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  و  هاي تربيت بدني ربخشي در دانشكدهاث وسالمت سازماني  رابطهبررسي 

 تهراندولتي  هاي دانشگاه علوم ورزشي
  

  3، حبيب هنري2، مليحه رمضاني1مهدي طالب پور

  
 10/02/92تاريخ پذيرش:     23/02/91تاريخ دريافت: 

  چكيده
 ياصل ياز مولفه ها يكو ي .  )1( است يو اثربخش ييتمام سازمان ها ارتقاء كارا يهدف اصل
هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط  . )2( جو سازمان است ي، سالمتيسازمان آموزش ياثربخش

دانشگاه هاي دولتي  و علوم ورزشي سالمت سازماني و اثربخشي در دانشكده هاي تربيت بدني
ست. شده ا همبستگي و به شكل ميداني اجرا -اين پژوهش به روش توصيفي است.تهران 

 و علوم ورزشي دانشكده هاي تربيت بدنيكليه كاركنان و اساتيد جامعه آماري تحقيق حاضر 
با توجه به جدول مورگان  كهنفر بودند  166كه تعداد آن ها  دولتي تهران مي باشددانشگاه هاي 

آوري اطالعات،  ابزار جمع  انتخاب شدند. روش طبقه اي تخصيصي با حجم متناسببه  نفر 126
سوال  20سوال و پرسشنامه اثربخشي با  38پرسشنامه، شامل پرسشنامه سالمت سازماني با  دو

است. براي پايايي ابزار سنجش از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ضريب پايايي 
 برآورد شده است كه )α= 92/0( و پرسشنامه اثربخشي )α= 93/0 ( يت سازمانمپرسشنامه سال

همچنين براي تجزيه و پايايي آن ها در اختيار نمونه ها قرار گرفت.  پس از سنجش روايي و
آزمون آماري (استنباطي تحليل داده ها  از آمار توصيفي (ميانگين، انحراف استاندارد و ..) و 

نشان  پژوهشتايج حاصل از ن استفاده گرديد. 13ورژن spss  با نرم افزار )همبستگي پيرسون 
و علوم  هاي تربيت بدنيبين سالمت سازماني و اثربخشي در دانشكده داد كه رابطه معناداري 

و با افزايش سالمت  )p، 803/0=r=000/0 (تهران وجود دارد  ورزشي دانشگاه هاي دولتي
سازماني، اثربخشي نيز افزايش مي يابد، بنابراين مديران بايد تدابيري براي ارتقاء سالمت 

   .دف نهايي سازمان هاست نيز افزايش يابدسازماني بيانديشند تا اثربخشي كه ه
 

  .سالمت سازماني، اثربخشي، تربيت بدني كليد واژه:

                                                                                                                   
 . دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد 1

  Email: ramezani_maliheh@yahoo.com  . دانشجوي دكتري دانشگاه تهران (نويسندة مسئول) 2
 

 نشگاه عالمه طباطبايي. استاديار دا 3
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  مقدمه
تالش براي اثربخشي وجه مشترك همه سازمان هاست، به گونه اي كه اكثر تحقيقات انجام 

 ه انديا غير مستقيم به آن پرداختمديريت، آگاهانه يا ناآگاهانه، مستقيم  شده در حوزه سازمان و
اما واقعيت آن است كه سازمان با فشارهاي گوناگون، عوامل متعدد و محدود كننده و .  )3(

ها به نحو مطلوب و  نآهمچنين هدف هاي متناقضي روبرواست كه به ناچار بايد به همه 
ورد و با ابواب آالزم است چارچوب هاي زماني متفاوتي را در نظر  بنابراينمناسب پاسخ گويد، 

گسترده و غالبا متنوعي در ارتباط باشد. از اين رو پديده اثربخشي  خارجيداخلي و جمعي 
 . )4( د و داراي ابعاد گوناگوني مي شودمفهوم گسترده اي به خود مي گير

اصوال سازمان هاي اثربخش براي نيل به اهداف، از منابع تحت اختيار خود استفاده مي كنند، 
نساني است، به اين سبب مديران و ساير نيروهاي سازمان در مهمترين منبع سازماني، نيروي ا

كسب اهداف سازمان و ايجاد اثربخشي نقش اساسي به عهده دارند و اثربخشي تحت شرايط 
. بنابراين  شرايط و جو و محيط كاري،  )5( همكاري بين مديران و زيردستان به وجود مي آيد
راست و يكي از چارچوب هاي مفيد براي جهت نيل به اثربخشي از اهميت زيادي برخوردا
از بين سازمان ها، سازمان هاي آموزشي از و مطالعه جو سازمان، مفهوم سالمت سازماني است.

اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا فرايند آموزش، متوجه انسان است و اين سازمان ها به 
و  )6( اسي هر جامعه استي، اقتصادي و سيعنوان اساس و زيربناي توسعه فرهنگي، اجتماع

و فرهنگي هر ها در هر جامعه از عوامل اصلي و كليدي توسعه اجتماعي، اقتصادي دانشگاه
  . )5( شوندجامعه محسوب مي

در مطالعه جو سازماني 1توسط مايلز 1969اصطالح سالمت سازماني نخستين بار در سال 
كند و  ايص نسبتا پردوام اشاره ميبه مجموعه اي از خصو  )7، 8، 9( مدارس به كار برده شد

عبارت است از دوام و بقاي سازمان در محيط خود، سازگاري با آن و ارتقاء و گسترش توانايي 
 يان جنبه تداوم و بقايب ين بار براين اصطالح كه نخستيا . )6( سازمان براي سازگاري بيشتر

و  يو هو )1997(3و تارتر يط هو، توس2سازمان مورد استفاده قرار گرفت، براساس كار پارسونز
ان يم يجاد هماهنگيط خود ، ايسازمان با مح يسازگار يي، به عنوان توانا )1991(4سكليم

ايلز مي گويد، سالمت م . )7، 8، 9( ف شديبه اهداف آن تعر يابيسازمان و دست  ياعضا

                                                                                                                   
1. Miles   
2. Parsons  
3. Hoy & Tarter  
4. Hoy & Miskel  
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موعه اي از وضعي فراتر از اثربخشي كوتاه مدت سازمان داللت داشته و به مجسازماني به 
خصايص سازماني نسبتا پردوام اشاره مي كند. يك سازمان سالم، به اين معنا، نه فقط در محيط 
خود پايدار مي ماند، بلكه در دراز مدت  قادر است به اندازه كافي با محيط خود سازگار شده، 

   . )1( هاي الزم را براي بقاي خود پيوسته ايجاد كند و گسترش دهد توانايي
، در تحقيق خود به بررسي رابطه بين سالمت سازماني و اثربخشي  )1381( جديدي خياط

درمدارس راهنمايي دخترانه شهر تهران پرداخت. نتايج اين تحقيق نشان داد كه بين كليه ابعاد 
داري وجود دارد و اگر مديران مدارس در بكار بردن  سالمت سازماني و اثربخشي رابطه معني

ها در تمام ابعاد بهبود خواهد  مت سازماني تالش كنند، اثربخشي مدارس آنهاي ايجاد سال روش
، در تحقيق خود به بررسي رابطه اثربخشي مديران با سالمت  )1381( . آهنچيان )1يافت(

سازماني در مدارس راهنمايي و متوسطه استان زنجان پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه رابطه 
گانه سالمت،  ني و اثربخشي وجود دارد و با نظر به ابعاد هفتمعني داري بين سالمت سازما

  . )10( بيشترين ميانگين به بعد تاكيد علمي و كمترين آن به بعد حمايت منابع مرتبط بود
هاي آموزشي سالمت سازماني بابسياري از متغيرهاي مدرسه نظير جو سازماني آن،  در سازمان

درسه اي قوي و مقياس هاي اثربخشي مدرسه مشكالت معلمان در تصميم گيري فرهنگ م
تحقيقات نشان مي دهد كه رابطه معنادار مثبتي بين جو عمومي  . )11( همبستگي مثبت دارد

مدرسه و عملكرد تحصيلي دانش آموزان ، به عنوان يكي از مولفه هاي اثربخشي سازماني وجود 
و بين سالمت سازماني و  دارسرد مديران مهمچنين بين سالمت سازماني و عملك . )12( دارد

اكثر تحقيقات انجام شده درباره  . )13، 14( تعهد دبيران رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
سالمت سازماني،مفهوم سالمت سازماني را تنها ومنحصر به مدارس مورد مطالعه قرار داده اند، 

زمان هاي آموزشي رابطه آن اين پژوهش عالوه بر نگاهي دوباره به اثربخشي و اهميت آن در سا
با توجه  را با سالمت سازماني در دانشگاه به عنوان يك سازمان آموزشي مد نظر قرار داده است.

