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 مقدمه

 جو سازي مفهوم براي چارچوبي سازماني سالمت

 يك در مثبت سالمتي مفهوم .است سازمان عمومي

و  رشد كه كند مي جلب شرايطي به را توجه سازمان

 سازماني پويايي موجب يا و كرده تسهيل را سازمان توسعه

 عنوان به را سالم سازمان يك (9191) مايلز ماتيو .است

دوام  خود درمحيط تنها نه كه كند مي تعريف سازماني

 طوركافي به نيز طوالني زماني برهه يك در بلكه آورد مي

 طور به را خود سازش و تواناييهاي بقا و كرده سازش

 سالم سازمان .(32)دهد مي وگسترش داده توسعه مداوم

 برخورد آميزي موفقيت طور به بيروني مانع با نيروهاي

 و اهداف درجهت اي اثربخش گونه به را آن نيروي كرده،

 (.92) كند مي هدايت سازمان اصلي مقاصد

 انجام براي سازمان توانايي شامل تنها سازماني سالمت

 سازمان توانايي شامل بلكه نيست، موثر طور به وظايف

 سازمانهاي در ناظران .است مداوم بهبود و رشد براي

 عملكرد و روحيه با شناس وظيفه و متعهد سالم كاركناني

 .يابند مي باال با موفقيت و باز ارتباطي كانالهاي و باال

 آنجا در خواهند مي افراد كه است جايي سالم سازمان يك

 افرادي خود و كنند افتخار آن به بمانند، كاركنند،

 داراي پويا و سالم .  سازمان(39)هستند موثر و سودمند

 و عالقه انگيزش موجبات و بوده سالم و مطلوب جوي

 اين از و كرده فراهم سازمان كاركنان در را كار به مندي

 جو ديگر طرف از. برد مي را باال سازمان اثربخشي طريق

روحيه  و بيشتر اعتماد باعث حمايتگر و سالم سازمان

 .شود مي آنان باالي

توسعه و رشد هر جامعه داشتن سازمانهاي سالم است. 

هرجامعه اي اگر بعنوان يك سيستم كلي نگريسته شوددر 

 درون خود داراي سازمانها و ارگانهايي است كه بعنوان

 دارند كه بايد توانايي اين راخرده سيستم وظايفي برعهده 

شته باشند كه در كنار ديگر سيستمها و همگام با آنها اد

 جهت تحقق اهداف سيستم بزرگتر گام بردارد. شرط در

 همگام بودن و هماهنگ عمل كردن سازمان اين است كه

ويژگيهاي الزم و كافي يك سازمان سالم برخوردار باشد.  از

 يهاي يك سازمان سالمچنانچه خرده سيستمها از ويژگ

 برخوردار نباشند نه تنها نمي توانند به وظايف خود عمل

 كنند بلكه در انجام وظايف سيستمهاي ديگر جامعه اثر

 منفي خواهند گذاشت. سازمان زماني از سالمت برخوردار

 . (91) است كه همه كاركنان بدانند اهداف سازمان چيست

ي گويد : همه پارسونز در تعريف يك سازمان سالم م 

سيستم هاي اجتماعي براي بقاء و توسعه بايد خود را با 

براي بدست  محيط اطراف انطباق دهند ، منابع مربوط را

آوردن مقاصد خود بسيج كنند ، فعاليتهاي  خود را 

هماهنگ و همسان سازند و در كاركنان خود ايجاد انگيزه 

. (92)نمايند در اين صورت سالمت آنها تضمين مي گردد

از ديدگاه كيت ديويس زماني سازمان سالم است همچنين 

كه كاركنان احساس كنند كاري سودمند انجام مي دهند 

و به احساس رشد و پرورش شخصي دست مي يابند. آنان 

 بيشتر كاري شوق انگيز را كه خشنودي دروني فراهم  

مي آورد ، دوست دارند و مي پذيرند. بسياري از كاركنان 

و فرصت پيشرفت و كاميابي شغلي را جستجو مسؤوليت 

مي كنند. كاركنان مي خواهند كه به سخن آنها گوش 

داده شود و با آنان چنان رفتار شود كه گويي هريك داراي 

ارزش وجودي فردي هستند. آنان مي خواهند كه 

اطمينان يابند سازمان براستي براي نيازها و دشواري هاي 

 آنها دلسوزي مي كند .

