
 12 -929  ، ص9318، زمستان 02رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 چکيده
وری نیروی انسانی در معلمان زن در این پژوهش به بررسی رابطه سالمت سازمانی با تعهد سازمانی و بهره

ایتدایی شهر بجنورد پرداخته شد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت 

ش کلیه معلمان زن ابتدایی شهر بجنورد در نظر همبستگی است. جامعه آماری در این پژوه -توصیفی 

نفر گزارش شد. نمونه آماری تحقیق حاضر نیز با توجه به جدول   444گرفته شد که تعداد آنها برابر با 

برآورد شده است که این تعداد نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب  704کرجسی و مورگان 

(، جهت سنجش تعهد سازمانی 6991رسشنامه هوی و همکاران)شدند. جهت سنجش سالمت سازمانی از پ

 و وری نیروی انسانی از پرسشنامه هرسی( و جهت سنجش بهره6990از پرسشنامه مایر و آلن)

باشد و پایایی نامه های پژوهش حاضر محتوایی می( استفاده شد. نوع روایی پرسش6990گلداسمیت)

های غیرکه مقدار آلفای کرونباخ مترونباخ بررسی شد و با توجه به اینها نیز با استفاده از آلفای کپرسشنامه

( بدست آمد و باالتر از 05976وری نیروی انسانی)( و بهره05996(، تعهد سازمانی)059.6سالمت سازمانی)

 اریها، از آزمون های آمباشد، ابزار از پایایی مناسب برخوردار بود. به منظور تجزیه و تحلیل دادهمی 054

حاصل از فرضیه  جینتااستفاده شد.  SPSS.V.23نظیر ضریب همبستگی و رگرسیون به کمک نرم افزار 

وری نیروی انسانی با ضریب و بهره بین سالمت سازمانی که بود آن از یحاکهای پژوهش 

( رابطه مثبت و 9..05و تعهد سازمانی با ضریب همبستگی ) ( و بین سالمت سازمانی05.41همبستگی)

باشند، با افزایش و بهبود سالمت سازمانی، معنادار مشاهده شد. با توجه به اینکه این ضرایب مثبت می

وری نیروی انسانی و تعهد سازمانی را افزایش داد. همچنین نتایج نشان داد بین تعهد سازمانی توان بهرهمی

 ادار وجود دارد.( رابطه مثبت و معن05466وری نیروی انسانی با ضریب همبستگی)و بهره

 .وری نیروی انسانیتعهد سازمانی، بهره سالمت سازمانی،: واژگان کليدي
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  الهام سهرابی

 .موسسه آموزش عالی کومش، مدیریت آموزشیکارشناس ارشد 
 

  نام نویسنده مسئول:

 الهام سهرابی

بررسی رابطه سالمت سازمانی با تعهد و بهره وري 

 معلمان زن شهر بجنورد
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 مقدمه

دهد تصویر بزرگی از سالمت سازمان داشته باشیم. در سازمانهای سالم، نظیری است که به ما اجازه میمفهوم سالمت سازمانی مفهوم بی

و از روحیه و عملکرد باالیی برخوردارند. سازمان سالم جایی است که افراد با عالقه به محل کارمندان متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند 

کارشان می آیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند. درحقیقت سالمتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته 

های آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم  رشد دادن به قابلیت ساالری و ارزشگذاری به دانایی، تخصص، شخصیت ذی نفعان،

ی سالم باید سازمانهای سالم ایجاد کنیم. امروزه یکی از های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد. برای داشتن جامعه

صنعتی و سازمانی گسترش یافته، تعهد سازمانی است. تعهد سازمانی  ای در مطالعات روانشناسی،ترین مسائل انگیزشی که با حجم گستردهمهم

کنیم شامل قبول ارزشها و اهداف سازمان، تمایل به یعنی درجه همانندسازی روانشناختی و یا چسبیدگی به سازمانی که ما برای آن کار می

ر چه میزان این تعهد بیشتر باشد نیروی خودانگیزشی در اعمال تالش برای سازمان و داشتن میل قوی به پیوسته ماندن به سازمان است. ه

نیروی  وریکارکنان افزایش یافته و به تناسب آن اثربخشی و کارایی افزایش خواهد یافت. از دیگر متغیرهای مهم در سازمان های آموزشی بهره

انسانی را پرورش داد. در دستگاه آموزش و پرورش  وری نیرویتوان بهرهانسانی است که با داشتن محیطی سالم و سالمت سازمانی کافی می

نماید ، عناصر و عوامل چندی که هدف آن تربیت و تعلیم نسل آینده است و به جهتی در فراهم سازی نیروی کار آموزش دیده نیز عمل می

یت نسل فردا در حقیقت در دستان معلمینی تاثیرگذار و نقش آفرین هستند که از میان آنها نقش معلم از همه مبرّزتر و مهمتر است. سکان هدا

وری و کارآمدی این نیروها مرهون عوامل مختلفی است که از آن میان بهنگام بودن قرار دارد که در مدارس کشور مشغول به کار هستند. بهره

نظر به اهمیت مدارس به عنوان محلی  توان نام برد.مندی از آخرین مهارتها و فنون تدریس و نیز انگیزش آنان را میآموزش معلمان و بهره

وری نیروی انسانی در بین برای آموزش و پرورش نیروی انسانی پژوهش فوق بر آن است به بررسی ارتباط سالمت سازمانی با تهد و بهره

 معلمان ابتدایی بپردازد.

ر جامعه است، که امروزه در اغلب کشورها آموزش و پرورش به عنوان اساس و زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ه

دهد. از آنجایی که بخش قابل توجهی شود و بیشترین بودجه دولتی را پس از امور دفاعی به خود اختصاص میبه عنوان صنعت رشد قلمداد می

جایگاه خاصی برخوردارند.  گیرد، مدارس به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم ازاز فعالیتهای آموزش و پرورش در مدارس صورت می

مدارس در صورتی خواهند توانست وظیفه خطیری را که به دوش آنهاست به نحو احسن انجام دهند که سازمانهای سالم و پویایی باشند. از 

ه ما اجازه نظیری است که بای در گرو داشتن سازمان های سالم است. مفهوم سالمت سازمانی مفهوم بیسوی دیگر توسعه و رشد هر جامعه

دهد تصویر بزرگی از سالمت سازمانی داشته باشیم. سالمت سازمانی عبارت است از توانایی سازمان ها در حفظ و بقا و سازش با محیط و می

شی بخ دهد. اگر انگیزههاست. سالمت وظعیتی در افراد و سازمان متبوع است که امکان عملکرد باالتر از حد معمول را میبهبود این توانایی

