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 مقدمه
نیروی انسانی است و شکی نیست که موفقیت  به اهداف یابیدر دستترین عامل مهم، در هر سازمان

، حاضردرحالکه طوریهب (؛1389، میرزاپورها بستگی دارد )ها به نیروی انسانی آنو پیشرفت سازمان

، معصومی جدید و طیبی، جعفری، بوژمهرانی) است رین دارایی هر سازمانتمهمنیروی کارآمد و متعهد 

ناگزیر از تقویت فراگردهای نوآوری ، خود با تغییرات دادندر مسیر تطبیقی سازمانهر ، (. امروزه2012

رقابت  ینها بر اآن کهستند تا بتوانند با کم یافراد توانمند یازمندها نسازمان، یطشرا ینا است. در

های مهمی است پرورش از سازمانووزارت آموزش، راستادراین .(2010، 1ژانگ و بارتول) شوند یروزپ

ها مساعد ند و اگر شرایط کاری و انگیزشی آنهست پرتالش و متعهد اغلب افراد که نیروی انسانی آن

 پور)قاسمکار خواهند گرفت د را در خدمت آن سازمان بهاستعداد و مهارت خو، بیشتر، باشد

حفظ بهداشت ، های جسمانیدنی نیز ازطریق فعالیتبمعلمان تربیت، روینااز (؛1391، عطاییخواجه

تربیت عمومی وظیفۀ دشواری دارند و باید از ودر دستیابی به اهداف تعلیم، آموزانو تندرستی دانش

 .(1382، قیومیهای فردی و مدیریتی برخوردار باشند )لوب توانمندیسطح مط

، یی سازمانآکار تربیت افراد موفق و، رسیدن به کادر آموزشی موفق راستایاولین قدم در، بنابراین

ن ارضایت شغلی معلم، ی از این عوامل. یکهستند بر کیفیت فعالیت معلمان مؤثر درك عواملی است که

وجود دارد و کسانی که رضایت مستقیمی  ۀرابط هارضایت شغلی افراد با عملکرد آن بین، زیرا ؛است

به موضوع پرورش وآموزشکه وزارت الزم است ، بنابراین ؛دهندکار خود را بهتر انجام می، داشته باشند

 احساسات از حدی از است عبارت شغلی پیش توجه نشان دهد. رضایتازبیش رضایت شغلی معلمان

 رضایت دارای گویدمی شخص یک کههنگامی. دارند خود به شغل نسبت افراد که مثبت هاینگرش و

 کارش دربارۀ خوبی احساسات، دارد دوست را شغلش واقعاً او که است مفهومنیبد، است باالیی شغلی

( و 1989) 2سویچ و ماتسونبندی ایوان. طبق دستهاست قائل یبسیار شغلش ارزش برای و دارد

و  ارتقا، افراد باالدست، سرپرست، ماهیت کارابعاد مختلف رضایت شغلی شامل ، (1379فرد )شجاعی

کارکنان احساس شود که همکاران و حقوق و مزایا هستند. هنگامی رضایت شغلی ایجاد می، رفیعت

، آقاییشیخ) کندفراهم می، را که برای کارمند ارزشمند است شغلی آن چیزی محتوا و زمینۀ، کنند

 تقویت و شناسایی شغلی رضایت مرتبط با یرهایباید متغ شغلی رضایت افزایش برای، بنابراین (؛1392

 مهمی بسیار هایمقوله از توجه شود. یکی کار در محیط هاآن نیازهای ساختنبرطرف به نسبت و شوند

 سالمت مقولۀ، دارد وپرورشسازمان آموزش در یمهم و حیاتی بسیار نقش شغلی رضایت درکنار که

 است. سازمانی

                                                           
1. Zhang & Barto  

2. Ivencevich & Mattson 
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مؤثر وظایف خود ی توانایی سازمان در انجام ابه معنکه ای است مفهوم تقریباً تازه، سالمت سازمانی

ین سالمت سازمانی کار آسانی گیری و تخماندازه، شود. تعریفاست که باعث رشد و بهبود سازمان می

اولین ، 1مایرز، راستادراین ست.ا هادوام و بقای سازمان کنندۀ دلیلتوجیهمفهومی است که ، اما نیست؛

عنوان سازمانی تعریف یک سازمان سالم را به، یط آموزشیسالمت سازمانی در محدر حوزۀ پرداز نظریه

کافی سازش طوریک برهۀ زمانی طوالنی نیز بهبلکه در ، آوردتنها در محیط خود دوام میکند که نهمی

(. 1395، روستایی) دهدسازش خود را توسعه و گسترش می و های بقاتواناییطورپیوسته بهکند و می

کند و با موفقیت برخورد میمشخص است که سازمان سالم با نیروهای مانع بیرونی ، در این تعریف