 و اداري فني، سطح سه به را سازماني سالمت هوي،

 روي كه بعد هفت وسيله به را آن و تقسيم كرده نهادي

 را سازمان درون ويژه و تعاملهاي رفتار الگوهاي رفته هم

 :از عبارتند اين ابعاد كه مي كند تعريف مي دهند تشكيل

 ربط آن محيط با را سازمان ی:نهاد سطح الف(

 مي دهد؛
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 با سازگاري در سازمان توانايي به :نهادی یگانگی

برنامه  تماميت و انسجام و يگانگي طريقي كه به محيط

 .مي شود گفته حفظ كند، را خود آموزشي هاي

 و كنترل را دروني فعاليتهاي: اداری سطح ب(

 مي كند؛  هماهنگ

 در سازمان توانايي: مافوق افراد بر مدیر نفوذ

 توجه به آنها ترغيب خود، مافوق بر رؤساي تاثيرگذاري

... و مافوق به نشدن وابسته درون سيستم، مسائل به بيشتر

 .مي شوند اثربخش محسوب رهبري كليد همه كه

 و همكاري متقابل، اعتماد احترام، از حاكي: مراعات

 عنوان به كاركنان به نسبت صادقانه توجه .است پشتيباني

 .اي حرفه همكاران

 مناسبات مشخص كردن در مدير رفتار: دهی ساخت

 استانداردهاي و شغلي انتظارات كاركنان، كاري با روابط و

 عملكرد مهم بعد يك گري، دهي مالحظه ساخت عملكرد،

 .اثربخش مي باشد رهبري

 و مواد كردن فراهم: امكانات و منابع از حمایت

 جهت سازمان در موثر اجراي منظور كار به اساسي لوازم

 لحاظ اين از كاركنان درخواستهايبه  آن اهداف پيشبرد

 .(1مي شود ) داده پاسخ سرعت به

 مي كند؛ توليد را محصول: فنی سطح ج(

 اعتماد و بازبودن دولتي، جمعي حس به: روحیه

مهمترين پديده از يكي . دارد كاركنان اشاره بين متقابل

اجتماعي عصر جديد براي ارزشيابي  –هاي رواني 

خصوصيات كيفي و حاالت رواني انساني توجه كامل به 

روحيه كاركنان سازمان است. در صورتي كه مديران 

باطات صحيح و منطقي سازمان بتوانند به درستي با ارت

سندي كاركنانشان را فراهم سازند در اين خوشحالي و خر

افراد پي خواهند  صورت است كه به حاالت كيفي و رواني

 اشتياق و باشور كاركنان روحيه، با محيط يك دربرد. 

 و ورزيده عشق خود كار به و مي كنند انجام وظيفه

 .دارند وخود سازمان نسبت به غرور احساس

 برتري حدي به درسازمان كاركنان: علمی تأکید

 و مي كنند تالش آن به نيل براي كه طالب بوده را علمي

 در وصول وقابل عالي داراي استانداردهاي كه نيز سازمان

 دريغ كوششي هيچ از كاركنان مي باشد، عملكرد زمينه

 به و داشته را باور خود كاركنان بنابراين،. نمي ورزد

 (.8)مي گويند  پاسخ سازمان انتظارات

 ازعوامل كه است سازه هايي جمله از سازماني سالمت

 ويژگيهاي كنترل، نظارت، شيوه هاي از جمله بسياري

 و مديريتي ثبات كاري، كيفيت زندگي مديران، شخصيتي

  و تاثير مي پذيرد كاركنان و مديران عملكرد همچنين

 شود، واقع موثر سازمان اهداف به دستيابي در مي تواند

 سود در نهايت در و گرديده سازمان اثربخشي به منجر

 .باشد داشته سازمان كارايي بازدهي و دهي

 بين دهدكه ( نشان مي9282افشاري ) تحقيق نتايج

 و دولتي دخترانه دبيرستانهاي سازماني سالمت

 درسطح و تأكيدعلمي( و سطح فني)روحيه در غيرانتفاعي

 حمايت دهي، مراعات، آن)ساخت چهارگانه ابعاد و اداري

 تفاوت نهادي سطح در مافوق( وبر  مدير نفوذ منابع،

( 9282شريعتي) تحقيق نتايج .(5)ندارد وجود  معناداري

 غيرانتفاعي از و دولتي مدارس بين كه دهد مي نشان نيز

.  دارد وجود معنادار تفاوت سازماني سالمت سطوح نظر

 ميانگين  با روحيه بعد در دبيرستانهاي دولتي همچنين

بعد  لحاظ از ولي است متوسط حد از تر (   پايين23/2)

