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  فصلنامه رسالت مديريت دولتي
  1390 زمستان/ چهارم/ شماره دومسال 

  

    
  

  دانشگاه رانيمد يو رفتار سازمان يسالمت سازمان نيرابطه ب يبررس
  

  ٣ـ سعيد مرادي رکابدارکاليي ٢زاده عيشفـ حميد  ١خاتون وکيلي
  

  چکيده
 درازمـدت  در، ماند مي سالمت سازماني اشاره به وضيعتي دارد که در آن سازمان عالوه بر اين که در محيط خود پايدار

الزم بـراي بقـاء خـود را پيوسـته ايجـاد کـرده و       هـاي   قادر است به اندازه کافي با محيط خود سازگار شود و توانـايي 
بـه  کـه   يا مسـئله  نيتـر  مهـم ، گيرد مي رفتاري يک سازمان سالم مورد بررسي قرار يها يژگيوگسترش دهد. زماني که 

باشـد.   مـي  احساس تعلق خاطر و دلبستگي به کار و سازمان، شود مي بارز در زمينه رفتاري از کارکنان مشاهده صورت
رفتار سازماني يکي از متغيرهايي است که در چند دهه اخير مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفتـه اسـت.   ، لذا

نـوان عملکـرد   کند. اين رفتار به ع مي کاري و رسمي است و به عملکرد موثر سازمان کمک يها تيفعال، رفتار سازماني
بررسي رابطه بين سالمت سـازماني و رفتـار   ، يا رفتار سازماني اجتماعي مطرح است. هدف از پژوهش حاضراي  زمينه

باشـد.   مـي  باشد. جامعه مورد مطالعه شامل کليه مديران دانشگاه پيام نـور اسـتان مازنـدران    مي سازماني مديران دانشگاه
اي  خوشه يريگ نمونهنفر بوده که با استفاده از شيوه  ۶۵تعيين حجم نمونه حجم نمونه بر اساس اصول علمي و جدول 

االت ويـژه  نوع پيمايشي بوده و براي بررسي سـؤ . روش پژوهش از اند شدهاز جمعيت ياد شده انتخاب اي  چند مرحله
کـه   مؤلفـه ر پـنج  سؤال سـالمت سـازماني د   ۴۴حاوي اي  از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. لذا پرسشنامه، پژوهش

رفتـار   سـؤال  ۱۲حاوي اي  تاکيد علمي و همچنين پرسشنامه، روحيه، پشتيباني منابع، نفوذ مدير، شامل: يگانگي نهادي
شـد و پايـايي آن از    اسـتفاده  باشد. تهيه گرديد. براي تعيين روايي پرسشنامه از روايي محتوايي و صـوري  مي سازماني

از ، محاسبه شد. براي تحليل نتايج آمار توصـيفي و آمـار اسـتنباطي    ۸۶/۰مقدار  و بررسي کرونباخطريق ضريب آلفاي 
استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داده است که رابطه معناداري بين مدل سـالمت سـازماني و   اي  آزمون دو جمله

      رفتار سازماني مديران دانشگاه وجود دارد.
  

       دانشگاه پيام نور، مديران، رفتار سازماني، فتارر، سالمت سازماني، سالمت واژگان كليدي:
  

  
  
  
  

                                                 
 vakili_pnu@yahoo.com  علمي، گروه علوم تربيتي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران ئتيه عضو 1
)  مسئول مكاتبات( رانيواحد گرمسار،گرمسار، ا يدانشگاه آزاد اسالم يو روانشناس يتيانشكده علوم تربد يعلم ئتيعضو ه 2

shafizadeh11@gmail.com 
  msaeid2007@yahoo.com  ايرانعضو علمي، گروه علوم تربيتي، دانشگاه پيام نور، تهران،  3
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  مقدمه
سالمت سازماني اشاره به وضـيعتي دارد کـه در آن   

، مانـد  مي سازمان عالوه بر اين که در محيط خود پايدار
قادر است به اندازه کافي با محـيط خـود    درازمدتدر 

الزم بـراي بقـاء خـود را    هـاي   سازگار شود و توانـايي 
). ۱۱ ،۱۳۷۹ ته ايجاد کرده و گسترش دهد (مهرانپيوس

تغييرات سريعي که در ، در دنياي بسيار رقابتي امروزي
 يهـا  سـازمان کنـد تـا    مي افتد؛ ايجاب مي بازارها اتفاق

موجود کشور (خصوصي و دولتي) تا حد امکان رقابتي 
شوند يا اينکه رقابتي باقي بمانند. بر اساس اين فـرض  

هزينه نيروي کار است؛ هر ، ها سازمانهزينه اصلي اکثر 
 ؛منجـر شـود  هـا   گامي که بتواند به کاهش ايـن هزينـه  

سودمند باشد. هر ، تواند در دستيابي به مزيت رقابتي مي
تواننـد بـه    مـي  و خودکار سازي يساز کوچک چند که

اما توجـه داشـته    منجر شود؛ پرسنليهاي  کاهش هزينه
بسياري هاي  هزينه، باشيد که اجراي چنين رويکردهايي

 بـه همـراه خواهـد داشـت (سـيلور      ها سازمانرا براي 
۲۰۰۴، ۵۹۹.(                             

رفتـاري يـک سـازمان سـالم      يها يژگيوزماني که 
بـه  کـه   يا مسـئله  نيتر مهم، گيرد مي مورد بررسي قرار

 بــارز در زمينــه رفتــاري از کارکنــان مشــاهده صــورت
طر و دلبسـتگي بـه کـار و    احساس تعلـق خـا  ، شود مي

سالم ديدگاه کارکنـان   يها سازمانباشد. در  مي سازمان
بــه اجــراي وظــايف شــغلي خــود تنهــا يــک نگــرش  
بوروکراتيک نسبت به کـار نمـي باشـد بلکـه کارکنـان      
وظايف و مسئوليتهاي خود را فراتر از ساختار و سلسه 

اي  پندارنـد. وجـود چنـين خصيصـه     مي مراتب سازمان
ردد تـا کارکنـان ديگـر پاداشـها و مزايـاي      گ مي موجب

