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 چکیده

روان کارشناسان شاغل در جوسازمانی و سالمت ۀ، بررسی رابطپژوهشهدف از این 

کارشناسان زن و مرد  ۀکلی را پژوهشآماری  ۀوزارت ورزش و جوانان کشور بود. جامع

 از نفر 323تعداد  کهتشکیل دادندنفر(  632)معادل کشور  وزارت ورزش و جوانان

روان کارشناسان که بین جوسازمانی و سالمتانتخاب شد. نتایج نشان داد  ها آن

ابعاد  همچنین میانداری وجود دارد. امنفی و معن ۀسازمان ورزش و جوانان کشور رابط

شد که این یافته حاصلو شد مشاهده ای چندگانه ۀرابط ،روانجو سازمانی و سالمت

ترین  ترتیب قوی وضوح و توافق بر روی هدف، به ،رضایت از پاداش

روان کارشناسان وزارت ورزش و جوانان کشور های وضعیت سالمت کننده بینی پیش

ویژه از طریق  هب ،نمودن جو سازمانی مناسب توان گفت فراهم  می ،کلی طور باشند. به می

 ۀکنند نحدودی تضمیتوافق و وضوح اهداف سازمانی، تا ،کسب رضایت از پاداش

 .باشد روان کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان میسالمت

 وزارت ورزش و جوانان کشور روان،کارشناسان،جو سازمانی، سالمت :واژگان کلیدی

Email: S.gholami_2020@yahoo.com                                                *نویسنده مسئول
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 مقدمه
 پیدا اجتماعی و فرهنگی ساختار در ای برجسته و واال جایگاه ها سازمان ،کنونی دنیای در

 جهت  در ها سازمان نقش حتم طور به ،امروزی جوامع افزون  روز شدن  تر پیچیده با .اند کرده

 .(1331فردوسی و همکاران،) ستاشده تراهمیتبا و ترحساس ،ها انسان انتظارات کردن  برآورده

ها نیز  آن ۀبلکه ادار ،تنها مفهومی نخواهند داشت ها، نه ها نیز بدون وجود انسان سازمان،طرفی از

برای زندگی اجتماعی الزم و ملزوم  ها ها و سازمان باید گفت انسان ،لذا. میسر نخواهد بود

یاری و برآوردن نیازهای متقابل  ها مستلزم همکاری، هم . زندگی اجتماعی انسانهستند یکدیگر

های مختلف شده و بر پیشرفت  ها و مهارت تخصص ۀمر منجر به تقسیم کار، توسعاست. این ا

او را در قالب نهادها،  ۀیافت  کمی، کیفی و آثار و نتایج آن افزوده و روابط اجتماعی و سازمان

نژاد، قاسمی) استبیش تخصصی گسترش و توسعه داده   و  ها و واحدهای کم سسات، سازمانؤم

به نوع  ها عملکرد فرد درسازمان ۀشیوکرد که به این نکته توجهباید  ،حال این با (.1333سیادت، 

ن موقعیت یا شرایط ای .بستگی دارد اونقش سازمانی و شرایط سازمانی ،موقعیت ،شخصیت فرد

ها  این واژه گیرد. میو توجه قرار  مطالعه مورد، ، فرهنگ، احساس آهنگ و یا جوعنوان محیط به

 یکی از .دناشاره دار، شود جربه میت آن طور که از طریق اعضای آن،درونی سازمانبه کیفیت 

 .(1331کرمانی، ) کند زندگی یک مؤسسه را معرفی می ۀشیو باشد که می سازمانیجو ،هاواژهاین

ثر از عوامل متعددی باشد و خود نیز بر عوامل زیادی اثرگذار باشد. أتواند مت جوسازمانی می

در رسمی، شخصیت افراد و رهبری سازمانی  غیر و سازمان رسمی که معتقدند 1هوی و میسکل

 ،طرفی از. (2212و همکاران،  3دیورد. 1331، 2وین و سیل) گذارهستند اثر جوسازمانی

 دارد کارکنانسالمت و ها، رضایت شغلی، روحیه  تأثیر شگرفی بر انگیزهنیز سازمانی جو

ها اثر مثبت  ای کارکنان سازمان تواند بر روابط حرفه میجوسازمانی مطلوب  .(1331کرمانی، )

مین أعنوان یک منبع در ت وجود آورد و به هها ب داشته باشد و ارتباط صمیمانه و نزدیکی بین آن

محیطی سرشار از  ،عکس، جوسازمانی نامطلوب و ناسالم حساب آید و بر روان کارکنان بهسالمت