، البته کند؛ن هدایت میاف و مقاصد اصلی سازمااهد اثربخشی درراستایطوررا به این نیروهای بیرونی

عالئم درازمدت ، اما ؛بخش باشدممکن است اثربخش یا غیراثر، ان در یک روز مشخصعملکرد سازم

سالمتی و رفاه نیروی کار تالش برای بهبود ، بنابراین ساعدت اثربخش است؛م های سالمدر سازمان

مت سازمانی رشد و پیشرفت سال، اصالح. سازی خود سازمان آغاز شود و ادامه یابدباید ازطریق سالم

 شناخت (.2007، 2دیجوی و یلسون) و بهبود یابد کند که محدودۀ محل کار سالم باید ارتقابیان می

 نیز و مدارس ادارۀ تربیتی و و آموزشی اموردۀ کننتسهیل تواندمی مدارس سازمانی سالمت

 پرهیز و و کارشناسانه علمی صورتبه هابرنامه اجرای باعث و باشد مدارس هایفعالیتۀ کنندبینیپیش

 و توسعه، درش که دارد محیطی به اشاره مدارس سازمانی سالمت شود. غیرمدبرانه انجام کارهای از

 یک سالمت ضعیتو سازد. فهممی مقدور را اهداف به نیل و کندمی تسهیل را سازمان یک بالندگی

 رضایت افزایش برای مناسب مدیریتی هایروش گزینش در را ما تواندمی احتماالً آموزشی سازمان

، ؛ یعنیهارچوب نظریچ، در این پژوهش (.1392، ملکی آواریسن و قصابی) کند یاری معلمان شغلی

سطح اداری و سطح فنی و ، در سه بعد اصلی سطح نهادی 3پارسونز اساس نظریۀسالمت سازمانی بر

روحیه و تأکید ، حمایت منابع ، دهیگری ساختمالحظه، ذ مدیرونف، های یگانگی نهادینیز مؤلفه

 .شودعلمی بررسی می

در  )0162( 4گونل و دویان، کومارتاسلی، پاال، باستوگباید گفت که شده های انجامدرزمینۀ پژوهش

نشان دادند که رابطۀ مثبت ، بین اعتماد و سالمت سازمانی و تعهد سازمانی پژوهش خود دربارۀ رابطۀ

چون لیانگ و ، لی داری بین اعتماد سازمانی و سالمت سازمانی با تعهد سازمانی وجود دارد.معناو 

 560در، شدهراكسالمت ادرا بر  ثیر سالمت سازمانی مدارس و فرسودگی شغلی( تأ2014) 5شوهوی

                                                           
1. Miles 

2. Dejoy & Wilson 

3. Parsons 

4. Baştug, Pala, Kumartaşli, Günel, Duyan 

5. Lee, Chun-Liang, Shu-Hui 
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متغیرهای پس از کنترل برخی  به این نتیجه رسیدند که ها. آنمعلم مدارس ابتدایی انجام دادند

صی درك شخدر مدرسه و کاهش فرسودگی شغلی تأثیر مثبتی بر  سالم محیطایجاد ، شخصی معلمان

ارتباط تمامی  دهندۀز نشان( نی2012) 1نتایج پژوهش ماکو و دیک معلمان از سالمتی داشته است.

، علی نژادسازمانی با رضایت شغلی بود.  های اجتماعی در بعد سالمتهای کمی و کیفی حمایتویژگی

، که بین ابعاد سالمت سازمانی و رضایت شغلی معلمان ند( نیز نشان داد1394) زاده و هاشمیشریف

سالمت  ۀبررسی رابط ( در پژوهش خود درزمینۀ1394) فقیهی و زینعلی .معناداری وجود دارد ۀرابط

ازمانی مدارس با که بین سالمت س ندسازمانی با رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی نشان داد

صفری ، حسینی هفشجانی( و 1392) نژادعلی، . همچنینداری وجود داردامعن ۀرضایت شغلی رابط

 ۀابطر، بین سالمت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان ند که( نیز نشان داد1394) دهکردی و رضایی

بررسی کردند  (1394) الیا و قنواتی، تقی پور، فردانایی، ایدر مطالعه. داری وجود داردامثبت و معن

 براساس نتایج و داری وجود داردامثبت و معن ۀمانی با رضایت شغلی کارکنان رابطبین سالمت سازکه 

 هستند. شغلی کارکنان رضایتبینی متغیر های سالمت سازمانی قادر به پیشلفهؤم، یتحلیل رگرسیون

بین سالمت سازمانی در سطح خود نشان دادند که  ( نیز در پژوهش1392) ریسن و قصابیملکی آوا

داری امعن ۀرابط فنی در سطح اداری و، اما ؛داری وجود نداردامعن ۀبا رضایت شغلی معلمان رابط، هادین

