایج بهصورت زیر ارائهشدهاند .جدول زیر ،ضریب تعیین و همبستگی رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر بهداشت روانی
بر متغیر بهرهوری را نشان میدهد.

جدول  -17ضریب تعیین و همبستگی رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر بهداشت روانی بر بهرهوری.
Table 17- Coefficient of determination and regression correlation related to the effect of mental health variable
on productivity.

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیلیافته

خطای معیار
ضریب تعیین

0.769a

0.592

0.591

0.255

در جدول  ،17میزان ضریب همبستگی و ضریب تعیین بین نمره متغیر بهداشت روانی و متغیر بهرهوری مشخصشده است كه در آن چون
ضریب همبستگی برابر با  0.769و ضریب تعیین برابر با  0.592میباشد؛ لذا  59%از تغییرات مربوط به متغیر بهرهوری به تغییرات
متغیر بهداشت روانی بستگی دارد .جدول  ،18جدول آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر بهداشت روانی بر متغیر بهرهوری
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میباشد.
جدول  -18آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر بهداشت روانی بر متغیر بهرهوری.
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره فیشر

سطح معنیداری

رگرسیون

30.144

1

30.144

461.639

0.000a

خطا

20.765

318

0.065

کل

50.909

319

در جدول  ،18آماره آزمون فیشر برابر با  461.639و سطح خطاپذیری برابر با  0.000میباشد؛ بنابراین ،فرض تأثیر متغیر بهداشت
روانی بر متغیر بهرهوری سازمان تأیید میگردد .جدول زیر آماره آزمون  tو سطح خطاپذیری مربوط به تأیید ضرایب رگرسیونی خطی تک
متغیره مربوط به مدل تأثیر بهداشت روانی بر متغیر بهرهوری میباشد.
جدول  -19آماره آزمون  tو سطح خطاپذیری مربوط به تأیید ضرایب رگرسیونی خطی تک متغیره مربوط به مدل تأثیر متغیر بهداشت روانی بر متغیر
بهرهوری.
Table 19- The t-test statistic and the level of error related to the verification of the univariate linear regression
coefficients related to the model of the effect of the mental health variable on the productivity variable.

سطح خطاپذیری

ضرایب رگرسیونی

مقدار ضرایب

آماره آزمون t

مقدار ثابت
بهداشت روانی

-0.243

-2.075

0.039

1.166

21.486

0.000

مدل رگرسیونی بین متغیر بهداشت روانی و بهرهوری بهصورت زیر میباشد:
متغیر بهرهوری =((1.163+)-0.243بهداشت روانی)
فرضیه  .5بین چابكی سازمان با بهرهوری رابطه وجود دارد.
بهمنظور آزمون فرضیه فوق لزم است در ابتدا متغیرهای آماری كه قرار است رابطه آنها موردبررسی یا آزمون قرار گیرند ،معرفی شوند.
متغیر چابكی سازمان شامل  30سؤال در پرسشنامه چابكی سازمان است كه متوسط نمره پاسخدهندگان در طیف  4ارزشی لیكرت بهعنوان
نمره متغیر چابكی سازمان به تعداد حجم نمونه  320نفر معرفی میگردد .همچنین ،متغیر بهرهوری شامل  10مؤلفه در پرسشنامه مربوطه
میباشد كه متوسط نمره پاسخدهندگان در این بخش بهعنوان نمره بهرهوری در نظر گرفته میشود؛ بنابراین ،برای آزمون رابطه بین متغیرهای
چابكی سازمان و بهرهوری از آزمون همبستگی پیرسون استفادهشده است .جدول  20معرف آزمون همبستگی بین دو متغیر چابكی سازمان
و بهرهوری میباشد.

بررسی نقش میانجی آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران :رابطه چابكی سازمان و بهداشت روانی كاركنان با بهرهوری

Table 18- Regression variance analysis related to the effect of the mental health variable on the productivity
variable.

جدول  -20آزمون همبستگی بین دو متغیر چابکی سازمان و بهرهوری.
Table 20- Correlation test between two variables of organizational agility and productivity .