هرگونه مدیریت مشارکتی و گروهی را با شکست مواجه  وجودآورده و سوءظن و استرس را به

منجر به تغییر  ،ییر در هر بخش از جوسازمانیغت ،بنابراین ؛(1332طالب پور و همکاران، ) کند

 ،(. در این رابطه1333ثابتی، ) گردد انجام کار و عملکرد کارکنان می ۀفوری و عمیق در نحو

                                                           
1. Hoy &Miskell 

2.Win & Sil  

3. DeVoorde 
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خشنودی شغلی  ،چه مشارکت در سازمان کمتر باشد هرکه اند داده( نشان1333)1فرنچ و کاپالن

فرنچ و ) شود جسمی و روانی بیشتر میهای  شدن به بیماری و احتمال مبتالآید  میپایین 

حالی است که موفقیت یک سازمان و جامعه تا حد زیادی وابسته به  این در(.1333، کاپالن

های از نیاز روان سالمت (.1333همکاران، شیرانی و ست )ا ها آن ارکنانکروان وضعیت سالمت

سالمت روان شامل احساس مفهوم  .پایدار نقش حیاتی دارد ۀکه در توسع باشد میاصلی انسان 

 ظرفیت رقابت، وابستگی بین نسلی،بودن و اطمینان از کارآمدی خود، اتکا به خود،  درونی خوب

در  (.1331نژاد، عقیلی) باشد فکری و هیجانی و غیره می ۀوخودشکوفایی توانایی بالق

حیات خود هستند که به کارکنان  ۀهایی قادر به ادام تنها سازمان ،های رقابتی امروزی سازمان

 ،ایجاد جوی مثبت برای ها این سازماندر  (.2222، 2ادمینتون و ویسترن) خود اهمیت بدهند

 ،توجهی از مدیران تعداد قابل ،راستا این . درشود میکارکنان روان ای به سالمتتوجه فزاینده

در  ،دیگر طرف از دانند.  می ی سالماثربخشی سازمان خویش را وابسته به فداکاری و تعهد کارکنان

 ؛(1333خاکساری، مسائل فکری و احساسی آنان هستند )مدیران مسئول نیز کارکنانتصور

تر است و  برقراری روابط انسانی آسان ،باشد تر چه جوسازمانی مثبت هرتوان گفت  می ،بنابراین

استرس و  همچون روانی عالئمبروز  ور خواهدکرد و منجر بهافراد را از هم د ،جو بسته ،بالعکس

در شده  انجامهای  پژوهشنتایج  (.1331رجایی، ) شود روان کارکنان میافتادن سالمت خطر  به

خود  پژوهش( در 1332) ابوالقاسمیند. نک أیید میرا ت ادعانیز این داخل و خارج از کشور 

آموزان از بهداشت روانی  ، دانشاستها حاکم  نتیجه گرفت در مدارسی که جوسازمانی باز بر آن

آموزان از بهداشت روانی  در مدارس با جوسازمانی بسته، دانش ،و برعکسند بهتری برخوردار

کاری اند فضایکرده( عنوان1331) پور . رجب(1332، ابوالقاسمی) یستندمطلوبی برخوردار ن

 هستندحداکثری از منابع انسانی  ۀاستفاد ۀالزم ،آور های زیان دور از تنش و استرس هسالم و ب

جوسازمانی و میان  رسید کهجه نتی به این یپژوهشدر  (1331) فوالدوند (.1331پور، رجب)

-سالمت ۀگان ابعاد نه و از میان های شهر ایالم رابطه وجوددارد روان کارکنان بیمارستانسالمت

(، اضطراب P<20/2(، افسردگی )P<20/2اجبار )س ـ بعد آن شامل اختالل وسوا پنج روان،

(21/2>P ( ترس مرضی ،)21/2> P و روان ) ( 21/2پریشی>P با جو سازمانی ارتباط معن )داری ا

 ۀرابط (α= 21/2)در سطح روانی کلی و سالمت سازمانیبین جنسیت با جو ،د. همچنیندار

 بین ابعاد بهداشت روانی( 1333) ش و همکارانقلتا .(1331، فوالدوند) نشدداری مشاهدهامعن

 کردندمعناداری مشاهده ۀاز جوسازمانی مدارس رابط با ادراک و افسردگی( عالئم جسمانی )

                                                           
1. French, & Caplan 

2. Edminton & Western 
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جو سازمانی دانشگاه صنعتی  ۀ( نیز رابط1333) . شیرانی و همکاران(1333ش و همکاران، قلتا)

های جو  مؤلفه ۀبین هم گرفتندنتیجهروانی دانشجویان را بررسی کردند و سالمتو اصفهان 

جو سازمانی و  میان ؛ اماوجود داردرابطه  (20/2)روان دانشجویان در سطح سازمانی با سالمت