 . وجود دارد

. رسالت و کارکرد مدارس هستند، دارد خود ارتباط پویاهای ارگانیک که با محیط یکی از سازمان

. آوردن زمینۀ مساعد برای رشد و توسعۀ پایدار استگسترش و فراهم، ترویج، هااساسی این سازمان

ها وابسته است. زیادی به سالمت سازمانی و کیفیت محیط کار این سازمان به میزان، کیفیت و توسعه

است که  مواردیجمله از، مان آموزشییت محیط کار در این سازکیف ها وبررسی سالمت سازمان

-برنامههای اساسی و گیریل سازمانی و تصمیموتحلیل مسائی را برای تجزیهبازخورد مناسب، سوازیک

، دیگرآورد و ازسویها فراهم میین سازماناندرکاران اراهبردی توسط مسئوالن و دست هایریزی

توانند به اصالح و بهبود آن ند و مییابی میخودآگاهمدارس از سالمت سازمانی و کیفیت محیط کار 

توان به اهمیت و ضرورت موضوع سالمت سازمانی روشنی میبه، شدهام کنند. با توجه به مطالب ذکراقد

 پی برد. ، تندتربیت کشور هسونظام تعلیمرضایت شغلی در معلمان که رکن اساسی در ، و متعاقب آن

توسعه و رشد  که وظیفۀ ویژه مدارسطوربه و های آموزشیبا توجه به نقش و رسالت سازمان، بنابراین

 ،یعنی ها؛آنباید ، فرهنگی و اجتماعی برعهده دارند، های متنوع ورزشی را در تمامی ابعاد علمیرشته

ها بتوانند به پویایی و سالمت سایر سازماناز پویایی و سالمت درونی برخوردار باشند و حتی  مدارس

ایت و رضیت و ضرورت موضوع سالمت سازمانی اهمتوان می، شدهمک کنند. با توجه به مطالب بیانک

                                                           
1. MaKo & Deak 
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 مقولۀ بودنمهم به نظر .دریافت، ندهای سازمانی محسوب شوموفقیت توانند مبنا و پایۀشغلی را که می

 این درزمینۀ مستقیم پژوهش کمبود، یرفتار سازمان مدیریت در سازمانی سالمت، رضایت شغلی

، وجود مطالعات ضدونقیض در این زمینه، مدارس و همچنین ملهجاز آموزشی هایمحیط در متغیرها

های سالمت سازمانی با آیا بین شاخصهبه این سؤال پاسخ دهیم: در پژوهش حاضر درصدد هستیم تا 

 ارتباط معناداری وجود دارد؟ شهر تهران ۀاول متوسط ۀدوربدنی شغلی معلمان تربیترضایت 
 

 شناسی پژوهشروش
 کاربردی و روش، و از نوع همبستگی است. نوع پژوهش پیمایشی -توصیفی، حاضر پژوهشروش 

بدنی دورۀ اول متوسطۀ شهر معلمان تربیت جامعۀ آماری شامل همۀ .میدانی است، هاگردآوری داده

این تعداد حدود ، پرورشوشده از ادارۀ آموزشعات دریافتی اطالانکه برمب است 1395تهران در سال 

عنوان هب نفر 136تعداد از جدول مورگان استفاده شد که ، برای تعیین حجم نمونه. نفر است 220

بررسی به های موردآوری شد. نمونهنامه جمعپرسش 120تعداد ، نهایتدر. شدندنمونه انتخاب  تعداد

غرب ، شرق، جنوب، المناطق شم، شدند که با توجه به حجم نمونهای تصادفی انتخاب خوشهروش 

، یابی سالمت سازمانیبرای ارز تصادفی انتخاب شدند.رتصوبهو از هر بخش یک منطقه ، و مرکز تهران

سؤال  44نامه دارای استفاده شد. این پرسش (1996) 1وول فولکو  هوی استاندارد مدل نامۀاز پرسش

)سطح  پشتیبانی منابع، دهیساخت، گریمالحظه، مدیرنفوذ ، )سطح اداری( یگانگی نهادیبعد  و هفت

، ندرتهب، ای )هرگزصورت مقیاس پنج درجهبهو  است )سطح فنی( روحیه و تأکید علمی، (نهادی

آن را  پایایی وکرد یید را تأروایی آن  (1388شریعتمداری ) .شودسنجش می غالبًا و همیشه(، گاهی

برای  .اندگزارش کرده 92/0پایایی آن را  نیز (1392) آوارسین و قصابیو ملکی  89/0حدود ر د

برگرفته ، (1967) 2انگلند و لوفکوئیست، دیویس، ویساستاندارد نامۀ از پرسش، سنجش رضایت شغلی

 مدیریت رفتار سازمانی» با عنوان (1391، فرهنگی و صفرزاده ترجمۀ) برت کریتنر و آنجلو کینیکیاز را

