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  چکیده
  ت سازمانی کارکنانارتباط سالمت سازمانی با تعهد سازمانی و درك حمای

 (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوي)

  
 سازمان یک در سالمت سازمانی اینکه براي و کنیم ایجاد سالم هاي سازمان باید سالم ي جامعه داشتن براي
بیشتر جو سازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد  .شود شناخته سازمان آن در موجود جو باید ابتدا شود ایجاد

افراد و روحیه باالي آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی کارکنان می شود که افزایش کارایی کارکنان به نوبه 
لذا هدف این تحقیق، بررسی ارتباط سالمت  خود عامل مهمی در افزایش اثر بخشی سازمان محسوب می شود.
  سازمانی با تعهد سازمانی و درك حمایت سازمانی کارکنان است.

نفر از کارکنان ارشد ادارات ورزش و  104نمونه تحقیق تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. 
سال است که به شکل تصادفی خوشه اي انتخاب  71/36 ± 21/7جوانان خراسان رضوي با میانگین سنی 

و  )1993( و میرتعهد سازمانی آلن  شده اند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي سالمت سازمانی،
نفر از اساتید و کارشناسان  8روایی پرسشنامه ها توسط  )، استفاده شد.1986درك حمایت سازمانی آیزنبرگر (

براي پرسشنامه سالمت سازمانی تربیت بدنی بررسی شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفاي کرونباخ، 
933/0=α 904/0، پرسشنامه تعهد سازمانی=α  814/0و=α  براي پرسشنامه درك حمایت سازمانی بدست
اسمیرنف براي بررسی نوع توزیع داده ها استفاده شد. با توجه به طبیعی  - از آزمون آماري کلوموگروف  آمد.

نتایج  مستقل براي آزمون فرضیه ها استفاده شد. tها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون،بودن توزیع داده
نشان داد که همبستگی مثبت و معناداري بین سالمت  spss 16از نرم افزار تحلیل داده ها با استفاده
) وجود دارد. بین سالمت سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی = r = ،001/0p 613/0سازمانی و تعهد سازمانی (

(تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاري) رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت و 
رابطه معناداري  ) وجود دارد.= 700/0r = ،001/0pعناداري بین سالمت سازمانی و درك حمایت سازمانی (م

بین سن، رشته تحصیلی و سابقه خدمت کارکنان با سالمت سازمانی مشاهده نشد. بین ادراك مدیران و 
وضعیت سالمت  کارکنان عادي از سالمت سازمانی تفاوت معنی داري وجود دارد، به طوري که مدیران

  اند.سازمانی را بهتر ارزیابی کرده
بنابراین می توان گفت تعهد سازمانی و درك حمایت سازمانی کارکنان نقش بسزایی در افزایش سالمت  

سازمانی دارند و مدیران باید این دو عامل را در کارکنان خود مد نظر قرار دهند و با استفاده از ابزار هاي 
  ود و تقویت آنها در کارکنان نمایند.مدیریتی سعی در بهب

 : سالمت سازمانی، تعهد سازمانی، درك حمایت سازمانی، اداره ورزش و جوانانمفاهیم کلیدي
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  مقدمه -1-1

 اخیر، يدهه دو در است؛ بشري تمدن بارز هايویژگی از ها،آن افزون روز گسترش و هاسازمان ظهور

 شدن جهانی و تمرکز عدم هايویژگی با هاییسازمان به و اندیافته تغییر معناداري طور به هاسازمان

اند، همچنین پیشرفت و تکامل دانش بشري از جمله رشد سریع رشته مدیریت در جهان  گشته تبدیل

امروز اذهان اکثر مردم به ویژه اندیشمندان را متوجه اهمیت سازمان و عوامل مربوط به آن ساخته 

ها شکل می گیرد که دانشمندان معتقدند که ماهیت جوامع کنونی به وسیله سازمان است. بسیاري از

  .]1[ها نیز به نوبه خود تحت تأثیر دنیاي پیرامون و روابط موجود در آن قرار می گیرندآن

هاي سالم ایجاد کنیم و براي اینکه سالمت سازمانی در یک ي سالم باید سازمانبراي داشتن جامعه

توضیح و سنجش  براي تعریف، جاد شود ابتدا باید جو موجود در آن سازمان شناخته شود.سازمان ای

ر صورت گرفته است. یکی از هاي اخیاي در دهههاي علمی قابل مالحظهها، تالشجو اجتماعی سازمان

 .]2[((سالمت سازمانی )) است هاي نظري مشهور و سودمند در این موردچارچوب

به سالمت کارکنان وابسته است  اما یک تکامل تدریجی  عمدتأ ادبیات مدیریت ،سالمت سازمانی، در 

رهبري، اعتماد،  ها و حرکت از سالمت افراد به سمت سالمت فرایندهاي مدیریتی،در استفاده از واژه

 از یکی سازمانی، سالمت .]3[مسئولیت اجتماعی، اثر بخشی و... ایجاد شده است حمایت متقابل،

 کامأل رفتاري مدیر سالم سازمان یک در .است سازمانی اثربخشی هايشاخص ترینبدیهی و گویاترین

 نیز کارمندان .است یگانگی داراي خود هايبرنامه در و دارد خود کارمندان با حمایتگر و دوستانه

  .]4ند[دهمی انجام را کارها مؤثرتري طور به و دارند سازمان در کارکردن و ماندن براي بیشتري تمایل

عوامل متعددي در سالمت سازمانی تأثیر دارند. یکی از این عوامل، تعهد سازمانی است. تعهد سازمانی، 

یک نگرش درباره وفاداري کارمندان به سازمان است، و یک فرایند مستمر است که از طریق آن اعضا 

ی است که تعهد سازمانی دهند. بدیهعالقه خود را به سازمان و موفقیت وکارایی پیوسته آن نشان می

کارکنان زمانی ارزشمند خواهد بود که بر روي عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته و موجب ارتقا و 

که تعهد سازمانی  . برخی تحقیقات در داخل و خارج  کشور نیز نشان دادند]5[وري سازمان شودبهره
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هاي خدماتی مانند ، اما در سازمان]6،7[تواند در سالمت سازمانی نقش داشته باشدکارکنان نیز می

حمایت ها، درك . از دیگر موضوعات مهم در سازمانهاي ورزشی چنین امري ثابت نشده استسازمان

فتارهاي است، ر اجتماعی تبادل ينظریه سازمانی، حمایت نظري سازمانی کارکنان است. مبناي

بات حمایت سازمانی ادراك شده را تواند موجسازمانی، می چنین جوحمایت کننده رهبران و هم

. از آنجا که تحقیقی در زمینه درك حمایت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان و ]8[فراهم آورد

ارتباط آن با سالمت سازمانی مشاهده نشد، بنابراین در تحقیق حاضر سعی بر آن خواهد بود که رابطه 

هاي ورزشی بررسی سازمانی کارکنان در سازمانیتحمابین سالمت سازمانی با تعهد سازمانی و درك

  شود.

  بیان مسئله -1-2

جامعه امروز، جامعه سازمانی است. امروزه، انواع خدمات و تولیدات مورد نیاز جامعه و مردم به وسیله 

هاي گانه یا تخصصی، هدفسازمانی با انجام دادن وظایف چندشود. هر هاي گوناگون فراهم میسازمان

سازد. از این رو گردش امور زندگی، پیشرفت و بقاي صی را براي جامعه و مردم محقق میا خاعام ی

بنابراین براي انجام بهسازي و بهبود وضع  .]9[هاستجامعه، وابسته و تابع کار و عملکرد مؤثر سازمان

شد. بایهاي سالمت سازمانی نماي جز شناخت علمی و دقیق هنجارها و شاخصها، چارهسازمان

سالمت سازمانی، چارچوب نظري و ابزاري سودمند براي تجزیه و تحلیل و درك و تغییر محیط کار 

  .]10[دهدسازمان به مدیران می

ه خود را نسبت به آن سالمت سازمانی از جمله مباحثی است که نظریه پردازان مدیریت همواره توج

ده این است که توجه به آن کاهش پیدا نکرده اند. بحث پیرامون سالمت سازمانی نشان دهنابراز داشته

توان آن را نادیده گرفت و این وري و عمل چنان محوري است که نمیو موضوع سالمت سازمانی در تئ

گیري و تخمین سالمت سازمانی کار آسانی اگرچه تعریف، اندازه موضوع هرگز فراموش نخواهد شد.

هاست، لذا باید مورد توجه و وام و بقاي سازمانلت دنیست، اما مفهومی است که توجیه کننده ع

  . ]3[اهمیت ویژه قرار گیرد



طرح تحقیق                                                                                                 فصل اول   

٤ 
 

توان مدیران، کارکنان، مشتریان، نی تأثیر دارند که از آن جمله میعوامل متعددي در سالمت سازما

ها، ذینفعان، دولت، جامعه، محیط و رقبا را نام برد. توجه به حداقل عوامل مذکور و تبیین متوازن آن

. تعهد سازمانی کارکنان یکی از موارد مهم ]11[زمه موفقیت و حرکت به سوي سالمت سازمانی استال

ت و هرچه این هاسوي انسانی مهمترین سرمایه سازماندر حقیقت نیر در سالمت سازمانی است.

ذا تري داشته باشد، احتمال موفقیت، بقا و ارتقاي سازمان بیشتر خواهد شد؛ لسرمایه کیفیت مطلوب

باید در مورد بهبود کیفی نیروي انسانی سعی فراوان کرد؛ زیرا این اقدام هم به نفع سازمان و هم به 

هاي سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازگار با اهداف و ارزش نفع افراد است. نیروي انسانی وفادار،

همی در اثربخشی سازمان تواند عامل متر از وظایف مقرر فعالیت کند، میسازمانی که حاضر است فرا

باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با باال رفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت، 

راي تأخیر و ترك خدمت کارکنان است و وجهه سازمان را در اجتماع مناسب جلوه داده و زمینه را ب

حمایت سازمانی، احساس وفاداري  کند. برعکس نیروي انسانی با دركرشد و توسعه سازمان فراهم می

ت نیل به اهداف سازمانی حرکت و تعهد سازمانی کم و متمایل به ترك سازمان، نه تنها خود در جه

مان در بین دیگر همکاران توجهی نسبت به مسائل و مشکالت سازکنند، بلکه در ایجاد فرهنگ بینمی

 3تعهد هنجاري ،2تعهد مستمر، 1عاطفی تعهد]. تعهد سازمانی داراي سه مؤلفه 12باشد[مؤثر می

یا تکلیفی است. تعهد عاطفی، یعنی میزانی که فرد از نظر روانی و از طریق احساساتی مانند وفاداري، 

کارکردن در مهر و عالقه، گرمی و صمیمیت، تعلق، دلبستگی، رضایت خاطر، لذت و خوشی و غیره به 

ابستگی فرد براي کارکردن در سازمان بر اساس میزانی کند. تعهد مستمر به وسازمان تمایل پیدا می

-هاي زیاد ترك آن دارد، اشاره میي ماندن در سازمان به دلیل هزینهکه یک فرد احساس ضمانت برا

و از راه درون سازي اهداف ، کند. تعهد تکلیفی (هنجاري) عبارت است از میزانی که فرد از نظر روانی 

شود. تعهد تکلیفی، احساس مسئولیت به تداوم ان به آن وابسته میسازمهاي ها و مأموریتارزش

                                                
1 - Affective Commitment 
2 - Continuance Commitment 
3 - Normative Commitment 
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]. تحقیقات نشان داده است که بین تعهد سازمانی و تالش 13کند[کارکردن در سازمان را منعکس می

-کارکنان و همچنین بین تعهد سازمانی و عملکرد سازمان ارتباط وجود دارد. افزایش تعهد موجب می

ند و در نتیجه، سازمان عملکرد بهتري داشته باشد. تمایل کارکنان براي سهیم شود که افراد تالش کن

]. 13شدن در اثر بخشی سازمانی و کمک به آن، تحت تأثیر ماهیت تعهد است که از آن برخوردارند[

  اما باید دید که آیا بین سالمت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان نیز چنین ارتباطی وجود دارد؟

جو سازمانی سالم و  کارکنان یکی دیگر از موارد مهم در سالمت سازمانی است.1  سازمان مایتدرك ح

شود ع باعث افزایش کارایی کارکنان میحمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه باالي آنان و بالطب

-ب میبخشی سازمان محسووبه خود عامل مهمی در افزایش اثرکه افزایش کارایی کارکنان به ن

تواند موجبات فراهم آوردن ت کننده رهبران و جو سازمانی، میهاي حمای].به بیان دیگر رفتار14شود[

حمایت سازمانی ادراك شده شود که منظور از حمایت سازمانی، احساس و باورهاي تعمیم یافته افراد 

ل، و نگران در این راستاست که سازمان نسبت به همکاري و مساعدت و حمایت اعضاي خود ارزش قائ

شرفت و کامیابی بسیاري از کارکنان مسئولیت و فرصت پی هاست.و دلواپس خوشبختی و آینده آن

خواهند که به سخنانشان گوش داده شود و با آنان چنان رفتار شود کنند. آنان میشغلی را جستجو می

زمان به راستی بند ساخواهند که اطمینان یاداراي ارزش وجودي هستند آنان می که گویی هریک

کند. تحقیقات در این زمینه نشان دادند که بین درك هاي آنان دلسوزي میها و دشواريبراي نیاز

حمایت سازمانی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی ارتباط وجود دارد. درك حمایت سازمانی موجب 

سالمت سازمانی و درك  . باید دید بین]15،16شود[کاهش ترك خدمت و افزایش اعتماد سازمانی می

  حمایت سازمانی نیز چنین ارتباطی وجود دارد ؟

تحقیقات زیادي در مورد سالمت سازمانی و تعهد سازمانی به صورت مجزا صورت گرفته است، که 

بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه سالمت سازمانی مربوط به حوزه آموزش و پرورش و سالمت 

سالمت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان تحقیقات محدودي صورت  در موردسازمانی مدرسه است. 

                                                
1 - Perceived Organizational Support 



طرح تحقیق                                                                                                 فصل اول   

٦ 
 

گرفته است و این تحقیقات بیشتر در استان اصفهان انجام شده است. اما تا کنون در ایران تحقیقی که 

ها و تشکیالت ورزشی سنجیده سازمانی را به طور اخص در سازمانرابطه سالمت سازمانی و تعهد 

توجه به مطالب ذکر شده محقق به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا باشد مشاهده نشد. با 

ارتباطی بین سالمت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان وجود دارد یا نه؟ از 

که تا کنون تحقیقی انجام نشده است که میزان درك حمایت سازمانی سوي دیگر با توجه به این

ش و جوانان را بسنجد و با توجه به اهمیت نیروي انسانی در سازمان هاي ورزشی کارکنان ادارات ورز

توجه ویژه به این بعد از نگرش کارکنان ضروري است. در مورد ارتباط سالمت سازمانی و درك حمایت 

سازمانی نیز در کشور تحقیقی مشاهده نشد. محقق به دنبال این پاسخ نیز هست که آیا ارتباطی بین 

سازمانی و درك حمایت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان وجود دارد یا نه؟ بنابراین با سالمت 

توجه به اهمیت مسئله درك حمایت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان در 

از نظر  موفقیت، بقا و ارتقا سازمان از یک سو و نیز مسئله خود ارزیابی و تعیین جایگاه این ادارات

سالمت سازمانی از سوي دیگر، محقق را بر آن داشت تا این پژوهش را انجام دهد؛ باشد که مدیران 

  ورزشی با شناخت وضعیت موجود این اداره در صدد بهبود شرایط برآیند.

  ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

ظام ورزشی خود را هاي جهان کنونی، بسیاري از کشورهاي پیشرفته را بر آن داشته است تا نضرورت

هاي نو و سازگار با ودمند کارها را رها سازند و شیوههاي ناسپیوسته بررسی، تحلیل و نقد کنند و راه

  ].17هاي جهان کنونی و آینده نه چندان دور را برپا دارند و کارآمد گردند[ضرورت

واهند توانست وظیفه هاي ورزشی بر عهده دارند در صورتی خبا توجه به وظیفه سنگینی که سازمان

سالم و پویا داشته باشند. هاي هاست به نحو احسن انجام دهند که سازمانخطیري که بر دوش آن

هاي پویا داراي جوي مطلوب و سالم بوده و موجبات انگیزش و عالقه مندي به کار را در سازمان

هاي ]، یکی از سازمان18ی برد[کارکنان سازمان فراهم کرده و از این طریق اثر بخشی سازمان را باال م

ارگانیک که با محیط ارتباط پویا دارد، ادارات ورزش و جوانان است. رسالت و کارکرد اساسی ادارات 
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اي مساعد براي رشد و توسعه پایدار است. کیفیت ترویج ورزش و فراهم آوردن زمینه ورزش و جوانان

کیفیت محیط کاري ادارات ورزش و جوانان  و توسعه ورزش تا اندازه زیادي به سالمت سازمانی و

ها و عوامل مرتبط با آن در ادارات ورزش و وابسته است. بنابراین تحقیق و بررسی سالمت سازمان

جوانان از مسائلی است که از یک سو بازخورد مناسب را براي تجزیه و تحلیل مسائل ورزشی و 

درکاران نظام ورزش انک توسط مسئوالن و دستتراتژیهاي اسریزيهاي اساسی و برنامهگیريتصمیم

یابند و انی و عوامل مؤثر بر آن آگاهی میآورد و از سوي دیگر ، ادارات از سالمت سازمکشور فراهم می

  ].19توانند به اصالح و بهبود آن اقدام کنند[می

 شود و هریتعهد، درك حمایت، اثربخشی و بهبود عملکرد از مهمترین اهداف یک سازمان محسوب م

اي تا گذاري در هر زمینهطرق گوناگون دارد. قبل از سرمایهها از سازمانی سعی در تقویت این ستاده

حد ممکن باید از مؤثر بودن آن اطمینان حاصل کرد. بنابراین براي تقویت عملکرد و نیل به اهداف 

توان در جهت و بررسی میاسایی باید عوامل مرتبط و تقویت کننده آن شناسایی گردند. پس از شن

توان به تعهد سازمانی و درك حمایت سازمانی اشاره کرد که نها گام برداشت. از این عوامل میتقویت آ

ها نظیر رضایت ده است؛ زیرا بر بسیاري از متغیرهاي اخیر توجه زیادي را به خود معطوف کردر سال

]. مطالعه زیادي در 20،21باشد[ذار میشغلی، غیبت، ترك خدمت، استرس شغلی و عملکرد تأثیر گ

مورد تعهد سازمانی صورت گرفته است اما تحقیقی که ارتباط سالمت سازمانی و تعهد سازمانی 

کارکنان را در ادارت ورزش و جوانان بسنجد مشاهده نشد. در زمینه درك حمایت سازمانی کارکنان 

با  ازمانی نیز تحقیقی صورت نگرفته است .ادارات ورزش و جوانان و همچنین ارتباط آن با سالمت س

انجام این تحقیق عالوه بر بررسی سالمت سازمانی، تعهد سازمانی و درك حمایت سازمانی کارکنان، 

هاي آن با سالمت سازمانی  رابطه دو متغیر درك حمایت سازمانی و تعهد سازمانی و خرده مقیاس

توانند راهکارهایی مؤثر و برنامه هایی هدفمند  بررسی می شود. با شناخت این وضعیت، مدیران می

جهت برخورداري از سالمت سازمانی و عوامل مؤثر بر آن طراحی و تدوین کنند و در راستاي ارتقاي 

  هرچه بیشتر سالمت سازمانی گام بردارند.
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  اهداف تحقیق -1-4

  هدف کلی

درك حمایت سازمانی در ادارات  هدف کلی این تحقیق ارتباط بین سالمت سازمانی با تعهد سازمانی و

  ورزش و جوانان استان خراسان رضوي است.

  اهداف اختصاصی

تعیین ارتباط بین سالمت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان  .1

  خراسان رضوي

وانان تعیین ارتباط بین سالمت سازمانی و خرده مقیاس هاي تعهد سازمانی در ادارات ورزش و ج  .2

 استان خراسان رضوي

تعیین ارتباط سالمت سازمانی و درك حمایت سازمانی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان  .3

 خراسان رضوي

مقایسه درك سالمت سازمانی کارکنان بر اساس مشخصات جمعیت شناختی در ادارات ورزش و  .4

 جوانان استان خراسان رضوي

اس مشخصات جمعیت شناختی در ادارات ورزش و جوانان مقایسه تعهد سازمانی کارکنان براس .5

 استان خراسان رضوي

مقایسه درك حمایت سازمانی کارکنان بر اساس مشخصات جمعیت شناختی در ادارات ورزش و  .6

 جوانان استان خراسان رضوي.

برآورد سالمت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوي از روي مؤلفه هاي تعهد  .7

  مانی و درك حمایت سازمانی کارکنان.ساز

  فرضیه هاي تحقیق -1-5

بین سالمت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوي  .1

  رابطه معنی داري وجود دارد.
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بین سالمت سازمانی و هریک از خرده مقیاس هاي تعهد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان  .2

 ن رضوي رابطه معنی داري وجود دارد.استان خراسا

بین سالمت سازمانی و درك حمایت سازمانی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان  .3

 رضوي رابطه معنا داري وجود دارد.

بین درك سالمت سازمانی کارکنان بر اساس مشخصات جمعیت شناختی در ادارات ورزش و  .4

 عناداري وجود دارد.جوانان استان خراسان رضوي تفاوت م

بین تعهد سازمانی کارکنان بر اساس مشخصات جمعیت شناختی در ادارات ورزش و جوانان  .5

 استان خراسان رضوي تفاوت معناداري وجود دارد.

بین درك حمایت سازمانی کارکنان براساس مشخصات جمعیت شناختی در ادارات ورزش و  .6

 ود دارد.جوانان استان خراسان رضوي رابطه معناداري وج

بینی کننده سالمت سازمانی درك حمایت سازمانی کارکنان، پیش هاي تعهد سازمانی ومؤلفه .7

  باشند. ش و جوانان استان خراسان رضوي میاداره کل ورز

  محدودیت هاي تحقیق - 1-6

  الف: محدودیت هاي قابل کنترل

ن شهرستان هاي استان . محدودیت مکانی: این تحقیق در حوزه کارکنان ادارات ورزش و جوانا1

  خراسان رضوي که از طریق نمونه گیري تصادفی انتخاب شده اند، انجام شده است. 

نمونه  شهرستان جزء 8ن خراسان، کارکنان ها: از بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استا. آزمودنی2

ده را تکمیل کردند، هاي توزیع ششهرستان که پرسشنامه 8حقیق بودند و کلیه کارکنان این آماري ت

  در دامنه تحقیق قرار داشته اند.