بهرهوری
چابکی سازمان

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

**0.112
0.045
320

با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر چابكی سازمان و چابكی سازمان كه برابر با  0.112میباشد؛ لذا با سطح خطاپذیری
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كمتر از  0.05رابطه بین دو متغیر چابكی سازمان و بهرهوری بهصورت رابطهای مثبت تأیید میشود .بهعبارتدیگر ،با مراجعه به جدول
نقاط بحرانی مربوط به آزمون همبستگی پیرسون در سطح احتمال  0/05با درجه آزادی  318میتوان گفت كه ضریب همبستگی
بهدستآمده از ضریب جدول در سطح احتمال و درجه آزادی مذكور بزرگتر میباشد؛ بنابراین ،فرض تحقیق مبنی بر اینكه رابطه معنیداری
بین دو متغیر فوقالذكر وجود دارد ،تأیید میگردد .ازاینرو ،هرچه میزان چابكی سازمان افزایش یابد ،متغیر بهرهوری بیشتر خواهد شد و
عكس این مطلب نیز درست خواهد بود.
برای آزمون این فرضیه كه چابكی سازمان بر متغیر بهرهوری تأثیر دارد ،از مدل آماری رگرسیون تک متغیره استفادهشده است و پس از

فاضلی ویسری و همكاران /پژوهشهای نوین در ارزیابی عملكرد ،دوره  ،1شماره  ،2تابستان ،صفحه93-111 :

تجزیهوتحلیل ،نتایج بهصورت زیر ارائهشدهاند .جدول زیر ،ضریب تعیین و همبستگی رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر بهداشت روانی بر
متغیر چابكی سازمان را نشان میدهد.
جدول  -21ضریب تعیین و همبستگی رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر چابکی سازمان بر بهرهوری.
Table 21- Coefficient of determination and regression correlation related to the effect of organizational agility
variable on productivity.

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلیافته

خطای معیار ضریب تعیین

0.112a

0.013

0.009

0.397

در جدول  ،21میزان ضریب همبستگی و ضریب تعیین بین نمره متغیر چابكی سازمانی و متغیر بهرهوری مشخصشده است كه در آن چون
ضریب همبستگی برابر با  0.112و ضریب تعیین برابر با  0.013میباشد؛ لذا  1.3%از تغییرات مربوط به متغیر بهرهوری به تغییرات
متغیر چابكی سازمانی بستگی دارد .جدول  ،22جدول آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر چابكی سازمانی بر متغیر بهرهوری
میباشد.
در جدول  ،22آماره آزمون فیشر برابر با  4.054و سطح خطاپذیری برابر با  0.045میباشد؛ بنابراین ،فرض تأثیر متغیر چابكی سازمان
بر متغیر بهرهوری تأیید میگردد .جدول زیر آماره آزمون  tو سطح خطاپذیری مربوط به تأیید ضرایب رگرسیونی خطی تک متغیره مربوط به
مدل تأثیر چابكی سازمان بر متغیر بهرهوری میباشد.
جدول  -22آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر چابکی سازمانی بر متغیر بهرهوری.
Table 22- Regression variance analysis related to the effect of organizational agility variable on productivity
variable.

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره فیشر

سطح معنیداری

رگرسیون

0.641

1

0.641

4.054

0.045a

خطا

50.268

318

0.158

کل

50.909

319

جدول  -23آماره آزمون  tو سطح خطاپذیری مربوط به تأیید ضرایب رگرسیونی خطی تک متغیره مربوط به مدل تأثیر متغیر چابکی سازمان بر متغیر
بهرهوری.
Table 23- The t-test statistic and the level of error related to the verification of the univariate linear regression
coefficients related to the model of the influence of the organization's agility variable on the productivity
variable.

ضرایب رگرسیونی

مقدار ضرایب

آماره آزمون t

سطح خطاپذیری

مقدار ثابت
بهداشت روانی

2.029

17.555

0.000

0.093

2.013

0.045

مدل رگرسیونی بین متغیر بهداشت روانی و بهرهوری بهصورت زیر میباشد:
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متغیر بهرهوری= (0.093+2.029چابكی سازمانی)
فرضیه  .6بین آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران با بهرهوری رابطه وجود دارد.

متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران شامل  11سؤال در پرسشنامه آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران است كه متوسط نمره
پاسخدهندگان در طیف  4ارزشی لیكرت بهعنوان نمره متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران به تعداد حجم نمونه  320نفر معرفی
میگردد .همچنین ،متغیر بهرهوری شامل  10مؤلفه در پرسشنامه مربوطه میباشد كه متوسط نمره پاسخدهندگان در این بخش بهعنوان نمره
بهرهوری در نظر گرفته میشود؛ بنابراین ،برای آزمون رابطه بین متغیرهای آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران و بهرهوری از آزمون
همبستگی پیرسون استفادهشده است .جدول  24معرف آزمون همبستگی بین دو متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران و بهرهوری
میباشد.
جدول  -24آزمون همبستگی بین دو متغیر آمادگی استراتژیک و بهرهوری.
Table 24- Correlation test between two variables of strategic readiness and productivity.

بهرهوری
آمادگی استراتژیک

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

**0.598
0.000
320

با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران و چابكی سازمان كه برابر با  0.598میباشد؛
لذا با سطح خطاپذیری كمتر از  0.05رابطه بین دو متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران و بهرهوری بهصورت رابطهای مثبت
تأیید میشود .بهعبارتدیگر ،با مراجعه به جدول نقاط بحرانی مربوط به آزمون همبستگی پیرسون در سطح احتمال  0.05با درجه آزادی
 318میتوان گفت كه ضریب همبستگی بهدستآمده از ضریب جدول در سطح احتمال و درجه آزادی مذكور بزرگتر میباشد؛ بنابراین،
فرض تحقیق مبنی بر اینكه رابطه معنیداری بین دو متغیر فوقالذكر وجود دارد ،تأیید میگردد .ازاینرو ،هرچه میزان آمادگی استراتژیک
برای مدیریت بحران افزایش یابد ،متغیر بهرهوری بیشتر خواهد شد و عكس این مطلب نیز درست خواهد بود.
برای آزمون این فرضیه كه آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران بر متغیر چابكی سازمان تأثیر دارد ،از مدل آماری رگرسیون تک متغیره
استفادهشده است و پس از تجزیهوتحلیل ،نتایج بهصورت زیر ارائه شدهاند .جدول  ،25ضریب تعیین و همبستگی رگرسیونی مربوط به
تأثیر متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران بر متغیر بهرهوری را نشان میدهد.

بررسی نقش میانجی آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران :رابطه چابكی سازمان و بهداشت روانی كاركنان با بهرهوری

بهمنظور آزمون فرضیه فوق لزم است در ابتدا متغیرهای آماری كه قرار است رابطه آنها موردبررسی یا آزمون قرار گیرند ،معرفی شوند.

جدول  -25ضریب تعیین و همبستگی رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر آمادگی استراتژیک بر بهرهوری.
Table 25- Coefficient of determination and regression correlation related to the effect of strategic readiness
variable on productivity.

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلیافته

خطای معیار ضریب تعیین

0.598a

0.357

0.355

0.386

در جدول  ،25میزان ضریب همبستگی و ضریب تعیین بین نمره متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران و متغیر بهرهوری
مشخصشده است كه در آن چون ضریب همبستگی برابر با  0.598و ضریب تعیین برابر با  0.357میباشد؛ لذا  35.7 %از تغییرات
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مربوط به متغیر بهرهوری به تغییرات متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران بستگی دارد .جدول  ،26جدول آنالیز واریانس رگرسیونی
مربوط به تأثیر متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران بر متغیر بهرهوری میباشد.
جدول  -26آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیر آمادگی استراتژیک بر متغیر بهرهوری.
Table 26- Regression variance analysis related to the effect of strategic readiness variable on productivity
variable.