های حیطه سه بعد ال ونامه دارای نه سؤ. این پرسشاستفاده شد« (ها و کاربردهانظریه، مفاهیم)

ارزشی لیکرت ساخته پنج براساس مقیاساست که  نظارت و سرپرستینیز حقوق و مزایا و ، شناخت

د اساتید ییتأنامه به روایی پرسش، (1395) ( و احمدی1393) سعیدی هایشده است. در پژوهش

گزارش شده  7/0باالی لفای کرونباخ نامه ازطریق ضریب آپایایی پرسش، هارسید و در همین پژوهش

نظر در از چند تن از اساتید صاحب، حاضرپژوهش های نامهی محتوایی پرسشبرای تعیین روای است.

 نامه تأیید گردید. برایپرسش، هاآن نظرخواهی شد که پس از اعمال نظرهای، گرایش مدیریت

                                                           
1. Hoy, Wool Folk 

2. Weiss, Dawis, England & Lofquist 
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شد. استفاده  1اس.پی.اس.اس افزارنرموش آلفای کرونباخ و از از ر، گیری قابلیت پایاییاندازه

 صورت مطالعۀها بهپرسشنامه وشد نفر( انتخاب  30) آماری بخش کوچکی از جامعۀ، منظوربدین

نامۀ سالمت پرسش های حاصل ازاساس دادهبرقدار این م .در جامعۀ آماری توزیع شدند 2مقدماتی

های مورداستفاده از پایایی نامهپرسش دهدمی نشانکه  ستا 89/0رضایت شغلی و  81/0سازمانی 

استفاده جداول و نمودارها  آمار توصیفی با ارائۀ از، هاوتحلیل دادهبرای تجزیه. خوبی برخوردار هستند

بودن توزیع برای بررسی طبیعی 3وفاسمیرن -های کلموگروفآزموناز ، باطیندر بخش آمار استشد. 

 برایهمبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون  آزمونها از با توجه به نوع توزیع داده، ها و همچنینداده

آماری با استفاده از وتحلیل تجزیه .استفاده شد 05/0داری ادر سطح معن، ط بین متغیرهابررسی ارتبا

 انجام شد. 22اس.پی.اس.اس نسخۀ افزار نرم
 

 نتایج
 سال 30تا  21بین از نمونۀ آماری درصد  5/22، با توجه به متغیر سنو  های توصیفیساس یافتهابر

 درصد 3/38معادل  نفر 46، دهندهفرد پاسخ 120از مجموع  .داشتند سال 50 باالینیز  درصد  8/5و 

 درصد 3/48، کاردانیدارای مدرك تحصیلی  درصد 3/13 .زن بودند درصد 7/61معادل  نفر 74مرد و 

دارای مدرك  درصد 7/1دانشجوی دکتری و  درصد 5/7، ارشدیکارشناس درصد 2/29، کارشناسی

درصد  2/14موردبررسی گویای این است که  معلمان سابقۀتوزیع درصد فراوانی نوع  بودند.دکتری 

 16-25درصد دارای  8/20، سال سابقه 15شش تا  دارایدرصد  3/48، سال سابقه یک تا پنجدارای 

 سابقه بودند. 25درصد دارای بیش از  7/16سال سابقه و 

های نکردن از آزمونکردن یا استفادهفرض برای استفادهدلیل پیشهای آماری و بهقبل از انجام آزمون

ین مطلب، ابزار مورداستفاده در اسمیرنوف استفاده شد. با توجه به ا -پارامتری، از آزمون کلموگروف

اساس، شود؛ براینشمارۀ یک مشاهده می این پژوهش موردبررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول

 های اصلی مطالعه توزیع طبیعی دارند. مؤلفه

 

 

 

 

 
 

                                                           
1. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

2. Pilot Study 

3. Kolmogorov-Smirnov 
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 هابودن توزیع دادهوف برای طبیعیاسمیرن -لموگروفهای آزمون کآماره -1 جدول

 

بدنی، از آزمون پیرسون معلمان تربیتبرای بررسی ارتباط بین سالمت سازمانی و رضایت شغلی 

بدنی دورۀ استفاده شد. براساس نتایج این آزمون، بین سالمت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت

(؛ بنابراین، هر P292/0=r ,=001/0) اول متوسطۀ شهر تهران، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد

بدنی بیشتر خواهد بود باشد، رضایت شغلی معلمان تربیتاندازه که میزان سالمت سازمانی بیشتر 

 )جدول شمارۀ دو و شکل شمارۀ یک(.
 