 مدارس به نسبت را رتبه باالترين مافوقبر  مدير نفوذ

 گري مالحظه بعد در . است آورده دست به غيرانتفاعي

 از باالتر غيرانتفاعي مدارس به ( نسبت 92/2ميانگين) با

 ساخت بعد در است. همچنين بوده متوسط حد

( 91/2( ، تأكيد علمي )21/2منابع ) ( ، حمايت91/2دهي)

 پايين غيرانتفاعي مدارس به (  نسبت18/2و بعد نهادي )
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 دولتي مدارس كه دهد مي نشان و متوسط بوده حد از تر

 به مدارس نسبت كمتري سازماني سالمت از ابعاد اين در

 تحقيق نتايج .(5)هستند  برخوردار غيرانتفاعي

 سالمت كه بين داد نشان ( همچنين9285قدسي)

 سنندج شهر پسرانه و دخترانه دبيرستانهاي سازماني

 از حاصله نتايج همچنين .داردوجود  معنادار تفاوت

سازماني  سالمت بين كه است اين بيانگر تحقيق

 دوگانه ابعاد و فني درسطح پسرانه و دخترانه دبيرستانهاي

 نفوذ جز به اداري علمي(  درسطح تأكيد و )روحيه آن

 گري، ساخت )مالحظه آن ديگر بعد سه در مافوقبر  مدير

 تفاوت نهادي يگانگي بعد در منابع( و حمايت و دهي

 سازماني سالمت از دخترانه مدارس . دارد وجود معنادار

نصيري و همكاران  .(5)هستند  برخوردار باالتري

( در تحقيقي با عنوان رابطه بين سالمت سازماني 9219)

با سالمت رواني كاركنان آنها  دانشگاه هاي غرب كشور

نتيجه گرفت ابعاد هفت گانه سالمت سازماني از ديدگاه 

كاركنان دانشگاه هاي غرب كشور باالتر از سطح متوسط 

( نشان 9211. يافته هاي جعفري و همكاران )(93)است 

داد در ميان ابعاد سالمت سازماني ، بعد روحيه داراي 

منابع داراي كمترين بيشترين ميانگين و بعد پشتيباني 

ميانگين بود. همچنين نتايج حاصل از همبستگي پيرسون 

نشان داد كه بين سالمت سازماني و برخي از ابعاد آن 

مانند نفوذ مدير ، پشتيباني منابع ، تأكيد علمي و روحيه 

 .(3)با تعهد سازماني رابطه معني داري وجود دارد 

ه وري حوزه تعيين ميزان رابطه سالمت سازماني با بهر

ستادي سازمان تربيت بدني كشور از ديدگاه كارشناسان 

( 9281عنوان تحقيقي است كه شعباني بهار و همكاران )

انجام دادند. باتوجه به نتايج تحقيق مي توان گفت حوزه 

سازماني سازمان تربيت بدني ار نظر سالمت سازماني در 

ن ( در تحقيقي با عنوا9219بهرامي ). (9)حد باالست

بررسي رابطه بين شيوه هاي تصميم گيري مديران و 

سالمت سازماني در گروههاي آموزشي دانشگاه علوم 

پزشكي اصفهان نتيجه گرفت ميزان سالمت سازماني 

بيشتر از حد متوسط بوده ليكن ميزان يگانگي نهادي و 

( 9281سليماني )نفوذ مدير در سطح متوسط بوده است.