مادي را مالکي براي توسعه خود نپندارند بلکه اجـراي  
وظايف شغلي را راهي براي توسعه فـردي و سـازماني   

سالم  يها سازماندرنظر گيرند. توجه اصلي کارکنان در 
از ، رشد سـازمان بـوده و لـذا در پرتـو چنـين تفکـري      

غلي خـود حتـي   حضور در سازمان و اجراي وظايف ش
در سطحي که شايد فراتر از حد وظايف تعريـف شـده   

باشد نيز بدون هر گونه انتظاري براي پاداش  ها آنبراي 
، احساس تعلق و احتـرام ، روند. تحرک در کار مي پيش

، اتحاد ميـان کارکنـان  ، توسعه فردي براي رشد سازمان
رفتاري  يها يژگيومشارکت فراگير در سازمان از ديگر 

ــازم ــي انيس ــالمت اداري در   م ــتقرار س ــه اس ــد ک باش
بخشهاي مختلـف خـود را دنبـال کـرده اسـت. رفتـار       

رفتاري است از سـوي کارکنـان کـه     به عنوانسازماني 
باشـد و عملکـرد    مـي  هـا  آنجزو الزامات رسمي شغل 

 بخشـد (رابينـز   مي اثربخشي ارتقا به صورتسازمان را 
۲۰۰۱ ،۷۴.(  

توان مفهوم سـالمت   مي که آيا است نيا سؤالحال 
ــورد   ــده اســت در م ــه موجــودات زن ــوط ب را کــه مرب

اولـين   بـه عنـوان  ) ۱۹۹۹به کار برد؟ مـايلز (  ها سازمان
 فردي که به مفهوم سالمت سازماني پرداخته است بيان

 يينارسـا دارد که سالمت به معني فقدان بيمـاري و   مي
). بر اين اساس او ۱۶، ۱۳۸۴ در ارگانيسم است (جاهد

ارگانيسـم  «از مشـکالتي کـه    نظـر  صرفدارد که  عقيده
بودن مفهوم سالمت کامـل بـه    »نوع آرماني«و  »پنداري

رويکرد سالمت سـازماني از لحـاظ فهـم    ، آورند مي بار
ــايي ــاي  پوي ــژوهش و کوشــش جهــت  ه ــازمان و پ س

دارد  يا مالحظــه قابــلمزايــاي علمــي ، هــا آنبهســازي 
                                                           ).۹، ۱۳۸۴ (حسيني

براي داشتن يک سازمان سالم و وجود يک فضـاي  
در آن نيــاز بــه  کــار کــردنمطلــوب و مناســب بــراي 

از ابزارهاي گونـاگون اسـت. منـابع انسـاني      يريگ بهره
باشـند از   مـي  (کارکنان) از اجزاي مهم و حياتي سازمان

 آن ناشـي آنجا که سالمت سازمان از سالمت کارکنـان  
  شود سالمت کارکنان ضامن موفقيت سازمان است.  مي

کاري و رسمي هستند  يها تيفعال، رفتار سازماني
اين رفتار به ، کنند مي و به عملکرد موثر سازمان کمک

يا رفتار سازماني اجتماعي اي  عنوان عملکرد زمينه
). بنابراين رفتار سازماني ۲۰۰۲ مطرح است. (هسلبين

ري داوطلبانه و فراتر از نقش در به عنوان رفتا
امروزي از ضرورت بسياري برخوردار  يها سازمان
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   ١٠٩ / بررسي رابطه بين سالمت سازماني و رفتار سازماني مديران دانشگاه 
تي
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 مد

لت
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مه 
صلنا

ف
  

در محيط پيچيده و بسيار متغير  ها سازماناست زيرا 
 يها يازمنديناحتياجات و  يبه درستتوانند  امروز نمي

شغلي مورد نياز را در شرح شغل خود مشخص کند و 
به مشخص سازند که چه رفتارهايي براي دستيابي 

 اهداف سازماني ضرورت دارد. زيرا رفتار سازماني
تواند موفقيت سازماني را با فراهم آوردن امکان  مي

فراهم ، تخصيص بهتر و موثرتر منابع انساني و مالي
  ). ۳۷۷-۳۹۲ ،۱۳۸۳ آورد (هال

رفتار سازماني يکي از متغيرهايي است که در چنـد  
ر گرفته دهه اخير مورد توجه محققان و پژوهشگران قرا

دهد  است. همچنين نتايج تحقيقات انجام شده نشان مي
گذارند. فقيهـي   عوامل زيادي بر رفتار سازماني تأثير مي

به بررسي رابطه بين سالمت سازماني و  ۱۳۸۷در سال 
عملکرد مديران مدارس متوسطه مشکين شهر پرداختـه  

هفتگانــه انســجام  يهــا يژگــيواســت. در پــژوهش و 
حمايـت بـه   ، ساخت دهـي ، ر مراعاتنفوذ مدي، نهادي

عوامل اصلي مـورد  ، روحيه و تاکيد علمي، وسيله منابع
سنجش در سـالمت سـازماني مـدارس متوسـطه بـوده      

وظـايف مـديران آموزشـي     گانه ششاست. قلمروهاي 
امور ، آموزان دانشامور ، شامل برنامه آموزش و تدريس

ت تسهيالت و تجهيـزا ، اجتماع، روابط مدرسه، کارکنان
به عنوان معيارهـاي عملکـرد در   ، و امور اداري و مالي

آمده حاکي از اين  به دستنتايج  نظر گرفته شده است.
بــود کــه ميــان ســالمت ســازماني و عملکــرد مــديران 
آموزشي و همچنين ميان سالمت سازماني و هر يک از 

قلمرو عملکرد مـديران رابطـه مثبـت و     گانه ششابعاد 
 )۱۳۸۷ (فقيهيوجود دارد.  يدار يمعن

) بررسي ارتبـاط رفتـار سـازماني و    ۱۳۸۵(، مقيمي
دولتي اولين همايش  يها سازمانفرهنگ کارآفريني در 
دهد کـه   مي نتايج تحقيق نشان، ملي مديريت کارآفريني