 بدنی دورة اول متوسطةسالمت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیتضرایب همبستگی بین  -2جدول 

 شهر تهران

 
 

  
 بدنیهمبستگی سالمت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیتتوزیع پراکندگی  - 1 شکل

 نامهمعیارهای پرسش ردیف
 هاآماره

Z توزیع سطح معناداری 

 طبیعی 073/0 285/1 سالمت نهادی 1

 طبیعی 103/0 218/1 سالمت اداری 2

 طبیعی 138/0 156/1 سالمت فنی 3

 طبیعی 16/0 123/1 سالمت سازمانی 4

 طبیعی 705/0 703/0 رضایت شغلی 5

 سطح معناداری تعداد ضریب همبستگی متغیر دوم متغیر اول

 <001/0 120 292/0** شغلیرضایت  سالمت سازمانی
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بدنی، از آزمون های سالمت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیتبرای بررسی ارتباط بین مؤلفه

مستقیم و معنادار بین سطح نهادی با دهندۀ نبود ارتباط پیرسون استفاده شد. نتایج این آزمون نشان

     (. P108/0=r,=24/0بدنی دورۀ اول متوسطۀ شهر تهران است )رضایت شغلی معلمان تربیت

 همچنین، براساس نتایج این آزمون، ارتباط مستقیم و معناداری بین سطح اداری و رضایت شغلی

(001/0=, P294/0=r( و سطح فنی با رضایت شغلی )001/0=P ,34/0=rمعلمان تربیت ) بدنی دورۀ

 (. سهاول متوسطۀ شهر تهران وجود دارد )جدول شمارۀ 

 
بدنی دورة اول سالمت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیتهای ضرایب همبستگی بین مؤلفه -3 جدول

 شهر تهران متوسطة

 سطح معناداری تعداد ضریب همبستگی  متغیر دوم های سالمت سازمانیمؤلفه

 سالمت نهادی

 رضایت شغلی

108/0 120 24/0 

 001/0 120 294/0** سطح اداری

 <001/0 120 34/0** سطح فنی

 

عنوان بهسالمت اداری و سالمت فنی کارگیری سالمت نهادی، نتایج در بخش رگرسیون بین به

زمان استفاده روش همعنوان متغیر مالك، با بدنی بهو رضایت شغلی معلمان تربیت بینپیشمتغیرهای 

با رضایت  های سالمت سازمانیمؤلفهدهد که بین همبستگی چندگانه نشان میشد. نتایج ضریب

( )جدول شمارۀ P391/0=r ,<05/0رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد ) بدنیشغلی معلمان تربیت

شده از تغییرات متغیر مالك توسط که بیانگر درصد تغییرات تعیین 2Rتعیین (. همچنین، ضریبچهار

بدنی، درصد از واریانس رضایت شغلی معلمان تربیت 3/15دهد که است، نشان میبین متغیرهای پیش

 شوند.درصد به عواملی خارج از مدل ذکرشده مربوط می 7/84و سالمت سازمانی های مؤلفهمربوط به 
 

 بدنیبا رضایت شغلی معلمان تربیت های سالمت سازمانیمؤلفهنتایج همبستگی چندگانه بین  - 4جدول 

 سطح معناداری Fآماره  ضریب تعیین ضریب همبستگی تعداد مدل رگرسیون

 001/0 97/6 153/0 391/0 120 همزمان

 

دارای شرایط  (P788/2=t ,<01/0) سالمت فنیدهد که فقط، عامل نتایج رگرسیون چندگانه نشان می

(؛ بنابراین، معادلۀ رگرسیون پنجبدنی است )جدول شمارۀ بینی رضایت شغلی معلمان تربیتپیش

های جدول بدنی، براساس دادهبا رضایت شغلی معلمان تربیت سالمت سازمانیمتغیرهای بین متغیر 

 شرح زیر است:به پنجشمارۀ 
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Y = a ₊ b1x1 

Y = 1/55  + 0/437(x1) 

X1 = سالمت فنی 

 

 بدنیبا رضایت شغلی معلمان تربیت های سالمت سازمانیمؤلفهرگرسیون بین  نتایج تحلیل - 5 جدول

رگرسیون 

 همزمان

 ضرایب غیراستاندارد
 

 مقدار ضرایب استاندارد

 تی

سطح 

 خطای استاندارد شیب خط داریمعنا
 

 آماره بتا

55/1 عرض از مبدأ  478/0  
 

- 247/3  002/0  

-323/0 نهادیسالمت   169/0  
 

219/0-  911/1-  059/0  

309/0 سالمت اداری  165/0  
 

227/0  867/1  064/0  

437/0 سالمت فنی  157/0  
 

323/0  788/2  006/0  

 

 گیریو نتیجه بحث
ارتباط مستقیم و معنادار بین سالمت سازمانی با رضایت شغلی  وجود دهندۀنتایج این پژوهش نشان