ود. شمداوم در یک نظام سالم صورت نگیرد، این نظام به تدریج وضعیت سالم خود را از دست داده، با تداوم این فقدان وارد وضعیت ناخوشی می

از  نکنند. در حقیقت سالمت سازماآیند و به کار کردن در این محل افتخار میسازمان سالم جایی است که افراد با عالقه به محل کارشان می

های آنها و انجام وظایف محول شده از سوی نظر فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته ساالری، شخصیت ذینفعان و رشد دادن به قابلیت

 (.6899سزایی دارد)ساعد و همکاران، های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تأثیر بهفراسیستم

و توانایی خود برای سازش  در محیط خود و سازگاری با آن و گسترش و ارتقاء سالمت سازمانی عبارتست از دوام و بقای سازمان

های اجتماعی برای همة سیستم"گوید: ( در تعریف یک سازمان سالم می6914) 7(. پارسونز6899، به نقل از شریعتمدار، 6919 6بیشتر)مایلز

های خود را وط را برای بدست آوردن مقاصد خود بسیج کنند، فعالیتبقاء و توسعه، باید خود را با محیط اطراف انطباق دهند، منابع مرب

، ترجمه سید 8)هوی و میسکل"گرددهماهنگ و همسان سازند، و در کارکنان خود ایجاد انگیزه نمایند. در این صورت سالمت آنها تضمین می

باشند. از طرفی سازمان ها برای اداره خود به کارکنان  شود کارکنان از تعهد کاری برخوردار(. سالمت سازمانی باعث می6891عباس زاده، 

متعهد نیازمند هستند. عدم احساس تعلق کارکنان به سازمان و عدم دقت کافی برای انجام وظایف، از معضل های بزرگ دستگاه هایی اجرایی، 

بارزترین نمونه های این معضل محسوب می  ترک خدمت غیبت تاخیر، عدم درگیری فعال نیروی کارو سطح پایین عملکردنیروی انسانی، از

  و  ارزش ها به  وفاداری 4(. تعهد سازمانی6899شود. برای رفع این مشکل، ارتقای تعهد از بهترین راه ها است)شائمی برزکی و اصغری، 

مانی ساخت چند بعدی است که احساس تعلق و وابستگی به ماندن در سازمان را است، و در نهایت می توان گفت تعهد ساز سازمان،  اهداف 

، ینشان دهنده ارتباط و نفوذ سازمان بر اعضاء سازمان است که در نتیجه آن، تابعیت، تالش کاری، عملکرد بهتر شغلی، رفتار شهروندی سازمان
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ادبیات مدیریت تعاریف (. در 6899رفتار غیبت و رفتار ترک خدمت به همراه است)براتی و عریضی سامانی،  کاهش تعارض، تمایل ترک شغل،

تعهد سازمانی در دو مسیر متمایز مفهومی کشیده شده است. در مسیر اول تعهد به عنوان درک قصد کارمند برای ادامه کار و ماندن در 

 نی به عنوانکه این نوع، تعهد رفتاری نام دارد که نشان دهند پیوند فرد با سازمان است و در مسیر دوم تعهد سازما سازمان تعریف شده است

یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرایند مستمر است که بواسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به 

سازمان و موفقیت و رفاه سازمانی را نشان می دهد تعریف شده است. که این نوع، تعهد نگرشی نام دارد که نشان دهنده همسویی فرد با 

 (.7009و همکاران،  .؛  سیچی6896مان است)قالوندی و سلطانزاده، ساز

انجام گرفته است مشخص گردید که هر یک از تعاریف تعهد سازمانی حداقل به یکی از  ( 6990)1در تحقیقی که توسط  می یر و  آلن

 اشاره می نمایند. 9و تعهد مستمر 9، تعهد هنجاری4ابعاد سه گانه تعهد عاطفی

: به میزان دلبستگی عاطفی به سازمان و اهداف آن اشاره می کند، به عبارتی تعهد عاطفی به عنوان احساس هیجانی تعهد عاطفی

 کارکنان برای وابستگی به سازمان، همانند سازی با آن و درگیری در سازمان مفهوم سازی شده است.

مل کردن به روشی است که خود اعتقاد دارد از نظر : تعهد هنجاری مجموعه فشار های هنجاری درونی شده برای عتعهد هنجاري

 اخالقی صحیح است. در این بعد از تعهد، فرد ادامه دادن به کار را وظیفه، تکلیف و مسئولیت خود می داند. 

ه ب: در این دیدگاه تعهد فواید حاصل از مشغول شدن به کار و هزینه های ناشی از ترک شغل در نظر گرفته می شود، تعهد مستمر

 (.  6899عبارتی در این نوع تعهد فرد به علت باال بودن هزینه های ترک سازمان به سازمان متعهد می ماند)بهروان و سعیدی، 

وری نیروی انسانی است.  یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء ترین اهداف در سازمانهای آموزشی بهرهاز طرفی یکی از مهم

و با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهره وری نقشی محوری دارد درخواستهای او در سازمان اثری کلیدی بجا می سطح بهره وری آن است 

گذارد. عمل برنامه ریزی نیروی انسانی در واقع پر اهمیت ترین بخش در مدیریت منابع در سازمانهاست. زیرا نیازهای سازمان به مشاغل 

نی شرایط محیطی پیوسته در معرض تغییر و دگر گونی قرار می گیرد. به بیان دیگر، فرض، اساسی در گوناگون با افزایش پیچیدگی و دگرگو

مورد رشد سازمان ها یادگیری سازمان ها در طول زمان است. به همین جهت ماهیت مشاغل مورد نیاز شرکت تغییر می یابد به این معنی که 

ار گیرد تا انواع مناسبی از منابع نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام کارهای مختلف سازمان این قبیل تغییرات باید به طور مستمر ارزیابی قر

 (.6894استخدام و یا تربیت شوند)ملکی و همکاران، 

 کار، نیروی چون گوناگون امکانات و منابع بهینه از و موثر استفاده سازمان هر مدیران اصلی هدف و رسالت مدیریت که طوری به

 از بهتر ومناسبتر چه هر و صحیح استفاده و وری بهره کشورها که درکلیه است شده سبب امر باشد. این می اطالعات و مواد، انرژی سرمایه،

 توجه بدون جامعه هر حیات که تدام برسند باور این به جوامع همه و شود تبدیل ملی به اولویتی ( وخدمات کاال از تولید)اعم عوامل مجموع

 (.6899ممکن نیست)پویان و معصومی،  وری هبهر موضوع به

رشد انسان در روند برخورد فعال و موفقیت آمیز با محیط پدید می آید. فرد با قرار گرفتن در یک موقعیت جدید ناچار است برای پیدا 