  ب: محدودیت هاي غیر قابل کنترل

و جوانان در تکمیل و پاسخگویی به سؤاالت  ي برخی از کارکنان اداره کل ورزش. عدم همکار1

  پرسشنامه.
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. در پاسخگویی به سؤاالت احساسات منفی و مثبت کارکنان نسبت به اداره خود ممکن است در 2

  پاسخگویی به سؤاالت دخیل باشد.

، اما ممکن است پاره اي از افراد در پرسشنامه ذکر نشده بود . اگرچه در تحقیق به هیچ عنوان، نام3

  مالحظات اداري در پاسخگویی کارکنان تأثیر گذاشته باشد.

  پیش فرض هاي تحقیق -1-7

  نجد.. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش اهداف را به دقت می س1

  اند.ت پاسخ دادهها با صداقت و آگاهی به سؤاال. آزمودنی2

  تعریف واژه ها و اصطالحات تحقیق -1-8

  سالمت سازمانی:

سازمان سالم سازمانی است که براي ادامه حیات خود قادر باشد به هدف ها و مقاصد انسانی خود 

می شود، بشناسد و این موانع را از هایش با آن مواجه دست یابد، موانعی را که در دستیابی به هدف

پیش پاي خود بردارد و همچنین درباره خود و موقعیتی که در آن قرار گرفته است، واقع بین باشد، 

]. از 3قابلیت انعطاف داشته و قادر باشد براي مقابله با هر مشکلی، بهترین منابع خود را به کار گیرد[

بدست آمده کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان  نظر عملیاتی، سالمت سازمانی از امتیازات

  سؤالی سالمت سازمانی سلطان حسینی و همکاران بدست می آید. 30رضوي  از پرسشنامه 

  تعهد سازمانی:

میزان وفاداري کارکنان ادارات تربیت بدنی استان به سازمان خود می باشد و یک فرایند مستمر است 

رکنان در تصمیمات سازمان، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه که بواسطه مشارکت این کا

) تعهد سازمانی را به تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد 1997( 1میر و الن ].22سازمان را می رساند[

  تکلیفی (هنجاري) تقسیم بندي نمودند:

  
                                                
1 - Meyer & Allen 



طرح تحقیق                                                                                                 فصل اول   

١١ 
 

  تعهد عاطفی:

حساساتی مانند وفاداري، مهر و عالقه، تعهد عاطفی، یعنی میزانی که فرد از نظر روانی و از طریق ا

گرمی و صمیمیت، تعلق، دلبستگی، رضایت خاطر، لذت و خوشی و غیره به کار کردن در سازمان 

]. در این تحقیق تعهد عاطفی اشاره دارد به میزانی که فرد از نظر روانی و از 22تمایل پیدا می کند[

ره به کارکردن در اداره کل ورزش و جوانان تمایل طریق احساساتی مانند وفاداري، مهر و عالقه و غی

پیدا می کند. از نظر عملیاتی، تعهد عاطفی از امتیازات بدست آمده کارکنان ادارات ورزش و جوانان 

) بدست 1993سؤالی تعهد سازمانی الن و میر( 18پرسشنامه  6تا  1استان خراسان رضوي  از سؤاالت 

  می آید.

  تعهد مستمر:

فرد براي کارکردن در سازمان براساس میزانی که یک فرد احساس ضمانت براي ماندن در به وابستگی 

کند. آنها که داراي تعهد مستمر خوبی سازمان به دلیل هزینه هاي زیاد ترك آن دارد، اشاره می

]. در این تحقیق به وابستگی کارکنان ادارات 22هستند با سازمان می مانند زیرا به آن نیاز دارند[

ها احساس ضمانت براي ماندن در رزش و جوانان براي کارکردن در آن بر اساس میزانی که آنو

کند. از نظر عملیاتی تعهد مستمر امتیازات سازمان به دلیل هزینه هاي زیاد ترك آن دارد، اشاره می

 18مه پرسشنا 12تا  7بدست آمده کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوي  از سؤاالت 

  ) بدست می آید.1993سؤالی تعهد سازمانی الن و میر(

  تعهد هنجاري(تکلیفی):

ن سازي اهداف، ارزش تعهد هنجاري(تکلیفی) عبارت است از میزانی که فرد از نظر روانی و از راه درو

ن هاي سازمان به آن وابسته می شود. تعهد تکلیفی، احساس مسئولیت به تداوم کار کردها و مأموریت

در این تحقیق به میزانی که کارکنان ادارات ورزش و جوانان از نظر ].13کند[در سازمان را منعکس می

شوند اشاره می کند. هاي آن اداره به آن وابسته میها و مأموریتارزشسازي اهداف،راه درون و ازروانی
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زش و جوانان استان خراسانت وراز نظر عملیاتی تعهد هنجاري از امتیازات بدست آمده کارکنان ادارا

  آید.بدست می )1993لی تعهد سازمانی الن و میر(سؤا18پرسشنامه  18تا  13از سؤاالت  رضوي

  درك حمایت سازمانی:

کنند و باوري درك حمایت سازمانی عبارت است از حمایتی که کارکنان از سوي سازمان احساس می

 -کند و به رفاه آنها اهمیت میآنها قدردانی می يهمکاراست مبتنی بر این که سازمان تا چه حد از 

]. از نظر عملیاتی درك حمایت سازمانی از امتیازات بدست آمده کارکنان ادارات ورزش و 23دهد[

) بدست 1986یزنبرگ و همکاران (جوانان استان خراسان رضوي از پرسشنامه درك حمایت سازمانی ا

  آید.می
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  مقدمه -2-1

در این فصل، مطالب در قالب سه بخش مبانی نظري و پیشینه تحقیق مربوط به سالمت سازمانی، 

سازمانی مورد بررسی قرار مبانی نظري و پیشینه تعهد سازمانی و مبانی نظري و پیشینه درك حمایت

  ت.بندي شده اسانتهاي فصل نیز پیشینه تحقیق جمعمی گیرد. در 

  مبانی نظري مربوط به سالمت سازمانی - 2-2

اي اگر به عنوان یک سیستم هر جامعه هاي سالم است،رشد و توسعه هر جامعه در داشتن سازمان

هایی است که به عنوان خرده سیستم ها و ارگانکلی نگریسته شود در درون خود داراي سازمان

ها و همگام با آنها در شند که در کنار دیگر سیستموظایفی بر عهده دارند که باید توانایی داشته با

کردن سازمان این جهت تحقق اهداف سیستم بزرگتر گام بردارد. شرط همگام بودن و هماهنگ عمل 

هاي یک ها از ویژگیرخوردار باشد. چنانچه خرده سیستمهاي یک سازمان سالم باست که از ویژگی

کنند بلکه در انجام وظایف  توانند به وظایف خود عملمینه تنها ن سازمان سالم برخوردار نباشند

 ].24،25هاي دیگر جامعه اثر منفی خواهند گذاشت[سیستم

  مفهوم سالمت سازمانی -1- 2-2

نظیري ت. مفهوم سالمت سازمانی مفهوم بیسالمت به معنی فقدان بیماري و نارسایی در ارگانیسم اس

 هاي سالم،از سالمت سازمان داشته باشیم. در سازمان دهد تصویر بزرگیاست که به ما اجازه می

شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد باالیی برخوردارند. سازمان سالم جایی کارمندان وظیفه

کنند. در حقیقت به کارکردن در این محل افتخار میآیند و افراد با عالقه به محل کارشان میاست که 

گذاري به دانایی، فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته ساالري و ارزشسالمتی سازمان از لحاظ 

وظایف محول شده از سوي  هاي آنها و انجامنفعان و رشد دادن به قابلیتتخصص، شخصیت ذي

 ].26هاي خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تأثیر بسزایی دارد[فراسیستم
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اي، ه شده است؛ در مسائل بهداشت حرفهستفادهاي مختلف اعبارت ((سازمانهاي سالم)) به روش

گیري هاي اصلی اندازهشود و یکی از روشوضعیت سالمتی کارگران استفاده میبراي اشاره به  عمدتأ

عوامل روانشناسی ) ILO(1آن، بررسی سالمت ذهنی و فیزیکی است. اخیرأ سازمان بین المللی کار

هایی براي هایی نیز وجود دارند که برنامهاست. سازماناي را مورد توجه قرار داده خطرآفرین حرفه

ه توان رود و آنچگاري بین آنچه از آنها انتظار میبهبود سازگاري کارگر با محیط کار و کاهش عدم ساز

هاي دیگر به احساسات مطلوب کارگران، توانایی حل تعارضات، کنند. سازمانانجامش را دارند، اجرا می

کنند. به همین نحو، یجاد اعتماد بین کارگران توجه میفیزیکی کار، رهبري و اهاي ه جنبهتوجه ب

لم)) نمایند. عبارت ((سابه نتایج مطلوب سازمانی توجه می برخی به درگیري منابع انسانی در دستیابی

ان رود که در آنها روابط خوب انسانی، نه فقط بین همکارهایی به کار میهمچنین در ارتباط با سازمان

- رایی بیشتر شبیه رهبران رفتار میبلکه بین مدیران اجرایی و کارکنان حاکم است که این مدیران اج

ها هم براي رسیدن به تعادل در روابط بین کارکنان، مشتریان و کنند تا شبیه روسا. برخی سازمان

گیرند. توجه ظر میایجشان در نها و هم در نتمسئولیت اجتماعی را، هم در ارزش سهامداران، تعهد به

- وجود دارد. این خشونت نه نتها میخاصی هم به خشونت در محیط کار و تأثیرش بر سالمت سازمان 

احترامی بین کارکنان بی تواند به شکل سرقت، خرابکاري، شایعه،واند فیزیکی باشد بلکه همچنین میت

در ادبیات مدیریت مطرح شده، طور که یا تعلل عمدي در کار باشد. اگر چه سالمت سازمانی، همان

سالمت ها و حرکت از تکامل تدریجی در استفاده از واژهبه سالمت کارکنان وابسته است اما یک  عمدتأ

رهبري، اعتماد، حمایت متقابل، مسئولیت اجتماعی، اثر  هاي مدیریتی،افراد به سمت سالمت فرآیند

  ].3بخشی و... ایجاد شده است[

  

  

 

                                                
1- International Labour Organization   
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  نه سالمت سازمانی از دیدگاه مایلزابعاد دهگا -2- 2-2

هاد طرحی براي سنجش سالمت تعریف کرد و ضمن پیشن 1969در سال  1سالمت سازمانی را مایلز

-به نظر او سالمت سازمانی اشاره می ها، خاطر نشان کرد که سازمان همیشه سالم نخواهد بود.سازمان

ود براي آن و ارتقاء و گسترش توانایی خکند به دوام و بقاي سازمان در محیط خود و سازگاري با 

اي، سه نیاز اصلی یعنی نیازهاي وظیفههاي سازمان سالم را در تأمین سازش بیشتر. مایلز ویژگی

مؤلفه؛ تمرکز بر  10نیازهاي بقا و نیازهاي رشد و توسعه سازمان و ابعاد سالمت سازمانی را شامل 

، پشتیبانی منابع، یکپارچگی، روحیه، نوآوري، استقالل، اهداف، شایستگی ارتباطات، توزیع بهینه قدرت

  ] :27شوند[ند. این ابعاد این گونه تعریف میمسئله می داسازگاري و شایستگی حل

: در سازمان سالم، هدف سیستم، به طور معقولی براي اعضا روشن بوده و توسط . تمرکز بر اهداف1

ر هدف یا وضوح هدف، به منزله شرط الزم ولی ناکافی ها به خوبی پذیرفته شده است. این تمرکز بآن

گیرد. اهداف باید قابل دستیابی و داراي منابع در دسترس براي سالمت سازمانی مورد توجه قرار می

  باشند.

ارتباطات به صورت چهره به چهره است، انتقال  ها،ارتباطات: از آنجا که در سازمان . شایستگی2

کند که ارتباط عمودي ین بعد از سالمت سازمانی مشخص میخواهد بود. ا اطالعات درون آنها حیاتی

و افقی در سرتاسر سازمان به نسبت، عاري از پیچیدگی است. در چنین محیطی اطالعات با حداقل 

  شود.ح بازدارندگی و پیچیدگی منتقل میسط

بر یکدیگر اثر بگذارند و توزیع توانند ی. توزیع بهینه قدرت: در سازمان سالم، افراد به نفع سازمان م3

 توانند بر باالدستان اثر بگذارند. در چنینمتعادل خواهد بود و زیر دستان میتأثیرات به نسبت 

سازمانی، کشمکش درون گروهی براي قدرت چندان مطرح نیست، هرچند بدون شک برخورد درون 

  گروهی وجود دارد.

                                                
1- Miles 
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گیرد. طور مؤثري مورد استفاده قرار می ایی دارد که به. پشتیبانی منابع: سازمان سالم، درون داده4

همکاري کلی به شکلی است که افراد نه بیش از حد به کار گرفته شوند و نه بیکار باشند. در سازمان 

کنند. در حقیقت، بین اختیارات سالم ممکن است افراد خیلی سخت کار کنند، اما احساس فشار نمی

  زمان انطباق وجود دارد.افراد و تقاضاهاي نقش در سا

. یکپارچگی: در سازمان سالم مواردي همچون، آگاهی افراد از ماهیت و اهداف سازمان، احساس 5

عضویت اعضا در سازمان، تمایل اعضا به ماندن در سازمان و احساس تعلق به آن و مشارکت در انجام 

  شود.سازمان میامور وجود دارد و همین موارد موجب یکپارچگی اعضا با 

. روحیه: این اصطالح بخشی از رفاه یا رضایت است. روحیه خوب در سازمان سالم حاکی از احساس 6

  رفاه، خوشبختی، رضایت و خشنودي کارکنان است.

هاي جدید، حرکت به سمت اهداف جدید، متنوع ساختن سازمان سالم تمایل به ابداع شیوه. نوآوري: 7

، تکامل و توان در حال رشددر یک مفهوم چنین سیستمی را میخود و تولید محصوالت جدید دارد. 

  تغییر به جاي ماندن در حالت راهوار و استاندارد دانست.

(محیط بیرون رجیهاي خاپذیري به محركکه به طور انعطافسازمان سالم ضمن آن. استقالل: 8

- خارجی از خود بروز می ل تقاضاهايدهد، به طور هماهنگ رفتار خاصی را در مقابسازمان) پاسخ می

  دهد.

 دهد.ازمان با شرایط متغیر را نشان می. سازگاري: انطباق و انعطاف پذیري س9

کند، بلکه به سبکی اشاره ه وجود یا نبود مشکالت اشاره نمی. شایستگی حل مسئله: این مورد ب10

)معتقد است که در 1975(1کند. آرگریسه یا سازمان با مشکالت مبارزه میدارد که در آن شخص، گرو

مانند و سازوکارهاي شوند، آنها حل شده باقی میؤثر مشکالت با حداقل انرژي حل مییک سازمان م

شوند. پس یک سازمان با شوند، بلکه حفظ یا تقویت میستفاده براي حل مشکالت تضعیف نمیمورد ا

                                                
1-Argyris 
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هاي ممکن، ، ابداع راه حلوجود مشکالت اي براي سنجشهاي توسعه یافتهها و روشکفایت ساختار

  ].9ها، به کارگیري آنها و ارزشیابی کارایی آنها دارد[گیري در مورد راه حلتصمیم

  مدل سالمت سازمانی کاپالن و کاراواتا  -3- 2-2

هاي سالمت سازمانی را به مدلی دست یافتند که در آن شاخص 1)1997) و کاراواتا(1993کاپالن(

  ]:9بندي کرد[توان به سه رویکرد دستهمت سازمانی را میهاي سالارایه دادند. شاخص

   2هاي ورودي. رویکرد شاخص1

   3هاي فرآیندي. رویکرد شاخص2

   4هاي خروجی. رویکرد شاخص3

هاي سازمان از سالمت برخوردار فرض بر این است که چنانچه ورودي هاي ورودي،در رویکرد شاخص

ملکرد آن اطمینان توان از سالمت عهاي سالم را داشته باشد، مییی جذب وروديباشند و سازمان توانا

  توان دسته بندي کرد عبارتند از:هایی را که تحت این نگرش میحاصل کرد. شاخص

انسانی شایسته و  . قابلیت جذب نیروي انسانی شایسته: توانمندي یک سازمان در جذب نیروي1

ر گیرد. استخدام افراد سالمت سازمانی مورد ارزیابی قراتواند به عنوان شاخص ورودي توسعه یافته می

  تواند تأثیر محیط بر سازمان را کاهش دهد.مناسب، می

هاي آزمون، مصاحبه، پشت سر اب کارکنان شایسته، پرداخت هزینه. شرایط مالی سازمان: انتخ2

ر است که سازمان گذراندن توالی استخدام، آموزش، جبران خدمات مکفی و بودجه مناسب زمانی میس

  از پشتوانه درآمد مالی و اعتباري مناسبی برخوردار باشد.

هاي امروزي، اطالعات باید سریع تر از هر زمان دیگر جریان پیدا . گیرندگان اطالعات: در سازمان3

شود. الزم به ذکر است وجود جریان هاي غیر قابل جبران منجر میکند، حتی توقف کوتاهی به زیان

                                                
1-Kaplan & karavata 
2- Input-Oriented Approach  
3- Process-Oriented  Approach 
4- Output-Oriented  Approach 



 مبانی نظري و پیشینه تحقیق                                                                           فصل دوم 

 

١٩ 
 

هاي فرآیندي، ت در سازمان است. در رویکرد شاخصاز پایین به باال نشان دهنده وجود موفقی اطالعات

  هاي زیر قابل بررسی است:مؤلفه

کردن منافع کوچک و  منافع بزرگ و پایدار، مستلزم فدادستیابی به  . نگرش بلند مدت در سازمان:1

-دانند به کجا میحداقل افراد کلیدي می ازمان و یاآنی است. در پرتو نگرش بلند مدت تمام آحاد س

  شود.دت نظر در ارکان مختلف سازمان میروند و چه راهی در پیش رو دارند، که خود سبب وح

که در آن همه عوامل مهم در  نیازمند شرایط توسعه است. شرایطی تحول در سازمان، . انسجام:2

افزایی، از باشند و با استفاده از پدیده هم هسو داشتآوري توسعه، کنار هم حضوري سازگار و همپدید

  مند شوند.هاي خود بهرهامکانات و تالش

. ظرفیت فراگیري: به دلیل شدت تغییرات محیطی و افزایش عدم قطعیت در روند بر اثر این 3

هاي موفق هاي امروزي بیش از هر زمان دیگري پیچیده تر شده است. سازمانتغییرات، اداره سازمان

هاي خود براي رویارویی با شرایط محیطی ره در حال آموختن و توسعه قابلیتهایی هستند که همواآن

  جدید هستند.

نوآوري، نوسازي و تطابق با محیط از مهمترین عالیم مشخصه یک سازمان سالم . سطح نوآوري: 4

  است.

توان است. به طوري که میهآوري اطالعات از مؤثرترین توانمندسازها در سازمانآوري: فن. سطح فن5

ادعا کرد حتی در صورت وجود سایر توانمندسازها، بدون فناوري اطالعات، تحقق سازمان سالم ناقص 

  و یا غیر ممکن خواهد بود.

هاي مشترك که بر رفتار و ارزشاي از باورها ی: فرهنگ سازمانی در قالب مجموعه. فرهنگ سازمان6

اي براي دستیابی به محیط سالم تواند به عنوان سرچشمهگذارد، مییسازمان اثر مهاي اعضا و اندیشه

  اداري به حساب آید.

زمان از سالمت ها و فرایند سا، فرض بر آن است که چنانچه وروديهاي خروجیدر رویکرد شاخص 

  هاي ذیل اطمینان حاصل نماید.مت عملکرد آن با استناد به مؤلفهتواند از سالبرخوردار باشد، می
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منابعی که به  . سود یا ارزش افزوده مهمترین مؤلفه در این شاخص است، چنانچه سازمان به نسبت1

  آوري مناسبی برخوردار باشد، دلیل بر سالمت آن است.کار گرفته، از سود

، توان گفت بین ارباب رجوع و کارمند، ایجاد یک ارتباط موفقرضایت و وفاداري ارباب رجوع: می .2

بایست یک رابطه عاطفی باشد نه رابطه مبتنی شود، این ارتباط میموفقیت محسوب می کلید طالیی

  بر تجارت، باید درك کنیم که ارباب رجوع به ما وابسته نیست بلکه ما به او وابسته ایم.

. نیروي انسانی توسعه یافته با قدرت جایگزینی: نشانگر توانایی سازمان، در جایگزین کردن نیروهاي 3

 هایی است که به دلیل بازنشستگی، استعفا و یا اخراج خالی هستند.ی در پستداخل

  سالمت سازمانی از منظر الیدن و کلینگل -4- 2-2

رزیابی سالمت سازمانی هاي تحقیق آماري که در مورد ا) با توجه به یافته2000(1الیدن وکلینگل

  ]:26،28اما مرتبط به هم) ارائه کردند[ گانه(بعد جدامؤلفه  11اند براي سالمت سازمانی داده

بعد اول) ارتباط: در سازمان سالم ارتباط مستمر میان کارکنان و به همان خوبی میان زیردستان و 

 فرادستان باید تسهیل شود. ارتباط باید دوطرفه باشد و در سطوح مختلف سازمان برقرار باشد. در

  اندازه اهمیت اسناد و مدارك نوشته شده، مهم است. هاي چهره به چهره به همانسازمان سالم، بحث

به طور  دوم) مشارکت و درگیر بودن در سازمان: در یک سازمان سالم کارکنان همه سطوحبعد 

 شوند.هاي سازمان میمناسبی درگیر تصمیم گیري

کارکنان بعد سوم) وفاداري و تعهد: در سازمان سالم یک جو اعتماد باالیی میان اشخاص وجود دارد. 

  کنند شرکت آنها مکان خوبی براي کارکردن است.تند که سر کار بیایند و احساس میمنتظر این هس

هرت مثبت را بعد چهارم) اعتبار یا شهرت موسسه یا شرکت: یک سازمان سالم ادراکات از اعتبار و ش

  خود ارزش قائلند. کند و کارکنان به طورکلی به شهرت و اعتبار بخش یا حوزهبه کارکنان منعکس می

ستانه در جایی که کارکنان عمدتأ بعد پنجم) روحیه: روحیه مناسب در سازمان به وسیله یک جو دو

  همدیگر و شغلشان را دوست دارند . 