كه سالمت  يپژوهش يو خارج يدر دسترس مقاالت داخل ياطالعات يها  بانك يبه جستجو
كه در دانشكده  به طور ويژه پژوهشيو بود  بسياركمده باشد، يرا در حوزه ورزش سنج يسازمان

با عنايت به اين مطلب كه اين  .هاي تربيت بدني و علوم ورزشي انجام شده باشد، يافت نشد
ها باالخص در محيط ورزش دانشگاه  متغير مهم مي تواند به صورت همه جانبه در سازمان

و همچنين  تاثيري كه ممكن است بر اثربخشي كه هدف نهايي سازمان هاست مثمر ثمر باشد، 
 حقق بر آن شده است تا اين مطالعه را انجام دهد.اشته باشد، مد

ي دانشگاهي  چگونه اثربخشي و سالمت سازماني واحدهااصلي آن است كه  هدفدر اينجا 
دانشگاه  و علوم ورزشي است؛ آيا بين اثربخشي و سالمت سازماني  دانشكده هاي تربت بدني
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  هاي دولتي تهران رابطه وجود دارد؟ 
  همبستگي است.  -حاضر از نوع توصيفيتحقيق روش سي تحقيق: روش شنا

جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه اساتيد و كاركنان دانشكده هاي تربيت بدني و علوم 
ورزشي دانشگاه هاي دولتي تهران (وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) مي باشد كه 

نفر كه با توجه به جدول مورگان و به روش  126نمونه آماري شامل  .بود 166تعداد آن ها 
 طبقه اي تخصيصي با حجم متناسب انتخاب شدند.

  
 تعداد جامعه و نمونه در هر دانشگاه .1 جدول

 تعداد نمونه تعداد جامعه دانشگاه
 اساتيد كاركناناساتيدكاركنان

 24 603246 تهران
 11 6155شهيد رجائي
 13 10188 شهيد بهشتي

 9 131210زهراال
 57 7769 89 كل

  
ابزار جمع آوري اطالعات، دو پرسشنامه، شامل پرسشنامه سالمت : روش گردآوري اطالعات

 توسط آهنچيان براساس مقياس پنج ارزشي ليكرت از همواره تا هرگز سوال 38سازماني با 
   . )10( ارائه شده است) 1381(

ها بر اساس طيف ليكرت از  با توجه به اينكه ميانگينها،  جهت قضاوت در مورد مطلوبيت مؤلفه
نسبتاً  99/3تا  2نامطلوب،  99/1تا1كه  هايي گزارش شده است، بنابراين ميانگين 5تا  1

پنج  مقياسبا  سوال است 20و پرسشنامه اثربخشي با  شود مطلوب ارزيابي مي 5تا  4مطلوب و 
 ) طراحي شده است1382( توسط حميديارزشي ليكرت از خيلي كم تا خيلي زياد است كه 

براي جمع آوري اطالعات، برنامه زمان بندي شده تنظيم و سپس پرسشنامه ها توسط  . )15(
نمونه ها تكميل شد. قبل از اقدام به تكميل پرسشنامه راهنمايي ها و توصيه هاي الزم جهت 

  ها صورت گرفت. آنتسهيل در تكميل 
سنجش از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ضريب پايايي : براي پايايي ابزار روش آماري

) برآورد شده است. α= 92/0( ) و پرسشنامه اثربخشي α= 93/0( ت سازماني مپرسشنامه سال
پس از جمع آوري در اختيار نمونه ها قرار گرفت ، پرسشنامه ها پس از سنجش روايي و پايايي

روش آمار توصيفي (ميانگين، انحراف استاندارد و ..)  اطالعات حاصله با استفاده از پرسشنامه ها
د مور، 13ورژن  spssنرم افزاراستفاده از  و استنباطي (آزمون آماري همبستگي پيرسون )با 
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  تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
شناختي نمونه هاي تحت بررسي شامل موارد  جمعيتهاي  بعضي ويژگييافته هاي تحقيق: 

  زير است.
  

  :سن
آماره توصيفي مربوط به سن  .2 ولجد  

 دامنه تغييرات حداقل حداكثر انحراف استاندارد ميانگين سني تعداد گروه

56/44 57 اساتيد  143/8  58 30 28 

57/37 69 كاركنان  587/5  55 27 28 

67/40 126 جمع كل  64/7  58 27 31 

 

 
  ميانگين سني گروهاي مختلف(سال) .1 شكل

تجنسي  

  توصيفي مربوط به جنسيت آماره .3جدول 
 درصد فراواني فراواني جنسيت گروه

4/61 35 مرد اساتيد  

6/38 22 زن  

3/33 23 مرد كاركنان
7/66 46 زن  

 جمع كل
 46 58 مرد

 54 68 زن
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  آماره توصيفي مربوط به جنسيت (درصد) .2شكل 

  
 توصيف وضعيت كلّي سالمت سازماني 

يك از مؤلفه هاي سالمت سازماني، در نهايت وضعيت كلّي متغير با توجه به بررسي وضعيت هر 
  سالمت سازماني به قرار زير مي باشد.