ي ميزان سالمت سازماني در تحقيقي تحت عنوان بررس

مدارس شهرستانهاي استان تهران براساس الگوي هوي و 

 نظر از مدارس سالمت سازماني -9 كه داد فيلدمن نشان

 نسبت متوسطه مدارس -3 است مناسب حد در معلمان

 برخوردار تري پايين سازماني سالمت از مدارس ساير به

 از دولتي به مدارس نسبت غيرانتفاعي مدارس -2 هستند

 مدارس -2 هستند برخوردار باالتري سازماني سالمت

 سازماني سالمت از پسرانه به مدارس نسبت دخترانه

 معلمان تحصيلي مدرك بين -5هستند.  برخوردار باالتري

 و معكوس رابطه مدارس سازماني سالمت از آنان و ارزيابي

 از تر سالم را زن مدارس معلمان -9دارد  وجود معنادار

 (.5اند) نموده ارزيابي مردان

 ( چنين9119و فيلدمن) هوي تحقيقات هاي يافته

 دانش عملكرد با سازماني سالمت كه دهد مي نشان

 جو هرچه .دارد مثبت همبستگي در مدرسه آموزان

 دانشتحصيلي  پيشرفت سطح باشد، تر سالم مدرسه

 .(91) باالتراست خواندن و رياضيات دروس در آموزان

 بررسي با عنوان (  در تحقيقي9111) ولفولك و هوي

به  مدرسه سازماني سالمت و معلمان كارايي بين رابطه

 وگروهي( )فردي معلم كارايي بعد دو بين روابط مطالعه

 نفوذمدير، نهادي، )انسجام مدرسه سالم جو هاي باجنبه

 منابع، روحيه، وسيله به حمايت دهي، ساخت مراعات،

 كه داده نشان تحقيق نتايج .اند پرداخته تأكيدعلمي(

 و علمي هاي برجنبه قوي با تأكيد سالم ي مدرسه جوي

معلمان  وگروهي فردي كارايي با بانفوذ مديري وجود

 .(98)دارد قوي بسيار ي رابطه



           181                                                بررسی میزان سالمت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان براساس الگوی هوی و فیلدمن

 

 

 و عنوان)مطالعه تحتتحقيقي  طي (9111) راسفرم

 سالمت و مشاركتي عوامل مديريت بين رابطه بررسي

 داراي كه مدارسي كه يافت دست نتيجه اين سازماني( به

 از هستند؛ مشاركتي گيري تصميم براي مساعد ساختار

 تري سالم جو نيستند چنين ساختاري داراي كه مدارسي

خود  ( در پژوهش9115دودك شريبر ). (9)دهند مي ارائه

 ارتباط بين سالمت سازماني و رهبري را توضيح

را  رهبري صحيح( در پژوهش خود 9115مي دهد. جانت)

 .(95)كند براي توسعه سالمت سازماني تأييد مي

 ( در پژوهش خود به موفقيت مدارس9112الركين )

 .(39)به واسطه خلق يك محيط سالم در مدارس پي برد

( در پژوهشي باعنوان مطالعه اي براي 9111راندسوم )

تعيين ابزاري جهت مديريت مشاركتي و سالمت سازماني 

كه بايد ساختاري ايجاد شود كه بطور  نتيجه مي گيرد

سيستماتيك همكاري افراد را در همه سطوح جلب كند. و 

باالخره پژوهشهاي مختلف انجام شده نشان مي دهد كه 

سالمت سازماني با متغيرهايي همچون اثربخشي و 

 (9113)اش، نوآوري (، 31)(9118)الندو، همكاري با افراد

، پيشرفت و (35)(9119)توماس، ، سطوح استرس (92)

 (3115)هاسلي، ، كارايي (32)(9188)مك لن،موفقيت 

، شيوه  (91)(3112)جاوردوويچ، ، پيشرفت تحصيلي(99)