                                                
1-  Lynden & Klingle 
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اخالقی وجود ندارد. کارکنان تمایل دارند رفتار غیر یک سازمان سالم عمومأبعد ششم) اخالقیات: در 

  ائل شوند و جایی را براي سیاست در سازمان نبینند.بیشتر به اخالق باطنی ارزش ق

 ت درآورن استعداددر یک سازمان سالم کارکنان براي به فعلیبعد هفتم)شناسایی و بازشناسی عملکرد:

کنند ارزشمند هستند، ها احساس میآن گیرند، عمومأشوند و مورد حمایت قرار میهایشان تشویق می

  شوند.شناسی و مراقبت شناسایی میي پیشرفت درون یک جوي از حقی براها به طور مناسبآن

هایشان را تشخیص توانند تمرکز باالي بخشهدف: درون یک جو سالم کارکنان میبعد هشتم) مسیر 

  دهند و اهداف را در درون سازمان تشخیص دهند چون در تشخیص اهداف مشارکت دارند.

دهی و اثربخشی سازمان به شمار اي بر سودتعیین کننده ه عنوان عاملبعد نهم) رهبري: رهبران ب

  کنند.ها رابطه برقرار میرفتاري دوستانه دارند و کارکنان به راحتی با آن روند و عمومأمی

اي براي بعد دهم) بهبود یا توسعه کارایی کارکنان: در یک محیط سالم سازمانی، اغلب هیأت ویژه

  یروهاي موجود در سازمان وجود دارد.حمایت از آموزش و بهبود مستمر ن

بعد یازدهم) کاربرد منابع: کارکنان باید مشاهده کنند که منابع و امکانات به طور شایسته و به طریق 

  سازگار با انتظارات آنها از پیشرفتشان، بین آنها تقسیم شده است.

  ویژگی هاي سازمان سالم -5- 2-2

  ]:9ا به شرح زیر بیان می کند[هاي سازمان سالم رویژگی )1370ساعتچی (

 ها در جهت اهداف ن سازمان روشن است و کلیه فعالیتاهداف مؤسسه براي اکثریت کارکنا

  پذیرد؛ انجام می

 مند به اعالم نظرات خود در مورد کنند و عالقهان نسبت به سازمان احساس تعلق میکارکن

  شود؛میوش بینی اقدام مشکل هستند؛ زیرا نسبت به حل آنها با خ

 شوند. کارکنان در مسائل در چارچوب امکانات موجود به صورت فعال و واقع بینانه برطرف می

و مقام رسمی با یکدیگر همکاري جهت حل مشکالت به صورت غیر رسمی و فارغ از عنوان 
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ی کنند و حتند مدیران سطح باال چگونه فکر میکنند و درگیر این نیستند که ببینمی

  دهند؛رئیس مؤسسه را مورد سؤال قرار مینظرات ها و خواسته

 سسه بر اساس عواملی از قبیل توانایی، احساس گیري براي افزایش کارایی مؤتصمیم

  گیرد؛ب و تجزیه و تحلیل منطقی صورت میمسئولیت، وجود اطالعات، حجم کار، زمان مناس

 و برقراري نظم صورت میي، عملکرد نگرها، آیندهریزي در مؤسسه بر اساس واقعیتبرنامه-

گیرد و در این مورد روحیه همکاري وجود دارد. به عبارت دیگر، قبول مسئولیت توسط 

  شود؛عال کلیه اعضا به خوبی مشاهده میمشارکت ف

 هاي منطقی کارکنان سطوح پایین سازمان مورد توجه و احترام است؛قضاوت و خواسته  

  زهاي شخصی و گیرند، شامل نیاصل قرار میبررسی و حل و فمسائلی که در مؤسسه مورد

  شود؛روابط انسانی نیز می

 کارکنان آماده براي کمک و گیرد.ه صورت آزاد و داوطلبانه صورت میتشریک مساعی ب

-ند و در این راستا تالش زیادي میهمکاري سازنده در جهت نیل به اهداف تعیین شده هست

  کنند؛

  ،ه و خود را مؤظف به براي رفع آن با یکدیگر متحد شدهرگاه بحرانی مؤسسه را تهدید کند

  دانند؛رفع بحران می

 گردد، شود و به طور مؤثر با همکاران مطرح میگیري مهم تلقی میتضاد در امر تصمیم

  دارند و از دیگران نیز همین توقع را دارند؛کنند ابراز میکارکنان آنچه را احساس می
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 نمایی و ر زیادي براساس طریق وکوشش خود یادگیرنده و راهیادگیري حین انجام کار به مقدا

و توانا براي گیرد. کارکنان یکدیگر را به عنوان یک فرد مستعد توصیه یاد دهنده صورت می

  بینند؛یادگیري و توسعه می

  گیرد؛پیشرفت کار به طور عادي انجام میانتقاد گروهی در ارتباط با  

 تعلق دارند و کارکنان نسبت به یکدیگر احساس احترام و  صداقت در رفتار کامأل مشهود است

  کنند؛و خود را تنها حس نمی

 کنند و ها مشارکت میکارکنان کامأل محرك هستند، براساس انتخاب و عالقه در فعالیت

  حضور در مؤسسه برایشان مهم و لذت بخش است؛

 و در مواقع لزوم، شود ه اعمال میپذیري در موسسمدیریت و رهبري به صورت انعطاف

  دهد؛ها و تغییرات محیط تطبیق میمدیریت و سازمان خود را با موفقیت

  حس اعتماد، آزادي و مسئولیت متقابل در بین همکاران زیاد است. افراد واقف هستند که چه

  چیزهایی براي سازمان مهم است وچه چیزهایی کم اهمیت؛

 ییر، مورد قبول مدیریت و کارکنان موسسه قبول ریسک به عنوان یکی از شرایط توسعه و تغ

  است؛

  موسسه معتقد است که افراد باید از اشتباهات گذشته یاد بگیرند که چنین اشتباهاتی چه

  اثراتی در کار داشته است؛

  عملکرد ضعیف در مؤسسه به فوریت تشخیص داده می شود و به طور مناسب و دسته جمعی

  گردد؛میبراي رفع آن اقدام 
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 ازمانی و خط مشی ها و دستورالعمل ها طوري تنظیم شده است که بتواند کارکنان ساخت س

در ضمن را در انجام وظایف کمک کرده و بقا و سالمت مؤسسه را در بلند مدت تضمین کند. 

کند تا ي سازمان در موارد لزوم تغییر میهاها و خط مشیساخت سازمانی، دستورالعمل

  یط محیطی تطبیق دهد؛مؤسسه بتواند خود را با شرا

  در مؤسسه عالوه بر نظم؛ تحرك سازنده وجود دارد و ابداعات و ابتکارات به مقدار زیادي

صورت عدم کارایی کنار گذاشته  هاي سنتی مورد سؤال قرار گرفته و درمشهود است. روش

  شود؛می

 خدمات مؤسسه ت و یا سازمان سرعت خود را با امکانات و تغییرات بازار که خریدار محصوال

 دهد و کارکنان سعی در پیش بینی آینده دارند؛است تطبیق می

  بین مسئولیت و اختیار تعادل و توازن منطقی وجود دارد و امور مؤسسه به دلیل نداشتن

  شود.روکراسی بیمار، به سرعت انجام میبو

  ویژگی هاي سازمان ناسالم -6- 2-2

  ]:26دارند[ان ناسالم را به شرح زیر بیان میسازمهاي ی از نشانه) برخ2000الیدن و کلینگل(

 کاهش سودمندي و منفعت سازمان؛ -

 افزایش غیبت کارکنان؛ -

 هاي ارتباطی باز؛فقدان کانال -

 اتخاذ همه تصمیمات در سطوح عالی سازمان؛ -

 فقدان تعهد کارکنان نسبت به سازمان؛ -

 وجود سطوح پایینی از روحیه و انگیزش در کارکنان؛ -

 گاشتن اعتبار سازمان توسط کارکنان؛نادیده ان -



 مبانی نظري و پیشینه تحقیق                                                                           فصل دوم 

 

٢٥ 
 

 وجود رفتارهاي غیر اخالقی در سازمان؛ -

 فقدان اهدافی منظم و دسته بندي شده؛ -

 فقدان دوستان مجرب و با اطمینان براي کارکنان در سازمان؛ -

 فقدان برنامه آموزشی و توسعه اي؛ -

  فقدان اعتماد بین کارکنان سازمان  -

  اي مختلفهمانی از  نگرشسالمت ساز -7- 2-2

  کند:المی دارد را به شرح زیر بیان میهاي سازمانی که جو س) ویژگی1370عباس زاده(

 در مبانی اطالعات قابل اعتماد است؛  

  داراي قابلیت انعطاف و خالقیت براي ایجاد تغییرات الزم بر حسب اطالعات به دست آمده

  است؛

 نسبت به اهداف سازمان داراي یگانگی و تعهد است؛  

 ید به ارتباط خوب و سالم آورد، زیرا تهدزادي از ترس و تهدید را فراهم میت داخلی و آحمای

ازمان، حفاظت از دهد و به جاي عالقه به کل سرساند، قابلیت انعطاف را کاهش میآسیب می

  ].29کند[خود را تحریک می

 سازمان، هايمشی خط ،امور اداره شیوه کارکنان، برداشت و تلقی طرز چون ) عواملی1980(1هرزبرگ

 استقرار دستمزد، و حقوق سطح منزلت، و مقام کاري، شرایط کاري، امنیت سرپرستی، میزان و ماهیت

 و تأمین براي را کارکنان شخصی زندگی و مرئوسان و همکاران سرپرستان، جانبه، دو متقابل روابط

 را کارمندان چنان است ممکن لعوام این نبود است، معتقد و است دانسته الزم سازمان سالمت حفظ

  .]18اندازند[ مخاطره به را آن موجودیت و کرده ترك را سازمان که سازد رضایت عدم دچار

                                                
1-  Herzberg 
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احساس کنند کاري سودمند ) زمانی سازمان سالم است که کارکنان 1989(1از دیدگاه کیت دیوس

گیز را که اري شوق اندهند و به احساس رشد و پرورش شخصی دست یابند. آنان بیشتر کانجام می

پذیرند. بسیاري از کارکنان مسئولیت و فرصت آورد دوست دارند و میخشنودي درونی فراهم می

خواهند که به سخنانشان گوش داده شود و با کنند. آنان میشرفت و کامیابی شغلی را جستجو میپی

خواهند که اطمینان یابند هستند آنان میآنان چنان رفتار شود که گویی هریک داراي ارزش وجودي 

  ].30کند[هاي آنان دلسوزي میها و دشواريبه راستی براي نیاز سازمان

  مرور تحقیقات مربوط به سالمت سازمانی -2-3

در تحقیقی به بررسی رابطه سالمت سازمانی و استرس معلمان پرداخت و به این  ) 1986(  2هوبرت

ربوط است و داري به تغییرات سالمت سازمانی ممعنی ان استرس به طورنتیجه رسید که تغییرات میز

 ].31رود[یزان استرس معلمان نیز باالتر میتر باشد، مهرچه جو مدارس ناسالم

گیري مدیران و هاي تصمیمد با عنوان بررسی رابطه بین شیوهدر تحقیق خو )1379رجایی پور (

مدیران مدارس در بکار سید که اگر سالمت سازمانی مدارس متوسطه شهر اصفهان به این نتیجه ر

ها در تمام ابعاد بهبود خواهد گیري مشارکتی اهتمام ورزند، سالمت سازمانی مدرسه آنبردن تصمیم

  ].32یافت[

دار بین ادراك معلمان از سالمت سازمانی و توانمندي همبستگی مثبت معنی )1999(3لیکاتا و هارپر

-ر میزان تأکید علمی آن افزوده میاي سالم و توانمند بود بزمانی که مدرسه مدرسه به دست آوردند؛

 ].33[ شد

تحقیقی تحت عنوان رابطه بین ادراك معلمان از سالمت سازمانی مدرسه و اعتماد  )1999( 4مایلر

هاي تحقیق نشان داد که بین ادراك معلمان از کاران و سازمان انجام داد. یافتهدبیران به مدیر، هم

                                                
1- Kitth Davis  
2- Hubert  
3- Likuta and Harper 
4- Miller  
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داري وجود دارد ن و مدرسه همبستگی مستقیم و معنیو اعتماد به مدیر، همکارا سالمت سازمانی

]34.[ 

هاي ارتباطی مدیران با سالمت رابطه مهارت«درمطالعه خویش تحت عنوان  )1383آهنچیان(

از هاي باالتر در دانشگاه فردوسی به این نتیجه رسید که مدیران دانشگاه داراي مهارت »سازمان

ها از سالمت سازمانی باالتر از متوسط برخوردارند. هاي ارتباطی هستند و دانشکدهینهمتوسط در زم

مدیران و سالمت سازمانی  هاي ارتباطیهمچنین پژوهش حاضر وجود ارتباط معنادار بین مهارت

  ].35دهد[ها را نشان میدانشکده

مدیریت تعارض و سالمت  هاين استراتژيرابطه بی«در تحقیقی با عنوان  )1384زارع و کرامتی(

هاي مدیریت تعارض این نتیجه رسید که بین استراتژي به »هاي شهرستان شیروانسازمانی دبیرستان

ها به که ارتباط بین هریک از استراتژي و سالمت سازمانی مدارس رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد

      مدیران آنها از استراتژي  رسی کهصورت جداگانه با سالمت سازمانی مدارس نیز وجود دارد، مدا

کنند داراي سالمت سازمانی باالیی هستند. مدیرانی که گرا در مدیریت تعارض استفاده میحلراه

کنند داراي سالمت سازمانی متوسطی نترل در مدیریت تعارض استفاده میمدارس آنها از استراتژي ک

  ].36هستند[

ود با عنوان بررسی رابطه کانون کنترل مدیران با سالمت نامه خدر پایان )1385عزیزي مقدم(

سازمانی مدارس شهرستان مهاباد دریافت که سالمت سازمانی در مدارسی که مدیران آنها کانون 

نی هستند در سطح کنترل درونی دارند با سالمت سازمانی مدارسی که مدیران آنها داراي کنترل بیرو

  ].37ها بیشتر است[میزان در مدارس درونی دار دارد، و اینتفاوت معنی 05/0

وري یت مدیران، سالمت سازمانی و بهرهخالق«در تحقیقی تحت عنوان  )،1386حقیقت جو و ناظم(

وري رابطه به این نتایج رسیدند: بین سالمت سازمانی و بهره »کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کشور

وري گردد. تواند منجر به افزایش میزان بهرهنی میمت سازماوجود داشت؛ یعنی باال رفتن میزان سال
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بین میزان سالمت سازمانی و خالقیت مدیران رابطه معکوس وجود داشت، اما معنادار نبود؛ یعنی با 

  ]38افزایش میزان سالمت سازمانی از میزان خالقیت مدیران کاسته شده است[

هاي استان عهد سازمانی دبیران دبیرستانبه بررسی ارتباط سالمت سازمانی و ت )1386زاهد بابالن(

آن همبستگی مثبت گانه المت سازمانی با تعهد و انواع سهاردبیل پرداخت و به این نتیجه رسید که س

هایی که سالمت سازمانی باالیی دارند، معلمان متعهدتري دارند. از میان ابعاد سالمت دارد و دبیرستان

بینی تعهد دهی قابلیت پیشمدیر، پشتیبانی منابع و ساخت فوذسازمانی، روحیه، تأکید علمی، ن

یرات این پنج بعد قابل تبیین  درصد از واریانس تعهد سازمانی به وسیله تغی 40سازمانی را دارند و 

  ].6باشد[می

رابطه سبک تفکر و کارآفرینی مدیران با «در تحقیقی تحت عنوان  )1387حقیقت جو و همکاران(

به این نتایج رسیدند که بین کارآفرینی و  »هاي علوم پزشکیارکنان دانشگاهازمانی کسالمت س

تواند منجر به افزایش سالمت سالمت سازمانی رابطه وجود دارد یعنی باال رفتن میزان کارآفرینی می

یران دار وجود دارد. مدران با سالمت سازمانی رابطه معنیسازمانی گردد. بین سبک تفکر (اجرایی) مدی

هاي مؤثر هاي علوم پزشکی گامتوانند در ارتقاء سالمت سازمانی دانشگاهسبک تفکر اجرایی بهتر می با

  ]. 39بردارند[

هاي بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران گروه «در پایان نامه خود تحت عنوان  )1387موید(

ن نتیجه رسید که منبع به ای  »هاي دولتی شهرستان اصفهانآموزشی و سالمت سازمانی در دانشگاه

هاي آموزشی تنها بر مؤلفه روحیه، منبع قدرت اجبار بر مؤلفه پشتیبانی قدرت مرجعیت مدیران گروه

یه و منابع قدرت قانونی منابع، منبع قدرت تخصص بر مؤلفه هاي پشتیبانی منابع، تأکید علمی و روح

  ].40سالمت سازمانی تأثیر داشتند[ هاي پشتیبانی منابع، مالحظه گري و تأکید علمی ازبر مؤلفه

بررسی رابطه سالمت سازمانی مدارس و فرسودگی «تحقیقی تحت عنوان ) 1387عزیزي مقدم (

به این نتیجه دست یافت که بین دو متغیر  »شغلی دبیران در مدارس راهنمایی شهرستان مهاباد

 =34/0rار وجود دارد (سالمت سازمانی مدرسه و فرسودگی شغلی دبیران رابطه معکوس و معناد
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-توان به تبیین و پیشریق سالمت سازمانی و ابعاد آن می). وي همچنین دریافت که از ط P>01/0و

  ].41بینی فرسودگی شغلی دبیران پرداخت[

سازمانی در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سالمت )1387میرکمالی(

 هاي مشارکت کارکنان،این نتیجه رسید که از بین مؤلفه تهران بهدبیرستان هاي پسرانه دولتی شهر 

بین، معیار هاي پیشهاي مشارکت در تغییر و تحول و مشارکت در حل مسئله به عنوان متغیرمؤلفه

هاي پسرانه دولتی سازمانی دبیرستاني نهایی رگرسیون براي توضیح تغییرات سالمتورود به معادله

  ]. 42آوردند[ شهر تهران را به دست

بررسی بین تعهد سازمانی معلمان و سالمت سازمانی مدرسه «در تحقیقی با عنوان  )2009(1سزگین

هاي تعهد به این نتیجه رسید که رابطه مثبت معناداري بین مؤلفه »در مدارس ابتدایی ترکیه 

حرفه اي از ابعاد  سازمانی و سالمت سازمانی وجود دارد. سه بعد روحیه، یکپارچگی سازمانی، رهبري

اي نقش قابل توجهی در تعهد سازمانی داشتند. رهبري حرفهسالمت سازمانی ارتباط قابل توجهی با 

داقت سازمانی بیشتر و بینی تعهد سازمانی دارد. نتایج نشان داد که معلمان در مدارس با صپیش

  ]. 7اي و روحیه خوب درك بهتري از تعهد سازمانی دارند[رهبري حرفه

داري را بین تحلیل رفتگی معلمان و سالمت سازمانی در ارتباط منفی و معنی )2009(2صابانچی

مدارس گزارش و عنوان کرد که تحلیل رفتگی معلمان می تواند عامل تأثیرگذاري بر سالمت سازمانی 

 ].43مدارس باشد[

هاي مثبت نگرش بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و«در تحقیق خود تحت عنوان  )1388انصاري(

اداري بین به این نتیجه رسید که رابطه مثبت و معن »کارکنان در ادارات امور مالیاتی استان اصفهان

به دلیل که توجه به سالمت سازمانی هاي مثبت کاري وجود دارد و اینسالمت سازمانی و نگرش

ردار است. در بین رخواز اهمیت زیادي در سازمان ب هاي کاري دارد،تأثیري که بر اعمال تالش

                                                
1- Sezgin 
2- Sabanci 
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هاي مثبت کاري بر حسب محل خدمت، گر، رابطه بین سالمت سازمانی و نگرشمتغیرهاي تعدیل

سابقه خدمت و پست سازمانی متفاوت است اما این رابطه بر حسب تحصیالت و سن تفاوت چندانی 

  ].3ندارد [

ریتی مدیران با اثربخشی رابطه دانش مدی«، تحقیقی تحت عنوان )1388آهنچیان و ظهورپرونده (

انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که رابطه  »و سالمت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد

-دارس وجود ندارد. همچنین بیان میمعناداري بین دانش مدیریتی با اثر بخشی و سالمت سازمانی م

أثیري در سالمت سازمانی کند که این یافته نباید باعث این نتیجه گیري شود که دانش مدیریتی ت

آموزش و  هایی که رابطه اثربخشی باندارد. براساس رابطه سالمت با اثر بخشی و به استناد پژوهش

ند در سالمت کتی نخواهد بود. به عالوه بیان میگیري درسدهد این نتیجهرشد حرفه اي را نشان می

  ].44ر کارکنان منطقی است[اي چون انگیزه و توانایی مدیر و سایسازمانی عوامل اولیه

پزشکی درباره میزان استقرار دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم  )1388سیدجوادین و همکاران(

هاي سالمت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را بررسی کردند و مشاهده کردند که شاخص

لوم پزشکی اصفهان به ه عمیزان استقرار شاخص ورودي و شاخص فرایندي سالمت سازمان در دانشگا

خروجی سالمت سازمانی به طور دار کمتر از سطح متوسط بوده، ولی میزان استقرار شاخص طور معنی

هاي الزم ها به این صورت بود که زمینهدار بیشتر از سطح متوسط بوده است. نتیجه گیري آنمعنی

فهان بر اساس مدل هاي سالمت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصبراي استقرار شاخص

  ].45سیستماتیک سالمت سازمانی وجود ندارد[

به بررسی رابطه بین سالمت سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس مدیریت  )1388شریعتمداري(

آموزش و پرورش شهر تهران پرداخت و به این نتیجه رسید که بین کلیه ابعاد سالمت سازمانی و اثر 

هاي ایجاد سالمت ود دارد و اگر مدیران مدارس در به کاربردن روشبخشی سازمانی رابطه معنادار وج

  ].14سازمانی تالش کنند، اثر بخشی مدارس آنها در تمام ابعاد بهبود خواهد یافت[
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با عنوان رابطه عملکرد آموزشی با سالمت سازمانی در مدارس  )1388کاکیا(نتایج حاصله از تحقیق 

اند و مت سازمانی مطلوب برخوردار نبودهمورد مطالعه از سال نشان داد که در حدود یک سوم مدارس

نی هستند که درصد از مدارس نیز داراي مدیرا 30همچنین معلمان معتقد هستند که در حدود 

تنی بر فرضیه اصلی تحقیق هاي گوناگون ضعیف است. از این گذشته، نتایج مبعملکرد آنان در حوزه