در .(1333همکاران، شیرانی و ) وجود ندارد (20/2) در سطح یدارامعن ۀرابط ،جنسیت

-کردند جو( گزارش2211)1آرنتز و همکاران شده در خارج از کشور نیز های انجام پژوهش

 .(2211، آرنتز و همکاران) گذارد روان کارکنان اثر میسازمانی بر استرس شغلی و سالمت

گذار  تواند بر روی تعهد معلمان اثر کردند جوسازمانی مینیز عنوان (2212)2و میشل داگالس

 نیز به این نتیجه رسیدند که( 2221) 3همکاران و نیدهمر .(2212و میشل،  داگالس) باشد

 نداشتن ازو  دارند گیری تصمیم در کمی عمل آزادی که افرادی سازمانی، ۀعمد تغییرات هنگام

دیگر  و افسردگی معرض در بیشتر برند، می رنج اجتماعی های حمایت و کمبود شغلی امنیت

نیدهمر وهمکاران، ) قراردارند پریشی روانی همچون پرخاشگری، وسواس و روان روحی اختالالت

مطالعه قرار   جو سازمانی و سالمت روان را مورد ۀرابط نیز (2222)0نیل و همکاران .(2221

 .(2222، نیل و همکاران) دست آوردند بهها  بین آنمثبت و معناداری را  ۀو رابط دادند

روان یکی از عواملی که بر سالمت ،شده مشخص است انجام های پژوهشاز نتایج که گونه  همان

افراد بسیار زیادی  در کشور ماست. ا ها گذارد، جو حاکم بر سازمان کارکنان اثر بسیار زیادی می

های مربوط به خود به اختالالت روانی  پرتنش سازمان و جوسازمانی وجوددارند که در محیط

شعاع خود قرارداده  تحت یها را در سطحی وسیع سازمان ،واقب آنای که ع گونه به اند. مبتال شده

 .نموده است یناپذیر های جبران ها را متحمل زیان و آن

با جوسازمانی ۀرابطمورد  صنعتی در یها بنگاهها و  سازمانهای مختلفی که در  در میان پژوهش

های نظری و تجربی در این زمینه را  توان جای خالی پژوهشمی روان انجام شده استسالمت

ثیر بسیار زیادی در أتهای ورزشی که  یکی از سازمان نمود.های ورزشی مشاهده در سازمان

عنوان متولی اصلی ورزش  بهباشد. این سازمان  دارد، وزارت ورزش و جوانان کشور می ورزش

اگر  ،کند. حال فعالیت میای  هابعاد از تربیتی و همگانی گرفته تا قهرمانی و حرف ۀکشور در کلی

باشد که دارای کارمندانی  ،کند رنگی که در ورزش کشور ایفا می این سازمان با توجه به نقش پر

باعث  ،روان مناسبی برخوردار نباشنددلیل نداشتن جوسازمانی مناسب از سالمت خود به

.  شود می ،استشاطن ای شاداب و پر شدن از اهداف وجودی خود که همانا ایجاد جامعه دور

                                                           
1. Arnetz 

2 . Douglas & Michael 

3. Niedhammer  

4. Neal  
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جوسازمانی و سالمت کارشناسان شاغل در این  ۀرابطاست صدد  پژوهش حاضر در راستا، دراین

مدیران و  ۀدهند ، یاریپژوهشاین نتایج  استامیدوار  پژوهشگرسازمان را بررسی نماید. 

در  ،هرچه بهتر از منابع انسانی ۀاستفاد با تا وزارت ورزش و جوانان کشور باشد گیران تصمیم

 خود قرار گیرد. تر به اهداف یابی سریع دستمسیر 
 

 شناسی روش
روش  و بهبوده بستگی  همـاز نوع توصیفی پژوهشاین با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، 

سازمان کارشناسان مرد و زن شاغل در  ۀ، کلی  آماری ۀو نمونجامعه  میدانی انجام شده است.

