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مقدمھ -1-1  

ها، دستخوش تغییر و تحوالت شگرف و مداومی است و تمامی ابعاد جهان امروز به ویژه جهان سازمان   

محیط داخلی تا محیط خارجی، از عوامل انسانی و غیر انسانی و ... همگی با شتاب خیره کننده در سازمانها از 

). واقعیت امروزي در جهان این است که مردم 1388اسدي و همکاران، حال شدن از حالتی به حالتی دیگرند (

  .)1390 (عرب زاده،گذارندهاي مختلف تاثیر میهاي مهم عملکرد سازمانی به روشبر جنبه

آموزش و پرورش به عنــــوان اساس و زیربناي توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی هر جامعه 

است، امروزه در اغلب کشورها آموزش و پرورش صنعت رشد قلمداد می شود و پس از امور دفاعی بیشترین 

آموزش و پرورش در مدارس  بودجه دولتی را به خود اختصاص می دهد. از آنجایی که بخش قابل توجهی از

صورت می گیرد مدارس به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم، از جایگاه خاصی برخوردارند. مدارس در 

احسن انجام دهند که سازمانهاي سالم و  صورتی خواهند توانست وظیفه خطیري را که به دوش آنهاست به نحو

  .)2004، 1(رابینزپویایی باشند

هاي اخیر اي در دهههاي علمی قابل مالحظهضیح و سنجش جو اجتماعی مدارس، تالشبراي تعریف، تو  

اندیشه  است.» سالمت سازمانی«صورت گرفته است. یکی از چارچوبهاي نظري مشهور و سودمند در این مورد 

ایطی که از سالمت کامل در یک سازمان، توجه ما را به عواملی که رشد و شکوفایی آن را تسهیل، و نیز، به شر

تواند کند. احتماال فهم وضع سالمت یک سازمان آموزشی، میکنند، جلب میپویاییهاي کامل آن جلوگیري می

  ).2003یان، ئ(رضاما را در گزینش روشهاي مدیریت و رهبري مناسب براي اثر بخش سازي آن یاري کند

سازمانی مدرسه سالمت  زن نظریه پرداشناس و صاحب نظر آموزش و پرورش، اولی) روان1969( 2ماتیو مایلز

راي است. پس از او صاحب نظران دیگر به پیگیري و تکمیل این مفهوم پرداخته، چارچوب نظري و ابزاري ب

  .)1382عباس زاده، به نقل از، 1978، 3(هوي و میسکل سنجش و ارزیابی آن پدید آوردند

                                                           
1
. Rubinz 

2
 - Mathew  Miles 

3
 - Hoy & Miskel 
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یسم (موجود زنده)است. بروز یک بیماري جدي سالمت به معنی فقدان بیماري و نارسایی در یک ارگان   

ناپذیر ارگانیسم، یا حتی به مرگ آن منتهی شود. از سوي دیگر، فارغ بودن ممکن است به آسیب دیدگی جبران 

کند زیرا که ارگانیسم ممکن است سالم بوده ولی به از بیماري نیز بدان معنا نیست که ارگانیسم بهینه عمل می

خویش عمل نکند. از این رو، در قلمروهاي پزشکی و بهداشت روانی، مفهوم سالمت وظایف و کارکردهاي 

  .کامل یا سالمت مثبت مورد توجه قرار گرفته است

دهد. قریب به این در حالت سالمت مثبت، ارگانیسم ضمن انجام وظیفه، به رشد و شکوفایی خود ادامه می    

شود. به زعم ان درمانی و آموزش روابط انسانی بدان اشاره میمفهوم، خود یابی (یا تحقق ذات) است که در رو

)، خودیابی، میل رسیدن به حد کمالی است که شخص قابلیت رسیدن به آن را دارد. در حالت 1960( 1مزلو

یابند. هر دو مفهوم سالمت مثبت و قوه شخص شکوفا شده، فعلیت میخودیابی یا تحقق ذات، استعدادهاي بال

توان مفهوم آیا می«اند.حال سؤال این است که اي در قلمرو علوم رفتاري پیدا کردهبیت ویژهخودیابی، جذا

مایلز معتقد است که صرف نظر از » سالمت را که مربوط به موجودات زنده است، در مورد سازمانها به کار برد؟

آورند، رویکرد به بار می» سالمت کامل«و نوع آرمانی بودن مفهوم » ارگانیسم پنداري سازمان«مشکالتی که 

سالمت سازمانی از لحاظ فهم پویاییهاي سازمانها و پژوهش و کوشش در جهت بهسازي آنها، مزایاي علمی 

  اي دارد.قابل مالحظه

سالمت سازمانی تنها شامل توانایی سازمان براي انجام وظایف به طور موثر نیست، بلکه شامل توانایی    

د مداوم است. ناظران در سازمان هاي سالم کارکنانی متعهد و وظیفه شناس با روحیه و سازمان براي رشد و بهبو

عملکرد باال و کانال هاي ارتباطی باز و با موفقیت باال می یابند. یک سازمان سالم جایی است که افراد می 

، 2ستند (الیدن و کلینگلخواهند در آنجا بمانند، کار کنند، به آن افتخار کنند و خود افرادي سودمند و موثر ه

). سازمان سالم و پویا داراي جو مطلوب بوده و سالم بوده و موجبات انگیزش و عالقه مندي به کار را 2000

در کارکنان سازمان فراهم کرده و از این طریق اثر بخشی سازمان را باال می برد. از طرف دیگر جو سازمان سالم 

  ).1387شود (سلیمانی، یه باالي آنان میو حمایت گر باعث اعتماد بیشتر و روح
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از جمله عوامل دیگر که در عصر حاضر بر حیات و بقاي سازمان آموزشی الزم و ضروري است یادگیري 

کند که سازمانی با قدرت یادگیري و بهروز  هاي فراوان دنیاي کنونی ایجاب می تغییرات و چالشسازمانی است. 