ــا   رفتــار شــهروندي ســازماني و فرهنــگ کــارآفريني ب
  با يکديگر در ارتباط هستند. ۷۲/۰ضريب همبستگي 

حــت عنــوان رابطــه بــين ادراک تحقيقــي ت، مــايلر
معلمان از سـالمت سـازماني مدرسـه و ميـزان اعتمـاد      

همکاران و سـازمان انجـام داده اسـت.    ، دبيران به مدير
، تحقيق نشان دادند که بـين ادراک از معلمـان  هاي  يافته

همکاران و مدرسـه  ، سالمت سازماني و اعتماد به مدير
 (جاهـد وجـود دارد.   يدار يمعنـ همبستگي مسـتقيم و  

۱۳۸۴(  
رابطه بين سـالمت سـازماني مـدارس راهنمـايي و     

دبيـران   يريـ گ ميتصـم اعتماد و اطمينان و مشارکت در 
ي بارتز است که شش بعـد سـالمت   عنوان رساله دکتر

، سازماني در اين تحقيق عبارت بودند از وابستگي معلم
يگـانگي  ، تاکيد علمـي ، حمايت منابع، رهبري آموزشي

ر نتايج نشان داده است که بين اعتماد نهادي و نفوذ مدي
  مديران به دبيران و سالمت سازماني رابطه وجود دارد. 

) در پژوهشــي بــا عنــوان ۲۰۰۶( ١چــن و لــي فــار
ــار« ــاي  رفت ــه  ه ــرين و مبادل ــول آف ــري تح اي در رهب

نشان دادند بـين رفتارهـاي تحـول    » چيني يها سازمان
معنـاداري  آفرين رهبر و رفتار سازماني کارکنان رابطـه  
اي رهبـر و  وجود دارد و همچنين بين رفتارهاي مبادلـه 

  رفتار سازماني کارکنان رابطه معناداري مشاهده نشد. 
) در تحقيقـي بـا عنـوان    ۲۰۰۷( و همکاران ٢تويگ

بـر اهميـت   » صـنعتي  يها سازمانسالمت سازماني در «
نقش سالمت سازماني در بروز رفتارهـاي سـازماني از   

   کردند. ديکتاجانب کارگران 
ــر ــا رفل ) در پژوهشــي در مقطــع ۲۰۰۴( ٣ويکتوري

دکترا تأثير هوش عـاطفي مـديران بـر اعتمـاد و رفتـار      
سازماني زيردستان را مـورد بررسـي قـرار داد. وي در    
پژوهش خود از مدل ماير و سالووي در هوش عـاطفي  
استفاده کرد که نتايج تحقيق حاکي از اين بود مـديراني  

الي داشـتند داراي کارکنـاني بودنـد    که هوش عاطفي با
دادند و  که رفتار سازماني باالي را از خودشان نشان مي

 هـا  آنهمچنين زيردسـتان نسـبت بـه سـبک مـديريت      
 تري داشتند. اعتماد بيش

) به بررسي ارتباط بـين  ۲۰۰۶( ٤وانكسيان و وايويو
ــيو ــا يژگ ــرفتن    يه ــر گ ــناختي و در نظ ــت ش جمعي

ان رفتارهاي نقشي پرداختنـد.  رفتارهاي سازماني به عنو
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كارمند شركت چيني نشـان   ۳۴۹از  ينظرسنجطي يك 
داد كارمندان ُمسن و زنان بـه احتمـال خيلـي بيشـتري     
رفتارهاي سازماني را به عنوان رفتارهـاي نقشـي و يـا    

  گيرند. شغلي در نظر مي
ارتبـاط بـين تئـوري سـالمت     ، در پژوهشي ديگـر 

گرفته که نتـايج ايـن    سازماني با رفتار سازماني صورت
بهبود سالمت سـازماني احسـاس   ، دهد مطالعه نشان مي

تي پـر  ، بخشد (زالرز تعهد و رفتار سازماني را ارتقا مي
   ).۲۰۰۲ و دافي

طـي يـك تحقيقـي در     )۲۰۰۴(و همكاران  ٥بولينو
بيان كردنـد كـه   ، منفي رفتار سازمانيهاي  رابطه با جنبه

مثبت رفتارهـاي  هاي  تحقيقات قبلي فقط در مورد جنبه
امــا رفتــار ؛ شــهروندي ســازماني بــه بحــث پرداختنــد

  سازماني ممكن است به داليل منفي زير صورت بگيرد:
رفتار سازماني ممكن است غير مرتبط و يا حتـي   -

  ارتباط منفي با عملكرد سازماني داشته باشد. 
رفتار سازماني ممكـن اسـت نتـايج منفـي بـراي       -

   كارمندان داشته باشد.
همچنين در پژوهشـي کـه بـه بررسـي رابطـه بـين       
معنويــت در محــيط کــار و نقــش آن در بهبــود رفتــار 
سازماني پرداخته شد نتايج بيانگر اين بـود کـه ارتبـاط    
مثبت ميان دو متغير اصـلي تحقيـق يعنـي معنويـت در     

 شـود (فرهنگـي   محيط کار و رفتار سازماني تأييـد مـي  
۲۰۰۶ ،۲۹.(   
 

  فرضيات تحقيق
اصلي: سالمت سازماني بـر رفتـار سـازماني     فرضيه

  مديران مؤثر است. 
ــين ســالمت    ــر رابطــه ب ــراي درک بهت ــين ب همچن

سالمت سـازماني  هاي  مؤلفه، سازماني و رفتار سازماني
شــود. بنــابراين  بــه صــورت جداگانــه نيــز آزمــون مــي

  فرضيات فرعي اين تحقيق عبارتند از:
ماني : بـين يگـانگي نهـادي و رفتـار سـاز     ۱فرضيه 

  مديران دانشگاه رابطه معنادار وجود دارد.

: بين نفوذ مدير و رفتار سـازماني مـديران   ۲فرضيه 
  دانشگاه رابطه معنادار وجود دارد. 

: بـين پشـتيباني منـابع و رفتـار سـازماني      ۳فرضيه 
  دانشگاه مديران رابطه معنادار وجود دارد.