  ].46انی با عملکرد مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد[دهد که میان سالمت سازمنشان می

در پژوهشی با عنوان رابطه بین سالمت سازمانی و اعتماد سازمانی در مدارس به این  )2010(1بابالن

 داري با اعتماد سازمانی و همچنین با تمامیالمت سازمانی ارتباط مثبت و معنینتیجه رسید که س

بینی توجه از ابعاد سالمت سازمانی پیشدارد. روحیه، تأکید علمی، رسیدگی و ابعاد اعتماد سازمانی 

  ]. 47کننده اعتماد سازمانی هستند[

به بررسی ارتباط سالمت سازمانی با عملکرد مدیران آموزش و پرورش  )1389امینی سابق و  والیی(

ینان بین سالمت سازمانی درصد اطم 99شهرستان ساوه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که با سطح 

داري وجود دارد. یعنی هرچه سالمت راکی) مدیران ارتباط مثبت و معنیو عملکرد (فنی، انسانی و اد

  ].48سازمانی افزایش یابد، عملکرد مدیران نیز افزایش خواهد یافت[

د سازمانی در پایان نامه خود با عنوان رابطه سالمت سازمانی و انگیزه شغلی با تعه )1389اسمعیلی(

در دبیران دوره آموزش متوسطه شهرستان سیریک به این نتیجه رسید که بین سالمت سازمانی و 

داري وجود دارد. بین سالمت سازمانی و انگیزش تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی انگیزش شغلی با

تعهد سازمانی را ی قادرند داري وجود دارد. سالمت سازمانی و انگیزش شغلشغلی رابطه مثبت و معنی

  ].49بینی کنند[پیش

در تحقیقی به بررسی رابطه مدیریت دانش و سالمت سازمانی با کارآفرینی  )1389ناظم و همکاران(

و کارآفرینی کارکنان  کارکنان تأمین اجتماعی پرداختند و به این نتایج رسیدند: بین سالمت سازمانی

                                                
1-Babelan  
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 58نش و سالمت سازمانی به صورت مشترك، حدود داري وجود دارد. متغیر مدیریت دارابطه معنی

  ].50کنند[درصد از تغییرات متغیر میزان کارآفرینی را تبیین می

رابطه بین سبک رهبري تحولی مدیران و «، تحقیقی تحت عنوان )1389مظلومی و شاه طالبی (

رسیدند که بین  انجام دادند و به این نتیجه »سالمت سازمانی مدارس ابتدایی دخترانه شهر اصفهان

مالحظهدي، نفوذ مدیر، هاي سالمت سازمانی (یگانگی نهارهبري تحولی مدیران و کلیه شاخص سبک

علمی) مدارس ابتدایی دخترانه شهر اصفهان،  دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تأکیدگري، ساخت

  ].51رابطه معناداري وجود دارد[

طه کیفیت زندگی کاري و سالمت سازمانی با راب«در تحقیق خود تحت عنوان  )1389ساعدي (

به این نتیجه رسید که بین کیفیت زندگی کاري و سالمت سازمانی با خشنودي  »خشنودي شغلی

  ].52شغلی همبستگی معناداري وجود دارد[

بررسی نسبی سالمت روانی بر سالمت  «در تحقیق خود با عنوان  )1389علی دوست قهفرخی(

هاي بهبود شخصی از به این نتیجه رسید که مؤلفه »یت بدنی استان اصفهانسازمانی در ادارات ترب

(نوآوري، سازگاري، روحیه، شایستگی ارتباطات و یکپارچگی)، مؤلفه  سالمت روانی بر پنج مؤلفه

، ستگی حل مسئله، شایستگی ارتباطات(سازگاري، شای کنترل اضطراب از سالمت روانی بر پنج مؤلفه

روحیه)، مؤلفه عالیم احساس توانایی و خوب بودن از سالمت روانی نیز بر هفت  پشتیبانی منابع و

مؤلفه (نوآوري، شایستگی حل مسئله، سازگاري، تمرکز بر اهداف، شایستگی ارتباطات، روحیه و 

یکپارچگی) مؤلفه توانایی مقابله با مشکالت روزمره و فشارهاي زندگی از سالمت روانی نیز بر هفت 

گاري، شایستگی حل مسئله، تمرکز بر اهداف، شایستگی ارتباطات، روحیه، استقالل و (ساز مؤلفه

  ].27یکپارچگی) از سالمت سازمانی تأثیر دارد[

نامه خود با عنوان رابطه بین ابعاد هویت و سالمت سازمانی در کارکنان در پایان )1389عباسیان(

ین نتیجه رسید که بین ابعاد هویت با تمرکز به ا 1389اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در سال 

مختاري و ، خودبر اهداف، کفایت ارتباطات، کاربرد منابع، اتحاد و همبستگی، روحیه، نوآور بودن



 مبانی نظري و پیشینه تحقیق                                                                           فصل دوم 

 

٣٣ 
 

هاي تعادل . همچنین بین ابعاد هویت و مؤلفههاي سالمت سازمانی رابطه وجود داردسازگاري از مؤلفه

  ].53داري مشاهده نشد[قدرت و شایستگی حل مسئله ارتباط معنا

رابطه جو سازمانی و سالمت سازمانی بین «تحقیقی تحت عنوان  )،1389خمیري و همکاران(

انجام دادند و به این نتایج رسیدند که: بین جو سازمانی و  »هاي شهر بندرعباسدبیران دبیرستان

ر مشغول، رفتار ناامیدانه، سالمت سازمانی رابطه معناداري وجود دارد. بین جو سازمانی در ابعاد رفتا

توان معناداري وجود دارد. در نتیجه میرفتارصمیمی، حمایتی، دستوري، با سالمت سازمانی رابطه 

که بتواند به طور مؤثر سالمت سازمانی را بکار بندد باید به مطالعه انواع جو گفت سازمان براي این

تار مشغول معلمین بیشترین سهم در پیش سازمانی بپردازد. همچنین به این نتیجه رسیدند که رف

 ].54بینی سالمت سازمانی دارد[

هاي دولتی شهر هاي سازمانی دانشگاهدکتري خود با عنوان تحلیل عارضه در رساله )1389رحیمی(

اصفهان بر اساس مدل شش جعبه از دیدگاه اعضاي هیأت علمی و ارتباط آن با سالمت سازمانی و 

هاي وس و معناداري بین هریک از مؤلفهنتیجه رسید که رابطه منفی، معک کیفیت محیط کار به این

  ].55یابی با کیفیت محیط و سالمت سازمانی وجود دارد[عارضه

مانی در سازبا عنوان بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سالمت )1390لطفی منش(نامه نتایج پایان

همبستگی مثبت و  05/0شان داد که در سطح هاي ورزشی شهر اصفهان ناداره تربیت بدنی و هیأت

هاي ورزشی شهر اصفهان بدنی و هیأتمعناداري بین مدیریت دانش و سالمت سازمانی کارکنان تربیت

  ].56وجود دارد[

  مبانی نظري مربوط به تعهد سازمانی - 2-4

شته باشد، تري دابهاست و هرچه این سرمایه کیفیت مطلوي انسانی، مهمترین سرمایه سازماننیرو

احتمال موفقیت، بقا و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد شد؛ لذا باید در مورد بهبود کیفی نیروي انسانی 

وفادار،  سعی فراوان کرد زیرا این اقدام هم به نفع سازمان است و هم به نفع افراد. نیروي انسانی

تر از وظایف حاضر است فراهاي سازمان و متمایل به عضویت سازمانی که سازگار با اهداف و ارزش
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تواند عامل مهمی در اثربخشی سازمان باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان مقرر فعالیت کند، می

توأم با باال رفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت، تأخیر و ترك خدمت کارکنان است و 

آورد. د و توسعه سازمان فراهم میراي رشجبهه سازمان را در اجتماع مناسب جلوه داده و زمینه را ب

انسانی با احساس وفاداري و تعهد سازمانی کم و متمایل به ترك سازمان، نه تنها خود برعکس نیروي

توجهی نسبت به مسائل و کند، بلکه در ایجاد فرهنگ بیت نیل به اهداف سازمانی حرکت نمیدر جه

ات مربوط به تعهد به همین دلیل مطالع ].12مشکالت سازمان در بین دیگر همکاران مؤثر است[

اي افزایش یافته است. توجه به تحقیقات ویژه تعهد هاي اخیر به طور قابل مالحظهسازمانی در دهه

سازمانی نه تنها توسط دانشمندان مدیریت صورت گرفته است بلکه روان شناسان سازمانی و صنعتی، 

]. تحقیقات انجام شده نشان 57[اندزمینه انجام دادهدر این  و جامعه شناسان نیز تحقیقات زیادي را

هاي متفاوتی تعریف شده است و انواع هاي مختلف به شیوهدهد که تعهد سازمانی از دیدگاهمی

دام نوع از انواع تعهد در بایست به طور روشن و شفاف بیان شود که کمختلف دارد. لذا در تحقیقات می

هاي اولیه تعهد داراي دو بعد رفتاري ن مشخص گردد. در بررسیي سنجش آهاباشد و شاخصنظر می

و نگرشی بوده است و سپس دو بعد تعهد مستمر و تعهد عاطفی به آن افزوده شد. برخی از صاحب 

  توان در دو دیدگاه تقسیم بندي نمود:ظران معتقدند تعهد سازمانی را مین

  الف) دیدگاه دو بعدي  

  ب)دیدگاه سه بعدي

باشد. به است که بیشتر ناظر بر ترك خدمت و یا غیبت می تعهد رفتاريد دیدگاه دو بعدي اولین بع

عبارت دیگر تعهد رفتاري را می توان قصد و نیت کارمندان براي ماندن در سازمان تعریف کرد. دومین 

اف ها و اهدتعهد نگرشی، داشتن تعهد به ارزش است. منظور از تعهد نگرشیبعد دیدگاه دو بعدي، 

و هرگز در مقابل یکدیگر باشند این دو بعد در اصول کلی همسو می سازمان و سازگاري با آنهاست.

گیرند بلکه مکمل یکدیگر هستند. بنابراین مدیران باید سعی کنند بین رفتار و نگرش کارمند قرار نمی

دیدگاه سه بعدي تعهد ]. 22ها است[روابط پویایی را حاکم کنند که این امر نیازمند آموزش مداوم آن
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 تعهد مستمر و تعهد ،تعهد عاطفی) مطرح شد که از سه جزء 1991سازمانی توسط میر و الن(

تشکیل شده است. تعهد عاطفی، یعنی میزانی که فرد از نظر روانی و از طریق  هنجاري (تکلیفی)

ت خاطر، لذت و احساساتی مانند وفاداري، مهر و عالقه، گرمی و صمیمیت، تعلق، دلبستگی، رضای

کنند. تعهد مستمر به وابستگی فرد براي ار کردن در سازمان تمایل پیدا میخوشی و غیره به ک

ي ماندن در سازمان به دلیل کارکردن در سازمان بر اساس میزانی که یک فرد احساس ضمانت برا

فرد ند از میزانی که کند. تعهد تکلیفی (هنجاري) عبارتزیاد ترك کردن آن دارد، اشاره میهاي هزینه

شود. به هاي سازمان به آن وابسته میها و مأموریتسازي اهداف، ارزشاز نظر روانی و از راه درونی

]. 13کند[کار کردن در سازمان را منعکس می عبارت دیگر، تعهد تکلیفی احساس مسئولیت به تداوم

کند: تعهد حالتی از ین بیان می) چن1977(1در تعریف تعهد سازمانی به عنوان یک کل، ساالنسیک

دهد، محدود و مقید شده و هایی که انجام میآن فرد از طریق اقدامات و فعالیتشخصیت است که در 

شود که باید انجام چنین فعالیتی را تداوم قدامات این باور در فرد ایجاد میبه دلیل انجام همین ا

) تعریف 1974(2و بولیان ظ نماید. پورتر، استیرزبخشیده و درگیري مؤثر خویش را در انجام آنها حف

مهمی از تعهد سازمانی را ارایه دادند؛ آنها تعهد را چنین تعریف کردند : تعهد عبارت است از قدرت 

ن تعریف را در سه عبارت زیر نسبی تعیین هویت فرد با حضور در یک سازمان. آنها به طور مفهومی ای

  نمایند:بندي میطبقه

  هاي سازمان .قاد قوي براي پذیرش اهداف و ارزشاعتالف) یک 

  ب) یک اشتیاق فراوان براي انجام تالش قابل مالحظه در سازمان.

 ].22ج) تمایل قوي براي تداوم عضویت در سازمان[

هاي مختلفی است که نتایج مختلفی به دنبال دارد. شکل زیر د سازمانی ناشی از عوامل و متغیرتعه

دهد. این مدل توسط موداي و حاصل از تعهد سازمانی را نشان میهد و نتایج عوامل مؤثر بر تع

 ]:   12) ابداع شده است[1982ان (همکار
                                                
1-Salancick 
2-Porter,Steers & Boulian 
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  )1982ز:)،عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی (موداي،پرتز و استیر1-2شکل(

هاي تعهد سازمانی را خود چهار دسته و گروه از پیش شرط) در مدل نظري 1982موداي و همکاران(

 ]: 12بیان کردند[

هاي بررسی شده در این خصوص شامل سن، سابقه خدمت، هاي شخصی و فردي: ویژگیویژگی -1

ام شده سن و سابقه سطح آموزش، جنسیت، نژاد و عوامل شخصی دیگر است. بر مبناي مطالعات انج

خدمت با تعهد ارتباط مستقیم دارد. همچنین سطح آموزش داراي ارتباط معکوس با تعهدسازمانی 

است. این ارتباط معکوس ممکن است ناشی از این باشد که سازمان قادر به بر آوردن انتظارات افراد با 

ست بیشتر به حرفه متعهد باشند تا تحصیالت باال نیست. عالوه بر این، افراد با تحصیالت باال ممکن ا

  به سازمان.

اي بر اي مرتبط با نقش که تأثیر بالقوههمرتبط با نقش: سه جنبه از ویژگی هايویژگی -2

ي شغل یا چالش شغلی، تضاد نقش و ابهام نقش. تحقیقات دسازمانی دارند عبارتند از: حیطهتعه

ده اند. با توجه به اینکه شغل تقویت شرسی کردهمانی را برزیادي ارتباط بین حیطه شغل و تعهدساز

یابد. همچنین مطالعات نتیجه آن تعهدسازمانی افزایش می دهد و در(غنی) چالش شغلی را افزایش می

هاي شخصیتی: ویژگی
تحصیالت،  جنسیت، سن،

 نیاز به موفقیت و غیره

هاي شغلی:      ویژگی
تعیین هویت شغلی،    

 فرصت براي تعامل

هاي ساختاري:  یویژگ
تمرکز  اندازه سازمان،

حیطه نظارت و پیوستگی 
 شغلی

ت کاري:          ربیاتج
، اعتماد هاي گروهینگرش

 سازمانی و غیره
 

 تعهد سازمانی

                   :              نتایج
تمایل به بقا در سازمان         -
حضور به موقع                      -
حفظ کارمندان                  -
افزایش عملکرد شغلی          -
 خیرأکاهش غیبت و ت -
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کند که تعهد با تضاد نقش و ابهام و ابهام نقش را بررسی و بیان می دیگري ارتباط بین تضاد نقش

  نقش ارتباط معکوس دارد.

هاي انجام گرفته در این خصوص، تعهد با میزان رسمیت، هاي ساختاري: بر مبناي پژوهشویژگی -3

با میزان مشارکت افراد  وابستگی وظیفه و عدم تمرکز در سازمان داراي رابطه مثبت است. بعالوه تعهد

  گیري و میزان مالکیت فرد بر واحد تولیدي و کنترل سازمان رابطه مثبت دارد.در تصمیم

دن یا اثرپذیري : تجربیات کاري به عنوان یک نیروي عمده در فرآیند اجتماعی شبیات کاريتجر -4

اي است که بر میزان وابستگی ن امر نیز به نوبه خود عامل عمدهشود و همیکارکنان محسوب می

 ) نیز تعدادي از عوامل مؤثر بر1979گذارد. استیرز و همکاران(کارکنان به سازمان تأثیر میوانی ر

  ]: 12افزایش تعهد سازمانی را به صورت مدل زیر مطرح کردند[

عوامل                                        عوامل سازمانی                                      عوامل غیر سازمانی  

  شخصی

  

  

  

  

  

  

  مدل عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی استیرز و همکاران )،2-2شکل(

: مقدار تعلق و پیوستگی بالقوه اي که کارمند در اولین روز کار خود به سازمان شخصی عوامل -1

پیدا می کند، اصلی ترین عامل شخصی است. افرادي که در روز هاي اول کاري شان خود را خیلی 

متعهد به سازمان نشان می دهند، به احتمال زیاد در سازمان باقی خواهند ماند. آنان مسئولیت هاي 

  فی را خواهند پذیرفت و به عضویت خود در سازمان ادامه خواهند داد.اضا

انتظارات شغلی                                   -
عوامل انتخاب شغلی                                -
ویژگی هاي فردي                                                -
 قرارداد روانی -

                                   حیطه شغلی      -
ویژگی هاي سازمان                             -
بازخورد                                            -
مختاري در کار                     استقالل و خود -
                     چالش شغلی و اهمیت شغلی -
                     گیري مشارکت در تصمیم -
سازگاری اهداف گروه کاری و  -

 اهداف سازمانی 

عدم دسترسی به مشاغل  -
 جایگزین

 تعهد سازمانی
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: عوامل سازمانی مانند حیطه شغل، بازخورد، استقالل و اختیار در کار، چالش عوامل سازمانی -2

دهد. توانایی مشارکت در تصمیم گیري مربوط غلی، مشارکت رفتاري را افزایش میشغلی و اهمیت ش

نسبت  تعهد مؤثر است. سازگاري بین اهداف گروه کاري و اهداف سازمانی، تعهدبه شغل نیز بر میزان 

هاي سازمانی همچون توجه به منافع بهتر کارکنان و مالکیت دهد. ویژگیبه این اهداف را افزایش می

  شود.ثبت باعث افزایش تعهد سازمانی میکارکنان به طور م

نی مؤثر بر افزایش تعهدسازمانی، قابلیت دستیابی : مهمترین عامل غیرسازماعوامل غیرسازمانی -3

  به جایگزین هاي شغلی بعد از انتخاب شغلی فرد است.

  دیدگاه دو بخشی در تعهد سازمانی - 1- 2-4

- به عنوان امري عاطفی یا نگرشی میدو دیدگاه در تعهدسازمانی مطرح است، اولین دیدگاه تعهد را 

-ي عضویت براي تعقیب اهداف میکنند و بنابراین به ادامهسازمان تعیین هویت می نگرد. افراد با

  .) این دیدگاه را مطرح کردند1974(1پردازند. پورتر و همکاران

است. تعهد نگرشی به  گوید اولین بخش تحقیقات سازمان روي نگرش متمرکز) می1971( 2شلدون

]. 58نماید[ان متصل میه هویت فرد را به سازمانجامد کگیري به سوي سازمان میتعهد یا جهت

) ارایه شد. برطبق این دیدگاه 1960(3دیدگاه دیگر که دیدگاه رفتاري تعهدسازمانی است، توسط بیکر

کنند تا احساسات و عواطف مطلوب نسبت به بیشتر به سازمان دلبستگی پیدا میافراد به خاطر منافع 

-هاي رفتاري تعهد تأکید میبر جنبه)، 1977]. ساالنسیک(22[آن، مثل مزایا و ارشدیت یک سازمان

ه بایستی در رفتار و گوید که تعهدسازمانی نبایستی تنها در نگرش نمود داشته باشد بلککند و می

]. تحقیقات صاحب نظران طرفدار دیدگاه نگرشی بیشتر متوجه عوامل 22طور باشد[عمل هم همین

از تعهد شده اند و صاحب نظران دیدگاه  ایجاد کننده تعهد و همچنین دستاوردها و پیامدهاي حاصل

شود و طی که تحت آن شرایط تعهد حاصل میرفتاري بیشتر تحقیقات خود را به شناسایی شرای

                                                
1-Porter and et al  
2-Sheldon 
3-Becher 
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همچنین اثرات چنین رفتاري بر تغییر نگرش متمرکز شده اند. البته باید توجه داشت که این دو 

ناخت صحیح فرایند تعلق و وابستگی به دیدگاه را نباید مخالف هم در نظر گرفت بلکه در حقیقت ش

سازمان با بررسی همزمان تعهد نگرشی و رفتاري حاصل خواهد شد. تجزیه و تحلیل این دو روش 

هاي تند از: درونی کردن اهداف و ارزشبیانگر این است که این دو دیدگاه تشابهاتی دارند که عبار

ها، تمایل به ماندن در سازمان براي یک ارزشمانی در زمینه اهداف و سازمان، وابستگی به شکل ساز

کار هاي آن، رضایت براي حصول اهداف فردي از به ی به منظور خدمت به اهداف و ارزشدوره طوالن

  ].22هاي مورد عالقه سازمان[بردن کوشش براي اهداف و ارزش

  مدل تعهد سازمانی سه بعدي -2- 2-4

ها هریک از محققان در ی را ارائه کردند. به اعتقاد آن) مدل سه بخشی تعهد سازمان1987( 1میر والن

، 2)،کانتر1971]. به عنوان مثال شلدون(59تحقیقاتشان به یک بخش از این مدل توجه داشته اند[

  گیرند.را نوعی وابستگی عاطفی در نظر می) تعهد سازمانی 1974، بوکانان و پورتر()1977ساالنسیک(

حب نظران معتقدند وابستگی عاطفی در تعهدسازمانی نقش چندانی ) و برخی دیگر از صا1970بیکر(

ندارد و تعهد را تمایل به انجام فعالیت هاي مستمر بر اساس تشخیص فرد از هزینه هاي مربوط به 

تمر هاي مسرا تمایل به انجام مجموعه فعالیتترك سازمان تعریف کرده اند به عبارت دیگر آنان تعهد 

  ].60کنند[تعریف می

دارند. آنها تعهد را  )و برخی دیگر از دانشمندان در مورد تعهدسازمانی دیدگاه دیگري1980(3وینر

دانند که فرد در رابطه با مسئولیت خود در برابر سازمان دارد. وینر تعهد را مجموعه اي از اعتقادي می

- سازمان حاصل می که اهداف و منافعها به طریقی اري درونی شده براي انجام فعالیتفشارهاي هنج

  ].61شود تعریف می کند[

                                                
1-Meyer and Allen 
2-Kanter 
3-Weiner 
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) تعهد سازمانی را در سه بخش طبقه بندي می کنند. این سه بخش عبارتند از تعهد 1987میر و الن(

عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی(هنجاري). نقطه مشترك هر سه تعهد این است که یک حالت 

ور ضمنی اشاره به تداوم یا قطع عضویت فرد رد کند و بطسازمان مشخص می روانی روابط کارمند را با

 ].59سازمان اشاره دارد[

ها نشان ) را به همراه محتواي آن1987هاي تعهد سازمانی سه بخشی الن و میر()، مؤلفه3-2شکل (

  دهد.می

  

  

  

  

  

  

  مؤلفه هاي تعهد سازمانی )،3- 2شکل (

 تعهد عاطفی  -3- 2-4

است که با آن یک کارمند  طفی به عنوان کمیتی تعریف گردیدهدر متون علمی تعهد سازمانی عا

بین تعهد  ]. ایشان گزارش نمودند که صدها مطالعه وجود دارد که به تحلیل رابطه62یابد[هویت می

اند. در این تحقیقات همچنین پژوهشگران گزارش هاي مرتبط با آن پرداختهسازمانی عاطفی و متغیر

) 4-2(شوند که به شرح شکلد عاطفی در سه طبقه دسته بندي میعههاي تنمودند که پیش فرض

  می باشد.