هاي محیطی  با تحوالت سریع خود را منطبق کرده و به موقع، به محرك رسانی مناسب شکل بگیرد تا بتواند

پاسخ دهد. همچنین با کسب دانش و آگاهی به صورتی گسترده و پویا و زنده در حوزه بهسازي و توسعه 

سازمانی به حیات خود ادامه دهد. یادگیري سازمانی نیز یکی از منابع حیاتی براي کسب مزیت رقابتی در 

). در حال حاضر، واژه یادگیري سازمانی بخشی از 1389تراتژیک است (عالمی، مقدمی، مدیریت اس

اند. اوالً یادگیري سازمانی، دارایی  هاي مدیریت است که عوامل متعددي را در توضیح این مطلب آورده تئوري

د. ثانیاً باشتاب گرفتن باش هاي فکري در امر تولید می ها به منظور استفاده از سرمایه بسیار مهمی براي سازمان

باشد. و در  ها از محیط پیرامون خود ضروري می پدیده جهانی شدن و تأکید بر کسب و کار، آگاهی سازمان

  .)1391(رنجبر،نهایت، با توجه به تئوري مبتنی بر منابع، دانش به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی ارائه شده است 

رساند، رهبري است. تحقیقات ن را در جهت تحقق اهداف آن یاري میاز سوي دیگر، یکی از عواملی که سازما

تواند بر رفتارها و عملکرد معلمان تاثیر بگذارد.رهبري مدیر یا رفتار که رفتار مدیران میاند گذشته نشان داده

توسعه  اي در. رهبري نقش عمده)2004، 1(کالیفورداي بر رفتارها و نگرش کارکنان داردوي اثر قابل مالحظه

-انسانی داشته و با هدف سوق دادن سازمان به سوي اهداف و نیات ویژه، بر اعضاي سازمان نفوذ قابل مالحظه

یکی از تئوریهاي رهبري که اخیرا مورد مطالعه بیشتر پژوهشگران واقع شده تئوري . )2،2000(ناکامورااي دارد

تواند بعنوان یک تئوري رهبري مناسب مورد ها میرهبري توزیع شده است که با توجه به شرایط کنونی سازمان

ي جایگاه تخصص در رهبري توزیع شده، تحقیقات نشان داده است که رهبري استفاده قرار گیرد. در زمینه

توزیع شده به عنوان شکلی از رهبري جمعی است که تخصص معلمان را از طریق همکاري با یکدیگر توسعه 

کند بر این مبنا که هر ي عمل رهبري پیشنهاد میرهبري چارچوبی را براي مطالعه يدهد. دیدگاه فراگیر شدهمی

  .)1384(کرامتی،  کنداي، به عنوان یک رهبر عمل میشخص در سطح شرکت کننده، کسی است که با هر شیوه
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  بیان مساله -1-2

سالمت "اي به نام سازه است که امروزه از "1جو سازمانی"اي بسیار مهم یکی از متغیرهاي درون مدرسه

شود. در بیان اهمیت این سازه، صاحبنظران (نظیر هوي، تارتر براي بررسی و سنجش آن استفاده می "2سازمانی

هاي ناظر بر ) بر این باور هستند که اقدام1990 ،5؛ هوي، تارتر و بلیس1996، 4؛ ساراسون1991، 3و کاتکمپ

سازمانی و نشانگان سالمت سازمانی همواره با شکست مواجه  اصالحات آموزشی بدون توجه به فرهنگ، جو

، معتقد هستند که جو سازمانی به ادراك معلمان از محیط عمومی کار در )1963( 6خواهد شد. هالپین و کرافت

ها تأثیر گذاشته و کنند، بر رفتار آنمدرسه اطالق شده و کیفیت نسبتاً پایداري است که معلمان آن را تجربه می

) واژه سالمت را براي توصیف 1990بتنی بر ادراك جمعی رفتار در مدرسه است. اما هوي، تارتر و بلیس (م

توانند یک مدرسه اثربخش ها نشانگان سالمت مدرسه بهتر میاند. به زعم آنمحیط عمومی مدرسه ترجیح داده

سالمت سازمانی مدرسه را شکل )، 2005، به نقل از هوي و میسکل، 1969( 7را تصویر کنند. همچنین مایلز

پرداز سالمت سازمانی مدرسه، معتقد است که داند. او به عنوان نخستین نظریهتکامل یافته جو سازمانی می

هاي مورد نظر جو سازمانی اشاره دارد. تر از ویژگیتر و مهمهایی به مراتب کاملسالمت سازمانی به ویژگی

در محیط، سازگاري مدرسه با محیط و گسترش توانایی آن براي  هایی نظیر دوام و بقاي مدرسهویژگی

الیدن و  ها است. تعاریف مختلفی از سالمت سازمانی مطرح شده از جمله،سازگاري بیشتر از  جمله آن

اي است و تنها شامل توانایی سازمان براي سالمت سازمانی مفهوم تقریباً تازهکند که ) اشاره می2000( 8کلینگل

   يگفته به و یاگردد. بلکه شــامل توانایی سازمان براي رشد و بهبود نیز می شودنمیوظایف به طور موثر انجام 
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