 مـديران : بـين روحيـه و رفتـار سـازماني     ۴فرضيه 
  اه رابطه معنادار وجود دارد.دانشگ

 مديران: بين تاکيد علمي و رفتار سازماني ۵فرضيه 
   دانشگاه رابطه معنادار وجود دارد.

  
    روش تحقيق

از نـوع  توصـيفي  ، روش تحقيق در پژوهش حاضر
تـا   آن اسـت زيرا تالش محقق بـر  ، باشد مي همبستگي

 گونـه  چيهـ را بدون » وضعيت موجود«يا » آنچه هست«
يا استنتاج ذهني گزارش دهد و نتـايج عينـي از    دخالت

  موقعيت بگيرد. 
  

 جامعه و نمونه آماري 

جامعه آماري در اين پژوهش شـامل کليـه مـديران    
 مـدير  ١٥٠دانشگاه پيـام نـور اسـتان مازنـدران شـامل      

ابتـدا بـا   ، باشد. براي استخراج نمونه آماري پژوهش مي
م اقتباس از جـدول کرجسـي و مورگـان حـداقل حجـ     

نفر برآورد گرديد. بـه   ٦٥نمونه مورد نياز براي مديران 
دانشـگاهي جامعـه   هـاي   اين ترتيب که ابتدا کليه حوزه

بـا  مرکز و غـرب ( ، آماري در استان به سه بخش شرق
که  شوند مي به موقعيت جغرافيايي استان) تقسيم توجه

در بخش مرکزي ، در بخش شرقي يک مرکز دانشگاهي
ــگاهي   ــز دانش ــز   دو مرک ــي دو مرک ــش غرب و در بخ

سـپس  ، مورد مطالعه قرار گرفتـه  در مجموعدانشگاهي 
از هر بخش به نسبت جمعيت مديران آنان تعداد نمونه 

که شهرهاي مورد نظر از شرق استان  گردد مي مشخص
 بهشهر از مرکز بابل و آمل از غـرب تنکـابن و رامسـر   

چنـد  اي  باشند. سـپس بـا اسـتفاده از روش خوشـه     مي
 مـورد نيـاز شناسـايي و انتخـاب    هـاي   نمونهاي  همرحل
 يهـا  گـروه  تک تکشوند. در اين روش ابتدا حجم  مي
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جامعه را تعيين و تعداد افراد نمونه را مشخص نمـوده  
و سپس نسبت هر زيرگروه را تعيين و در حجم نمونـه  

  کنيم.   مي ضرب
  

  ها  ابزار گردآوري داده
منظـور  جهت گردآوري اطالعات در اين تحقيق به 

بررسي رفتار سازماني از ابزار پرسشنامه استفاده شده و 
ليکرت تشکيل شـده  اي  با طيف پنج گزينه سؤال ١٢از 

) بشـر  سـؤال  ٣) فضـيلت ( سـؤال  ٣انصاف ( ؛ کهاست
  ). سؤال ٣دوستي (

به منظور بررسـي سـالمت سـازماني از پرسشـنامه     
اي  با طيـف چهـار گزينـه    سؤال ٢٨استفاده شده که از 

 )سؤال ٦ت تشکيل شده است که يگانگي نهادي (ليکر
 ٥) روحيـه ( ٧) پشـتيباني منـابع (  سـؤال  ٥مـدير (  نفوذ
  ).سؤال ٥) تاکيد علمي (سؤال
  

  يريگ اندازهاعتبار و روايي ابزار 

  روايي ابزارها )الف
جهــت بررســي روايــي محتــوايي و صــوري ابــزار 

اصـلي   سـؤاالت ابتدا جدول تناظر ، گردآوري اطالعات
پرسشنامه تهيه گرديد و در اختيـار   سؤاالتش با پژوه

قـرار گرفـت و    نظران صاحباساتيد و ، افراد متخصص
سؤاالتي که داراي اشکال مفهومي ، ها آنپس از بررسي 

و ظاهري بـوده اصـالح گرديـد و سـؤاالتي کـه داراي      
اً تـ ينهاتري بودند از پرسشنامه حذف شد و  روايي پايين

  وق استخراج شده است. با نظر متخصص پرسشنامه ف
  
  پايايي ابزارها )ب

 ١٢پرسشـنامه بـا    ٣٨براي سـنجش پايـايي تعـداد    
در دانشگاه پيام نور مرکز ساري به طور آزمايشي  سؤال

آنگاه بـا  ، محاسبه گرديد سؤالاجرا شد و واريانس هر 
ــاخ   ــاي کرونب ــتفاده از روش آلف ــايي  ، اس ــريب پاي ض

الف) پرسشنامه  پرسشنامه محاسبه و مقدار آن که شامل
بـه   ٨٦/٠درصـد  بخش رفتار شـهروندي سـازماني بـه    

، آمـد کـه توجـه بـه نظـر اسـاتيد و متخصصـان        دست
مطلوب و قابل اطمينان تلقي گرديد. بـه منظـور تعيـين    

   شد. استفاده SPSS افزار نرمپايايي پرسشنامه از 
  
 ها  تجزيه و تحليل داده يها روش

تهيه و  در اين پژوهش از آمار توصيفي جهت
اي  نمودار دايره، ميانگين، درصد فراواني، تنظيم فراواني

ميزان ، وضعيت سمت، سن، به تفکيک جنسيت
سابقه خدمت و توصيف آماري ابعاد ، تحصيالت

مختلف متغيرهاي اصلي (سالمت سازماني و رفتار 
حاصل از هاي  سازماني) به منظور تحليل توصيفي داده

ت. همچنين جهت اجراي تحقيق استفاده شده اس
اي  از آزمون دوجملهها  تجزيه و تحليل و استنباط داده

  و همبستگي پيرسون استفاده شده است. 
  