 و تعهد سازماني (2)(9211)روحي، هاي تصميم گيري

 (.99)( و ... رابطه دارد9289)آروندي،

ر د را ما تواند مي سازماني سالمت وضعيت فهم

 اثربخشي براي رهبري مناسب و مديريت روشهاي گزينش

 از بسياري سازماني سالمت شناخت .كند ياري آن

 يعني فني سطح متغيرهاي جمله از مديريت متغيرهاي

 سازمان، در بودن و كاركردن از رضايت كاركنان و روحيه

 عالي و استانداردهاي كاركنان آموزشي و علمي تأكيدات

 نفوذ ميزان يعني مديريتي سطح متغيرهاي و تحصيلي

 سبك مافوقها، و كاركنان رفتار در تأثيرگذاري مديران

 و دهي ساخت و گري بعد مالحظه دو در مديران رهبري

 در پشتيبان منابع تدارك وظيفه ايفاي چگونگي همچنين

 .دهد مي قرار مطالعه مورد را مديران ازسوي سازمان

 با سازمان توانايي سالمت سازماني بررسي با براين عالوه

 تماميت برنامه و انسجام يگانگي، و محيطش با سازگاري

 آنچه به باتوجه .گيرد قرارمي مطالعه مورد هاي آموزشي

 وزارت ورزش و كه است اين اكنون سئوال شد، گفته

 ؟بهاست مذكور برخور ويژگيهاي از حد چه تا جوانان

 هر در است؟ ميزان چه آن سازماني سالمت ديگر عبارت

 وضعي چه سازمان سالمت گانه هفت هاي از مولفه كدام

 حاضر تحقيق چگونه هستند؟ همديگر با مقايسه در ودارد 

ورزش و  وزارت سازماني سالمت بررسي به تا است آن بر

 جو ناسالم و سالم هاي مولفه شناخت با تا جوانان بپردازد

 زمينه و روشن سازمان كاري واقعيتهاي محيط سازمان،

 .آيد فراهم بعدي كاربردي تحقيقات براي

 زير شرح به پژوهش سواالت شد گفته براساس آنچه

 :هستند

 وزارت ورزش و جوانان سازماني سالمت وضعيت -9

 است؟ چگونه

 لحاظ سالمت از ديدگاه كاركنان زن و مرد بين آيا -3

 دارد؟ وجود دار معني سازماني رابطه

 رده هاي تحصيلي كاركنان وزارت ورزش بين آيا -2

 دارد؟ وجود دار معني سازماني تفاوت سالمت لحاظ به

 

 روش تحقیق

 پژوهشهاي دسته در هدف لحاظ به پژوهش اين

 ي شيوه به ها داده روش گردآوري لحاظ به و كاربردي

 آماري ي جامعه . است شده انجام )پيمايشي( توصيفي

 كارشناسان شاغل در وزارت ورزش و ي كليه پاسخگو

 به 9219 مدرك فوق ديپلم در سالجوانان داراي حداقل 

 311 مورگان، جدول با نفر بودند كه مطابق 211تعداد 
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 شيوه به و گرديد برآورد تحقيق نمونه حجم عنوان به نفر

 براي . شدند انتخاب اي تصادفي طبقه گيري نمونه

 (OHI)سازماني سالمت پرسشنامه از ها داده گردآوري

ت سالم بعد هفت اين پرسشنامه .است شده استفاده

 ساخت گري، مالحظه نفوذمدير، نهادي، يگانگي) سازماني

 مورد را( علمي تأكيد و روحيه منابع، پشتيباني دهي،

 گويه با 44 پرسشنامه شامل . دهد مي قرار سنجش

 به پرسشنامه است. روايي مقياس پنج درجه اي ليكرت

 .است مديريت ورزشي رسيده متخصصان از تعدادي تأييد

پرسشنامه نيز با استفاده از ضريب آلفاي پايايي 

 حاصل شده است . 88/1كرونباخ 

 ميانگين، شاخصهاي از ها داده تحليل و تجزيه براي

استنباطي  و آزمونهاي فراواني استاندارد، انحراف

)دوجمله اي( ، آزمون ميانگين دو  نسبت نظيرآزمون

از  .است شده گيري بهره ANOVAجامعه و آزمون 

تحليل عاملي تأئيدي براي رتبه بندي ابعاد سالمت 

 سازماني استفاده شده است

 

 یافته های تحقیق

وضعيت سالمت سازماني وزارت ورزش  :سؤال اول

 .وجوانان چگونه است 

 

 آماری ابعاد سالمت سازمانی در کل نمونه تحقیق. توصیف 1جدول

 میانگین نظری حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین تعداد مؤلفه ها

 2 25 1 19/9 92/2 311 يگانگي نهادي

 2 35 5 9 18/2 311 نفوذ مدير

 2 35 5 19/9 12/2 311 مالحظه گري

 2 35 5 11/1 25/2 311 ساخت دهي

 2 35 5 15/1 13/3 311 منابعپشتيباني 

 2 25 1 19/1 91/2 311 روحيه

 2 21 8 19/1 19/2 311 تأكيد علمي

 2 331 22 11/1 99/2 311 سالمت سازماني

 