  هاي سازمانی شامل عواملی از قبیل اندازه سازمانی، خود مختاري و عدم تمرکز.الف) ویژگی

  هاي فردي شامل جنسیت، سن و سابقه سازمانی.ب) ویژگی

 ج) تجارب کاري شامل حمایت سازمانی و عدالت.

 تعهد سازمانی

                            هنجاري             
(پایبندي به اهداف،ارزش ها و 
  ماموریت هاي سازمان)         

          کار                              - 
ظیفه                                                        و -
 شغل                      -

                               مستمر                  
(فداکاري فردي، نداشتن  

فرصت هاي شغلی دیگر)                          
موافقت                                       -
 محاسبات -

                        عاطفی              
(احساس وابستگی عاطفی)        

وفاداري                                  -
تمایل                                             -
تعلق                                       -
شیفتگی                             -
 خشنودي              -
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  پیش فرض ها  

  دستاوردها     

  

  

  

 

  ]59ها و دستاوردهاي تعهد سازمانی عاطفی[)، پیش فرض4-2شکل(

  تعهد مستمر -4- 2-4

هاي مستمر و بر اساس تشخیص فرد از هزینه تعهد فرد به تمایل انجام فعالیت برخی تعهد مستمر را

هد مستمر، تمایل به انجام مستمر هاي مربوط به ترك سازمان تعریف کرده اند. به عبارت دیگر تع

ود تر فعالیت ها در سازمان است. مطالعات در زمینه تعهد مستمر به نسبت تعهد عاطفی خیلی محد

امل مؤثر بر تعهد سازمانی ها و عوبراي سنجش و تعیین پیش شرط 1993 الن ومیر در سالمی باشد.

].                     62به صورت جدول زیر ارائه نمودند [هاي تعهد سازمانی را شرط اي انجام داده و پیشمطالعه

  هاي تعهد سازمانی مستمر)، پیش شرط1- 2جدول (
  توضیح  پیش شرط هاي تعهد مستمر  ردیف

  هاي دیگر کاربردي ندارد.ازمان فعلی کسب کرده و در سازماننوع مهارتهایی که فرد در س  مهارتها  1

در سازمان فعلی گذرانده است و مدارك آن فقط در این سازمان  هاي آموزشی که فرددوره  آموزش  2

  معتبر است.

گیرد و تغییر سازمان معموالً با تغییر محل زندگی ندگی فعلی خویش خو میفرد با محل ز  تغییر محل زندگی  3

  توام است.

  مانند صرف زمان و انرژي براي یاد گرفتن راه کارها و ...  گذاري فردسرمایه  4

باشد که ممکن است با ترك سازمان آن را از دست منظور اندوخته بازنشستگی فرد می  وق بازنشستگیحق  5

  بدهد.

  منظور تصور فرد از قابلیت دسترسی به مشاغل جایگزین در خارج سازمان می باشد.  هاي شغلیجایگزین  6

 سن

 جنسیت

 سابقه کار در سازمان

 خود مختاري

 حمایت سازمانی

 عدالت

 تعهد عاطفی
 حضور

 عملکرد کارمند

 کاهش ترك خدمت
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  تعهد تکلیفی (هنجاري) -5- 2-4

نمایند. مطالعات صورت گرفته در زمینه تعهد تعریف میلیف به ماندن در سازمان تعهد تکلیفی را تک

به منظور  1990باشد. الن ومیر در سال نوع تعهد عاطفی و مستمر کمتر می تکلیفی به نسبت دو

ها و عوامل مؤثر در تعهد تکلیفی و طراحی شاخصی براي سنجش تعهد تکلیفی، سنجش پیش شرط

ان پیش شرط تعهد تکلیفی اشاره میر به یک متغیر به عنومطالعه انجام دادند. در این مطالعه الن و 

کنند. این متغیر عبارت است از هنجار تعهد سازمانی و به منظور سنجش این متغیر یک پرسشنامه می

  ].22را طراحی نمودند[

  مرور تحقیقات مربوط به تعهد سازمانی - 2-5

ي خدمات جه رسیدند که تعهد سازمانی کارکنان و نحوه ارایهبه این نتی )1995( 1لیالند و همکاران

م نقش و کار تیمی به عنوان آنها رابطه مستقیم و متوسطی با هم دارند؛ در این تحقیق متغیرهاي ابها

هاي اصلی تعهدسازمانی بودند. به عبارت دیگر کارکنان احتماأل به دلیل نداشتن اطالعات محرکه

ا نقش خود و نیز احساس عدم مشارکت، تعهدشان به سازمان کم شده و ضروري و آموزش متناسب ب

 ].63ي خدمات ضعیف خواهد شد[متعاقبأ کیفیت ارایه

در بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده هاي تربیت  )1381حمیدي و کشتی دار(

سازمانی اعضاي مانی و تعهدبدنی دانشگاه هاي کشور به این نتیجه رسیدند که بین الگوي ساختار ساز

وجود دارد. به طوري که هرچه  001/0هاي تربیت بدنی، ارتباط مثبت در سطح هیأت علمی دانشکده

ها از نظر مدیران و اعضاي هیأت علمی ارگانیکی تصور شود، آنها میزان ازمانی دانشکدهساختار س

  ].22باالیی از تعهد سازمانی را دارا خواهند بود[

                                                
1-  Leyland & et al 
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رابطه نسبی تعهد سازمانی و رضایت شغلی با کیفیت ارائه  «در تحقیقی با عنوان  )2004(1مالهوترا

) و رضایت شغلی =203/0r)، تعهد هنجاري(=371/0rبه این نتیجه رسید که تعهد عاطفی( »خدمات

)295/0r=64دار دارد[یه خدمات آنها رابطه مثبت و معنی) کارکنان با کیفیت ارا.[ 

هاي ثر بر تعهد سازمانی کارکنان شرکتتعیین اولویت عوامل مؤ«قی با عنوان در تحقی )1384مدنی(

به این نتیجه رسید که متغیر درك حمایت سازمانی رابطه مستقیم و مثبتی با  »گاز فجر و بیدبلند

ت سازمانی، مشارکت سازمانی، تعهد سازمانی (کل)، تعهد عاطفی و تعهد هنجاري دارد. احساس عدال

ت به کار نیز از تقاي شغلی، نیاز به پیشرفت تحصیلی، احساس امنیت شغلی و نگرش نسبهاي ارفرصت

ج از شرکت نیز متغیري بود هاي شغلی خارودند. فرصتهاي مؤثر بر تعهد سازمانی بجمله سایر متغیر

در شرکت  =40/0rدر شرکت فجر و  =49/0r(ابطه منفی را با تعهد مستمر داشتترین رکه قوي

  ].65بیدبلند)[

ارتباط بین تعهدسازمانی و تحلیل رفتگی «تحقیقی با عنوان  )1385راد و همکاران(صباغیان

انجام دادند. نتیجه تحقیق نشان داد که تعهدسازمانی مدرسان هیأت  »مدرسین تربیت بدنی عمومی

لیل تواند پیشگویی براي تحعلمی بیش از مدرسان حق التدریس می باشد. تنها جزء تعهد عاطفی می

رفتگی مدرسان باشد. مابین تعهد عاطفی و فراوانی فرسودگی عاطفی، تعهد عاطفی و شدت تهی شدن 

  ].66التدریس تفاوت معناداري مشاهده شد[از ویژگی هاي شخصی، در گروه هیأت علمی و حق

پیش بینی تعهدسازمانی اعضاي هیأت علمی «در رساله دکتري خود با عنوان   )1386میر هاشمی(

هاي تعارض نقش، گرانباري به این نتایج رسید که بین مؤلفه »اساس ادراك آنان از محیط کاربر 

نقش، ماهیت تکلیف، پسخوراند، سبک نظارتی مالحظه کار، سلسله مراتب اداري و رسمی بودن با 

 متغیرهاي توان بر اساسدهد که میارد و ضرایب به دست آمده نشان میتعهد سازمانی رابطه وجود د

  ].67اي را براي پیش بینی تعهدسازمانی ارائه کرد[مرتبط با محیط، معادله

                                                
1-Malhotra 
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در تحقیق خود تعهدسازمانی کارکنان شاغل در وزارت هاي آموزش و  )1386قلی پور و همکاران(

حصیالت پرورش، علوم تحقیقات و فناوري و بهداشت را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که بین ت

دار و منفی وجود دارد اما بین جنسیت و تعهدسازمانی و نیز پست سازمانی رابطه معنیو تعهدسازمانی 

  ]:68و تعهدسازمانی رابطه معنی دار مشاهده نکردند. سایر نتایج این تحقیق بدین شرح بود[

 ).=47/0rدار، مثبت و متوسط بدست  آمد (با شغل و تعهدسازمانی رابطه معنیبین عجین شدن  -

 ).=13/0rدار، مثبت ضعیف بدست آمد (روندي و تعهدسازمانی رابطه معنیهبین رفتار ش -

-اي تعهد سازمانی کارکنان کالنتريدر بررسی عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتق )1386حسینیان(

هاي تهران به این نتیجه رسید که همسویی اهداف فردي و سازمانی، تأمین شرایط کسب موفقیت و 

). در این تحقیق اقدامات =05/0p ( باشدهد سازمانی کارکنان تأثیرگذار میتعماهیت کار بر افزایش 

  ].12رفاهی تأثیري بر افزایش تعهدسازمانی کارکنان نداشت[

ها رابطه ی و استرس شغلی مدیران بیمارستاندر تحقیق خود بین تعهدسازمان )1386یعقوبی(

شناختی و هاي جمعیتبرخی ویژگیمعناداري مشاهده نکرد. این محقق در بررسی رابطه بین 

تعهدسازمانی به این نتیجه رسید که بین سابقه کار و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد 

هاي سن، جنسیت، تحصیالت و تعهدسازمانی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین در ین متغیراما ب

انه آن رابطه مثبت، قوي و معنی دار مشاهده تحلیل ضریب همبستگی بین تعهدسازمانی و ابعاد سه گ

  ].853/0r=]( (69) و بعد هنجاري (=687/0r)، بعد عقالیی یا مستمر(=725/0rشد (بعد عاطفی(

که کارکنان در مقایسه تعهدسازمانی کارکنان پاره وقت و تمام وقت مشاهده کرد  )2008(1استفانوس

تعهد مستمر بیشتر نسبت به کارکنان تمام وقت  داري تعهد عاطفی کمتر ازپاره وقت به طور معنی

داري مشاهده شد و کارکنان ). در مقایسه تعهد مستمر کارکنان مرد و زن تفاوت معنی=01/0pدارند(

). همچنین کارکنان داوطلب و نیز سرپرستان =01/0pپاره وقت زن تعهد مستمر بیشتري داشتند(

  ].70ن تمام وقت خود داشتند[پاره وقت تعهد مستمر بیشتري نسبت به همتایا
                                                
1-Stefanos  
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ي سازمان و میزان رضایتمندي، تعهد هاي اندازهدر تحقیق خود بین متغیر )2008(1تارنی وردي

-ها بزرگکند هنگامی که سازمانعاطفی و تعهد مستمر رابطه منفی مشاهده کرد. این محقق بیان می

چنین هنگامی که جایگاه سازمانی یابد. همرضایتمندي و تعهدسازمانی کاهش میشوند میزان تر می

یابد. نتیجه دیگري که این محقق به دست یابد، تعهد عاطفی نیز افزایش می (پست سازمانی) ارتقاء

خط و مشی سازمانی، نوع شغل و  آورد این بود که با افزایش سن کارکنان میزان رضایت از حقوق،

  ].71ترفیع در مدیران افزایش یافت[

هاي سازمان با میزان باالي تعهدعاطفی نتیجه رسید که تناسب فرد و ارزش به این )2008(2آموس

)39/0=β) 27/0) و تعهد هنجاري=β  در ارتباط است. همچنین تناسب مذکور رابطه منفی با قصد (

بارت دیگر، کارکنانی که احساس ). به عβ= -39/0(براي جابجایی و ترك سازمان دارد و نیت کارکنان

ها انجام کنند دقیقأ همان چیزهایی هستند که آناي سازمانی که در آن فعالیت میهکنند ارزشمی

دهند، احتماأل نوعی وابستگی عاطفی به آن سازمان و همچنین نوعی تعهد و التزام براي ماندن در می

 ].72آن سازمان خواهند داشت[

مایی شهر مشهد، در بررسی تعهدسازمانی مدیران و معلمان مدارس راهن )1387داودي پور(

تعهدسازمانی آنان را در حد مطلوب ارزیابی کرد اما بین میزان تعهدسازمانی برحسب جنسیت، رشته 

  ].73داري مشاهده نکرد[حصیالت و سابقه خدمت تفاوت معنیتحصیلی، سطح ت

رابطه بین کیفیت زندگی کاري و تعهد «در تحقیقی با عنوان ) 1387سلطان حسینی و همکاران(

ه رسیدند که همبستگی مثبت و به این نتیج »نی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهانسازما

بدنی استان اصفهان وجود دارد. داري بین کیفیت زندگی کاري و تعهد سازمانی کارکنان تربیتمعنی

تحلیل رگرسیون نشان داد، تعهد عاطفی و تعهد هنجاري تحت تأثیر کیفیت زندگی کاري کارکنان 

  ].74تربیت بدنی استان اصفهان قرار دارد[

                                                
1-Tarniverdi 
2-Amos 
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مشاهده کردند که بین تعهدسازمانی به عنوان کل و عدالت سازمانی ) 1387یعقوبی و همکاران(

). این محققان مشاهده کردند که =46/0rداري وجود دارد(نان بیمارستان رابطه مثبت و معنیکارک

) رابطه معنادار و قوي وجود =62/0rعاطفی( ) و تعهد=73/0rمیان عدالت سازمانی و تعهد هنجاري(

  ].26/0r=](75باشد (و تعهد مستمر این رابطه ضعیف می داشته اما بین عدالت سازمانی

هاي توصیف ارتباط بین پایگاه مهارگري با تعهد سازمانی اعضا هیأت علمی رشته تربیت بدنی دانشگاه

انجام دادند.  1388کاران در سال سلطان حسینی و همدولتی کشور عنوان تحقیقی است که 

دار بین پایگاه مهارگري درونی با تعهد سازمانی و نشان داد که ارتباط مثبت و معنی نتیجه تحقیق

ابعاد آن و همچنین پایگاه مهار بیرونی(قدرت) با تعهد عقالیی و هنجاري و عامل شانس با تعهد 

  ].76بود[ >01/0pعاطفی در سطح 

) 312/0نشان داد که همبستگی بین اعتماد به مدیر با تعهد مستمر ( )1388ي(نادهاي پژوهش یافته

) و تعهد 241/0) همچنین همبستگی بین اعتماد به سازمان با تعهد مستمر (464/0و تعهد عاطفی(

معنادار بوده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی داراي تأثیر   p>01/0) در سطح 259/0عاطفی(

  ].77معنادار بوده است[ مستقیم، یکسویه و

هاي عدالت سازمانی با تعهدسازمانی در کارکنان شهرداري در بررسی رابطه مؤلفه )1388غفوري(

اي و ی یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویهشهر اصفهان به این نتیجه رسید که سه نوع عدالت سازمان

  ].78داري دارد[عدالت تعاملی با تعهد سازمانی همبستگی معنی

شهروندي سازمانی بر افزایش تعهد سازمانی در بررسی تأثیر آموزش رفتار )1388لی و همکاران(توک

شهروندي بر افزایش تعهد سازمانی، تعهد عاطفی و تعهد اربه این نتیجه رسیدند که آموزش رفت

 ].79هنجاري مؤثر بوده اما تأثیر معناداري بر افزایش تعهد مداوم ندارد[

رابطه بین تعالی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان  «ن نامه خود تحت عنوان در پایا) 1388فرجی(

داري بین یجه رسید که رابطه مثبت و معنیبه این نت »ادارات کل تربیت بدنی استان هاي منتخب



 مبانی نظري و پیشینه تحقیق                                                                           فصل دوم 

 

٤٧ 
 

لی سازمانی ). همچنین بین تعا=546/0r= ،01/0pسازمانی و تعهد سازمانی کارکنان وجود دارد(تعالی

ار مشاهده شد. در بین خرده مقیاسهاي تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادخرده مقیاسو هریک از 

ترین رابطه و تعهد ر، تعهد هنجاري)،تعهد عاطفی قويهاي تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد مستم

  ].80ترین رابطه را با تعالی سازمانی ادارات کل تربیت بدنی داشتند[مستمر ضعیف

رابطه جامعه پذیري سازمانی و تعهدسازمانی در «در تحقیقی با عنوان  )1389اصغري و شائمی(

پذیري سازمانی و تعهدسازمانی  ن جامعهبه این نتیجه رسیدند که بی »شرکت گاز استان کردستان

ري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. این محققان مشاهده کردند که دو روش ثابت و تأیید جامعه پذی

  ].81تري براي تعهد سازمانی هستند[ش بینی کننده  قويسازمانی، پی

به این نتیجه  »هابررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان«در تحقیقی با عنوان  )1389باقري(

دست یافته است که تعهدسازمانی کارکنان می تواند احساس رضایت، تعلق، وابستگی و دلبستگی آنها 

تر، کاهش خروج کارکنان از سازمان، رفتار اجتماعی فعال، عدم مطلوبرا به سازمان، عملکرد شغلی 

اي مالی و هغیبت از کار، نوع دوستی و کمک به همکاران و کاهش استرس شغلی و نیز موفقیت

  ].5وري سازمان را به همراه داشته باشد[افزایش اثربخشی و بهره

هاي اخالقی بررسی پیامدهاي ارزش «با عنوان  ) 1389فر و جواهري کامل(بهارينتایج تحقیق 

یعی هاي اخالقی سازمان به طور مثبتی بر عدالت رویه و عدالت توزدهد که ارزشنشان می »سازمان

اي و عدالت توزیعی نیز به طور مثبت بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر دارد. تعهد تأثیر دارد. عدالت رویه

هاي اخالقی نیز به گذارد. هم چنین رفتارارکنان تأثیر میسازمانی به طور مثبت بر رفتار اخالقی ک

  ].82هاي شهروندي سازمانی تأثیر می گذارد[جوانمردي و بعد نوع دوستی رفتار طور مثبتی بر بعد

عهد سازمانی با تحلیل ارتباط کارآفرینی و ت «در پژوهش با عنوان  )1389پارسا معین و ناظم(

دند که بین کارآفرینی و تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی به این نتیجه رسی »رفتگی شغلی

 ].83همبستگی معنادار وجود دارد[
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  مبانی نظري درك حمایت سازمانی -2-6

اند. ین منبع کسب مزیت رقابتی پی بردهها به اهمیت منابع انسانی به عنوان مهمترامروزه سازمان

میزان توجه  هاي رفاهی وي برنامهسانی برسر ارائههاي امروزي براي جذب و نگهداري نیروي انسازمان

بندي اخیر رتبهکنند. شاهد این امر مجله فورچون است که در چند سال به کارکنان رقابت می

شرکت برتري که کارکردن در آنها براي نیروي انسانی  100کند که در آن جدیدي را منتشر می

ها روي اجرا و موج رقابت برسر منابع انسانی، سازمان ]. درپاسخ به84شوند[تر است معرفی میمطلوب

کنند و سعی دارند تا حد ممکن گذاري میرفاهی و حمایت از کارکنان سرمایههاي بهبود برنامه

تسهیالت و امکانات رفاهی مناسبی براي کارکنانشان فراهم نمایند. شاید دو دهه پیش مطرح کردن 

هاي رفاهی و جنبی حمایت کارکنان غیر معمول بود ولی اکنون نین مباحثی و بحث در مورد برنامهچ

ها عمأل شوند. این شرکتدیده می کنند در دنیا به وفورهایی را اجرا میهایی که چنین برنامهشرکت

 گذاري روي بهبود رفاه و حمایت کارکنان منتفع خواهند شد زیرا کارکنانی کهاند از سرمایهدریافته

کنند ند و سازمان را به سادگی ترك نمیکناند، کمتر غیبت مید، متعهد و راضیاحساس حمایت کنن

رساند. نتایج پژوهشبخشد و آن را به اهدافش میعوامل عملکرد سازمان را بهبود میکه همگی این 

  ]. 23اند[حمایت از کارکنان را تأیید کردههاي مطلوب هاي تجربی نیز پیامد

  سازمانیمفهوم درك حمایت  -2-6-1

مطرح و از رشته روانشناسی  1986مفهوم حمایت ادراك شده از سوي سازمان نخستین بار در سال 

وارد ادبیات مدیریت شد از همان آغاز با استقبال پژوهشگران سازمانی و مدیران اجرایی روبرو شد. 

اي همکاري برحمایت ادراك شده از سوي سازمان به باور کارکنان از این که سازمان تا چه حد 

]. نخستین بار آیزنبرگر و 8کند[دهد، اشاره میها اهمیت میشود و به رفاه آنهایشان ارزش قائل می

اي در مجله روانشناسی کاربردي مفهوم حمایت سازمانی با انتشار مقاله 1986ل همکارانش در سا

) کارکنان 1986(1نشادراك شده از سوي سازمان را معرفی کردند. طبق تعریف آیزنبرگر و همکارا

                                                
1- Eisenberger & et al 
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هایشان ارزش قائل شود و کنند که سازمان براي همکارينی از سوي سازمان احساس حمایت میزما

  به رفاه آنها اهمیت دهد.