   ها دادهتحليل 
   ها دادهتحليل توصيفي  )الف

نـا  براي انتخاب نوع آزمون مناسب (پارامتريک يـا  
(كالموگروف اسـميرنف)   K-S) ابتدا آزمون کيپارامتر

تـا در صـورت نرمـال     شـد  رابراي خوبي برازندگي اج
هـاي پارامتريـك و در   بودن توزيـع نمـرات از آزمـون   

نـا  هـاي  صورت نرمال نبودن توزيع نمـرات از آزمـون  
کـه در جـدول    همـان طـور  استفاده نماييم.  کيپارامتر
بـه  هـاي   داريسـطح معنـي  ، شـود  مي مشاهده ١شماره 

باشند. پس بـا اطمينـان   مي ٠٥/٠از  تر بزرگدست آمده 
هـا از ويژگـي نرمـال بـودن      توان گفت که دادهمي% ٩٥

ــابراين مــي مــي تبعيــت هــاي تــوان از آزمــونكننــد. بن
  ها استفاده نمود. پارامتريك براي تحليل داده

  
براي خوبي برازندگي توزيع  K-Sآزمون   .١جدول 

  نمرات مربوط هر يك از متغيرهاي تحقيق
  رفتار سازماني  سالمت سازماني 

Z ٤١٥/١ ٩٦٤/٠  
Sig ٠٥٦/٠  ٣١٠/٠  
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  اي : آزمون دوجمله۲جدول 
 p-value  احتمال آزمون  احتمال مشاهده شده هاپاسختعداد هاگروه

   %۳۹ ۷۳ ۳≤يهاپاسخ: ۱گروه 
۰۵/۰  

  
 %۶۱ ۱۱۳ ۳>يهاپاسخ: ۲گروه   ۰۰/۰

 ۱ ۱۸۶ مجموع
  

  سالمت سازماني  يها مؤلفهبررسي وضعيت 
  ينهاد يگانگي

شود که  مي مشاهدهاي  مون دو جملهدر جدول آز
% و تعداد ۳۹خيلي کم و متوسط ، کم يها جوابتعداد 
باشد و همچنين  مي %۶۱، زياد و خيلي زياد يها جواب
باشد. بنابراين با  مي کمتر ۰۵/۰از سطح  p-valueمقدار 

گردد که بين فراواني  مي % اطمينان اين نتيجه حاصل۹۵
وجود دارد که  يدار يمعندو گروه اختالف  يها پاسخ

توان ادعا  مي در گروه دوم ها پاسخبا توجه به تجمع 
يگانگي نهادي  مؤلفهکرد: نگرش پاسخگويان در مورد 

توان گفت که بين يگانگي نهادي و  مي باشد و مي مثبت
    )۲(جدول  رفتار سازماني رابطه معنادار وجود دارد.

  
  رينفوذ مد

شود که  مي مشاهدهاي  در جدول آزمون دوجمله
% و تعداد ۳۷خيلي کم و متوسط ، کم يها جوابتعداد 
باشد و همچنين  مي %۶۳، زياد و خيلي زياد يها جواب
باشد. بنابراين با  مي کمتر ۰۵/۰از سطح  p-valueمقدار 

گردد که بين فراواني  مي % اطمينان اين نتيجه حاصل۹۵
وجود دارد که  يدار يمعندو گروه اختالف  يها پاسخ

توان ادعا  مي در گروه دوم ها پاسخا توجه به تجمع ب
نفوذ مدير  مؤلفهکرد: نگرش پاسخگويان در مورد 

توان گفت که بين نفوذ مدير و  مي باشد و مي مثبت
   )۳(جدول رفتار سازماني رابطه معنادار وجود دارد. 

  
  منابع يبانيپشت

شود که  مي مشاهدهاي  در جدول آزمون دو جمله
% و تعداد ۴۰خيلي کم و متوسط ، کم يها جوابتعداد 
باشد و همچنين  مي %۶۰، زياد و خيلي زياد يها جواب
باشد. بنابراين با  مي کمتر ۰۵/۰از سطح  p-valueمقدار 

گردد که بين فراواني  مي % اطمينان اين نتيجه حاصل۹۵
وجود دارد که  يدار يمعندو گروه اختالف  يها پاسخ

توان ادعا  مي در گروه دوم ها پاسخبا توجه به تجمع 
پشتيباني منابع  مؤلفهکرد: نگرش پاسخگويان در مورد 

توان گفت که بين پشتيباني منابع و  مي ؛ وباشد مي مثبت
   )۴(جدول رفتار سازماني رابطه معنادار وجود دارد. 

  

  اي : آزمون دوجمله۳جدول 
 p-value  احتمال آزمون  احتمال مشاهده شده هاپاسختعداد هاگروه

   %۳۷ ۵۸ ۳≤يهاپاسخ: ۱گروه 
۰۵/۰  

  
 %۶۳ ۱۲۸ ۳>يهاپاسخ: ۲گروه   ۰۰/۰

 ۱ ۱۸۶ مجموع
  

  اي آزمون دوجمله :۴جدول 
 p-value  احتمال آزمون  احتمال مشاهده شده هاپاسختعداد هاگروه

   %۴۰ ۷۵ ۳≤يهاپاسخ: ۱گروه 
۰۵/۰  

  
 %۶۰ ۱۱۱ ۳>يهاپاسخ: ۲گروه   ۰۰/۰

 ۱ ۱۸۶ جموعم
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  اي آزمون دوجمله :۵ جدول
 p-value احتمال آزمون  احتمال مشاهده شده هاپاسختعداد ها گروه

   %۳۳ ۶۲ ۳≤يها پاسخ: ۱گروه 
۰۵/۰  

  
 %۶۷ ۱۲۴ ۳>يها پاسخ: ۲گروه   ۰۰/۰

 ۱ ۱۸۶ مجموع
  

  هيروح
شود که  مي مشاهدهاي  در جدول آزمون دو جمله

% و تعداد ۳۳خيلي کم و متوسط  ،کم يها جوابتعداد 
باشد و همچنين  مي %۶۷، زياد و خيلي زياد يها جواب
باشد. بنابراين با  مي کمتر ۰۵/۰از سطح  p-valueمقدار 

گردد که بين فراواني  مي % اطمينان اين نتيجه حاصل۹۵
وجود دارد که  يدار يمعندو گروه اختالف  يها پاسخ

توان ادعا  مي ه دومدر گرو ها پاسخبا توجه به تجمع 
 روحيه مثبت مؤلفهکرد: نگرش پاسخگويان در مورد 

 و رفتارتوان گفت که بين روحيه  مي باشد و مي
  )۵(جدول سازماني رابطه معنادار وجود دارد. 