برخوردهای خود را با محیط نمودن پاسخهای جدید به آن شرایط تالش نماید چانچه این واکنش در مقابله با وضعیت جدید موفق باشد فرد 

گسترش خواهد داد و در صورتی که عکس العملها موفقیت آمیز نباشد شخص باید در برخورد خود با محیط تجدید نظر  کند برای این که 

های مختلف سازمان به تواند از رشد برخوردار شود باید در طول دوره زمانی مشخص قادر به ایفای نقش موثر باشد باید بتواند در زمینه 

ا ر همچون استخدام، مدیریت، توسعه، ارزیابی کار، برکناری و جایگزینی نیروی انسانی را برنامه ریزی نماید به طوری که انجام وظایف سازمان

سایر  هکنند هماهنگ و شعور ذی عنوان به سازمانی برخالف سایرمنابع انسانی نیروی عامل تولید، عوامل میان در که آنجا تضمین نماید.از

 بوده برخوردار ای ویژه جایگاه از لذا باشد می سازمان وری بهره وکاهش در افزایش اصلی اهرم مهمترین همچنین شود و می شناخته عوامل

 (.6899داشت)انصاری و همکاران،  مبذول آن به خاصی توجه باید و

را به نیروی انسانی به عنوان مهم ترین عامل تولیدی می  با نگاهی به کشور های موفق جهان دیده می شود که این کشور ها بهای الزم

امی ظدهند ودر مقابل این نیرو با باال بردن بهره وری خود در منافع حاصل از تولید سیم می شوند، که باال بردن بهره وری باعث بوجود آمدن ن

ی تحقیق پیدا می کند که تمامی بخش های تولیدی، می شود که از آن همه طبقات اجتماهی استفاده می برند. بهره وری در جامعه زمان

                                                           
5. Cichy 
6 . Allen& Meyer 
7. Affective Commitment 
8. Normative Commitment 
9. Continuance Commitment 
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 ،اجتماعی و خدماتی سعی در استفاده از یک نظام مناسب بهره وری داشته باشند که معموال نظام قانون گذار می تواند با هموار کردن راهها 

 (.6899آبادی و سجادی، باعث بوجود آمدن بهره وری شود و عامل انسانی در راه تکامل آن کوشش کنند)اهلل وردی، فرح 

کارکنان سرمایه های با ارزش هر سازمان می باشند . دستیابی به هدفهای هر سازمان در گرو مدیریت درست این منابع با ارزش است. 

ون از یل گوناگنیروی کار عامل مهم و موثر در بهره وری است نیروی کار اگر با آرامش خاطر و انگیزه قوی، اشتغال به کار داشته باشد و به دال

ی آینده واهمه نداشته باشد، بهره وری او باالتر خواهد بود مجموعه ای از عوامل و ارزشهای حاکم بر سازمان، بر روی بهره وری کار موثر م

 (. 6898باشند . مهمترین عاملی که بر روی بهره وری نیروی کار تاثیر دارد، انگیزه نیروی کار در انجام کار است)سلطانی، 

قریبا تمامی عوامل کاهش بهره وری نیروی انسانی به ضعف مدیریت ارتباط دارد. در این میان باید رابطه فرد با سازمانی ارتباطی متقابل ت

و دو طرفه باشد. مدیر موفق کسی است که محیط فرهنگی سازمان خود را که عاملی بسیار موثر در رفتارهای کارکنان است عمیقا بشناسد و 

آن را در جهت اجرای برنامه های سازمان بکار گیرد. حقوق و مزایای افراد باید بر اساس ماهیت شغل، تخصص، تجارب و عملکرد  درک کند و

ه تعبیر ب افراد در برابر تغییرات و برنامه ها معین شود. اگر عملکرد افراد به دقت ارزیابی نشود و مطابق شایستگی به آنان امتیاز داده نشود یا

 یسته از امتیازات بیشتر در سازمان برخوردار نشوند در آن سازمان بتدریج فرهنگ کم کاری بوجود می آید. دیگر شا

ترین سازمانهای دنیای امروز است و اغلب مـردم به طور مستقیم و غیرمستقیم با این آموزش و پرورش یکی از بنیادیترین و با اهمیت

دی و حیاتی آموزش و پرورش در زندگی پیچیده انسانها است. هدف غایی آموزش و پرورش تربیت سازمان رابطه دارند و این بیانگر نقش کلی

انسانهای خالق، ماهر، متدین و کارآمد است و این هدف زمانی تحقق می یابد که نیروی انسانی شاغل در مدارس از کیفیت، بالندگی و سالمت 

رین سرمایه سازمانها است و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوبتری داشته باشد، احتمال روانی و اخالقی برخوردار باشند. نیروی انسانی مهمت

ز اموفقیت و بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد شد. توانمندی فکری، اخالقی و رفتاری معلمان هر چقدر باالتر باشد به همان اندازه مدارس 

آموزان خواهند داشت، بنابراین داشتن معلمان خشنود و راضی در یاد گیری دانش کیفیت و مقبولیت بیشتری برخوردار بوده و تأثیر بیشتری

عامل مهمی در اثر بخشی مدارس است. بـرعکس نیروی انسانی با احساس رضایت و عدالت و تعهد سازمانی کم و متمایل به ترک سازمان، نه 

توجهی نسبت به مسایل و مشکالت سازمان در بین دیگر د فرهنگ بیکند بلکه در ایجاتنها خود در جهت نیل به اهداف سازمانی حرکت نمی

گیرند که انگیزه کافی برای انجام کار نداشته و نارضایتی خود را در باشد. وقتی اعضای سازمان در موقعیتی قرار میهمکاران مؤثر می

وان تشأ این نارضایتی چیست؟ در پاسخ به این سؤال میشود این است که منکنند، مهمترین سؤالی که مطرح میهای مختلف ابراز میموقعیت

گفت که نارضایتی ممکن است از خود شغل، محیط و یا از خود شخص باشد. سازمانهای آموزشی مدرن برای رسیدن به اهداف تعیین شده 

ضای صمیمی، مناسب و سالم مورد توجه وری نیروی انسانی را با طراحی پرداختها، سرپرستی دقیق و ایجاد فخود، بحث انگیزه، تعهد و بهره

 اند.قرار داده

سالمت سازمانی تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف بطور مؤثر نیست بلکه شامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود مداوم است 

د. یک سازمان یابنلهای ارتباطی باز با موفقیت باال میشناس با روحیه و عملکرد باال و کاناو ناظران در سازمانهای سالم کارکنانی متعهد و وظیفه