هاي اخیر با این که تعداد مطالعات انجام شده در این حوزه تا اواسط دهه نود اندك بود، ولی در سال 

]. مبانی نظري حمایت سازمانی، نظریه تبادل 85یافته است[ها در این زمینه افزایش تعداد پژوهش

کند او خود را لطفی می اجتماعی است. طبق این نظریه، در روابط اجتماعی وقتی کسی درحق دیگري

کند که لطف او را جبران کند. هرچه این لطف و کمک بزرگتر باشد، فرد بیشتر موظف احساس می

ان معتقدند بین کارکنان و کارفرمایان نیز چنین تبادل اجتماعی تمایل دارد آن را جبران کند. محقق

کند و بنابراین رابطه اي در جریان است زیرا سازمان منبعی است که نیازهاي کارکنان را برآورده می

-بستان در مورد روابط بین کارکنان و کارفرمایان صادق است. نظریه حمایت سازمانی بیان می –بده 

دهند و در ازاي این مایت سازمانی نسبت به خود شکل مییدگاهی کلی از میزان حکند که کارکنان د

کنند. به عبارت دیگر وقتی سازمان به رفاه کارکنان هداف سازمان و تحقق آنها توجه میحمایت به ا

]. نظریه پردازان 86کنند[توجه کند کارکنان این توجه را با تعهد بیشتر و عملکرد بهتر جبران می

شود که به صورت اختیاري انجام بستان زمانی بیشتر می –ل اجتماعی معتقدند ارزش رابطه بده تباد

کند و نه به خاطر الزامات ها توجه میکه کارکنان احساس کنند سازمان خود به رفاه آنشود. زمانی

-عمل میت تحقق اهداف سازمان بهتر دهند و در جهقانونی یا فشار اتحادیه پاسخ بهتري به آن می

]. عالوه بر این سازمان منبع ارضاي برخی از نیازهاي اجتماعی کارکنان مانند نیاز به احراز 87کنند[

آید. بنابراین کارکنان براي حفظ منبع ارضاي این نیازها و عزت نفس به شمار می هویت، نیاز به تعلق

  ].88کنند[ازمان در رسیدن به اهدافش کمک میو براساس هنجار تبادل به س

  هاي هفت گانه درك حمایت سازمانیاثرات و پیامد -2-6-2

ایبندي گیرند به همان نسبت بر میزان پکنند مورد حمایت سازمان قرار می هرچه کارکنان احساس-1

، توجه به و مؤثر براي افزایش تعهدسازمانی هاي مفیدشود. یکی از روشآنها به سازمان افزوده می

  ی ادراك شده است.افزایش حمایت سازمان
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برخی اثرات حمایت سازمانی، مرتبط با حوزه هاي شغلی همچون رضایت شغلی است. منظور از  -2

هاي عمومی مثبت پرسنل نسبت به شغل است. به همان نسبت که ها و واکنشرضایت شغلی، نگرش

ها آن کارکنان احساس کنند که مورد حمایت سازمان هستند بر میزان رضایت و خشنودي شغلی

  گردد.ها میشود. حمایت سازمانی باعث افزایش نگرش مثبت کارکنان نسبت به شغل آنافزوده می

عالوه بر آن حمایت سازمانی در افزایش الزام و درگیري شغلی تأثیر دارد. منظور از آن، درگیري با  -3

آنان با شغل و  زامعالیق مرتبط با کار است. هرچه حمایت سازمانی پرسنل بیشتر شود، میزان الت

چهار اثر نهایی حمایت سازمانی ادراك شده از این قرار است که افزایش درك  یابد.کارشان افزایش می

-حمایت سازمانی کارکنان از یکسو موجب افزایش عملکرد و تمایل به ماندن کارکنان در سازمان می

گردد و هرچه از خوردي میاي شغلی و رفتارهاي بشود و از سوي دیگر موجب کاهش میزان فشاره

گذارد و موجب افزایش ته باشند، بر عملکردشان تأثیر میکارکنان ادراك حمایت سازمانی بیشتري داش

شود احساس حمایت سازمانی موجب ن تمایل به ماندن آنها افزوده میشود، عالوه بر آآنها می کارایی

  ].89گردد[می تمایل به ترك خدمت نیز کاسته کاهش فشارهاي شغلی شده و

  مرور تحقیقات مربوط به درك حمایت سازمانی -2-7

بررسی کردند اثرات درك حمایت سازمانی بر تعهدسازمانی پرتونگاران  )2006(1ماکانجی و همکاران

دهد دسازمانی مشاهده کرد، که نشان میداري بین درك حمایت سازمانی و تعهو رابطه مثبت و معنی

 ].90ر مثبتی بر تعهد سازمانی پرتونگاران داشته است[درك حمایت سازمانی تأثی

در پژوهش خود ارتباط بین درك حمایت سازمانی و اعتماد با تعهد معلمان را بررسی  )2006(2تانگ

کرد و به این نتیجه رسید که رابطه منفی آشکاري بین درك حمایت سازمانی و قصد ترك معلمان 

حمایت سازمانی و تعهد داري بین دركین رابطه معنیو همچن)r= - p ،۵١٨/٠ =00/0وجود دارد(

  ].00/0p=،756/0 r=](91سازمانی وجود دارد( 

                                                
1-Makanjee  
2-tang 
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به بررسی و سنجش حمایت سازمانی در مؤسسات آموزشی پرداخت و به این نتیجه  )1385زکی(

رسید که حمایت سازمانی ادراك شده مدیران و معلمان و هم چنین مردان و زنان به طور مشابهی در 

سطح متوسط ابراز شده است و لیکن تفاوت معناداري در حمایت سازمانی به نفع مدیران و همچنین 

شود. رابطه معناداري بین سنوات شغلی و ادراك حمایت سازمانی دیده شده به نفع زنان مشاهده می

  ].89است[

تعهد کارکنان  در تحقیق خود تأثیر حمایت سازمانی از سوي سازمان بر )1388طالقانی و همکاران(

و عملکرد سازمانی، در شعب بانک ملت شهر تهران را بررسی کردند. نتایج نشان داد همبستگی مثبت 

و معناداري بین حمایت ادراك شده از سوي سازمان و تعهد عاطفی و همچنین تعهد هنجاري 

تمراري و عملکرد کارکنان وجود دارد. عالوه بر این بین حمایت ادراك شده از سوي سازمان و تعهد اس

سازمانی رابطه معناداري مشاهده نشد. این پژوهش نقش حمایت از کارکنان را در باال بردن تعهد 

تواند با ارزش قایل شدن براي همکاري کارکنان در دهد. سازمان میري نشان میعاطفی و تعهد هنجا

جه به رفاه کلی کارکنان و هاي اضافی کارکنان، توملکردش، قدردانی به موقع از تالشجهت بهبود ع

توجه به رضایت همه جانبه آنها سطح حمایت ادراك شده را ارتقاء بخشد و از پیامد مثبت آن یعنی 

  ].23مند شود[همچنین تعهد هنجاري کارکنان بهرهتعلق خاطر و وابستگی عاطفی و 

به  »اعتماد سازمانیاثر درك حمایت سازمانی معلمان بر ادراك «در پژوهشی با عنوان ) 2010(1پالت

) بین ادراك حمایت سازمانی و ادراك اعتماد =75/0rاین نتیجه رسید که رابطه مثبت و قوي (

سازمانی وجود دارد. آنها مشاهده کردند که درك حمایت سازمانی متغیر مهم و مؤثري در افزایش 

  ].92اعتماد سازمانی است[

ثیر درك حمایت سازمانی بر رفتار شهروندي؛ مدل یابی تأ«در تحقیقی تحت عنوان  )1389دعایی(

به این نتیجه رسید که درك حمایت سازمانی کارکنان این  »مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ي پارس

                                                
1-Polat  
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دوستی، فضیلت مدنی، وجدان ، بر نوع64/0، 5/0، 25/0، 5/0، 32/0هتل به ترتیب با ضرایب مسیري 

  ].93ان تأثیر مستقیمی داشته است[کاري، روحیه ي جوانمردي و تواضع و فروتنی آن

رابطه رضایت شغلی و حمایت سازمانی ادراك شده با تعهدسازمانی ) 1389شاکري نیا و همکاران(

در کارکنان پلیس راه و پلیس راهور استان گیالن را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بین 

مثبت و معناداري وجود دارد. همچنین بین  حمایت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنها رابطه

کارکنان بومی و غیر بومی به لحاظ حمایت سازمانی و تعهدسازمانی رضایت شغلی تفاوت معناداري 

  ].94وجود دارد [

در تحقیقی به بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراك شده با تعهد  )1389دعایی و برجعلی لو(

به این نتایج رسیدند که: حمایت سازمانی ادراك شده با سازمانی و قصد ترك خدمت پرداختند و 

تعهدسازمانی کارکنان رابطه مثبت و با قصد ترك خدمت رابطه منفی دارد. همچنین حمایت سازمانی 

ادراك شده با هر سه بعد تعهدسازمانی رابطه مثبت دارد که از این میان کمترین همبستگی بین 

تمر وجود دارد و هر سه این ابعاد با قصد ترك خدمت رابطه حمایت سازمانی ادراك شده و تعهد مس

  ].16منفی دارند که تعهد عاطفی بیشترین همبستگی منفی را با قصد ترك خدمت دارد[

در تحقیقی که بین کارکنان شرکت ذوب آهن انجام داد به این نتیجه  )1389کیانی و همکاران(

دهد و باعث ن را از حمایت سازمانی افزایش میکناهاي ایمنی ادراك کارآوري آموزشرسید که فراهم

  ]. 95ببرند که سالمتی و ایمنی آنها براي مدیریت سازمان مهم است[شود که کارکنان پیمی

درك حمایت سازمانی، رضایتمندي شغلی، عملکرد «در تحقیقی که تحت عنوان  )2011(1تائو مایو

دند به این نتایج رسیدند که همبستگی مثبتی بین انجام دا »شغلی و رفتارشهروندي سازمانی در چین

درك حمایت سازمانی و رضایت با عملکرد شغلی وجود دارد و همچنین ارتباط مثبت بین درك 

  ].96حمایت سازمانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندي سازمانی و هریک از ابعاد آن وجود دارد[

                                                
1- Tao Miao 
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قش ادراك حمایت هاي سازمانی در قصد ن«در تحقیقی تحت عنوان  )1390سبک رو و همکاران(

هاي به این نتیجه رسیدند که حمایت »ترك خدمت(مورد کاوي پرستاران بیمارستان هاي شهر تهران)

  ].97دهد [قصد ترك خدمت کارکنان را کاهش میسازمانی، تعارضات پرستاران را تعدیل نموده و 

کنند هاي درك حمایت سازمانی بیان میدر مروري بر سوابق و پیامد )2012(1کریشنان و همکاران

شود و همچنین که توسط سازمان در نظر گرفته می که عواملی مانند احترام، دستمزد، مزایاي پزشکی

شود. همچنین درك حمایت ارزیابی مثبت سازمان از سوي کارکنان باعث افزایش تالش کارکنان می

شود رهایی مثل غیبت و نقل وانتقال میرفتا سازمانی باعث افزایش عملکرد شغلی و کاهش استرس و

]98.[ 

 جمع بندي -2-8

ها و مدارس شود که تحقیقات سالمت سازمانی بیشتر در دانشگاهبا مرور ادبیات تحقیق مالحظه می

صورت گرفته است. در بخش تربیت بدنی نیز تحقیقات محدودي انجام گرفته است که با توجه به 

هاي وابسته به ورزش براي تشخیص نقاط قوت و ضعف در زمینه ارگان هاي ورزشی واهمیت سازمان

رسد. در ارتباط با تعهدسازمانی، با توجه به کثرت تحقیقات بیشتر ضروري به نظر می سالمت سازمانی،

محقق به ذکر تنها چند تحقیق خارج از کشور اکتفا نموده است. مرور پیشینه  تحقیقات داخل کشور،

که تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه سالمت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان تحقیق نشان داد 

شود که تحقیقی در بیات تحقیق مالحظه میهمگی در مدارس صورت گرفته است. همچنین با مرور اد

در این  سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان صورت نگرفته است. بنابراینزمینه درك حمایت

-ه است رابطه سالمت سازمانی با تعهد سازمانی و درك حمایت سازمانی در سازمانتحقیق سعی شد

  هاي خدماتی همچون ادارات ورزش و جوانان بررسی شود. 

                                                
1-Krishnan 
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  مقدمه -3-1

گیري، ابزار تحقیق، روش اجراي جامعه و نمونه آماري، نحوه نمونهاین فصل به توضیح نوع تحقیق، 

  ها اختصاص یافته است.آوري و تجزیه و تحلیل دادهجمعش تحقیق، رو

  نوع تحقیق -3-2

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین سالمت سازمانی با تعهد و درك حمایت سازمانی در ادارات 

پژوهش  باشد.تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می کل ورزش و جوانان خراسان رضوي است. لذا این

  دانی است.از نوع مطالعات می

  جامعه آماري تحقیق -3-3

 جامعه آماري تحقیق شامل کلیه کارکنان اعم از رؤسا، معاونان، کارشناسان ادارات ورزش و جوانان

  نفر بود. 165که تعداد آنها  باشداستان خراسان رضوي می

  نمونه آماري  -3-4

نفري نیاز بود.  115اي مونهنفر، ن 165اي به تعداد گیري مورگان براي جامعهول نمونهبر طبق جد

  انتخاب شدند. ايخوشه شهرستان به طور تصادفی 8بنابراین از میان شهرستانهاي استان 

و در نهایت موفق به جمع پرسشنامه را بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان توزیع کرده  120محقق  

م پاسخ کامل غیر قابل پرسشنامه به دلیل عد 4پرسشنامه شد. پس از بررسی اولیه، 108آوري 

  پرسشنامه مورد تجزیه تحلیل آماري قرار گرفت. 104استفاده تشخیص داده شده و 

  ابزار تحقیق -3-5

  استفاده شد: اي مشتمل بر چهار بخش زیرهاي تحقیق حاضر از پرسشنامهوري دادهآبراي جمع

  هاي جمعیت شناختیالف)پرسشنامه ویژگی

  ب)پرسشنامه سالمت سازمانی

  پرسشنامه تعهد سازمانیج)

  د)پرسشنامه درك حمایت سازمانی
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  پرسشنامه ویژگی هاي جمعیت شناختی -3-5-1

تحصیلی، سوال در مورد جنسیت، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، رشته 8این پرسشنامه شامل 

  سابقه خدمت، وضعیت استخدام و پست سازمانی افراد شرکت کننده در این تحقیق بود.

  سشنامه سالمت سازمانیپر -3-5-2

 استفاده شد )1996ه سالمت سازمانی براساس مدل مایلز (براي سنجش سالمت سازمانی از پرسشنام

) می باشد. این 1=تا هرگز 5=در مقیاس پنج ارزشی لیکرت(همیشه سوال هم وزن 30که داراي 

در برخی از  ترجمه و ویرایش شده که 1387پرسشنامه توسط سلطان حسینی و همکاران در سال 

  تحقیقات گذشته نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

  )، نحوه امتیاز دهی به گزینه هاي پرسشنامه سالمت سازمانی1- 3جدول (

  هرگز  به ندرت  گاهی  اغلب  همیشه 
5  4  3  2  1  
  

  پرسشنامه تعهد سازمانی -3-5-3

) استفاده شد. 1993اسمیت (براي سنجش تعهد سازمانی، از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر و 

). 5=تا کامأل موافقم 1=از نوع لیکرتی است(کامأل مخالفم گزینه اي  5سؤال  18این پرسشنامه شامل 

اي و هفت اي، شش گزینههاي چهار گزینهسازمانی از مقیاسگیري تعهدهدر برخی از ابزارهاي انداز

هاي اي تفاوتی با شکلگزینه 5که شکل  عه نشان داده استاي نیز استفاده شده است. مطالگزینه

پرسشنامه  13و 12، 11شماره  االتاي ندارد. قابل ذکر است که سؤینهچهار، شش و هفت گز

  ).5=ممخالفتا کامأل  1=باشند (کامأل موافقمزدهی منفی میسازمانی داراي سیستم امتیاتعهد

  خرده مقیاسهاي پرسشنامه تعهد سازمانی - 3-5-3-1

دن در : شامل وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و درگیرشنی عاطفیتعهد سازما

  پرسشنامه تعهد سازمانی). 6تا  1االت هاي سازمانی است (سؤفعالیت
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: به وابستگی فرد براي کارکردن در سازمان بر اساس میزانی که یک فرد تعهد سازمانی مستمر

کند هاي زیاد ترك آن دارد، اشاره میدلیل هزینهي ماندن در سازمان به احساس ضمانت برا

  پرسشنامه تعهد سازمانی). 12تا  7(سؤاالت

سازي فرد از نظر روانی و از راه درون عبارت است از میزانی کهتعهد سازمانی تکلیفی(هنجاري):

  مانی).پرسشنامه تعهد ساز18تا13(سؤاالتشودهاي سازمان به آن وابسته میمأموریتها وارزشاهداف،

  پرسشنامه درك حمایت سازمانی -3-5-4

) 1986براي سنجش درك حمایت سازمانی، از پرسشنامه درك حمایت سازمانی ایزنبرگ و همکاران (

کامأل تا  1=ی است (کامأل مخالفماي از نوع لیکرتسوال پنج گزینه 8پرسشنامه شامل  استفاده شد. این

اي نیز مایت سازمانی از مقیاس هفت گزینهگیري درك ح). در برخی از ابزارهاي اندازه5=موافقم

اي ندارد. ینهگز 7اي تفاوتی با شکل گزینه 5عه نشان داده است که شکل استفاده شده است. مطال

باشند  دهی منفی میامتیازاین پرسشنامه داراي سیستم  7و  6االت شماره قابل ذکر است که سؤ

  ).5=تا کامأل مخالفم  1=(کامأل موافقم

  هاي پرسشنامه درك حمایت سازمانی)، نحوه امتیازدهی به گزینه2- 3جدول(

  موافقم کامأل  موافقم  نظري ندارم  مخالفم  مخالفم کامأل
1  2  3  4  5  
  

  روایی و پایایی ابزار تحقیق -3-6

  1روایی -3-6-1

 ستفاده شدکارشناس و متخصص تربیت بدنی ا 8به منظور تعیین روایی اولیه از اظهار نظر تخصصی 

کارشناس ارشد مدیریت  2دانشجوي دکتراي مدیریت ورزشی و  1،استادیار مدیریت ورزشی 4(

ها آوري پرسشنامهورزش و جوانان مشهد). پس از جمع کارشناس تربیت بدنی از اداره کل 1ورزشی و 

  .روز ) نظرات و پیشنهادات اصالحی آنها در نسخه نهایی پرسشنامه اعمال شد 6(طی مدت 
                                                
1-Validity 
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  1پایایی - 3-6-2

نفر از کارشناسان ادارات ورزش و  30براي محاسبه پایاي ابزار تحقیق، در یک مطالعه راهنما تعداد 

جوانان استان خراسان رضوي (مشهد و سبزوار) پرسشنامه مذکور را تکمیل و با استفاده از ضریب 

ازمانی، پرسشنامه تعهد براي پرسشنامه سالمت س α=933/0میزان آن به ترتیب  2آلفاي کرونباخ

  براي پرسشنامه درك حمایت سازمانی بدست آمد. α=814/0و  α=904/0سازمانی 

  هاي تحقیقضریب پایایی پرسشنامه )،3- 3جدول(

  

 هادادهتجزیه و تحلیل  ايهروش -3-8

هاي مرکزي، انحراف معیار، ، از شاخصاین تحقیق در سطح آمار توصیفیهاي براي تحلیل داده

میرنف براي اس -استفاده شد. از آزمون آماري کلوموگروف ها گین، درصدها، فراوانیسبه میانمحا

ها از آزمون ضریب یع دادهها استفاده شد. با توجه به طبیعی بودن توزبررسی نوع توزیع داده

اي بر 16نسخه SPSS ها استفاده شد. از نرم افزار براي آزمون فرضیهمستقل  tهمبستگی پیرسون،

استفاده شد.                         هاي تحقیقزیه و تحلیل دادهتج

                                                
1- Reliability  
2-Cronbach 

  ضریب آلفاي کرونباخ  تعداد سواالت  عناصر

  933/0  30  سالمت سازمانی

  904/0  18  تعهد سازمانی

  814/0  8  درك حمایت سازمانی



  

 

 

  فصل چهارم

  تجزیه و تحلیل داده هاي تحقیق
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  مقدمه -4-1

بررسی قرار گرفته و به صورت یق از لحاظ توصیفی و استنباطی مورد هاي تحقدر این فصل یافته

ها توزیع داده اسمیرنف براي بررسی نوع –شود. از آزمون کلوگروف هاي توزیع فراوانی ارائه میجدول

هاي ضریب ها از آزمونا توجه به طبیعی بودن توزیع دادهغیر طبیعی) استفاده شد و ب –(طبیعی

  هاي تحقیق استفاده شده است.مستقل براي آزمون فرضیه tهمبستگی پیرسون، 

  توصیف آزمودنی هاي تحقیق - 4-2

هاي دهد. با توجه به دادهیهاي تحقیق را به تفکیک شهر نشان متعداد آزمودنی )،1-4جدول(

 44) بیشترین تعداد آزمودنی مربوط به کارکنان اداره کل تربیت بدنی شهرستان مشهد(1-4جدول(

  نفر) بود. 5کمترین تعداد آن مربوط به کارکنان شهرستان بجستان( نفر) و

  

  هاي تحقیق به تفکیک شهرتعداد آزمودنی )،1- 4جدول(

  درصد  فراوانی  شهرستان
  30/42  44  مشهد
  53/11  12  سبزوار
  57/10  11  نیشابور
  76/5  6  بردسکن
  57/10  11  کاشمر
  80/4  5  بجستان
  69/7  8  درگز

  70/6  7  تربت حیدریه
  100  104  مجموع
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  هاي تحقیقهاي جمعیت شناختی آزمودنی)، ویژگی2- 4جدول(

  درصد  فراوانی  وضعیت  نام متغیر
  مرد  جنسیت

  زن
  مجموع

57  
47  

104  

8/54  
2/45  

100  
  سال 30زیر   سن

  سال 40تا  30
  50تا  41

  50باالي 
  مجموع

26  
44  
33  
1  

104  

25  
3/42  
7/31  
1  

100  
  زیر دیپلم دیپلم و  سطح تحصیالت

  فوق دیپلم
  لیسانس

  فوق لیسانس و باالتر
  مجموع

10  
33  
56  
5  

104  

6/9  
7/31  
8/53  
8/4  

100  
  تربیت بدنی  رشته تحصیلی

  سایر رشته ها
  مجموع

51  
53  

104  

49  
51  

100  
  سال 5زیر   سابقه خدمت

  سال 10تا  5
  سال 15ا  11
  سال 20تا  16

  سال 20باالي 
  مجموع

32  
21  
18  
18  
15  

104  

8/30  
2/20  
3/17  
3/17  
4/14  

100  
  رسمی  وضعیت استخدام

  پیمانی
  قراردادي

  روزمزد
  مجموع

49  
11  
41  
3  

104  

1/47  
6/10  
4/39  
9/2  

100  
   مدیر  پست سازمانی

  کارمند
  نامشخص

  مجموع

10  
80  
14  

104  

61/9  
92/76  
46/13  

100  
نفر زن بود  47و   نفر مرد 57آزمودنی تحت بررسی، تعداد  104هاي تحقیق از مجموع براساس یافته

 سال بود. 71/36±21/7ها میانگین سنی آندرصد ازکارکنان).  2/45و 8/54(به ترتیب شامل

درصد  8/53درصد فوق دیپلم،  7/31 درصد کارکنان داراي مدرك دیپلم و زیر دیپلم، 6/9همچنین

درصد نیز  51و ها تربیت بدنیدرصد آزمودنی 49و باالتر بودند. درصد فوق لیسانس  8/4لیسانس و 

 5درصد کارکنان زیر  8/30)، 2-4). با توجه به داده هاي جدول (2-4غیر تربیت بدنی بودند(جدول

سال  20تا  16درصد بین  3/17سال، 15تا 11درصد بین  3/17سال، 10تا  5درصد بین  2/20سال، 
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از نظر وضعیت سال سابقه خدمت در اداره مربوطه را داشتند.  20درصد باالي 4/14و در نهایت 

 4/39درصد). کارکنان قراردادي نیز با 1/47استخدام نیز، بیشتر کارکنان به صورت رسمی بودند(

درصد نیز جزء  92/76درصد کارکنان جزء مدیران و معاونان و  61/9درصد در رتبه بعدي قرار داشتند.