فاضلی ویسری و همكاران /پژوهشهای نوین در ارزیابی عملكرد ،دوره  ،1شماره  ،2تابستان ،صفحه93-111 :

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره فیشر

سطح معنیداری

رگرسیون

26.476

1

26.476

176.874

0.000a

خطا

47.601

318

47.601

کل

74.077

319

در جدول  ،26آماره آزمون فیشر برابر با  176.874و سطح خطاپذیری برابر با  0.000میباشد؛ بنابراین ،فرض تأثیر متغیر آمادگی
استراتژیک برای مدیریت بحران بر متغیر بهرهوری سازمان تأیید میگردد .جدول زیر آماره آزمون  tو سطح خطاپذیری مربوط به تأیید ضرایب
رگرسیونی خطی تک متغیره مربوط به مدل تأثیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران بر متغیر بهرهوری میباشد.
جدول  -27آماره آزمون  tو سطح خطاپذیری مربوط به تأیید ضرایب رگرسیونی خطی تک متغیره مربوط به مدل تأثیر متغیر آمادگی استراتژیک بر
متغیر بهرهوری.
Table 27- The t-test statistic and the level of error related to the verification of the univariate linear regression
coefficients related to the model of the influence of the strategic readiness variable on the productivity variable .

سطح خطاپذیری

ضرایب رگرسیونی

مقدار ضرایب

آماره آزمون t

مقدار ثابت
بهداشت روانی

0.484

3.420

0.001

0.794

13.299

0.000

مدل رگرسیونی بین متغیر آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران و بهرهوری بهصورت زیر میباشد:
متغیر بهرهوری= (0.794+ 0.484آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران)

 -5بحث و نتیجهگیری
بررسیهای حاصل از فرضیه اول نشان داد كه بین چابكی سازمان با آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .بهعبارتدیگر ،با افزایش چابكی سازمان میزان آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران بیشتر میشود و بالعكس .این یافته با نتایج
پژوهشهای دانایی فرد و نصیری )2012( 1مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنیدار میان چابكی سازمان و میزان آمادگی استراتژیک در مقابله
با بحران در بیمارستانها و نیز با نتایج آن دسته از پژوهشهایی كه در آنها به رابطه مثبت بین متغیرهایی همچون تغییر سازمانی ،ارزشها
و فرهنگسازمانی ،مدیریت عملكرد ،آمادهسازی خود برای آینده و یادگیری سازمانی با آمادگی برای مدیریت بحرانها در سازمانها
اشارهشده است ،مطابقت و همخوانی دارد.
چابكی سازمان با در برگرفتن مؤلفههایی همچون تغییر سازمانی ،رهبری سازمانی ،ارزشها و فرهنگسازمانی ،ارائه خدمات ،دولت
الكترونیک و مدیریت عملكرد ،سازمانها را برای مواجهه با خیل عظیم تحولت علمی و فناوری ،انفجار دانش و منسوخ شدن اطالعات
Danai Fard and Nasiri

1

گذشته آماده میسازد .مقابله بااینهمه تغییرات سریع میتواند برای هر سازمانی (كوچک و بزرگ) نگرانكننده و دلهرهآور باشد؛ چنانكه
دانشگاهها نیز از این امر مستثنی نیستند ،زیرا منابع مالی ،فنی و انسانی بسیاری را در اختیاردارند و از طرفی عالوه بر تعلیم و تربیت نیروی
انسانی موردنیاز بازار كار باید اهدافی و یژه در سطح نظام آموزش عالی همچون انتقال ارزشها و میراث فرهنگی در جامعه ،پرورش هر
دانش نو جهت یافتن حقایق را برآورده سازند ،ازاینرو ،بروز بحرانها
چه بیشتر شهروندانی بالغ ازنظر فكری و جسمی و پژوهش و اكتشاف ِ

در سازمانها اجتنابناپذیر است ،اما میتوان با ایجاد آمادگی برای رو یارویی با بحرانها آنها را در كنترل خود درآورد و به نحوی مطلوب
مدیریت نمود و چنانكه گفته شد برخورداری از سازمانهایی چابک میتواند بهعنوان یكی از گامهای مؤثر مقابله با بحرانها قلمداد شود.
بررسی فرضیه دوم حاكی از آن بود كه بین بهداشت روانی و آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
به دیگر سخن ،درصورتیكه بهداشت روانی كاركنان افزایش یابد ،میزان آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در سازمان بیشتر میشود
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و بالعكس .این یافته با نتایج حاصل از پژوهش دانایی فرد و نصیری ( )2012مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین بهداشت روانی و آمادگی
استراتژیک در مقابله با بحرانها در بیمارستانها و نیز با نتایج سایر پژوهشهایی كه به ارتباط بین متغیرهایی مانند رضایت شغلی (وتن و