خواهند در آنجا بمانند و کار کنند، بـه آن، افتخار کنند و خود افرادی سـودمند و مـؤثر هـستند)الیدن وکیلنگل، سالم جایی است که افراد می

اشته باشند و برای شغل خودش ارزش زیادی قایل تری نسبت به شغل خود دشود افراد نگرش مثبت(. سالمت سازمانی باعث می8: 7009

باال در  پذیزیشود. همچنین سبب ایجاد انگیزه و مسئولیتشوند. سالمت سازمانی سبب افزایش روحیه و سالمتی جسمی و روانی در فرد می

دهی باالیی خواهد داشت. عدم وجود تر شده و عملکرد و بازشود. در نتیجه تالش فرد افزایش یافته، عمالً نسبت به دیگران موفقفرد می

شود افراد انگیزه الزم و کافی برای انجام وظایف خود نداشته باشند و از نظر سالمت روانی دچار عدم تعهد شـغلی سالمت سازمانی باعث می

 .گردند و در نتیجه کارایی الزم را هم نداشته باشند

ای مدارس هبینی کننده فعالیتور آموزشی و تربیتی و اداره مدارس و نیز پیشتواند تسهیل کننده امشناخت سالمت سازمانی مدارس می

ها به صورت علمی و کارشناسانه و پرهیز از اعمال غیرمدبرانه شود. سالمت سازمانی مدارس اشاره به محیطی دارد باشد و باعث اجرای برنامه

سازد. مدارس سالم احتماالً معلمان متعهدی دارند که ه اهداف را مقدور میکند و نیل بکه رشد و توسعه و بالندگی یک سازمان را تسهیل می

آموزان موفقی دارند. در به یکدیگر و به مدیر اعتماد دارند و به معیارهای تحصیلی باالتر معتقدند و دارای جو باز هستند و معلمان و دانش

(. فهم 6894نیا، شوند)قرونه و ملکیان هدفهای قابل تحقق محسوب میای مداوم معلمان و مدیرچنین مدارسی پیشرفت آموزشی، رشد حرفه

های مدیریتی مناسب برای افزایش تعهد شغلی معلمان یاری تواند ما را در گزینش روشوضعیت سالمت یک سازمان آموزشی احتماالً می

انسانی متعهد است، زیرا نیروی انسانی مهمترین منبع نماید. یکی از شاخصهای برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر، دارا بودن نیروی 

هر سازمانی است. وجود چنین نیروی متعهدی، سازمان را در اجتماع مهم جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه آن فراهم میکند و برعکس 

 تفاوتی نسبت به مسائل وه در ایجاد فرهنگ بیدهد، بلکتنها خود در جهت نیل به اهداف سازمان حرکت نمینیروی انسانی با تعهد اندک نه
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تواند مؤثر است. با عنایت به این مسئله ضروری است سازمانها تدابیر الزم را به منظور حفظ و مشکالت سازمان در میان سایر همکاران می

 ممکن رسانده و از میان بردارند.تواند تعهد آنان را کاهش دهد به حداقل افزایش تعهد اعضایشان به کارگیرند و عواملی را که می

وری های بسیار مهمی که در کنار تعهد سازمانی نقش بسیار حیاتی و مهم در سازمان آموزش و پرورش دارد، مقوله بهرهیکی از مقوله

آن فراهم و  تاری مورد نیازیابد. بلکه باید پیش نیازهای سازمانی و ساخنیروی انسانی است. بهره وری منابع انسانی به طور تصادفی ارتقاء نمی

مت الدائماً مود توجه سازمان قرار گیرد. به منظور تأمین پیش نیازهای سازمانی و ساختاری و در پی آن ارتقاء بهره وری نیروی انسانی، نقش س

ران، مینان داشتن به دیگسازمانی کامالً شناخته شده است. سالمت سازمانی به طور کلی اطمینان و خوش بینی نسبت به وقوع حوادث، یا اط

(. لذا با توجه به اهمیت سالمت سازمانی و تاثیری که در فراهم آوردن زمینه تعهد .700، 60بدون وجود دالیل اجباری است)اسمیت و برنی

وری ان و بهرهوری نیروی انسانی دارد، ضرورت دارد که سازمان های آموزشی از سالمت سازمانی که به باال بردن تعهد معلممعلمان و بهره

 شود برخوردار شوند. بنابراین این پژوهش به دنبال آزمون فرضیه های زیر می باشد:نیروی انسانی می

 

 فرضيه هاي پژوهش

: بین سالمت سازمانی با تعهد سازمانی و بهره وری نیروی انسانی معلمان زن ابتدایی شهر بجنورد رابطه معنادار وجود فرضيه اصلی

 دارد.

 : بین سالمت سازمانی با تعهد سازمانی معلمان زن ابتدایی شهر بجنورد رابطه معنادار وجود دارد.ی اولفرضيه فرع

 : بین سالمت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی معلمان زن ابتدایی شهر بجنورد رابطه معنادار وجود دارد.فرضيه فرعی دوم

  ی انسانی معلمان زن ابتدایی شهر بجنورد رابطه معنادار وجود دارد.: بین تعهد سازمانی و بهره وری نیروفرضيه فرعی سوم

 

 روش تحقيق
همبستگی  -های تحقیق بر اساس موضوع و اهداف مورد مطالعه، در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی روش

نفر گزارش شد. نمونه آماری تحقیق   444که تعداد آنها برابر با است. جامعه آماری کلیه معلمان زن ابتدایی شهر بجنورد در نظر گرفته شد 

برآورد شده است که این تعداد نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری  704نیز با توجه به جدول کرجسی و مورگان 

بعد یگانگی نهادی، نفوذ  4باشد و در آیتمی می 44قیاس باشد. این م( می6991اطالعات شامل پرسشنامه سالمت سازمانی هوی و همکاران)

( که 6990مدیر، مالحظه گری، ساخت دهی، حمایت منابع، روحیه و تاکید علمی طراحی شده است. پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و آلن، )

امه بهره وری نیروی انسانی هرسی و باشد. پرسشنباشد. پرسشنامه مشتمل بر سه زیر مقیاس عاطفی، مستمر و هنجاری میآیتمی می 74

بعد از توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخور، اعتبار و  4باشد و به بررسی آیتم می 71( که شامل 6990گلداسمیت، )

 به کمک نرم افزارها، از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سازگاری می پردازد. به منظور تجزیه و تحلیل داده
SPSS.V.23 .استفاده شد 

 

  یافته ها و آزمون فرضيه ها 

 آزمون نرمال بودن متغيرها
های ها در جامعه راه گشا است. بررسی این مفروضه با استفاده از آزمونجهت انجام رگرسیون غالباً محقق شدن نرمال بودن توزیع داده