 كه است توصيفي فرضيه اين بيانگر فوق جدول

 سالمت ابعاد لحاظ به خود را خدمت محل كاركنان،

 آزمون براي . اند نموده ارزيابي مناسب حد در سازماني

 بهره اي دوجمله آزمون يا نسبت آزمون از مذكور سؤال

 و باال براي گروههاي برش ي نقطه .است شده گيري

 .است شده نظرگرفته ) ميانگين نظري ( در 2نمره  پايين

 نمونه تحقیق درکل سازمانی سالمت ارزیابی برای نسبت آزمون محاسبات . خالصه2جدول
 سطح معنی داری Test prop نسبت مشاهده شده تعداد گروه ها ابعاد

 

 سالمت سازماني

  32/1 28 9گروه 

5/1 

 

 19/1 953 3گروه  1111/1

 9 311 كل

 

و كمتر  5/3آنها  ي نمره ميانگين كه : افرادي 9گروه

بيشتر  5/3نمره آنها از : افرادي كه ميانگين  3است. گروه 

 است.

از  Pvalueتمامي  دهد مي نشان جدول كه همانگونه

 درصد اطمينان 11با  بنابراينكمتر است،  19/1

 در را خدمت محل كاركنان، سازمان كه گفت توان مي

 سالمت سازماني) بجز بعد پشتيباني منابع( در ابعاد تمامي
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 به .اند نموده متوسط و قابل قبول ارزيابي باالي حد

 ابعاد بندي اهميت و رتبه وضعيت كه اين منظورتعيين

 از است چگونه در وزارت ورزش و جوانان سازماني سالمت

 (2جدول) . است شده استفاده تحليل عاملي تأئيدي

 .مي دهد نشان را نتايج محاسبات خالصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تحلیل عاملی تأئیدی برای ابعاد سالمت سازمانی1شكل

 رتبه بندی ابعاد سالمت سازمانی براساس بار عاملی . 9جدول
 سالمت سازمانیبعد  بار عاملی رتبه

 تأكيد علمي 19/1 9

 پشتيباني منابع 12/1 3

 روحيه 85/1 2

 نفوذ مدير 89/1 2

 ساخت دهي 89/1 2

 يگانگي نهادي 15/1 5

 مالحظه گري 13/1 9

 

 سالمت سازمانی

 یگانگی نهادی

 تأکید علمی

 روحیه

 پشتیبانی منابع

 ساخت دهی

 مالحظه گری

 

75/0 نفوذ مدیر  

61/0  

72/0  

81/0  

93/0  

85/0  

96/0  
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 و 19/1براساس جدول فوق تأكيد علمي با شدت 

 از مهمترين مؤلفه هاي12/1پشتيباني منابع با شدت 

سالمت سازماني مي باشند. ضمن اينكه مالحظه گري 

 در پايين 15/1و يگانگي نهادي با شدت  13/1باشدت 

 رتبه قرار دارند. ترين

 درباره زن و مرد كاركنان ديدگاه بين آيا: دوم سئوال

 معنادار وزارت ورزش و جوانان تفاوت سازماني سالمت

 دارد؟ وجود

 آزمون ميانگين از فوق سئوال به پاسخگويي براي

 .است شده ( استفاده2جدول) شرح دوجامعه به

 

 . آزمون میانگین دو جامعه برای سالمت سازمانی8جدول

 

آزمون لوین برای 

 برای برابری میانگین tآزمون برابری واریانس ها

F Sig. t df 

 سطح 

 معنی داری

تفاوت 

 میانگین

تفاوت خطا در 

 استانداردانحراف 

 %95سطح اطمینان 

 حد باالیی حد پایینی

 19212/51 22222/22 92239/1 81112/22 911/1 923 932/31 29/1 2/929 فرض برابری واریانس ها 

 19219/51 28222/22 92239/1 81112/22 811/1 89/13 938/99   فرض نابرابری واریانسها

 

آزمون برابري واريانس )لوين( ،  ازآنجا پس از محاسبه 

( 15/1 مي باشد)بيشتر از 1329كه سطح خطاي آزمون 

 بنابراين فرض برابري واريانس و ميانگين تأئيد 

% احتمال سالمت سازماني 15مي شود  و اين يعني با 

درميان زنان و مردان برابر است . و تفاوت معني داري بين 

 ديدگاه آنها وجود ندارد.