آلدریچ1979 ،1؛ پیترز و واترمن ،)1982 ،2شناسایی واضح و روشن نیازهای سازمانی در ارتباطات و انعطافپذیری (نلسون و اورنستین،

در تبیین این یافته پژوهشی میتوان گفت كه تغییر و تحولت شتابان امروزی در عرصههای گوناگون علم و فناوری ناگزیر سازمانها را در
شرایطی بحرانی قرار میدهد كه عدم آمادگی سازمان و كاركنان آن در مواجهه با این بحرانها موجب كندی عملكرد سازمان و تهدیدی
برای بقای آن خواهد بود .آنچه یک سازمان میتواند قبل از اتفاق بحران برای مدیریت بهتر شرایط پیشآمده انجام دهد ،آمادگی استراتژیک
برای مدیریت بحران است كه بهصورت یک استراتژی به ارائه الگو یی انتخابی برای مهار یا ادامه فعالیتهای سازمان ِی بعدی میپردازد و

عمق پیامدهای آن الگو را حدس میزند .بدون تردید كاركنان سازمان بهعنوان یكی از منابع درونسازمانی نقشی اساسی در پیشبرد اهداف
سازمانی و حفظ بقای آن دارند؛ بنابراین ،طبیعی است كه سالمت آنها برای ایفای نقشهای اجتماعی ،روانی و جسمی ضروری باشد.
بهداشت روانی كه شامل مجموعه عوامل مؤثر در پیشگیری از ایجاد یا پیشرفت روند وخامت اختاللت شناختی ،احساسی و رفتاری در
انسان نقش مؤثری دارد ،میتواند در جلوگیری از بروز اضطراب و افسردگی و حتی نشانههای بدنی بیماری مانند سردرد و  ...مؤثر باشد.
بهعبارتدیگر ،هر چه سطح بهداشت روانی كاركنان در سازمانی بیشتر باشد بدین معناست كه میزان فشار روانی و عواقب و پیامدهای
ناگوار ناشی از آن در سازمان پایینتر خواهد بود ،زیرا چنین كاركنانی قادر به كنترل رفتار خو یش در مواجهه با شرایط فشارزا هستند ،از
تغییر و دگرگونی در سازمان نمیهراسند و با بهرهگیری از تواناییهایی همچون انعطافپذیری و بهروز نمودن دانش و مهارتهای خود به
حفظ صالحیت خود در جریان عبور از بحرانهای پیشآمده در سازمان میپردازند و اینگونه است كه چنین سازمانهایی در رو یارویی با
بحرانها موفقترند.
یافتههای حاصل از بررسی فرضیه سوم نشان داد كه بین بهداشت روانی كاركنان با چابكی سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بهعبارتدیگر ،افزایش بهداشت روانی كاركنان سبب میشود كه چابكی سازمان بیشتر شود و بالعكس .این یافته با نتایج پژوهشهای
دانایی فرد و نصیری ( )2012در خصوص عدم وجود رابطه معنادار بین بهداشت روانی كاركنان با چابكی سازمان همخوانی ندارد.
در تبیین این یافته پژوهشی میتوان گفت كه هر چه كاركنان سازمانها از سطح سالمت و بهداشت روانی بالتری برخوردار باشند ،بدین
معنا كه میزان فشار روانی ،اضطراب و افسردگی و نشانههای بدنی بیماریها در آنها كمتر باشد ،بانشاط و سرزندگی بیشتری در محل كار
حاضر میشوند ،روابط كاری و دوستانه بهتری با همكارانشان برقرار میكنند ،توان و انرژی بیشتری را صرف كار میكنند ،برای ارزشها و
فرهنگسازمانی احترام بیشتری قائل هستند ،صادقانه به ارائه خدمات میپردازند ،از تغییر و تحول در شرح وظایف شغلی خود هراس
ندارند و خواهان نوآوری و خالقیت هستند .بدیهی است كه در چنین سازمانی هر یک از كاركنان توانایی احساس ،درک و پیشبینی تغییرات
در محیط داخلی و خارجی سازمان را دارد و سعی مینماید با كسب تواناییها و قابلیتهای لزم به پیشرفت و موفقیت سازمان خود كمک
نماید .ازاینرو ،میتوان با افزایش سطح بهداشت روانی كاركنان به ارتقای سطح چابكی سازمان در مواجهه با تغییرات مداوم جهانی یاری
رساند.