 اسمیرنوف است. -های نیکویی برازش، آزمون کلموگروفگیرد. یکی از آزمونصورت می 66نیکویی برازش

 اسميرنوف جهت بررسی فرض نرمال بودن توزیع متغيرها -( : نتایج آزمون کلموگروف1جدول )

 داريسطح معنی متغيرها

 0..05 سالمت سازمانی

 05447 تعهد سازمانی

 05847 بهره وري نيروي انسانی

 

                                                           
10. Smith & Birney 
11. Goodness of Fit 
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است(   0/.0)مقادیر سطح معناداری بیشتر از  0/.9به سطح معناداری به دست آمده در سطح  ( با توجه6نتایج درج شده در جدول )

 فرض نرمال بودن توزیع متغیرها برقرار است. دهد، کهنشان می

 : بین سالمت سازمانی با تعهد سازمانی و بهره وری نیروی انسانی معلمان زن شهر بجنورد رابطه معنادار وجود دارد.فرضيه اصلی

ها در جداول زیر هت انجام تجزیه و تحلیل آماری این فرضیه از رگرسیون استفاده شد که خالصه اطالعات تحلیل آزمون  در مورد دادهج

 نشان داده شده است.

 ( : خالصه مدل رگرسيون2جدول )

 سالمت سازمانی 

 
ضریب 

 Rهمبستگی 

مجذور ضریب 

  2Rهمبستگی جامعه

خطای استاندارد 

 رگرسیون
 سطح معناداری Fضریب 

 05006 91599 64501 05799 05.41 بهره وري نيروي انسانی

 05006 98577 .6758 05868 9..05 تعهد سازمانی

   

و رابطه بین سالمت سازمانی و  05.41وری نیروی انسانی شود، رابطه بین سالمت سازمانی و بهره( مشاهده می7همانطورکه در جدول )

 7959توانسته است  05106( ارائه شده، سالمت سازمانی با ضریب بتای 8( و )7باشد. بر پایه آنچه که در جداول)می 9..05تعهد سازمانی 

درصد از واریانس تعهد سازمانی را تبیین نماید. با توجه  8658توانسته است  05.44وری نیروی انسانی و با ضریب بتای درصد از واریانس بهره

این با افزایش باشد. بنابروری نیروی انسانی و تعهد سازمانی مثبت میباشند، رابطه بین سالمت سازمانی با بهرهیبه اینکه این ضرایب مثبت م

وری نیروی انسانی و تعهد سازمانی را افزایش داد. همچنین نتایج نشان داد رابطه بین سالمت سازمانی توان بهرهو بهبود سالمت سازمانی، می

 باشد.تر میو تعهد سازمانی قوی

 شود.( ضرایب بتا مربوط به هر کدام از متغیرها مشاهده می8در جدول )

 ( : ضرایب متغيرها )در رگرسيون چند متغيره(3جدول )

 متغير
ضرایب غيراستاندارد 

 شده بتا

خطاي استاندارد 

 ضریب بتا

ضرایب استاندارد 

 شده بتا
t 

سطح 

 معناداري

 05006 66594 --- 75.70 05466 عدد ثابت

سالمت سازمانی و بهره 

 وري نيروي انسانی
05106 05014 05.41 9587 05006 

 05006 15404 --- 0519 05704 عدد ثابت

سالمت سازمانی و تعهد 

 سازمانی
05.44 050.4 05..9 951. 05006 

 

 .: بین سالمت سازمانی با تعهد سازمانی معلمان زن شهر بجنورد رابطه وجود داردفرضيه فرعی اول

شود که خالصه اطالعات تحلیل آزمون در مورد جهت انجام تجزیه و تحلیل آماری این فرضیه، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می

 داده ها در جداول زیر نشان داده شده است.

 (: محاسبه ضریب همبستگی پيرسون بين  سالمت سازمانی با تعهد سازمانی4جدول )

 تعهد سازمانی 

 سطح معنی داری گی پیرسونضریب همبست 

 05006 9..05** سالمت سازمانی

 معنی دار است. 0.1.همبستگی در سطح **
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 (: محاسبه ضریب همبستگی پيرسون بين  مولفه هاي سالمت سازمانی با مولفه هاي تعهد سازمانی5جدول )

 تعهد هنجاري تعهد مستمر تعهد عاطفی  

 یگانگی نهادي
 05006 05004 05006 سطح معنی داری

 057.1 05699 05784 همبستگی پیرسون

 نفوذ مدیر
 057.9 .0504 05886 سطح معنی داری

 05049 05674 05019 همبستگی پیرسون

 مالحظه گري
 05008 05006 05006 سطح معنی داری

 .0570 05788 05787 همبستگی پیرسون

 ساخت دهی
 05006 05006 05006 سطح معنی داری

 05487 05490 054.7 پیرسونهمبستگی 

 حمایت منابع
 05006 05006 05006 سطح معنی داری

 05881 05407 05867 همبستگی پیرسون

 روحيه
 05006 05006 05006 سطح معنی داری

 .0586 05816 05847 همبستگی پیرسون

 تاکيد علمی
 05006 05006 05006 سطح معنی داری

 .0581 05449 05848 همبستگی پیرسون

 معنی دار است. 0.1.همبستگی در سطح 

 

سالمت سازمانی شامل)یگانگی نهادی، مالحظه گری، ساخت های ( نشان می دهد که بین مولفه.نتایج آزمون همبستگی در جدول )

رابطه وجود  0506، مستمر و هنجاری( در سطح تعهد عاطفیهای تعهد سازمانی شامل)با مولفه دهی، حمایت منابع، روحیه و تاکید علمی(

توان تعهد سازمانی در معلمان را های سالمت سازمانی میهای فوق، با افزایش مولفه. با توجه به مثبت بودن رابطه بین مولفه(p< 0506)دارد

 (.p>0506نفوذ مدیر با زیر مولفه های تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد)افزایش داد. همچنین نتایج نشان داد بین مولفه 

 : بین سالمت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی معلمان زن شهر بجنورد رابطه وجود دارد.فرضيه فرعی دوم

شود که خالصه اطالعات تحلیل آزمون در مورد جهت انجام تجزیه و تحلیل آماری این فرضیه، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می

 .داده ها در جداول زیر نشان داده شده است

 (: محاسبه ضریب همبستگی پيرسون بين  سالمت سازمانی و بهره وري نيروي انسانی6جدول )