رضایت ، با افزایش سالمت سازمانی، بنابراین است؛ شهر تهران اول متوسطۀبدنی دورۀ معلمان تربیت
فر و ( و دانایی1394) های فقیهی و زینعلینتایج همسو با یافتۀ پژوهش یابد.شغلی معلمان بهبود می

 توان گفت که سالمت سازمانی منجر به رویاروییاست. در تبیین نتایج می (1394)  همکاران
د تا با نگرداستعدادهای اعضا شناسایی می و شودرونی میسازمان با نیروهای مانع بیآمیز موفقیت

مطلوبی تحقق پیدا کند و در میزان رضایت شغلی معلمان صورتاهداف سازمانی به، هااستفاده از آن
اف سازمان یکسان را با اهدبدنی اهداف خود ضای سالم سبب شد که معلمان تربیتاثرگذار باشد. ف

اهداف  کهقدریابی به اهداف سازمانی ببینند. هرابی به اهداف خود را در گروه دستیتلقی کنند و دست
تر خواهد بود و ر و اثربخشبیشت، عملکرد سازمان بهتر، تر باشدمعلمان به اهداف سازمانی نزدیک

باورند که بر این یابد. در چنین سازمان سالمی است که معلمان افزایش میمعلمان رضایت شغلی 
صورت مستقیم به خود را راحتی افکار و نظرهایبه، با نیازهای سازمان رشد کنندتوانند همگام می

بر میزان دسترسی به اهداف و توانند را جزئی از سازمان بدانند که می نوعی خودبیان کنند و به
ویژه به، جامعه هایازمانخدمات و اثربخشی مطلوب بر محیط تأثیرگذار باشند. اگر سبردن کیفیت باال

نقص و ناتوانی در رسیدن گونه از هر، آموزش و یادگیریهای سازمانعنوان نظام آموزشی و مدرسه به
هایشان را درراستای و برنامهها ند خود را با محیط انطباق دهند و فعالیتتوانمی، به اهداف مبرا باشند

ر بهبود رضایت شغلی تواند در مسیکه این امر می یابی به اهداف موردنظر هماهنگ و همسو کننددست
 ثر باشد.بدنی مؤمعلمان تربیت

ارتباط مستقیم و معنادار بین سطح نهادی با رضایت شغلی معلمان  نبود دهندۀنتایج این پژوهش نشان
و فرض حکم رد  گرددمی ییدفرض صفر تأ، روبدنی دورۀ اول متوسطۀ شهر تهران است؛ ازاینتربیت
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( 1392) آواریسن و قصابی یملکو  (1379)پردنجانی رحیمیمطالعات همسو با یافته  شود. نتایجمی
داری امعن ۀبا رضایت شغلی معلمان رابط، بین سالمت سازمانی در سطح نهادینشان دادند  است که

، مهم نهادیک  عنوانبه مدرسه که است این واقعیت کرد که توان ذکرین نتایج میدر تبی .وجود ندارد
این  به، وظایف خود بهینۀ اجرای برای معلمان و گیرد قرار پشتیبانی و موردحمایت اجتماع در باید

 به توجه و نیازمندند مدرسهاز  خارج هایگروه و افراد ناروای هایمداخله و فشارها از فارغ هاحمایت

 شد؛ خواهد معلمان شغلی رضایت و مدارس اثربخشی باعث سازمانی از سالمت بعد از سطح نهادی این
، تر یا منبع معنادارکردنوسیع ایهدادن سازمان به جامعسطح نهادی ارتباط وظیفۀ، بنابراین
جامعۀ  سازد.می فراهمهای سازمان را در سطح باالتر است و انجام هدف پشتیبانبخشیدن و حجت

توان دالیل گویی را میگیری و نحوۀ تحلیل و پاسخابزار اندازه، نمونۀ موردبررسی، آماری متفاوت
دانست که به رابطۀ مثبت بین سالمت سازمانی و  هابرخی پژوهشناهمسویی نتایج پژوهش حاضر با 

 . اندهای دیگر و رضایت شغلی پرداختهمؤلفه
رضایت شغلی است.  ری وسطح ادا ارتباط مستقیم و معنادار بینوجود  دهندۀنتایج این مطالعه نشان

است که در تبیین  ((1395) و روستایی( 1990) فولکلوو و هوی(هاینتایج همسو با یافتۀ پژوهش
، مدیران است. تدریس با فراگردی متفاوت، کیفیت ازلحاظ، مدیریت فراگرد که توان گفتنتایج می
 معلمان پیدا همکاری و اعتماد، وفاداری جلب برای هاییراه باید هاآن .هستند مدارس اصلی کارگزاران

 دو به را فنی نظامخرده هاکند. آن هماهنگ را هاآن هایفعالیت و برانگیزانند را هاآن تالش، کنند

 ریـگیـمیانج اـهآن دینـوال و آموزاندانش و معلمان بین، اول کنند:می و اداره کنترل طریق