Waterman and Peters

2

Whetten and Aldrich

1

بررسی نقش میانجی آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران :رابطه چابكی سازمان و بهداشت روانی كاركنان با بهرهوری

 )2002با آمادگی استراتژیک سازمانها در مدیریت بحران تأكید كردهاند ،همسو و همراستا است.

یافتههای حاصل از بررسی فرضیههای چهارم ،پنجم و ششم نشان میدهد بین بهداشت روانی كاركنان ،چابكی سازمان و آمادگی استراتژیک
برای مدیریت بحران با بهرهوری رابطه وجود دارد .بررسی ادبیات علمی و مباحث تجربی موجود تائید كننده این مسئله بوده و یافتههای
بهدستآمده از منظر تئوریكی و تجربی منطقی به نظر میرسد.
در خصوص رابطه چابكی سازمان و بهرهوری میتوان به همراستایی اهداف این دو مفهوم اشاره داشت .هدف چابكی سازمانی ایجاد
مشتریان و كاركنان راضی است یک سازمان ،مجموعهای از ظرفیتهای لزم برای پاسخ به تغییرات در محیط كسبوكار دارد .آنچه در
سازمانهای امروزی دیده میشود نشاندهنده آن است كه اكثر كاركنان در محیط كاریشان احساس نارضایتی میكنند و نارضایتی آنها به
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دلیل مختلفی است ،یكی از این دلیل عدم سرعت و عدم مسئولیتپذیری در تغییر فرایندهای كاری است .چابكی سازمانی و سرعت در
سازمان بر عملكرد و كارایی كاركنان و نگرش آنها اثر میگذارد .چابک سازی در سازمانهای آموزشی بهسرعت دهی تصمیمگیری و
حلوفصل مسائل فیمابین منجر میشود كه این امر بسیار حائز اهمیت است.
در خصوص تبیین ارتباط میان بهداشت روانی كاركنان با بهرهوری باید به اهمیت نیروی انسانی در افزایش بهرهوری سازمانها توجه كرد.
برخی معتقدند كه بخشی از ركود بهرهوری و كاهش كیفیت خدمات در سازمانها از كاستیهایی در و یژگیها و قابلیتهای فردی كاركنان

فاضلی ویسری و همكاران /پژوهشهای نوین در ارزیابی عملكرد ،دوره  ،1شماره  ،2تابستان ،صفحه93-111 :

سازمان ناشی میشود .چون منابع انسانی یكی از عوامل اصلی در سازمانها بهحساب میآید و تأثیر عدم رعایت بهداشت روانی بر این
عوامل میتواند كارایی آنها را كاهش دهد و در مقابل توجه به این عوامل و رعایت بهداشت روانی میتواند باعث بهبود كیفیت زندگی
كاری و بهطوركلی افزایش بهرهوری شود.
وجود رابطه میان آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران با بهرهوری نشاندهنده ضرورت نگاه استراتژیک در حل مسائل بحرانی است كه
سازمان با آنها مواجه شده است .مدیریت بحران این پیام ضمنی را منتقل میكند كه اصل بر بحران است و هیچ سیستمی در حالت تعادل
پایدار و بلندمدت نیست؛ بنابراین هرچند سازمانها قادر بهپیش بینی و برنامهریزی دقیق برای آینده نیستند ،اما باید برای غلبه بر بسیاری از
تهدیدات شناختهشده و ناشناخته ،آمادگی لزم را كسب كنند .حصول این آمادگی جز از طریق استفاده از تجربیات دیگران و نشر این تجارب
ً
ارزشمند و مهمتر از آن یادگرفتن این تجارب و به كار بستن آنها به دست نمیآید .قاعدتا كسب آمادگی برای مدیریت بحران میتواند
موجبات عملكرد مناسب برای سازمانها را به همراه داشته باشد و ازاینرو آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران میتواند بهرهوری را در
سازمان افزایش دهد و به شكلی عملكردی پایدار را موجب شود.
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