برابر با  نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه ميانگين متغير سالمت سازماني از نظر اساتيد،
 مي باشد كه در پيوستار ارزيابي (نامطلوب، نسبتاً مطلوب و مطلوب)، در سطح نسبتا 540/3

  مطلوب قرار گرفته است
برابر با  نشان مي دهد كه ميانگين متغير سالمت سازماني از نظر كاركنان،و همچنين نتايج 

سطح نسبتا  مي باشد كه در پيوستار ارزيابي (نامطلوب، نسبتاً مطلوب و مطلوب)، در 247/3
  .مطلوب قرار گرفته است

 توصيف وضعيت كلي اثربخشي 
نتايج به دست وضعيت كلّي متغير اثربخشي  ،ت پرسشنامه اثربخشيتوجه به بررسي سواال با

مي 150/3ميانگين متغير اثربخشي سازماني از ديدگاه اساتيد، برابر با آمده نشان مي دهد كه 
باشد كه در پيوستار ارزيابي (نامطلوب، نسبتاً مطلوب و مطلوب)، در سطح  نسبتا مطلوب 

  قرارگرفته است. 
باشد كه در پيوستار ارزيابي  مي 747/2برابر با  از ديدگاه كاركنان شي سازمانيميانگين اثربخ و

  .(نامطلوب، نسبتاً مطلوب و مطلوب)، در سطح نا مطلوب قرارگرفته است

 استفادهپيرسون  از ضريب همبستگي رابطه سالمت سازماني و اثربخشي براي تعيين همچنين 
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پيرسون جهت بررسي رابطه سالمت سازماني و  نتايج حاصل از اجراي آزمون همبستگيشد. 
  .ارائه شده است 4اثربخشي در جدول شماره 

 
آزمون معني داري ضريب همبستگي پيرسون بين سالمت سازماني با اثربخشي سازماني  .4 جدول  

 اثربخشي سازماني تعداد گروه متغير
 
 
 

 سالمت سازماني

837/0** ضريب همبستگي پيرسون 57 اساتيد  

عني داريم  001/0  

745/0** ضريب همبستگي پيرسون 69 كاركنان  

001/0 معني داري  

803/0** ضريب همبستگي پيرسون 126 مجموع  

001/0 معني داري  

**01/0< p  
  

ميزان همبستگي بين دو متغير سالمت شود.  مالحظه مي 4شماره همان طور كه در جدول 
است كه  001/0مي باشد و سطح معني داري آن  837/0يد سازماني و اثربخشي از ديدگاه اسات

اين به معناي آن است كه بين دو متغير سالمت سازماني و اثربخشي در دانشكده هاي تربيت 
بدني و علوم ورزشي دانشگاه هاي دولتي تهران از ديدگاه اساتيد رابطه معني داري وجود دارد. 

مي  745/0و اثربخشي از ديدگاه كاركنان  ميزان همبستگي بين دو متغير سالمت سازماني
است كه اين به معناي آن است كه بين دو متغير سالمت  001/0باشد و سطح معني داري آن 

سازماني و اثربخشي در دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه هاي دولتي تهران از 
بين دو متغير سالمت سازماني  ديدگاه كاركنان رابطه معني داري وجود دارد. ميزان همبستگي

است  001/0مي باشد و سطح معني داري آن  803/0و اثربخشي از ديدگاه كاركنان و اساتيد 
كه اين به معناي آن است كه بين دو متغير سالمت سازماني و اثربخشي در دانشكده هاي 

به عبارت  تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه هاي دولتي تهران رابطه معني داري وجود دارد.
ديگر هرچه دانشكدهاي تربيت بدني از سالمت سازماني بيشتري برخوردار باشند، داراي 

ها نيز  تري هستند و بالعكس با كاهش ميزان سالمت سازماني ، اثربخشي آناثربخشي به
  يابد.  كاهش مي

 بحث و نتيجه گيري

در پژوهش حاضر ميانگين سالمت سازماني در دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي 
ار كه در پيوستاست  247/3و  54/3دانشگاه هاي دولتي از ديدگاه اساتيد و كاركنان به ترتيب 
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ارزيابي (نامطلوب، نسبتاً مطلوب و مطلوب)، در سطح نسبتا مطلوب قرار گرفته است و مشخص 
كند كه وضعيت كلّي سالمت سازماني دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه  مي