 مسئلۀ، معلمان نیازهای، پس سازند؛فراهم می را خشباثر تدریس برای الزم منابع، دوم و کنندمی

 ر جذب منابع و تسهیالت برای ادامۀتواند دسطح اداری می، روینااز است؛ اداری نظامخرده اصلی
مناسب در  ارکت افرادمش، رهبری مشارکتی، نیفعالیت سیستم و برای معلمان موفق باشد. همچن

در لحاظ عاطفی و ذهنی ها بهکردن آنبرای کار مناسب با هدف ایجاد انگیزه و دخیل، زمان مناسب
، در مدارس، یعنی شود؛اثربخشی و رضایت شغلی معلمان می ها باعث افزایشامور است که مجموع این

 تصمیمات و پیشنهادهای کنند وخوبی کار میآموزشی به با رئیس منطقۀ، مدیران بر رؤسا نفوذ دارند
ی هستند. نوع رفتار مدیران پویا و سالم دارای مدارس، درنتیجه گیرد وتوجه دیگران قرار میها موردآن

 رفاه، معلمان های خواسته و پیشنهادها به توجه . باباشد کنندهبا کارکنان خود باید رفتاری حمایت

 را معلمان شغلی رضایت و ببرند باال را مدرسه سازمانی سالمت، مناسب ایجاد تغییرات و آنان شخصی

 .کنند فراهم
ارتباط مستقیم و معنادار بین سطح فنی با رضایت شغلی معلمان وجود  دهندۀیج این پژوهش نشاننتا

گردد و فرض حکم پذیرفته میفرض صفر رد ، روبدنی دورۀ اول متوسطۀ شهر تهران است؛ ازاینتربیت
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در تبیین  ( است.2009) 1و اسکات( 1993) ولفولک و هوی شود. نتایج همسو با یافتۀ مطالعاتمی
 و معلمان است. و یادگیری تدریس فراگرد، فنی کارکرد، مدارس در که توان بیان کردمینتایج 

 آموزاندانش عهده دارند.به را فنی کارکرد مستقیماً، ایحرفه کارکنان عنوانبه راهنمایان آموزشی

 با مرتبط مسائل فنی با نظامخرده روند. کلمی شماربه مدارس محصول، کردهتحصیل و فرهیخته

هرچه سالمت سازمانی سطح فنی ازحیث روحیه و ، یعنی سروکاردارد؛ اثربخش تدریس و یادگیری
ماهیت وجودی ، بیشتر است که دلیل این موضوعرضایت شغلی ، کید علمی در مدارس باالتر باشدتأ

ای هسرلوحۀ برنامه، بودنمداری و اثربخشوتربیت است که موفقیتتعلیمعنوان نهاد این سازمان به
، کار به عشق، معلمان بین متقابل اعتمادوجود ، دوستینوع حس داشتن، بنابراین ؛ها استنمدون آ

 افزایش باعث، مدرسه در منظم و جدی محیط، همچنین و وصولقابل و عالی استانداردهای وجود

 خواهند موفقی آموزاندانش و معلمان مدارسی چنین د.نشو معلمان می شغلی رضایت و کاری روحیۀ

 .یافت خواهد افزایش کارکنان و معلمان سازمانی و تعهد آموزاننشدا تحصیلی پیشرفت و داشت
با رضایت شغلی معلمان  های سالمت سازمانیمؤلفهکه بین  همبستگی چندگانه نشان دادنتایج ضریب

تغییرات  که بیانگر درصد 2Rتعیین ضریب، مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین رابطۀ بدنیتربیت
از درصد  3/15دهد که نشان می، است بینات متغیر مالك توسط متغیرهای پیششده از تغییرتعیین

درصد به  7/84و سالمت سازمانی های مؤلفهمربوط به ، بدنیواریانس رضایت شغلی معلمان تربیت
، که فقط دادنشان شود. نتایج رگرسیون چندگانه مربوط می رگرسیونی تحقیقعواملی خارج از مدل 

بدنی است. نتایج همسو با بینی رضایت شغلی معلمان تربیتشرایط پیشدارای  سالمت فنیعامل 
در ، کالس درس های معلمان در( است. سطح فنی سالمت سازمانی به فعالیت2009اسکات ) یافتۀ

زمینه توجه بیشتری به الزم است که دراین، ؛ بنابرایناشاره داردسازمان و کارهای خدماتی و غیره 
که این  کندمی تولید را سطح فنی محصول، های تدریس و غیره شود؛ زیراهای معلمان و شیوهفعالیت

شناسایی استعدادهای ، استعدادآموزان باتواند پرورش دانشبدنی میمحصول برای معلمان تربیت
نودی و ند سبب خشنتوار هم میکنابسیاری از مسائل دیگر باشد که همۀ این عوامل درورزشی و 