 بهره وري نيروي انسانی 

 سطح معنی داری ضریب همبستگی پیرسون 

 05006 05.41** سالمت سازمانی

 معنی دار است. 0.1.همبستگی در سطح **

 هاي سالمت سازمانی با بهره وري نيروي انسانی(: محاسبه ضریب همبستگی پيرسون بين  مولفه 7جدول )

 توانایی  
درک و 

 شناخت

حمایت 

 سازمانی
 سازگاري اعتبار بازخور انگيزش

یگانگی 

 نهادي

 05006 0570 05606 05006 05006 05006 05006 سطح معنی داری

 05177 05617 05664 05777 05740 05719 05808 همبستگی پیرسون

 نفوذ مدیر
 05099 05166 05760 05849 054.9 05911 05609 داریسطح معنی 

 .0566 05081 05094 05014 05076 05008 05667 همبستگی پیرسون

 05006 05077 05004 05004 05009 05004 05006 سطح معنی داری
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 05.44 056.9 05699 05707 05690 05700 05786 همبستگی پیرسون مالحظه گري

 ساخت دهی
 05006 05006 05006 05006 05006 05006 05006 سطح معنی داری

 .0581 .0547 05846 05406 05477 05411 05447 همبستگی پیرسون

 حمایت منابع
 05091 05006 05006 05006 05006 05006 05006 سطح معنی داری

 05661 .0588 05794 05809 05806 057.4 05784 همبستگی پیرسون

 روحيه
 05661 05006 05006 05006 05006 05006 05006 سطح معنی داری

 05660 05806 05788 05794 .79 05868 05749 همبستگی پیرسون

 تاکيد علمی
 05407 05006 05006 05006 05006 05006 05009 سطح معنی داری

 05074 05880 05749 .0581 05818 058.4 05694 همبستگی پیرسون

 

یگانگی نهادی با متغیرهای توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، شان می دهد که بین ( ن4نتایج آزمون همبستگی در جدول )

گری با متغیرهای توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.  بین مالحظه 0506انگیزش و سازگاری در سطح 

دهی با رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بین ساخت .050ری با اعتبار در سطح گو بین مالحظه 0506انگیزش بازخور و سازگاری در سطح 

رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بین  0506متغیرهای توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش بازخور، اعتبار و سازگاری در سطح 

رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بین  0506نی، انگیزش و بازخور در سطح حمایت منابع با متغیرهای توانایی، درک و شناخت، حمایت سازما

رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بین تاکید  0506روحیه با متغیرهای توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش و بازخور در سطح 

رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بین یگانگی  0506بازخور در سطح علمی با متغیرهای توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش و 

دار وری نیرونی انسانی رابطه معناهای بهرهنهادی با متغیرهای بازخور و اعتبار رابطه معنادار وجود ندارد. بین نفوذ مدیر با هیچ کدام از زیرمولفه

 با سازگاری رابطه معنادار وجود ندارد. وجود ندارد. بین حمایت منابع انسانی، روحیه و تاکید علمی 

 : بین تعهد سازمانی و بهره وری نیروی انسانی معلمان زن شهر بجنورد رابطه وجود دارد.فرضيه فرعی سوم

شود که خالصه اطالعات تحلیل آزمون در مورد جهت انجام تجزیه و تحلیل آماری این فرضیه، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می

 ها در جداول زیر نشان داده شده است.داده 

 (: محاسبه ضریب همبستگی پيرسون بين تعهد سازمانی و بهره وري نيروي انسانی8جدول )

 بهره وري نيروي انسانی 

 سطح معنی داری ضریب همبستگی پیرسون 

 05006 05466 تعهد سازمانی

 معنی دار است. 0.1.همبستگی در سطح **

 یب همبستگی پيرسون بين  مولفه هاي تعهد سازمانی و بهره وري نيروي انسانی(: محاسبه ضر9جدول )

 تعهد هنجاري تعهد مستمر تعهد عاطفی  

 توانایی
 05006 05006 05006 سطح معنی داری

 05119** 4..05** .0514** همبستگی پیرسون

 درک و شناخت
 05006 05006 05006 سطح معنی داری

 05976** 05199** 05446** همبستگی پیرسون

 حمایت سازمانی
 05006 05006 05006 سطح معنی داری

 05417** 05440** 05464** همبستگی پیرسون

 انگيزش
 05006 05006 05006 سطح معنی داری

 05911** 05441** 05494** همبستگی پیرسون

 بازخور
 05006 05006 05006 سطح معنی داری

 05490** 05496** 05907** همبستگی پیرسون
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 اعتبار
 05006 05006 05006 سطح معنی داری

 05496** 05497** 05198** همبستگی پیرسون

 سازگاري
 05006 05.76 05006 سطح معنی داری

 05710** 05804** ..057** همبستگی پیرسون

 معنی دار است. 0.1.همبستگی در سطح **

 

های با مولفه تعهد سازمانی شامل)تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری(های د که بین مولفه( نشان می ده9نتایج آزمون همبستگی در جدول )

رابطه وجود  0506، انگیزش، بازخور، اعتبار و سازگاری( در سطح حمایت سازمانی، درک و شناخت، تواناییشامل) بهره وری نیروی انسانی

درک و ، توان تواناییتعهد عاطفی، مستمر و هنجاری در معلمان میهای لفهها مثبت است با افزایش مودارد. با توجه به اینکه جهت رابطه

  (.p< 0506در معلمان را افزایش داد) ، انگیزش، بازخور، اعتبار و سازگاریحمایت سازمانی، شناخت

 

 بحث و نتيجه گيري
باشد می 9..05سالمت سازمانی و تعهد سازمانی و رابطه بین  05.41وری نیروی انسانی نتایج نشان داد رابطه بین سالمت سازمانی و بهره

درصد  8658توانست  05.44وری نیروی انسانی و با ضریب بتای درصد از واریانس بهره 7959توانست  05106و سالمت سازمانی با ضریب بتای 

یروی انسانی وری نن سالمت سازمانی با بهرهباشند، رابطه بیاز واریانس تعهد سازمانی را تبیین نماید. با توجه به اینکه این ضرایب مثبت می

وری نیروی انسانی و تعهد سازمانی را افزایش داد. توان بهرهباشد. بنابراین با افزایش و بهبود سالمت سازمانی، میو تعهد سازمانی مثبت می

ج پژوهش فوق با نتایج پژوهش رستمی و باشد. نتایهمچنین نتایج نشان داد که رابطه بین سالمت سازمانی و تعهد سازمانی قوی تر می

(، فرهادی 6894(، فغانی گرجی و همکاران )6894(، گل افشانی و همکاران )6894(، سلیمانی و همکاران ).689(، ابراهیمی )6891همکاران )

(، نصیری پور و همکاران 6890(، سبحان و همکاران )6897(، ایران زاده و همکاران )6894(، اصری رکاوندی و شجاعی باغینی )6894و نامور )

وری در توان بیان کرد که امروزه افزایش بهرهباشد. در تبین نتایج فوق می( همسو می7068( و پترسون)7061(، آیدان و شریف )6890)

ست؛ وری ار بر بهرهباشد. نیروی انسانی دارای بیشترین سهم در مجموعه مؤثهای اصلی مدیران میسازمانهای آموزشی به عنوان یکی از دغدغه

روی توان گفت زمانی که نیاین اهمیت نیروی انسانی نه بدلیل جسم او بلکه به خاطر قدرت تفکر و اندیشه و خالقیت آنها است. در واقع می

ازمانی سالمت سانسانی با قدرت تفکر و اندیشه عوامل درونی و بیرونی را جهت رشد و توسعه سازمان به کار گیرد سازمان موجودیت می یابد. 