  
  يد علميتاک

شود که  مي مشاهدهاي  در جدول آزمون دو جمله
% و تعداد ۳۷خيلي کم و متوسط ، کم يها جوابتعداد 
باشد و همچنين  مي %۶۳، زياد و خيلي زياد ياه جواب
باشد. بنابراين با  مي کمتر ۰۵/۰از سطح  p-valueمقدار 

گردد که بين فراواني  مي % اطمينان اين نتيجه حاصل۹۵
وجود دارد که  يدار يمعندو گروه اختالف  يها پاسخ

توان ادعا  مي در گروه دوم ها پاسخبا توجه به تجمع 
تاکيد علمي  مؤلفهيان در مورد کرد: نگرش پاسخگو

توان گفت که بين تأکيد علمي و  مي باشد و مي مثبت
رفتار سازماني مديران رابطه معنادار وجود دارد. 

  )۶(جدول 
  
  ها  تحليل استنباطي داده )ب

بين يگانگي نهادي و رفتار سازماني رابطه  :۱فرضيه 
  معناداري وجود دارد.

H0: ρ = 0    H1: ρ ≠ 0  
 p-valueه به اينکه در جدول پيرسون مقدار با توج

 ۹۵بنابراين با ، باشد مي دار يمعن ۰۵/۰در سطح خطاي 
 شود و نتيجه مي درصد اطمينان فرض صفر رد

؛ گيريم که بين دو متغير رابطه معناداري وجود دارد مي
اما براي بررسي نوع و شدت رابطه به نمودار اسکتر و 

کنيم. با  مي وجهمقدار ضريب همبستگي پيرسون ت
توجه به اينکه شيب خط رگرسيون پردازش داده شده 

باشد و همچنين عالمت ضريب  مي مثبتها  به داده
بنابراين رابطه ، باشد مي همبستگي پيرسون نيز مثبت

 ۷۴/۰بين دو متغير مستقيم است که شدت آن نيز 
 باشد که نشان دهنده شدت رابطه قوي بين دو متغير مي
: بين يگانگي نهادي و رفتار سازماني يبارتبعباشد.  مي

  )۱؛ نمودار ۷(جدول  رابطه معناداري وجود دارد.
  

  اي آزمون دوجمله :۶ جدول
 p-value احتمال آزمون  احتمال مشاهده شده هاپاسختعداد هاگروه

   %۳۷ ۶۸ ۳≤يهاپاسخ: ۱گروه 
۰۵/۰  

  
 %۶۳ ۱۱۸ ۳>يهاپاسخ: ۲گروه   ۰۰/۰

 ۱ ۱۸۶ مجموع
  

  : همبستگي پيرسون۷ جدول
 α( p-valueميزان خطا ( ضريب پيرسون متغيرها

 ۰۰۰/۰ ۰۵/۰ ۷۴/۰ رفتار سازمانييگانگي نهادي و
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  : نمودار پراکنش۱نمودار 

  
بين نفوذ مدير و رفتار سازماني رابطه : ۲فرضيه 

  معناداري وجود دارد.
H0: ρ = 0     H1: ρ ≠ 0  

در  p-valueدول پيرسون مقدار با توجه به اينکه در ج
 ۹۵بنابراين با ، باشد مي دار يمعن ۰۵/۰سطح خطاي 

 شود و نتيجه مي درصد اطمينان فرض صفر رد
اما براي ؛ گيريم که بين دو متغير رابطه وجود دارد مي

بررسي نوع و شدت رابطه به نمودار اسکتر و مقدار 
کنيم. با توجه به  مي ضريب همبستگي پيرسون توجه

ها  اينکه شيب خط رگرسيون پردازش داده شده به داده
باشد و همچنين عالمت ضريب همبستگي  مي مثبت

بنابراين رابطه بين دو متغير ، باشد مي پيرسون نيز مثبت
باشد که نشان  مي ۶۸/۰مستقيم است که شدت آن نيز 

به باشد.  مي دهنده شدت رابطه قوي بين دو متغير
رفتار سازماني رابطه معناداري  : بين نفوذ مدير ويعبارت

  )۲؛ نمودار ۸د. (جدول وجود دار

  
  : همبستگي پيرسون۸ جدول

 α( p-valueميزان خطا ( ضريب پيرسون متغيرها

 ۰۰۰/۰ ۰۵/۰ ۶۸/۰ رفتار سازمانينفوذ مدير و
  

  
: نمودار پراکنش۲نمودار 
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  : همبستگي پيرسون۹جدول 
 α( p-valueميزان خطا ( ضريب پيرسون متغيرها

 ۰۰۰/۰ ۰۵/۰ ۷۷/۰ رفتار سازمانيپشتيباني منابع و
  

  
  : نمودار پراکنش۳نمودار 

  

بين پشتيباني منابع و رفتار سازماني رابطه : ۳فرضيه 
  معناداري وجود دارد.

H0: ρ = 0     H1: ρ ≠ 0  

 p-valueبا توجه به اينکه در جدول پيرسون مقدار 
 ۹۵بنابراين با ، شدبا مي دار يمعن ۰۵/۰در سطح خطاي 

 شود و نتيجه مي درصد اطمينان فرض صفر رد
اما براي ؛ گيريم که بين دو متغير رابطه وجود دارد مي

بررسي نوع و شدت رابطه به نمودار اسکتر و مقدار 
کنيم. با توجه به  مي ضريب همبستگي پيرسون توجه

ها  اينکه شيب خط رگرسيون پردازش داده شده به داده
باشد و همچنين عالمت ضريب همبستگي  مي مثبت

بنابراين رابطه بين دو متغير ، باشد مي پيرسون نيز مثبت
باشد که نشان  مي ۷۷/۰مستقيم است که شدت آن نيز 

به باشد.  مي دهنده شدت رابطه قوي بين دو متغير
بين پشتيباني منابع و رفتار سازماني رابطه  يعبارت

  )۳ودار ؛ نم۹(جدول  معناداري وجود دارد.
  