توانند که معلمان بر این باورند که میاست  در چنین سازمان سالمیرضایت شغلی معلمان شوند. 
، نوعیخود را مستقیم بیان کنند و به راحتی افکار و نظرهایبا نیازهای سازمان رشد کنند و بههمگام 

خدمات بردن کیفیت بر میزان دسترسی به اهداف و باالتوانند را جزئی از سازمان بدانند که می خود
 ؛یابدزان رضایت شغلی افزایش میطریق میو اثربخشی مطلوب بر محیط تأثیرگذار باشند و بدین

به ، دننظر سطح فنی در وضعیت مطلوبی باشاز، سازمانعنوان یک که مدارس بهاندازه هر ، بنابراین
با توجه به نتایج پیشنهاد ، روینااز کنند؛بیشتری می ساس رضایت شغلیاحهمان اندازه معلمان 

توجه  خودمعلمان  به، نهند ارج را بدنی در مدارسمعلمان تربیت خوب علمکرد مدیران باید شود کهمی
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 گرای مثبت خودکمالمعلمان  عقاید به، دسازن فراهم را بازخورددریافت  امکان، دهند نشان خاصی

های ارتباطی فراهم کنند تا فرصتمعلمان  ها و نظرهایبیان ایده برای ی رامناسب محیط، دهند گوش
معلمان شغلی  رضایت تا سطح سطح اداری و فنی را بهبود بخشند، دیگرعبارتوجود داشته باشد. به

 هایآموزش آوردنفراهم برای تالش، رضایت شغلی و سالمت به همبستگی توجه یابد. با افزایش

 دنتوانمی، کارکنان از حمایت و صمیمی محیط ایجاد، ارتباطات تسهیل، منابع الزم تأمین، مناسب
  شود. رضایت شغلی افزایش باعث، سازمانی سطح سالمت افزایش برعالوه

متغیرهای سالمت سازمانی و رضایت های توجه ویژه به شاخصلزوم ، آمدهدستبا توجه به نتایج به
نظام مدیریت ، خلق دانش، توجه به مدیریت دانش، امری ضروری است؛ بنابراینر مدارس شغلی د

مدارانه های اخالقدر سازمان و بسط شاخصهسازی جریان فرهنگی یادگیری اتخاذ و پیاده،  مند
سازی یادهراستای پی درتأثیرگذار مدارس ازسوی مدیران و رؤسا امرن الگویی سازنده در این عنوابه

است که توجه  نآمده این نکته روشدستبهبا توجه به نتایج ، براین. افزونها استرسالت این سازمان
به ، روازاین تأثیرگذار است؛بر رضایت شغلی معلمان ، درنهایت، های سالمت سازمانیبه شاخصه

سازی فرهنگ یادگیری پیاده نظامطراحی  به شود کهمی پیشنهاد شپروروآموزشحوزۀ ن مسئوال
و متغیرهای مهم  تدوین عوامل، پیش از آن، های فرایندهای اجرایی آن و نیزنامههمراه تدوین نظامبه

پژوهش بدیهی است که ایجاد براساس نتایج ، راستاهمت گمارند. درهمین مدارسسالمت سازمانی در 
منجر به توسعه و شکوفایی ، تیمی انداز مشترك و کارهمراه دیگر متغیرها مانند چشمقوی به فرهنگ

براساس نتایج بر نخواهد داشت. ای جز کارایی سازمانی درنتیجه، و این شودهای کارکنان میشایستگی
 افزایش روحیۀ، تعهد بسیار زیاد به سازمان، مشارکت حداکثری، مؤثر ایجاد ارتباط، پژوهش حاضر

سالمت  درراستای توسعۀ پرورشوآموزشسای از اقدامات اساسی مدیران و رؤ، کارکنان و رهبری قوی
 .در سازمان است
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Abstract 

This study has been developed with the aim of surveying the relationship between 

organizational health and job satisfaction of Physical Education teachers of Junior 

high schools of Tehran. The method of this study is applied and in terms of 

gathering data correlational description method is used. The population under 

study, including all the junior high school physical education teachers in Tehran 

(n=220). According to Morgan table, 136 people were selected as sample. 

organizational health survey questionnaire (1996), and questionnaire of job 

satisfaction Weiss et al. (1967) have been used. Statistical information for the 

analysis of the data, descriptive and inferential statistics (KS, Pearson and 

Spearman correlation test) were used. The results showed that the correlation 

between organizational health and job satisfaction (P=0.001, r= 0.292) the junior 

high school physical education teachers in Tehran, there was a significant positive 

correlation. The regression results also showed that only technical health of 

organizational health (C>0.01, t=2.788) are eligible to predict job satisfaction of 

physical education teachers. 
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