وزارت  رده هاي تحصيلي كاركنان بين آياسوم:  والسئ

 وجود دار معني سازماني تفاوت سالمت لحاظ ورزش به

 دارد؟

 ANOVA زمون آ از فوق سئوال به پاسخگويي براي

 شده است. ( استفاده5جدول) شرح به

 برای سالمت سازمانی ANOVA.آزمون  5جدول

 منابع تغییر مجموع مجذورات درجه آزادی مجذوراتمیانگین  F سطح معنی داری

 بين گروهي 992/2 2 15/9 5/2 928/1

 درون گروهي 395/51 919 2/1

 جمع 238/93 911 

 

با توجه به جدول باال و به دليل اينكه سطح خطاي 

بيشتر  مي باشد در نتيجه هيچ اختالفي  15/1آزمون از 

ميان رده هاي مختلف تحصيلي كاركنان به لحاظ سالمت 

 سازماني وجود ندارد 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

 سالمت كاركنان پژوهشي هاي يافته با مطابق

بين ارزيابي كرده اند و دردر حد مناسب  را وزارت سازماني

)بجز بعد  ابعاد سالمت سازماني نيز وضعيت تمامي مؤلفه ها

باالي  ميانگين قراردارد( پشتيباني منابع كه پايين تر از

 بهار ميانگين است . نتايج اين تحقيق با تحقيق شعباني
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 بهرامي (،3199) نصيري ،(3191) سليماني ( ،3191)

همخواني و با نتايج تحقيق ( 3199( و جعفري )3193)

 مغايرت دارد.  (99) (3191ناظم)

نتايج تحليل عاملي نيز اهميت و رتبه ابعاد سالمت 

سازماني را نشان داد. براين اساس و با توجه به بار عاملي ، 

تأكيد علمي، پشتيباني منابع، روحيه، نفوذ مدير، ساخت 

يت دهي، يگانگي نهادي و مالحظه گري به ترتيب در اهم

با بررسي هاي صورت گرفته محقق به  و اولويت قرار دارند.

شواهدي كه براين اساس و با توجه به بارعاملي ابعاد 

سالمت سازماني را رتبه بندي كرده باشد دست نيافت تا 

بتواند مقايسه اي انجام دهد. ضرايب به دست آمده از بار 

بار مي دهد تمامي ابعاد سالمت سازماني از   عاملي نشان

عاملي بسيار بااليي برخوردارند كه نشان دهنده اثرگذاري 

همه اين ابعاد در سالمت سازماني است. در تبين اين 

موضوع مي توان گفت تأكيد علمي از ابعاد سالمت 

سازماني در سطح فني قرار مي گيرد. سطح فني محصول 

 برتري حدي به سازمان در كاركنانرا توليد مي كند.  

مي كنند.  تالش آن به نيل براي كه ب بودهطال را علمي

در صدد افزايش سطح علمي  و داشته را باور خود كاركنان

خود هستند. بنابراين با توجه به ظرفيتهاي سازمان خود 

اين انتظار را دارند كه مديران و مسؤولين راه پيشرفت 

علمي آنها را هموار سازند بنابراين به نظر كاركنان تأكيد 

باالترين عامل اثرگذار بر سالمت سازماني قرار علمي در 

مي گيرد چرا كه با افزايش سطح علمي ، درك افراد از 

سازمان باال مي رود. پس بهتر است مديران و مسؤوالن به 

فكر تقويت بنيه علمي كاركنان باشند. پشتيباني منابع در 

رتبه دوم عامل اثرگذار بر سالمت سازماني قرار دارد. در 

ه در بين ابعاد سالمت سازماني اين بعد زير ميانگين حاليك

قرار دارد. در تببين اين موضوع شايد بتوان گفت مديران 

در برآورد نيازها و خواسته هاي كاركنان توجه زيادي 

كار و  اساسي لوازم و مواد كردن ندارند. در حاليكه فراهم

نيز توجه به درخواست هاي كاركنان در پيشبرد اهداف و 

ربخشي سازمان بسيار تأثير گذار است بنابراين اين بعد اث

نيز از ديدگاه كاركنان جزء عوامل اثرگذار بر سالمت 

سازماني قرار دارد. همانطور كه عنوان شد ابعاد روحيه ، 

نفوذ مدير ، ساخت دهي ، يگانگي نهادي و مالحظه گري 

با توجه به ارتباطات صحيح ، توجه مدير به مسائل درون 

تمي ، حفظ انسجام و تماميت سازمان در تقابل با سيس

محيط ، مشخص بودن روابط كاري و شغلي كاركنان و در 

نهايت همكاري و پشتيباني و توجه صادقانه به كاركنان در 

رتبه هاي بعدي تأثيرگذار بر سالمت سازماني از ديد 

 كاركنان قرار گرفته است. 