بين روحيه و رفتار سازماني رابطه معناداري : ۴فرضيه 
  وجود دارد.

H0: ρ = 0     H1: ρ ≠ 0  

 p-valueبا توجه به اينکه در جدول پيرسون مقدار 
 ۹۵بنابراين با ، باشد مي دار يمعن ۰۵/۰در سطح خطاي 

 شود و نتيجه مي درصد اطمينان فرض صفر رد
اما براي ؛ بطه وجود داردگيريم که بين دو متغير را مي

بررسي نوع و شدت رابطه به نمودار اسکتر و مقدار 
کنيم. با توجه به  مي ضريب همبستگي پيرسون توجه

ها  اينکه شيب خط رگرسيون پردازش داده شده به داده
باشد و همچنين عالمت ضريب همبستگي  مي مثبت

 بنابراين رابطه بين دو متغير، باشد مي پيرسون نيز مثبت
باشد که نشان  مي ۶۶/۰مستقيم است که شدت آن نيز 

به باشد.  مي دهنده شدت رابطه قوي بين دو متغير
بين روحيه و رفتار سازماني رابطه معناداري  يعبارت

  )۴: نمودار ۱۰(جدول  وجود دارد.

  همبستگي پيرسون :۱۰جدول 
 α( p-valueميزان خطا ( ضريب پيرسون متغيرها

 ۰۰۰/۰ ۰۵/۰ ۶۶/۰ زمانيرفتار سا و روحيه 
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  : نمودار پراکنش۴نمودار 

  
بين تاکيد علمي و رفتار سازماني رابطه : ۵فرضيه 

  معناداري وجود دارد.
H0: ρ = 0     H1: ρ ≠ 0  

 p-valueبا توجه به اينکه در جدول پيرسون مقدار 
 ۹۵بنابراين با ، باشد مي دار يمعن ۰۵/۰در سطح خطاي 

 شود و نتيجه مي ر رددرصد اطمينان فرض صف
اما براي ؛ گيريم که بين دو متغير رابطه وجود دارد مي

بررسي نوع و شدت رابطه به نمودار اسکتر و مقدار 
کنيم. با توجه به  مي ضريب همبستگي پيرسون توجه

ها  اينکه شيب خط رگرسيون پردازش داده شده به داده
باشد و همچنين عالمت ضريب همبستگي  مي مثبت
بنابراين رابطه بين دو متغير ، باشد مي ن نيز مثبتپيرسو

باشد که نشان  مي ۶۶/۰مستقيم است که شدت آن نيز 
به باشد.  مي دهنده شدت رابطه قوي بين دو متغير

بين تاکيد علمي و رفتار سازماني رابطه  يعبارت
  معناداري وجود دارد. 

  
  : همبستگي پيرسون۱۰جدول 

 α( p-valueخطا (ميزان  ضريب پيرسون متغيرها

 ۰۰۰/۰ ۰۵/۰ ۶۱/۰ رفتار سازمانيعلمي و تاکيد 
  

  
  : نمودار پراکنش۵نمودار 
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   ١١٧ / بررسي رابطه بين سالمت سازماني و رفتار سازماني مديران دانشگاه 
تي
دول

ت 
يري
 مد

لت
رسا

مه 
صلنا

ف
  

  : همبستگي پيرسون۱۱جدول 
 α( p-valueميزان خطا ( ضريب پيرسون متغيرها

 ۰۰۰/۰ ۰۵/۰ ۶۹/۰ سالمت سازماني و رفتار سازماني

  
  : نمودار پراکنش۶نمودار 

  
ماني و رفتار سازماني بين سالمت سازفرضيه اصلي: 

   رابطه معناداري وجود دارد.
H0: ρ = 0     H1: ρ ≠ 0  

 p-valueبا توجه به اينکه در جدول پيرسون مقدار 
 ۹۵بنابراين با ، باشد مي دار يمعن ۰۵/۰در سطح خطاي 

 شود و نتيجه مي درصد اطمينان فرض صفر رد
ي اما برا؛ گيريم که بين دو متغير رابطه وجود دارد مي

بررسي نوع و شدت رابطه به نمودار اسکتر و مقدار 
کنيم. با توجه به  مي ضريب همبستگي پيرسون توجه

ها  اينکه شيب خط رگرسيون پردازش داده شده به داده
باشد و همچنين عالمت ضريب همبستگي  مي مثبت

بنابراين رابطه بين دو متغير ، باشد مي پيرسون نيز مثبت
باشد که نشان  مي ۶۹/۰نيز مستقيم است که شدت آن 

به باشد.  مي دهنده شدت رابطه قوي بين دو متغير
بين سالمت سازماني و رفتار سازماني رابطه  يعبارت

  )۶نمودار ؛ ۱۱(جدول معناداري وجود دارد. 
  

    يريگ جهينتبحث و 
بررسي رابطه بين سالمت ، هدف از پژوهش حاضر

باشد و  مي گاهسازماني و بر رفتار سازماني مديران دانش

دهد که بـين سـالمت    مي نتيجه کلي اين پژوهش نشان
سازماني و رفتار سازماني مديران رابطه معناداري وجود 

سـاير تحقيقـات بـا تحقيـق     هـاي   در تطبيق يافتـه دارد. 
در تحقيقي تحت عنوان رابطه بـين ادراک  ، حاضر مايلر

معلمان از سـالمت سـازماني مدرسـه و ميـزان اعتمـاد      
همکاران و سـازمان انجـام داده اسـت.    ، به مدير دبيران
، تحقيق نشان دادنـد کـه بـين ادراک معلمـان    هاي  يافته

همکاران و مدرسـه  ، سالمت سازماني و اعتماد به مدير
وجـود دارد. همچنـين    يدار يمعنـ همبستگي مستقيم و 

رابطـه بـين سـالمت سـازماني     «در تحقيق تحت عنوان 
مينـان و مشـارکت در   مدارس راهنمايي و اعتمـاد و اط 