باشد و در صورتی که سالمت سازمانی افزایش یابد موجب افزایش قدرت تفکر، وری کارکنان مییکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر بهره

ر ضوری کارکنان در محیط کارشان افزایش یابد. براساس نتایج پژوهش حاشود که بهرهگردد و موجب میاندیشه و کاهش استرس کارکنان می

توان چنین برداشت نمود که اگر مدیرانی که در رأس سازمان قرار دارند، وری معلمان میمبنی بر وجود رابطه بین سالمت سازمانی و بهره

بتوانند با استفاده صحیح از منابع قدرت، وجود ذهنیت دقیق فلسفی و عملکرد شغلی صحیح محیطی امن همراه با ایجاد روحیه و انگیزه در 

وانند در یابد. اگر مدیران بتلمان ایجاد نمایند، تعهد شغلی و سازمانی معلمان افزایش یافته و در نتیجه بهره وری ایشان نیز افزایش میبین مع

 زت ارابطه با معلمان در محیط آموزشی مدارس سالمت سازمان را اعمال نمایند، معلمان نیز با روحیه و انگیزهای که دارا خواهند بود، با رضای

ن توان چنیمحیط شغلی خود به بهترین وجه ممکن در سر کار حاضر شده و بهره وری شغلی ایشان نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین می

گری، ساختدهی، پشتیبانی منابع، روحیه و های سالمت سازمانی نظیر یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، مالحظهعنوان نمود که اگر هر یک از مؤلفه

وری کارکنان نیز افزایش در مقادیر متفاوتی در یک سازمان آموزشی و مدارس به صورت مطلوب وجود داشته باشد، تعهد و بهره تأکید علمی

 یافته و بالطبع آن مدارس در رسیدن به اهداف راهبردی خود هموارتر خواهد شد.

نهادی، مالحظه گری، ساخت دهی، حمایت منابع،  های سالمت سازمانی شامل)یگانگینتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین مولفه

(. با توجه p< 0506رابطه وجود دارد) 0506های تعهد سازمانی شامل)تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری( در سطح روحیه و تاکید علمی( با مولفه

مانی در معلمان را افزایش داد. همچنین توان تعهد سازهای سالمت سازمانی میهای فوق، با افزایش مولفهبه مثبت بودن رابطه بین مولفه

(. نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش p>0506نتایج نشان داد بین مولفه نفوذ مدیر با زیر مولفه های تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد)

باشد. در تبین ( همسو می7061) ( و آیدان و شریف6890(، نصیری پور و همکاران )6890(، سبحان و همکاران )6894فرهادی و نامور )

توان استعدادهای اعضا را شناسایی کرد تا پردازان، از طریق سالمت سازمانی میتوان بیان کرد که از نظر صاحب نظران و نظریهنتایج فوق می

ازمان آید و سسازمان به وجود می ها اهداف سازمانی به شکل مطلوبی تحقق پیدا کند. اگر سالمت سازمانی مهیا شود تعهد دربا استفاده از آن

به سمت هدف خود سوق داده می شود. همچنین سازمان های سالم و اثربخش از کارکنان خود تعهد زیاد و رفتار مناسب را انتظار دارند و 

وفاداری و توجه به  شاخص های اصلی در این گونه سازمان ها، برای حل مشکل مداوم که به حفظ و نگهداری نظام ارزشی اشاره دارد، شامل
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های فرد برای کارکرد نمی باشد. امروزه به دلیل تغییرات تکنولوژی و حرکت فعالیت های سازمان، حس هویت مشترک با سازمان و انگیزه

ها و کارکنان آنها به خصوص سازمان آموزش و پرورش و مدارس بیش از پیش مشخص گردیده اجتماع به سمت صنعتی شدن، اهمیت سازمان

ابراین گردد. بناست. پویایی معلمان به عوامل گوناگونی از جمله سالمت سازمانی بستگی دارد که منجر به باال بردن تعهد آنها در مدارس می

. به گرددتوان نتیجه گرفت که هر چه سالمت سازمانی معلمان باالتر باشد تعهد آنان در محیط کار بیشتر میهای این پزوهش میاز یافته

 گردد.ت دیگر اگر برای معلمان محیطی سالم و با آرامش به وجود آید تعهد آنان نسبت به کارشان زیادتر میعبار

نتایج آزمون همبستگی در فرضیه فرعی دوم نشان داد که بین یگانگی نهادی با متغیرهای توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، 

گری با متغیرهای توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، و مثبت وجود دارد.  بین مالحظه رابطه معنادار 0506انگیزش و سازگاری در سطح 

دهی با رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بین ساخت .050گری با اعتبار در سطح و بین مالحظه 0506انگیزش بازخور و سازگاری در سطح 

رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بین  0506یزش بازخور، اعتبار و سازگاری در سطح متغیرهای توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگ

رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بین  0506حمایت منابع با متغیرهای توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش و بازخور در سطح 

رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بین تاکید  0506انگیزش و بازخور در سطح  روحیه با متغیرهای توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی،

رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بین یگانگی  0506علمی با متغیرهای توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش و بازخور در سطح 

دار وری نیرونی انسانی رابطه معناهای بهرهبین نفوذ مدیر با هیچ کدام از زیرمولفهنهادی با متغیرهای بازخور و اعتبار رابطه معنادار وجود ندارد. 