 كه است ساخته مشخص پژوهش ديگر ي نتيجه

 سالمت وضعيت آنان از ارزيابي در كاركنان تحصيل سطح

بعبارت ديگر بين رده هاي   .نيست تأثيرگذار سازماني

تفاوت معني .تحصيلي كاركنان درباره سالمت سازماني

داري وجود ندارد. نتايج اين تحقيق با تحقيق 

 مدرك با معلمان ( كه نتيجه گرفت9281سليماني)

 ارزيابي باالتر را مدارس سازمانيسالمت  تر پايين تحصيلي

 بر توان مي يافته اين تبيين مغايرت دارد. در  ،اند نموده

كاركنان در وزارت ورزش و جوانان  اشاره نمود نكته اين

داراي درك بااليي نسبت به ارزيابي واقعيات موجود 

هستند و از تجربه بااليي برخوردارند كه اختالف مدرك 

 تحليل آنها ندارد.  تحصيلي تأثيري در قدرت

نتيجه ديگر تحقيق نشان داد بين ديدگاه كاركنان مرد 

 و زن درباره سالمت سازماني وزارت ورزش تفاوت معني

داري وجود ندارد. نتيجه اين تحقيق با نتيجه تحقيق 

 منصوري ( و9211) روحي ، (1)(9282صدقي بوكاني )

( كه دريافت بين سالمت سازماني مدارس دخترانه 9219)

و پسرانه تفاوت معني داري وجود دارد و مدارس دخترانه 

نسبت به پسرانه از سالمت سازماني باالتري برخوردارند 

 مغايرت دارد. 
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با توجه به وظيفه سنگيني كه وزارت ورزش و جوانان 

صورتي بعنوان متولي امر ورزش در كشور برعهده دارد در

مي تواند وظيفه خطير خود را به نحو احسن انجام دهد 

كه محيط سالم و پويا داشته باشد و بعبارت ديگر از 

سالمت سازماني مناسب و شايسته برخوردار باشد. در واقع 

سازماني كه از سالمت سازماني مناسب برخوردار باشد 

تحقق اهداف در آنها بهتر صورت مي گيرد ، افراد داراي 

حيه بهتر و باالتري هستند ، امكانات و تجهيزات در حد رو

قابل قبول در دسترس است. رابطه مديران با همكاران 

دوستانه و انسان مدار است و رفتار مديران بيشتر با 

مالحظه و مراعات همراه است تا با قوانين خشك و رسمي 

. سازمانهايي كه از سالمت كافي برخوردار باشند براي 

ات خود قادرند به هدف و مقاصد انساني خود ادامه حي

دست يابند . موانعي كه در پيش روي دارند ، شناسايي و 

اين موانع را از پيش پاي خود بردارند و از انعطاف پذيري 

پژوهشهاي مختلف انجام شده نشان الزم نيز برخوردارند. 

مي دهد كه سالمت سازماني با متغيرهايي همچون 

 ( ، نوآوري9118)الندو، با افراداثربخشي و همكاري 

( ، پيشرفت 9119)توماس، ( ، سطوح استرس9113)اش،

 (،3115)هاسلي، ( ، كارايي9188)مك لن، و موفقيت

 (، شيوه هاي تصميم3112)جاوردوويچ، پيشرفت تحصيلي

( و... 9289( و تعهد سازماني)آروندي،9211)روحي، گيري

 رابطه دارد.

حاضر  و به منظور  باتوجه به يافته هاي پژوهش 

جلوگيري ا زهدر رفتن سرمايه انساني و مادي و افزايش 

كيفيت در سطح اول ورزش كشور پيشنهاد مي شود كه 

با برگزاري دوره هاي اموزش ضمن خدمت براي مديران و 

مسؤوالن جهت افزايش سالمت سازماني و بهتر شدن 

محيط كاري سطوح مختلف سازماني وزارت ورزش اقدام 

 شود.
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