ال رکنان نیز به این سؤدرصد کا 46/13در حدود  گروه کارکنان عادي ادارات ورزش و جوانان بودند.

  ).2- 4پاسخ نداده بودند(جدول

  توصیف یافته هاي تحقیق -4-3

  توصیف سالمت سازمان در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوي -4-3-1

هاي آماري مربوط به نمره کارمندان در پرسشنامه سالمت سازمانی ) خالصه شاخص3-4در جدول(

  نشان داده شده است.

 هاي آماري سالمت سازمانیشاخص )،3-4جدول(                                          

  نمره کل  حداکثر نمره  حداقل نمره  انحراف معیار  میانگین  متغیر/ شاخص

  11258  150  53  133/21  25/108  سالمت سازمانی

  توصیف تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوي -4-3-2

هاي آماري مربوط به تعهد عاطفی، هنجاري، مستمر و نیز تعهد )، خالصه شاخص4-4ول (درجد

  ورزش و جوانان نشان داده شده است.سازمانی کارکنان ادارات 

  هاي آماري تعهد سازمانیشاخص )،4- 4جدول(                                            

  نمره کل  حداکثر نمره  مرهحداقل ن  انحراف معیار  میانگین  متغیر/ شاخص

  2259  30  6  87/3  93/21  تعهد عاطفی

  2222  30  9  84/3  57/21  تعهد هنجاري

  2139  30  8  73/3  57/20  تعهد مستمر

  6602  90  30  94/9  10/64  تعهد سازمانی
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توصیف درك حمایت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان  -4-3-3

  رضوي

صه شاخص هاي آماري مربوط به درك حمایت سازمانی کارکنان نشان داده شده ) خال5-4در جدول(

 است.

  هاي آماري درك حمایت سازمانی)، شاخص5- 4جدول(

  نمره کل  حداکثر نمره  حداقل نمره  انحراف معیار  میانگین  متغیر/ شاخص

  2745  40  14  58/5  65/26  درك حمایت سازمانی

  

  هاآزمون طبیعی بودن توزیع داده  -4-4

- هاي تحقیق، طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروفقبل از آزمون فرضیه

  ).6-4اسمیرنف بررسی شد (جدول

  اسمیرنف -)، نتایج آزمون کولموگروف6- 4جدول (

  

 Z  Sig  متغیر/ شاخص

  815/0  635/0  سالمت سازمانی

  تعهد سازمانی(کل)

  تعهد عاطفی

  تعهد مستمر

  تعهد تکلیفی(هنجاري)

27/1  079/0  

10/1  

05/1  

    22/1  

173/0  

219/0  

101/0  

  454/0  858/0  حمایت سازمانی درك
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اسمیرنف نشان داد که هر سه متغیر سالمت سازمانی، تعهد سازمانی و درك  –نتایج کولموگروف

ون کولموگروف  داري در آزمو سطح معنی zاند. با توجه به میزان حمایت سازمانی توزیع طبیعی داشته

ها ماري پارامتریک براي آزمون فرضیههاي آها، از روشیرنف و مشخص شدن نوع توزیع متغیراسم -

  استفاده شد.

  

  هاي تحقیقآزمون فرضیه - 4-5

  اند.گرفته مورد بررسی قرار≥p 05/0 داريهاي تحقیق در سطح معنیدر این قسمت تمام فرضیه
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  فرضیه اول

ان استان خراسان رضوي بین سالمت سازمانی و تعهد سازمانی در ادارات ورزش و جوان :فرفرض ص

  داري وجود ندارد.رابطه معنی

  )، رابطه بین سالمت سازمانی و تعهد سازمانی7- 4جدول(

 Sig  ضریب همبستگی  تعداد

104  617/0  001/0  

  

داري مشاهده شده فرض صفر معنا بدست آمده و سطح r) و با توجه به 7-4بر اساس اطالعات جدول (

شود. بنابراین بین سالمت سازمانی و تعهد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رد می

  رضوي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تجزیه و تحلیل یافته هاي تحقیق                                                                           فصل چهارم 
 

٦٦ 
 

  فرضیه دوم

ت ورزش و هاي تعهد سازمانی در ادارارده مقیاس: بین سالمت سازمانی و هریک از خ فرض صفر

  داري وجود ندارد.جوانان استان خراسان رضوي رابطه معنی

  هاي تعهد سازمانیبین سالمت سازمانی و خرده مقیاس )، رابطه8- 4جدول(

  تعهد هنجاري  تعهد مستمر  تعهد عاطفی    

 R  سالمت سازمانی

Sig 
595/0  

001/0  

413/0  

001/0  

582/0  

001/0  

  

ناداري مشاهده شده فرض صفر بدست آمده و سطح مع rجه به ) و با تو8-4بر اساس اطالعات جدول (

هاي تعهد سازمانی(تعهد عاطفی، مت سازمانی و هریک از خرده مقیاسشود. بنابراین بین سالرد می

مستمر، هنجاري) در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوي رابطه مثبت و معناداري وجود 

  دارد.
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  فرضیه سوم

ان استان بین سالمت سازمانی و درك حمایت سازمانی کارکنان در ادارات ورزش و جوان :فر فرض ص

  داري وجود ندارد.خراسان رضوي رابطه معنی

  )، رابطه بین سالمت سازمانی و درك حمایت سازمانی9- 4جدول(

 Sig  ضریب همبستگی  تعداد

104  700/0  001/0  

  

ناداري مشاهده شده فرض صفر بدست آمده و سطح مع rه ) و با توجه ب9-4بر اساس اطالعات جدول (

شود. بنابراین بین سالمت سازمانی و درك حمایت سازمانی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان رد می

  استان خراسان رضوي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
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  فرضیه چهارم

ان استان خراسان رضوي رابطه رزش و جوان: بین سن و سالمت سازمانی در ادارات وفرض صفر

  داري وجود ندارد.معنی

  )، رابطه بین سن و سالمت سازمانی10- 4جدول(

 Sig  ضریب همبستگی  تعداد

104  184/0-  061/0  

  

فرض بدست آمده و سطح معناداري مشاهده شده r ) و با توجه به 10-4بر اساس اطالعات جدول(

ن و سالمت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شود. بنابراین بین سصفر قبول می

  داري وجود ندارد. رضوي رابطه معنی
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  فرضیه پنجم

ان استان خراسان رضوي بین سابقه خدمت و سالمت سازمانی در ادارات ورزش و جوان :فرض صفر

  داري وجود ندارد.رابطه معنی

  و سالمت سازمانی)، رابطه بین سابقه خدمت 11- 4جدول(

 Sig  ضریب همبستگی  تعداد

104  137/0 -  164/0  

  

داري مشاهده شده فرض بدست آمده و سطح معنا r ) و با توجه به 11-4براساس اطالعات جدول(

و جوانان بنابراین بین سابقه خدمت کارکنان و سالمت سازمانی در ادارات ورزش  شود.صفر قبول می

  عناداري وجود ندارد. ، رابطه ماستان خراسان رضوي
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  فرضیه ششم

بین دیدگاه کارکنان فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی از نظر میزان  : فرض صفر

  داري وجود ندارد.ادارات ورزش و جوانان تفاوت معنیسالمت سازمانی در 

  بدنی از منظر سالمت سازمانیتربیتغیربدنی و التحصیل تربیت)، تفاوت دیدگاه کارکنان فارغ12- 4جدول(

 sig  درجه آزادي M SD t-test  تعداد  متغیر/ شاخص

  -156/0  83/20 92/107  51  کارکنان تربیت بدنی

 

102  896/0 

 61/21  57/108    53  کارکنان غیر تربیت بدنی

 

ده، فرض صفر اري مشاهده شو سطح معنا د t) و با توجه به مقدار 12-4بر اساس اطالعات جدول (

شود. بنابراین بین دیدگاه کارکنان فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی از نظر قبول می

  سالمت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوي تفاوت معناداري وجود ندارد.
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  فرضیه هفتم

ادارات ورزش و جوانان نظر سالمت سازمانی در  بین دیدگاه مدیران و کارکنان عادي از :فرض صفر

  داري وجود ندارد.تفاوت معنی

  )، تفاوت دیدگاه مدیران و کارکنان عادي از منظر سالمت سازمانی13- 4جدول (

 sig  درجه آزادي M SD t-test  تعداد  متغیر/ شاخص

  001/0    88  914/5  19/13  80/136  10  مدیران

  81/17  27/102  80  کارکنان عادي

  

اداري مشاهده شده، فرض صفر رد و سطح معن t) و با توجه به مقدار 13-4بر اساس اطالعات جدول (

داري وجود دارد. ادي از سالمت سازمانی تفاوت معنیشود. بنابراین بین ادراك مدیران و کارکنان عمی

  اند.به طوري که مدیران وضعیت سالمت سازمانی را بهتر ارزیابی کرده
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  فرضیه هشتم

ان استان خراسان رضوي رابطه : بین سن و تعهد سازمانی کارکنان در ادارات ورزش و جوانفرض صفر

  داري وجود ندارد.معنی

  )، رابطه بین سن و تعهد سازمانی14- 4جدول(

 Sig  ضریب همبستگی  تعداد

104  135/0-  172/0  

  

داري مشاهده شده فرض مده و سطح معنابدست آr ) و با توجه به 14-4بر اساس اطالعات جدول(

ان استان شود. بنابراین بین سن و تعهد سازمانی کارکنان در ادارات ورزش و جوانصفر قبول می

  داري وجود ندارد. خراسان رضوي رابطه معنی
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  فرضیه نهم

ستان خراسان ان ابین سابقه خدمت و تعهد سازمانی کارکنان در ادارات ورزش و جوان فرض صفر:

  داري وجود ندارد.رضوي رابطه معنی

  )، رابطه بین سابقه خدمت و تعهد سازمانی15- 4جدول(

 Sig  ضرییب همبستگی  تعداد

104  127/0-  200/0  

  

بدست آمده و سطح معناداري مشاهده شده فرض r ) و با توجه به 15-4بر اساس اطالعات جدول(

دمت و تعهد سازمانی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان شود. بنابراین بین سابقه خصفر قبول می

  استان خراسان رضوي رابطه معناداري وجود ندارد. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 



 تجزیه و تحلیل یافته هاي تحقیق                                                                           فصل چهارم 
 

٧٤ 
 

  فرضیه دهم

بین تعهد سازمانی کارکنان فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی در ادارات  فرض صفر:

  ي وجود ندارد.داران استان خراسان رضوي تفاوت معنیورزش و جوان

  )، تفاوت میزان تعهد سازمانی کارکنان فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی16- 4جدول(

 sig  درجه آزادي M SD t-test  تعداد  متغیر/ شاخص

  554/0  101  593/0  26/9   69/64  51  کارکنان تربیت بدنی

  63/10     52/63  53  کارکنان غیر تربیت بدنی

  

اري مشاهده شده، فرض صفر و سطح معناد t) و با توجه به مقدار 16-4طالعات جدول (بر اساس ا

بدنی و غیر تربیت شود. بنابراین بین میزان تعهد سازمانی کارکنان فارغ التحصیل رشته تربیتقبول می

  بدنی در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوي تفاوت معناداري وجود ندارد.

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

  



 تجزیه و تحلیل یافته هاي تحقیق                                                                           فصل چهارم 
 

٧٥ 
 

  ضیه یازدهمفر

و جوانان خراسان رضوي تفاوت بین تعهد سازمانی مدیران و کارکنان عادي ادارات ورزش  فرض صفر:

  داري وجود ندارد.معنی

  )، تفاوت میزان تعهد سازمانی مدیران و کارکنان عادي17- 4جدول(

 Sig  درجه آزادي M SD t-test  تعداد  متغیر/ شاخص

  06/0  88  845/2  72/7  10/71  10  مدیران

  59/9  11/62  80  کارکنان عادي

    

و سطح معناداري مشاهده شده، فرض صفر  t) و با توجه به مقدار 17-4بر اساس اطالعات جدول (

قبول می شود. بنابراین بین میزان تعهد سازمانی مدیران و کارکنان عادي در ادارات ورزش و جوانان 

  د.داري وجود نداراستان خراسان رضوي تفاوت معنی
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  فرضیه دوازدهم

داري بین سن و درك حمایت سازمانی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان رابطه معنی :فرض صفر

  وجود ندارد.

  )، رابطه بین سن و درك حمایت سازمانی کارکنان18- 4جدول(

 Sig  ضریب همبستگی  تعداد

103  066/0-  507/0  

  

داري مشاهده شده فرض بدست آمده و سطح معناr ه به ) و با توج18-4بر اساس اطالعات جدول(

شود. بنابراین بین سن و درك حمایت سازمانی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان صفر قبول می

  داري وجود ندارد.استان خراسان رضوي رابطه معنی
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  فرضیه سیزدهم

ان استان ر ادارات ورزش و جوان: بین سابقه خدمت و درك حمایت سازمانی کارکنان دفرض صفر

  داري وجود ندارد.خراسان رضوي رابطه معنی

  )، رابطه بین سابقه خدمت و درك حمایت سازمانی کارکنان19- 4جدول (

 Sig  ضریب همبستگی  تعداد

031  107/0-  281/0  

  

داري مشاهده شده فرض بدست آمده و سطح معناr ) و با توجه به 19-4بر اساس اطالعات جدول(

شود. بنابراین بین سابقه خدمت و درك حمایت سازمانی کارکنان در ادارات ورزش و صفر قبول می

  داري وجود ندارد.ان استان خراسان رضوي رابطه معنیجوان
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  فرضیه چهاردهم

بین درك حمایت سازمانی کارکنان فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی  فرض صفر:

  داري وجود ندارد.ان استان خراسان رضوي تفاوت معنیرات ورزش و جواندر ادا

  )، تفاوت میزان درك حمایت سازمانی کارکنان فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی20- 4جدول(

 Sig  درجه آزادي M SD t-test  تعداد  متغیر/ شاخص

  731/0  101  345/0  16/5   84/26  51  کارکنان تربیت بدنی

  01/6  46/26   52  کارکنان غیر تربیت بدنی

  

اري مشاهده شده، فرض صفر دو سطح معنا t) و با توجه به مقدار 20-4بر اساس اطالعات جدول (

شود. بنابراین بین میزان درك حمایت سازمانی کارکنان فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و قبول می

  استان خراسان رضوي تفاوت معناداري وجود ندارد.غیر تربیت بدنی در ادارات ورزش و جوانان 
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  فرضیه پانزدهم

ان استان بین درك حمایت سازمانی مدیران و کارکنان عادي در ادارات ورزش و جوان :فرض صفر

  داري وجود ندارد.خراسان رضوي تفاوت معنی

  ي)، تفاوت میزان درك حمایت سازمانی مدیران و کارکنان عاد21- 4جدول(

 Sig  درجه آزادي M SD t-test  تعداد  متغیر/ شاخص

  001/0  88  899/3  79/4  10/32  10  مدیران

  19/5  36/25  80  کارکنان عادي

  

داري مشاهده شده، فرض صفر رد و سطح معنا t) و با توجه به مقدار 21-4بر اساس اطالعات جدول (

ن و کارکنان عادي در ادارات ورزش و جواناشود. بنابراین بین میزان درك حمایت سازمانی مدیران می

  داري وجود دارد.استان خراسان رضوي تفاوت معنی
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  فرضیه شانزدهم

بینی کننده سالمت درك حمایت سازمانی کارکنان، پیش هاي تعهد سازمانی ومؤلفهفرض صفر: 

 سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوي نمی باشند.

  )، نتایج همبستگی چندگانه بین سالمت سازمانی با تعهد سازمانی و درك حمایت سازمانی22- 4جدول(
 ضریب تعیین انحراف استاندارد برآورد

R2 
  ضریب همبستگی

R 
N مدل 

138/15  49/0  700/0 a 104 1 
441/14  54/0  735/0 b 104 2 

a :درك حمایت سازمانی 
b :تعهد عاطفی ، درك حمایت سازمانی 

)، نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیرهاي پیش بین تعهد سازمانی و درك حمایت سازمانی با سالمت 23- 4جدول(
 سازمانی

 معنا سطح
 داري

t ي آماره ضرایب  
 استاندارد شده

 متغیر مالك مدل ضرایب

Beta  انحراف
 استاندارد

B 

001/0  862/8  700/0  307/7  648/2 درك حمایت   1 
 سازمانی

  
  

سالمت 
  یسازمان

 
 
 

001/0  385/6  536/0  317/0  026/2 درك حمایت   2 
 سازمانی

 
 تعهد عاطفی

01/0  314/3  278/0  457/0  515/1  

 
هاي تعهد سازمانی و مؤلفه شود. بنابراین)، فرض صفر رد می23-4)و (22-4ول(بر اساس اطالعات جدا

ش و جوانان استان کل ورزبینی کننده سالمت سازمانی اداره یشدرك حمایت سازمانی کارکنان، پ
  باشند.خراسان رضوي می



  

 

 فصل پنجم

  بحث و نتیجه گیري             
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  مقدمه -5-1

پژوهشی و کاربردي در  اتگیرد. در ادامه پیشنهادهاي پژوهش مورد بررسی قرار میدر این فصل یافته

  گردد.میخصوص موضوع این پژوهش ارائه 

  خالصه پژوهش - 5-2

از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین سالمت سازمانی با تعهد سازمانی و درك حمایت سازمانی  هدف

کارکنان ادارات ورزش و جوانان  بدین منظور،و جوانان استان خراسان رضوي بود. در اداره کل ورزش 

د. از هاي تحقیق در بین آنها توزیع شامهشهر استان به عنوان نمونه آماري انتخاب شده و پرسشن 8

و تعهد سازمانی آلن و میر و اسمیت   )1387(پرسشنامه سالمت سازمانی سلطان حسینی و همکاران

آوري ) براي جمع2001زنبرگ و همکاران () و همچنین پرسشنامه درك حمایت سازمانی آی1993(

تربیت  کارشناس و متخصص 8به منظور تعیین روایی اولیه از اظهار نظر تخصصی  ها استفاده شد.داده

کارشناس  2دانشجوي دکتراي مدیریت ورزشی و 1استادیار مدیریت ورزشی ،  4( بدنی استفاده شد

آوري ورزش و جوانان مشهد). پس از جمع کارشناس ورزش از اداره کل 1ارشد مدیریت ورزشی و 

عمال روز ) نظرات و پیشنهادات اصالحی آنها در نسخه نهایی پرسشنامه ا 6ها (طی مدت پرسشنامه

باخ محاسبه شد.  براي ها نیز در یک مطالعه مقدماتی و به روش آلفاي کرونپایایی پرسشنامه شد.

محاسبه معیار، هاي مرکزي، انحرافقیق در سطح آمار توصیفی، از شاخصهاي این تحتحلیل داده

 –آماري کالموگروف ها استفاده شد. از آزمونههاي مربوط به دادها و نمودارمیانگین، درصدها، فراوانی

ها از آزمون و به دلیل طبیعی بودن توزیع دادهها استفاده شد میرنف براي بررسی نوع توزیع دادهاس

براي  SPSS16ها استفاده شد. از نرم افزار براي آزمون فرضیه مستقلt  ضریب همبستگی پیرسون،

استفاده شد. در نهایت،  هاجدول براي رسم Excel 2010ها و همچنین از برنامه تجزیه و تحلیل داده

  ها نتایج زیر بدست آمد:پس از تجزیه و تحلیل داده

ن ). همچنی=05/0Pو  =617/0rدار بود (مانی و تعهد سازمانی مثبت و معنارابطه بین سالمت ساز

دار مشاهده شد. در بین تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی هايبین سالمت سازمانی وخرده مقیاس
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ترین ري، تعهد مستمر)، تعهد عاطفی قويهاي تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد هنجامقیاسخرده 

) را با سالمت =05/0Pو  =413/0rترین رابطه () و تعهد مستمر ضعیف=05/0Pو =595/0rرابطه (

حمایت سازمانی رابطه مثبت و سازمانی ادارات ورزش و جوانان داشتند. بین سالمت سازمانی با درك 

  ).=05/0Pو  =700/0rدار مشاهده شد (عنام

یلی با سالمت در بخش دیگري از نتایج این تحقیق بین جنسیت، سابقه خدمت، سن و رشته تحص

). اما بین دیدگاه مدیران و کارکنان عادي از منظر =05/0Pداري مشاهده نشد(سازمانی رابطه معنا

) و مدیران در =01/0Pار وجود داشت (درزش و جوانان تفاوت معنیسالمت سازمانی در ادارات و

  ارزیابی سالمت سازمانی ادارات، امتیاز بیشتري داده بودند.