شـش  ، که توسط بارتز انجام شـد  »دبيران يريگ ميتصم
بعد سالمت سازماني در اين تحقيق مورد بررسي قـرار  

رهبـري  ، گرفتند که عبـارت بودنـد از وابسـتگي معلـم    
يگانگي نهـادي و  ، تاکيد علمي، حمايت منابع، آموزشي

نتايج نشان داده است که بين اعتماد مديران ، نفوذ مدير
به دبيران و سـالمت سـازماني رابطـه وجـود دارد کـه      

اين تحقيقات با نتايج تحقيق حاضر همخواني هاي  يافته
تحت عنوان ارتباط بين تئوري ، پژوهشي ديگر دردارد. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  فيع زاده  ـ سعيد مرادي رکابدارکالييخاتون وکيلي  ـ حميد ش/  ١١٨

ان 
مست

/ ز
ارم

چه
ره 

شما
م/ 

 دو
سال

13
90

  

سالمت سازماني با رفتار سازماني صـورت گرفتـه کـه    
بهبود سالمت سـازماني  ، دهد نتايج اين مطالعه نشان مي

بخشـد   ر سـازماني را ارتقـا مـي   احساس تعهـد و رفتـا  
) در ٢٠٠٦). فرهنگــي (٢٠٠٢، تــي پــر و دافــي، (زالرز

پژوهشي که به بررسي رابطه بين معنويت در محيط کار 
و نقش آن در بهبود رفتار سازماني پرداخته شـد نتـايج   
بيانگر اين بود که ارتباط مثبـت ميـان دو متغيـر اصـلي     

سـازماني   تحقيق يعني معنويت در محيط کـار و رفتـار  
) در ٢٠٠٦چـن و لـي فـار (   ، شـود. همچنـين   تأييد مي

رهبـري تحـول آفـرين و    هاي  رفتار«پژوهشي با عنوان 
نشــان دادنــد بــين » چينــي يهــا ســازماناي در مبادلــه

رفتارهاي تحول آفرين رهبر و رفتار سازماني کارکنـان  
رابطه معناداري وجود دارد و همچنـين بـين رفتارهـاي    

رفتار سازماني کارکنان رابطه معناداري  اي رهبر ومبادله
ايـن تحقيقـات بـا نتـايج     هـاي   مشاهده نشد. لذا يافتـه 

  تحقيق حاضر نيز همخواني دارد.
  
   و مآخذ منابع

در بررسي ارتبـاط سـالمت    .)۱۳۸۳حسيني احمد ( )۱
رواني مديران و سالمت سازماني مدارس متوسـطه  

پايـان نامـه    .)۸۳-۸۴چمستان در سـال تحصـيلي (  
سازمان مديريت و برنامـه ريـزي   ، شناسي ارشدکار

  . ۱۳۳شماره ، استان مازندران
تحقيـق در   يهـا  روش). ۱۳۸۳رمضان. (، زاده حسن )۲

 .ساواالن :تهران .علوم رفتاري

ــد )۳ ــينعلي. (، جاه ــازماني ). ۱۳۸۴حس ــالمت س  .س
  ماهنامه تدبير. 

ــز )۴ ــي. ( ، رابين ــتيفن. پ ــار  ). ۱۳۸۴اس ــديريت رفت م
مؤسسـه  تهـران:  ميـدواران.  فرزاد ا ترجمه. سازماني

  كتاب مهربان نشر.
مــديريت پويــاي ). ۱۳۸۷ناصــر. (، فقيهــي فرهمنــد )۵

  انتشارات فروزش. تهران: .سازمان
بـا  ، ميـزان آشـنايي مـدير   ). ۱۳۷۹فيـروزه. ( ، مهران )۶

اصــول مــديريت آموزشــي و تــأثير آن بــر كــارايي 

. پايان نامـه  آباد مديران دوره متوسطه شهرستان خرم
كتابخانه مركز آموزش پژوهش و ، شدكارشناسي ار

 .۱۹۸۴شماره ، تحقيقات ضمن خدمت

، مارشـال. بكهـارد  ، فرانسيس. گلداسـميت ، هسلبين )۷
اهللا  : فضـل . ترجمـه سـازمان فـرد  ). ۲۰۰۲ريچارد. (

  فرا. تهران:، اميني
علـي   ترجمـه  سـازمان. ). ۲۰۰۵ريچـارد اچ. ( ، هال )۸

هـاي   دفتـر پـژوهش   تران: محمد اعرابي.، پارسائيان
  رهنگي.ف

9) Bolino, M., turnley, C., and William h. (2003). 
"Going the extra mile: cultivating and 
managing employee citizenship behavior". 
Academy of management executive.  

10) Chen, X. P., and Fahr, J.L. 
(2006)."Transformational and transactional 
leader behaviors in Chinese organizations: 
differential effects in the people's republic of 
china and Taiwan ", Advances in Global 
Leadership, Vol 2, pp 101 – 126. 

11) Farhangi, A., Fattahi, M., and Vasegh, B. 
(2006)." Workplace spirituality and its role in 
improving organizational citizenship behavior, 
Journal of Management culture", Vol. 4, No. 
13, Pp5-36.  

12) Miles, Matthew. (1999). The organizational 
Health Inventory for Secondary schools.  

13) Refler S, V. (2004). "The effects of a leaders 
emotional intelligence on employees, trust in 
their leader and employee organizational 
citizenship behavior", Submitted to Regent 
University School of Leadership Studies In 
partial fulfillment of the requirements for the 
degree of Doctor of Philosophy in 
Organizational Leadership, 
www.sciencedirect.com 

14) Twigg, N. W., Fuller, J. B., and Hester, K. 
(2007). "Transformational leadership in labor 
organizations: the effects on union citizenship 
behaviors", Journal of Labor Research, Vol 29, 
No 1, pp27-41. 

15) Wanxian, L., and Weiwu, W. (2006). "A 
demographic study on citizenship behavior as 
in- role orientation. personality and individual 
differences". 

  
  ها يادداشت

                                                 
1  Chen & Fahr 
2  Twigg 
3  Victoria Refler 
4  Wanxian & Weiwu 
5  Bolino  

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