اهیمی روجود ندارد. بین حمایت منابع انسانی، روحیه و تاکید علمی با سازگاری رابطه معنادار وجود ندارد. نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش اب

(، اصری رکاوندی و شجاعی باغینی 6894(، فغانی گرجی و همکاران )6894همکاران ) (، گل افشانی و6894(، سلیمانی و همکاران ).689)

( در پژوهش خود نشان داد، امروزه سازمان ها به کارکنان اثربخش .689باشد. ابراهیمی )( همسو می6897( و ایران زاده و همکاران )6894)

وسعه همه جانبه دست یابند. سازمان ها برای ارتقا و بهبود مستمر به بهره وری و کارامد نیازدارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و ت

انی مباال نیاز دارند و ارزشمندترین عامل برای رسیدن به این هدف سازمانی منابع انسانی است. سالمت سازمانی می تواند منجر به اثربخشی ساز

ه است بنابراین سالمت سازمانی با میزان بهره وری کارکنان رابطه مستقیم و شود، سالمت سازمانی در ارتباط مستقیم با سود دهی و بازد

معنی داری دارد. مدیرانی که در راس سازمان قرار دارند و بتوانند با استفاده صحیح از منابع قدرت، وجود ذهنیت دقیق فلسفی و عملکرد 

تعهد شغلی و سازمانی کارکنان افزایش یافته و در  نان ایجاد نمایند،شغلی صحیح، محیطی امن همراه با ایجاد روحیه و انگیزه در بین کارک

حل منتیجه بهره وری کارکنان نیز افزایش می یابد. سازمان سالم جایی است که افراد با عالقه به محل کارشان می آیند و به کار کردن در این 

نیت، تعلق، شایسته ساالری و ارزشگذاری به دانایی، تخصص، شخصیت افتخار می کنند. درحقیقت سالمتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، ام

ذی نفعان و رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی 

ادی و سیاسی هر جامعه است، امروزه در اغلب کشورها دارد. آموزش و پرورش به عنوان اساس و زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتص

آموزش و پرورش صنعت رشد قلمداد می شود و پس از امور دفاعی بیشترین بودجه دولتی را به خود اختصاص می دهد. از آنجایی که بخش 

هم، از جایگاه خاصی برخوردارند. قابل توجهی از آموزش و پرورش در مدارس صورت می گیرد، مدارس به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و م

مدارس در صورتی خواهد توانست وظیفه خطیری را که به دوش آنهاست به نحو احسن انجام دهند که سازمانهای سالم و پویایی باشند. 

وم است و یک مفهسالمت سازمانی دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازگاری بیشتر 

تقریباً تازه ای است و شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور موثر و رشد و بهبود سازمان می گردد. یک سازمان سالم جایی 

 ش و عالقهاست که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادی سودمند و موثر باشند. بنابراین، مدارس سالم موجبات انگیز

برد. ازطرفی دیگر، فضای سازمانی سالم و حمایتگر وری نیروی انسانی را باال میمندی به کار را در معلمان به وجود آورده و از این طریق بهره

نوبه خود  کنان بهباعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه باالی آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی معلمان می شود که افزایش کارایی معلمان و کار

عامل مهمی در افزایش اثربخشی مدارس محسوب می شود. از طرفی نقش مدیریت به عنوان عامل اصلی ایجاد و ارتقای سطح سالمت در 

سازمان است. در واحدهای آموزشی مدیران وظایفی دارند که برای انجام آن بایستی نقشهای سازمانی و روابط بین فردی و اهداف سازمان را 

 ه طور روشن بفهمند و درجهت تامین نیازهای معلمان و کارکنان تالش کنند.ب

ای ههای تعهد سازمانی شامل)تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری( با مولفهنتایج آزمون همبستگی در این فرضیه نشان داد که بین مولفه

رابطه وجود  0506، بازخور، اعتبار و سازگاری( در سطح بهره وری نیروی انسانی شامل)توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش

توان توانایی، درک و های تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری در معلمان میها مثبت است با افزایش مولفهدارد. با توجه به اینکه جهت رابطه

(. نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش رستمی p< 0506شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخور، اعتبار و سازگاری در معلمان را افزایش داد)

توان بیان کرد که تعهد سازمانی بسیار ارزشمند است. تعهد سازمانی دارای تأثیری باشد. در تبین نتایج فوق می( همسو می6891و همکاران )

ها را برای ی سازمان همسو ساخته، بهترینهاالعاده بر عملکرد یک سازمان است زیرا یک کارمند متعهد، خود را با اهداف و ارزشخارق
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خواهد و تمایل دارد که بهره وری را در بهترین سطح به نمایش بگذارد. یعنی، اشتیاقی درونی برای انجام امور فراتر از وظایف سازمانش می

 هد را باید به عنوان مزیت رقابتی سازمان درترین منابع سازمان بدانیم، در آن صورت نیروی انسانی متعسازمانی. اگر منابع انسانی را ارزشمند

 با توجه به یافته ها و نتایج پیشنهادات زیر در این مورد ارائه می گردد: .نظر گرفت

مدیران دانشگاه باید با استفاده از مشارکت دادن کارکنان و اساتید در تصمیم گیری و حل تعارضات، ایجاد نظام پیشنهادات، کمک  -

سمی و روانی، برگزاری دوره های آموزشی الزم، شایسته ساالری، ایجاد روحیه خالقیت و نوآوری، روزآمدی و استفاده از به تامین نیازهای ج

 مشاوران و صاحبنظران باعث ایجاد جو باز و سازنده شوند تا بتوانند سالمت سازمانی دانشگاه را تضمین کنند.

وری نیروی انسانی معلمان را مد نظر مت سازمانی، تعهد سازمانی و بهرهمسئوالن و مدیران مدارس برای رسیدن به سطح بهتر سال -

 .قرار دهند و برای رسیدن به این منظور از ابزارها و امکانات سازمان برای تشویق و نگهداری آنها استفاده نمایند

ز معلمان در رویارویی با مشکالت تالش در جهت سالم سازی سازمان از طریق ایجاد یگانگی نهادی با اقداماتی از قبیل حمایت ا -

محیطی و تقدیر از ایده های خالق و همچنین تقویت روحیه آنان با تدابیری چون ایجاد جو صمیمی، توام با تشریک مساعی و احترام و پرهیز 

 تواند نقش مؤثری در افزایش تعهد سازمانی معلمان داشته باشد.از تبعیض می

علمی و پژوهش در زمینه سالمت سازمانی و تعهد سازمانی در نهادها و مراکز آموزشی انجام شود  های دقیقبه طور مستمر، ارزیابی -

  و از نتایج آن در راستای بهبود امور جاری استفاده شود.

با استفاده از اساتید و صاحبنظران، در زمینه مفهوم و اهمیت سالمت سازمانی کالسهای آموزش ضمن خدمت برای معلمان و مدیران  -

  دارک دیده شود.ت
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