تحصیلی با داري بین سن، سابقه خدمت و رشتهزمانی کارکنان، نتایج رابطه معنیدر بررسی تعهد سا 

غ التحصیل رشته داري بین کارکنان فارمعنیتفاوت  tتعهد سازمانی نشان نداد. همچنین نتیجه آزمون 

ها در زمینه تعهد سازمانی نشان نداد. در بررسی تعهد بدنی و فارغ التحصیالن سایر رشتهتربیت 

  دار نبود.و کارکنان عادي نیز، تفاوت معنی سازمانی مدیران

داري بین عنیدر بخش دیگري از نتایج تحقیق، در بررسی درك حمایت سازمانی کارکنان، رابطه م

مت و رشته تحصیلی مشاهده نشد. در بررسی درك حمایت سازمانی مدیران و کارکنان سن، سابقه خد

و مدیران در درك حمایت سازمانی امتیاز بیشتري دریافت داري مشاهده شد عادي، تفاوت معنی

  کردند.

  بحث و نتیجه گیري -5-3

زمانی کارکنان مهمترین هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه سالمت سازمانی با تعهد و درك حمایت سا

نتایج حاکی از آن بود که بین دو متغیر سالمت   ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوي بود.

دار وجود دارد. نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیقات زاهد تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی سازمانی و

. مرور تحقیقات فوق اهمیت ]6،7،99[) همخوانی دارد2002(1) و نیر2009)، سزگین (1386بابالن (

                                                
1 -Nir 
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توان گفت دهد. بنابراین میسالمت سازمانی ادارات را نشان میتعهد سازمانی کارکنان و مدیران در 

هاي تري سازمان هاست و مدیران سازمانداشتن کارکنان متعهد یکی از عوامل سالمت سازمانی و بر

سازي و رسیدن به سالمت سازمانی را دهو جوانان که قصد اجرا، پیاورزشی و باالخص ادارات ورزش 

  دارند، باید تعهد سازمانی کارکنان خویش را نیز مد نظر قرار دهند. 

در بخش دیگري از نتایج این تحقیق مشاهده شد که میزان سالمت سازمانی ادارات ورزش و جوانان 

) 1390ق سلیمی(که با نتیجه تحقی )60/3±68/0متوسط به باال ارزیابی شده است( خراسان رضوي،

  ].19همخوانی دارد[

هاي ت سازمانی و هر یک از خرده مقیاسنتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که بین سالم

داري وجود دارد. این نتیجه نیز مستمر، تعهد هنجاري) رابطه معنی سازمانی (تعهد عاطفی، تعهدتعهد

. در ]6،49،7[) همخوانی دارد2009زگین(و س) 1389اسمعیلی()، 1386با نتایج تحقیقات زاهد بابالن(

ترین رابطه را با هاي تعهدسازمانی، تعهد عاطفی قويدر بین خرده مقیاس )1386بابالن( تحقیق زاهد

سالمت سازمانی داشت. تعهد عاطفی به وابستگی عاطفی کارکنان به سازمان اطالق شده و منعکس 

است. بنابراین، به طور کلی، کارکنانی که با  کننده تمایل و رضایت به حمایت از اهداف سازمانی

سازمان خود هویت یافته و از اهداف سازمانی خود حمایت می کنند، عملکرد بهتري خواهند داشت. 

نتیجه تحقیق حاضر نیز نشان داد که در ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوي، کارکنانی که 

را در سطح باالتري ارزیابی  ت سازمانی اداره خودوابستگی عاطفی بیشتري به اداره خود دارند، سالم

ها باید به تعهد عاطفی نسبت به انواع دیگر تعهد(مستمر و هنجاري) توجه اند. مدیران سازمانکرده

صورت ضمن باال بیشتري نموده و سعی در تقویت هرچه بیشتر آن در کارکنان خود کنند تا بدین 

  در مسیر سالمت سازمان خود برداشته باشند. بخشی کارکنان، گامیبردن کارایی و اثر

ترین رابطه را با سالمت سازمانی دارد و این یافته با نتیجه تحقیق در این تحقیق تعهد مستمر ضعیف

  .]49[) همخوانی دارد1389اسمعیلی(



 بحث و نتیجه گیري                                                                                                فصل پنجم
 

٨٥ 
 

همچنین از نتایج این تحقیق مشاهده شد که میزان تعهدسازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان 

) که با نتایج تحقیق سلطان حسینی و همکاران 56/3±58/0ن رضوي، باالتر از متوسط بوده (خراسا

) به ماهیت کار به عنوان یکی از عوامل درون 1386]. در تحقیق حسینیان(76) همخوانی دارد[1388(

  ].12سازمانی مؤثر بر ارتقاي تعهد سازمانی اشاره شده است[

سالمت ده شد که بین دو متغیر درك حمایت سازمانی و در بخش دیگري از نتایج تحقیق مشاه

دار وجود دارد. هرچه کارکنان حمایت بیشتري از سوي سازمان درك سازمانی رابطه مثبت و معنی

ها ها ارزش داده و به رفاه و خوشبختی آنکنند و براین باور باشند که سازمان به حضور و مشارکت آن

کنند. تر ارزیابی میو سازمان را سالم دهندتیاز بیشتري میسالمت سازمانی ام توجه دارد، به

-کنان باعث می)) معتقدند که درك حمایت سازمانی از سوي کار2001رکسوینکل( رملی،آآیزنبرگر،

 . همچنین در تحقیق ریگل و همکاران]86[به اهدافش کمک کنند سازماندر رسیدن شود آنان 

رفتار ترك  شود ونی باعث بهبود عملکرد کارکنان میزما) نشان داده شد که درك حمایت سا2009(

قرار  تأثیرتوانند سالمت سازمانی ادارات را تحت که این عوامل می دهد،خدمت آنان را کاهش می

  .]84[دهند

ن از نتایج این تحقیق مشاهده شد که میزان درك حمایت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانا

  ) .331/3±62/0باال است (متوسط به  ،خراسان رضوي

هاي پژوهش، رابطه معناداري بین سن، رشته تحصیلی و سابقه خدمت با سالمت با توجه به یافته

) و 1389)، خمیري و همکاران (1388سازمانی مشاهده نشد. که با نتایج تحقیقات عزیزي مقدم (

  .]41،54،45[) همخوانی دارد1388سید جوادین(

از بیشتري به سالمت ان داد که مدیران در مقایسه با کارکنان عادي امتیهاي این پژوهش نشیافته

رسد که افراد داراي پست مدیریتی ، براي اینکه جو سازمانی و عملکرد اند. به نظر میسازمانی داده

اند. اما باید داده خود و سازمان خود را قابل قبول نشان دهند، امتیاز بیشتري به سالمت سازمان خود

  باشد.زمینه نیاز به تحقیقات بیشتري مین کرد براي اطمینان در این اذعا
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هاي پژوهش، بین برخی از مشخصات فردي کارکنان (سن، سابقه، رشته تحصیلی) و با توجه به یافته

اند که داده میزان تعهد سازمانی آنها ارتباط معناداري وجود ندارد. در ارتباط با سن، مطالعات نشان

در  )1990اي ثابت منجر به ارتباط مثبت با تعهد گردیده است. ماتیو و زاجاك(ه گونهسن کارمند ب

الن و  را بین سن و تعهد سازمانی گزارش نمودند. )=05/0P( 20/0همبستگی مثبت  فراتحلیل،یک 

- وردند. مالحظه می) بدست آ=05/0P( 36/0نیز رابطه مثبتی بین سن  و تعهد سازمان  )1993میر (

) با نتیجه تحقیق حاضر 1993) و الن و میر(1990( 1نتیجه تحقیقات ماتیو و زاجاكشود که 

احتماال عدم همخوانی در تحقیقات مذکور به دلیل تفاوت در جامعه مورد ؛ ]99،62[همخوانی نداشته

) با این تحقیق 1378پرنیان( )،1382کوزه چیان( )،1385اما نتایج تحقیقات طالب پور(بررسی است؛ 

  .]103، 101،102[ اي مشاهده نشده استه و بین سن و تعهد سازمانی رابطهی داشتهمخوان

هاي این تحقیق با نتایج تحقیقات طالب پور سازمانی، یافتهورد رابطه بین سابقه خدمت و تعهددر م

؛ اما با نتایج تحقیق ]102،101،80[) همخوانی داشته 1388فرجی ( ) و1382کوزه چیان( )،1385(

  .]69،22[) همخوانی نداشت1381) و حمیدي (1387یعقوبی(

داري بین هاي پژوهش حاضر تفاوت معنیته تحصیلی و تعهد سازمانی، یافتهدر بررسی ارتباط بین رش

حقیق ) نیز در ت1388کارکنان فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی نشان نداد. فرجی(

داري مشاهده نکرد. بنابراین، در ادارات ورزش و بطه معناخود بین رشته تحصیلی و تعهدسازمانی را

  .]80[جوانان استان، میزان تعهد سازمانی کارکنان به رشته دانشگاهی آنان بستگی ندارد

داري سازمانی مدیران و کارکنان عادي تفاوت معنیاین پژوهش نشان داد که بین تعهد هايیافته

احتماال عدم همخوانی  ،]80[)همخوانی ندارد1388فرجی (وجود ندارد. این یافته با نتیجه تحقیق 

 10 نتایج به دلیل گسترده بودن جامعه در تحقیق فرجی است که در تحقیق خود ادارات تربیت بدنی

پور و همکاران  با نتیجه تحقیق قلی هاي پژوهشیافته ولی دهد؛استان را مورد بررسی قرار می

اي مشاهده مانی و میزان تعهد سازمانی رابطهخود بین پست ساز. ایشان در تحقیق ]68[همخوانی دارد

                                                
1 - Mathiew & Zajac 
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هاي هاي مدیریتی؛ بهتر است تستقبل از ارتقاي شغلی افراد به پستاند که نکرده؛ اما پیشنهاد داده

  خاصی براي سنجش تعهد فرد در نظر گرفته شود.

ان (سن، سابقه خدمت و هاي پژوهش، بین برخی از مشخصات فردي کارکنهمچنین با توجه به یافته

شاهده نشد که با نتایج رشته تحصیلی) با میزان درك حمایت سازمانی کارکنان ارتباط معناداري م

) در تحقیق خود بین سابقه 1385. زکی (]97[خوانی دارد) هم1390رو و همکاران(تحقیق سبک

ق حاضر همخوانی داري بدست آورد که با نتیجه تحقیو درك حمایت سازمانی رابطه معنی خدمت

روي  ) بر1385].احتماال عدم همخوانی به دلیل تفاوت در جامعه است زیرا تحقیق زکی(89[ندارد

هاي نی مدیران و کارکنان عادي، یافته. در بررسی درك حمایت سازمامعلمان مدارس اجرا شده است

نسبت به کارکنان عادي یران داري بین این دو گروه وجود دارد و مدپژوهش نشان داد که تفاوت معنی

  اند.نی را در سطح بهتري ارزیابی کردههاي سازماحمایت

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که درك حمایت سازمانی به  ،در بخش دیگري از تحقیق

دهد و بهترین پیشگوي سالمت سازمانی در ریانس سالمت سازمانی را توضیح می% از وا49تنهایی 

و جوانان استان خراسان رضوي است. مدل پیشنهادي دوم رگرسیون گام به گام درك  سازمان ورزش

% 54کند که نی کننده سالمت سازمانی معرفی میبیحمایت سازمانی و تعهد عاطفی را به عنوان پیش

  دهد.ریانس سالمت سازمانی را توضیح میاز وا

ازمانی کارکنان و اینکه درك حمایت س هاي به دست آمده از این پژوهش ودر نهایت بر اساس یافته

توان نتیجه گرفت که تعهد عاطفی و را با  سالمت سازمانی را دارد میترین ارتباط تعهد عاطفی قوي

 ریزانکنند و مدیران و برنامهش مهمی در سالمت سازمانی ایفا میدرك حمایت سازمانی کارکنان نق

زیادي که بر ورزش قهرمانی کشور  تأثیرشی، به دلیل هاي ورزبه ویژه در سازماندر سطوح سازمان، 

، باید این دو عامل را بیشتر مورد توجه قرار دهند تا کارکنان بدون دغدغه به برنامه ریزي براي دارند

ي در جهت ارتقاي سالمت سازمانی مؤثرهاي قهرمان ملی بپردازد و همچنین گامآموزش و پرورش 

تعهد سازمانی و درك حمایت سازمانی موجب جوي سالم، آسایش در واقع، وجود  برداشته باشند.
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خاطر، سالمت فکري و روانی و به دنبال آن عملکرد اثر بخش در بین افراد خواهد شد و سازمان هرچه 

  بهتر به سوي اهداف خود حرکت خواهد کرد.

  هاي تحقیقپیشنهاد - 5-4

  هاي کاربرديپیشنهاد- 1- 5-4

ادارات تربیت بدنی براي بهبود عملکرد و رسیدن به سطح بهتر سالمت شود مدیران . پیشنهاد می1

سازمانی، تعهد سازمانی کارکنان و درك حمایت سازمانی کارکنان را مد نظر قرار دهند و براي رسیدن 

  ها استفاده نمایند.هاي مدیریتی براي تشویق و نگهداري آناین منظور از ابزار به

هاي دقیق علمی و پژوهش در زمینه سالمت ارزیابیر چند نوبت، شود هر سال دمی پیشنهاد .2

ورزشی انجام شود و از  سازمانی و درك حمایت سازمانی و همچنین تعهد سازمانی در نهادها و مراکز

  ن در راستاي بهبود امور جاري استفاده شود.نتایج آ

  یپیشنهادهاي پژوهش -2- 5-4

-هاي دیگر انجام شود و با یافتهرات ورزش و جوانان استانق در اداشود که این تحقیی. پیشنهاد م1

 هاي این تحقیق مقایسه شود.

هاي ها و ارگانشود این تحقیق در سازمانج حاصل از این تحقیق، پیشنهاد می. براي اطمینان از نتای2

  ها، سازمان ورزش و جوانان و غیره انجام شود.ورزشی دیگر همچون فدراسیون

  شود در تحقیقات آینده دیگر عوامل مؤثر بر سالمت سازمانی بررسی شود.. پیشنهاد می3
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                                                  1پیوست
 بسمه تعالی 

  با اهداي سالم
نامه ایانعات مورد نیاز براي تکمیل پبه استحضار می رساند پرسشنامه پیوست به منظور جمع آوري اطال احترامأ

این  باشد . مطمئنأمی " و درك حمایت سازمانی سازمانی رابطه سالمت سازمانی با تعهد "اینجانب تحت عنوان 
نتیجه این االت در افزایش اعتبار و اهمیت کاري صمیمانه شما میسر نخواهد شد. پاسخ صادقانه شما به سؤامر بدون هم

نجام این امر االت و ارایه پاسخ مناسب پژوهشگر را در العه دقیق سؤ، بسیار مهم است. خواهشمند است با مطاتحقیق
  از همکاري صمیمانه شما تشکر و قدردانی می شود . . قبألیاري فرمایید

  رضا رحیمی
  ارشد مدیریت ورزشی دانشجوي کارشناسی

  
  پرسشنامه ویژگی هاي فردي

  
  ب) زن الف) مرد                                     جنسیت :. 1
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 سواالت همیشه   اغلب گاهی به ندرت هرگز

 ، با میل و رغبت وقت خود را صرف کمک به ارباب رجوع می کنند .کارکنان بعد از کار  -1     
  یک حس همبستگی بین تمام کارکنان وجود دارد .  -2     
 ، اطالعات مورد نیاز را در اختیار کارکنان قرار می دهد . مدیر -3     
 ن نفوذ کارکنان در اداره به اطالعات آن ها بستگی دارد .میزا   -4     
 مشکالت اداره در زمان مناسبی حل می شود . -5     
 ، تغییر و تحوالت اداره را بدون نگرانی می پذیرند .کارکنان  - 6     
 هر اقدامی در اداره ، بر اساس دانش حرفه اي می باشد . -7     
 در اداره وجود دارد .  یک جو خوش بینی   -8     
 اهداف اداره براي کارکنان قابل دستیابی است .  -9     
 کارکنان احساس می کنند که به راحتی می توانند با اعضاي اداره ارتباط برقرار کنند .  -10     
 کارکنان از اختیارات الزم برخوردارند . -11     
 داره ، مورد استفاده قرار می گیرد .عقاید کارکنان براي حل مشکالت ا -12     
 تغییرات در اداره با آگاهی و مطالعه کافی صورت می گیرد .  -13     
 براي شناسایی مشکالت اداره، یک روند منطقی وجود دارد.   -14      
  بسیاري از برنامه هاي اداره با اقدامات گروهی انجام می شود .  -15     
 کارکنان اداره و شغلشان تناسب وجود دارد .بین تخصص   -16     
 تغییر با گذشت زمان از ویژگی هاي این اداره است .  -17     
 .   درخواست هاي کارکنان  مورد توجه سایر اعضاي اداره قرار می گیرد -18     
 کارکنان از منابع آموزشی اداره به نحو مطلوبی استفاده می کنند .  -19     
 اهداف کارکنان با اهداف اداره ، همسو است . -20     
ایده هایی که توسط کارکنان براي بهبود فعالیت ها ارائه می شود ، از طرف هیئت   -21     

 حمایت می شود .
 کارکنان در کار از آزادي عمل برخوردارند .  -22     
 کارکنان بر اهداف اداره تمرکز دارند .   -23     
 روش هاي مناسبی براي برقراري ارتباط با ارباب رجوع وجود دارد .  -24     
 تصمیم گیریهاي اداره، مشارکتی است .  -25     
 کارکنان سازگاري مطلوبی با محیط اداره دارند .  -26     
 براي رشد حرفه اي کارکنان فرصت هایی فراهم می شود .  -27     
 یح می دهند در این اداره کار کنند تا جاي دیگر .بسیاري از کارکنان ترج  -28     
 به رشد خالقیت در میان کارکنان اهمیت داده می شود .  -29     
 کارکنان از شغل خود لذت می برند .  -30     
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 کامأل سواالت 
 مخالفم

نظري  مخالفم
 ندارم

 کامأل موافقم
 موافقم

            خوشحال خواهم شد که بقیه دوره شغلی ام را در این اداره سپري کنم.  1
            ، مشکالت من است.هاحساس می کنم مشکالت این ادار واقعأ  2
            س تعلق عمیق به ادارة خود می کنم.احسا  3
            احساس وابستگی عاطفی به این اداره می کنم.  4
            احساس می کنم جزئی از این خانواده (اداره ) هستم.  5
            ورد.آاین اداره هویت شخصی زیادي برایم به ارمغان می   6
ن برایم خیلی سخت خواهد آ ضر تركدر حال حا ،اگر مایل به ترك این اداره باشم حتی  7

  بود.
          

            ماندن من در اداره یک امر ضروري است و مطابق با میل شخصی من است. ،در حال حاضر  8
            ، مشکالت زیادي در زندگی ام ایجاد می شود.اگر این اداره را ترك کنم  9

            کنم دالیل کمی جهت ترك این سازمان دارم. احساس می  10
            ، کار در جاي دیگر را مد نظر قرار می دادم. را زیاد وقف این اداره نمی کردم خودم اگر  11
            نیستم .، بیمناك از عواقب ترك کارم، در صورت نبودن گزینه شغلی دیگر  12
            . ندارمهیچ احساس تعهدي نسبت به ادامه همکاري با این اداره   13
            نیست .اس می کنم ترك این اداره کار درستی ، احسحتی اگر به نفع من باشد  14
            ، احساس گناه خواهم کرد.اگر االن اداره را ترك کنم  15
            داري مرا دارد.این اداره استحقاق وفا  16
            ن احساس تعهد اخالقی دارم.، زیرا نسبت به افراد آخواهم کرددر حال حاضر اداره را ترك ن  17
            داره مدیونم .من به این ا  18



 پیوست
 

١٠٦ 
 

  پرسشنامه درك حمایت سازمانی                                       4پیوست 

 

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 کامأل  االتسؤ  
  مخالفم

نظري   مخالفم
  ندارم

 کامأل  موافقم
  موافقم

            دهد .    این اداره به نظرات و عقاید کارکنان توجه و عالقه فراوان نشان می  1
            به رفاه و آسایش زندگی کارکنان اهمیت می دهد . اداره واقعأاین   2
            دهد . این اداره به شدت اهداف و ارزشهاي کارکنان را مورد توجه قرار می  3
، اداره آماده کمک به حل مشکل آنها ان اداره با مشکلی روبرو می شوندزمان که کارکنهر   4

  می باشد .
          

            ات صادقانه و سهوي کارکنان را نادیده می گیرد .این اداره اشتباه  5
ن مدیران اداره سعی در استفاده از آ، ) در اداره براي کارکنان پیش آیداگر فرصتی (امتیازي  6

  فرصت به نفع خود دارند .
          

            این اداره توجه و عالقه بسیار کمی به کارکنان اداره دارد.  7
ن وان به تحقق آ، با عالقه فراارکنان به دنبال هدف مطلوب باشندکاین اداره هر زمان که   8

  کند . کمک می
          



  

The Relationship between Organizational Health with Organizational 

Commitment and Perceived Organizational Support Employee 

(Case study: Administration of Sport and Youth in KhorasanRazavi Province) 

 

Abstract 

Healthy and supportive climate enhances the trust and spirit of individuals in the 

organization and leads to more efficiency which is an important factor in creating 

organizational effectiveness. Therefore, the aim of the present research is to study the 

relationship between organizational health and organizational commitment and 

perceived organizational support. 

To do this survey, 104 employees wereclusterd randomly selected from the total 

population of administration of sport and youth in KhorasanRazavi province with an 

average age of 36.71± 7.21. To collect the data, the study used three standardized 

questionnaires: Mile’s organizational health questionnaire (1969), Allen and Meyer’s 

organizational commitment questionnaire (1993) and Eisenberger’s perceived 

organizational support questionnaire (1986). Content and face validity was checked and 

confirmed by expert university panel (8 persons). Cronbach’s Alpha coefficient was 

used to test the reliability of the questionnaires (organizational health questionnaire 

α=0/993, organizational commitment questionnaire α=0/904, perceived organizational 

support questionnaire α=0/814). 

The data were analyzed via SPSS. The results show that: there is a positive significant 

correlation between organizational health and organizational commitment (p=0.001, 

r=0.613). Organizational commitment’s components (affective commitment, continuous 

commitment and normative commitment) also have a positive significant relationship 

with organizational health. There is also a positive significant relationship between 

organizational health and perceived organizational support (p = 0.001, r = 0.7). 

Perceived organizational support and emotional commitment are the best predictors for 

the organizational health 

Keywords: Organizational health, Organizational commitment, Perceived 

organizational support, sport organization. 
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