باشد و دانشكده هاي تربيت بدني نسبتا سالم  هاي دولتي تهران در حد نسبتا مطلوب مي
ارتقاء بيشتر سالمت سازماني در آن ها بايد اقدامات الزم انجام گيرد تا به حد  هستند اما براي

زاهد بابالن  كامال مطلوب نزديك شود كه نتايج حاصل از اين تحقيق با نتايج تحقيقات
)،  شاه 1381، خدايي ()1375)، حاجي پور (1386تميمي نژاد ( )، 1383آهنچيان ( ، )1387(

 )، سابانسي1376( منصوري) ، 1387)، قرونه (1379ي رابري ()،  عليمراد1377حسيني (
و نشان مي دهد كه ) 14، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24 ( ، همخواني دارد )2009(

اين سازمان هاي آموزشي و همچنين در اين پژوهش دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي 
متوسطي برخوردارند و بايد تالش بيشتري در دانشگاه هاي دولتي تهران از سالمت سازماني 

توجه به اين كه فاكتور سالمت سازماني تاثير گذار بر عوامل جهت افزايش آن انجام گيرد. با 
سازماني  تعهدمهمي همچون استرس شغلي اساتيد، پيشرفت تحصيلي و عملكرد دانشجويان، 

و انتظار مي رود ) 25، 25، 27، 28( اء آن حائز اهميت فراواني مي باشدو.. مي باشد ارتق
مسئولين آموزش عالي به منظور ارتقاي اثربخشي دانشكده ها با برگزاري دوره هاي آموزشي در 

جهت ارتقاي سالمت سازماني اقدام كنند و همچنين پيشنهاد مي گردد، روساي دانشكده ها  
بار به سنجش  به مقوله سالمت سازماني توجه بيشتري داشته باشند و حداقل هر سال يك

سالمت سازماني كاركنان و زيردستان خود در حوزه مديريتي خود بپردازند و با جمع آوري 
  .اطالعات مورد نياز در مرتفع ساختن مشكالت و نقايص گامي اساسي بردارند

همچنين يافته هاي پژوهش در خصوص رابطه سالمت سازماني با اثربخشي نشان مي دهد كه 
نشان مي دهد دو نتيجه  اين). p،803/0=r=000/0( بين آن ها وجود دارديك رابطه معناداري 

متغير باال از نظر هر دو گروه كاركنان و اساتيد داراي رابطه متقابل با يكديگر هستند كه با 
افزايش سطح هر كدام از آن ها ديگري نيز افزايش يافته و كاهش يكي باعث كاهش ديگري مي 

ز گويا ترين شاخص هاي اثربخشي سازماني است. در يك محيط شود. سالمت سازماني يكي ا
سالم افراد تمايل بيشتري براي ماندن و كاركردن در سازمان دارند و به طور موثرتري كارها را 

. سازماني كه پيوسته اثربخش است، به يقين از سالمت برخوردار است.  )29( انجام مي دهند
 ي بر حاصل جمع انجام كار اثربخش داللت مي كنددر مجموع سالمت سازماني، به طور ضمن

). ارتباط بين اين دو متغير بيانگر اين است كه سالمت سازماني به مقدار زيادي مي تواند 8(
اثربخشي دانشكده ها را تحت تاثير قرار دهد، بنابراين روساي دانشكده ها براي اين كه بتوانند 

دهند، بايد نسبت به سالمت سازماني توجه ميزان اثربخشي كلي سازمان خود را افزايش 
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بيشتري نشان دهند و ساز وكارهايي براي ارتقاء آن فراهم سازند. بررسي پيشينه پژوهش نشان 
 ) ،1381خياط جديدي ( مي دهد كه نتايج اين تحقيق با يافته هاي پژوهش هايي كه توسط

) ، حقيقت جو 1387( ندرياسك) ، 2005) ، هاسلي (1387، قرونه () ، 1381آهنچيان (
انجام  )2002( تورينگان) و 2001) ، اسنيدر (1993ميلر ( ، ) 1388شريعتمداري ( ) ،1386(

. در مجموع بر اساس  ) 1، 10، 22، 25، 30، 31، 32، 33، 34، 35( شده است، همخواني دارد
رابطه نتايج اين تحقيقات مي توان نتيجه گرفت كه سالمت سازماني با اثربخشي سازماني 

تنگاتنگي دارد، در جامعه مورد نظر نيز همبستگي مثبت و قوي اين دو متغير، مورد تاييد قرار 
گرفته است. اين نتايج نشان مي دهد كه دانشكده هاي تربيت بدني سالم، دانشكده هاي 

  اثربخشي هستند و دانشكده هاي تربيت بدني اثربخشي نيز از جو سالمي برخوردار هستند.
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