که با استفاده از  (=233N) بودند قراردادی و رسمی ی،ناعم از پیما و جوانان کشورورزش 

با توجهبه نوع . ندعنوان نمونه انتخاب شد نفر از آنان به 113، 1گیری مورگان جدول نمونه

که  نامه بود استفاده از پرسش ها داده  آوری شده، بهترین راه جمع اهداف تدوین  و پژوهش

برخی از   که فردیمشخصات  ۀنام پرسش .الف شد:های زیر استفاده نامه از پرسش ،منظور این رایب

وضعیت تأهل و وضعیت  ،ورزشی ۀخدمت، سابق ۀ: سن، جنس، سابقها مانند های آزمودنی ویژگی

 3سوسمان و دیپ 2 استاندارد جوسازمانی ۀنام پرسش ب. ،استبررسی قرارداده  استخدامی را مورد

که  بعد پنجدارای  و باشد می ای لیکرت درجه پنجدر مقیاس  سؤال 22مشتمل بر  که (1333)

بعد ، (0تا  1االت ؤ)س وضوح و توافق هدفاست. ابعاد آن شامل بعد  الؤس چهارهر بعد شامل 

رضایت و بعد ، (12تا  3االت ؤ)س رضایت از پاداشبعد ، (3تا  0االت ؤ)س وضوح و توافق نقش

 باشد می (22تا  13االت ؤ)س اثربخشی ارتباطاتبعد و  (11تا  13االت ؤ)س ها توافق بر روی رویه

 پنج در مقیاس السؤ 02  مشتمل بر  که (1331)0دراگوتیسروان سالمت ۀنام پرسش .ج و

، 22، 23، 20، 20، 32، 30، 33االت ؤ)س افسردگی بعد هشتدارای  باشد و میلیکرت  ای درجه

، 30االت ؤ)س جسمانی ، شکایات(2، 12، 31، 33، 02، 01االت ؤ)س اضطراب ،(0، 10، 11، 13

، (0، 3، 13، 21، 23، 33، 00االتؤ)س دی، حساسیت در روابط فر(1، 11، 22، 22، 23، 33

افکار  ،(13، 02، 03، 03، 02االت ؤ)س پریشی ن روا ،(12، 01، 03، 00االت ؤ)س پرخاشگری

 (3، 3، 13، 21، 23، 31، 32االت ؤ)س و وسواس اجبار (1، 3، 10، 03االت ؤ)س پارانوئیدی

به این صورت که در یک . شداستفادهآلفای کرونباخ از ها  نامه یایی پرسشپابرای تعیین .باشد می

                                                           
1. Morgan 

2. Oganizational climate questionnaire 

3.  Sussman & Deep 

4. Deragotis
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نامه  پرسش االتؤکشور به س نفر از کارشناسان وزارت ورزش و جوانان 02،مقدماتی ۀمطالع

و  31/2 ترتیب به روانهای جوسازمانی و سالمت نامه پرسش که مقدار آن برای پاسخ دادند

 ،همچنین دست آمد که این ضرایب از نظر آماری در سطح بسیار خوبی قرار داشتند. هب33/2

برای  بنابراین ؛باشند می ها طبیعی داد توزیع دادهنشانکولموگروف اسمیرنوف ن نتایج آزمو

برای تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط شد. های آمار پارامتریک استفادهها از روشآزمون فرضیه

ضریب درصد فراوانی( و آمار استنباطی ) و ازآمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار ،به پژوهش

تحلیل واریانس ون چندگانه و ی، رگرسها بین متغیر ۀبرای تعیین رابط بستگی پیرسون هم

و  11 ۀنسخ 1اس پی اس اس افزار نرمگیری از  اطالعات با بهرهۀ کلی .استفاده شد متغیره چند

 پردازش گردید. P≤20/2داری ادر سطح معن 2223 ۀنسخ 2نرم افزار اکسل
 

 نتایج
 ترینای از مهمخالصه شوند.بخش توصیفی و استنباطی ارائه می دودر  پژوهشهای یافته

میانگین و انحراف معیار  ،همچنین است.ارائه شده یکها در جدول های فردی آزمودنیویژگی

میانگین و  و 233/11و  03/12ترتیب   به وزارت ورزش و جوانان کشورمتغـیر جوسازمانی 

 باشد. می 03/20و  33/02روان انحراف معیار متغیر سالمت
 

 ها های فردی آزمودنیتوصیف برخی ویژگی ـ1جدول 
ها گروه درصد  

0/03  

0/02  

 زن

 مرد
 جنسیت

0/10  

1/03  

32 

2 

سال 23تا  22  

سال 30تا  23  

سال 02تا  31  

سال به باال 03  

 سن

1/23  

3/31  

 مجرد

هلأمت  
 هلأوضعیت ت

3 

3/21  

1/03  

13 

 دیپلم

 کاردانی

 کارشناسی

و باالتر کارشناسی ارشد  

 میزان تحصیالت

00 

00 

بدنی تربیت  

بدنی تربیت غیر  
 تحصیلی ۀرشت

 

                                                           
1. Statistical Package For Social Science 

2. Excel 
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سازمانی شده از ابعاد جو ات کسبدر میان امتیاز ،شود مشاهده می دوگونه که در جدول  همان

ترتیب  ، باالترین و کمترین میانگین بهوزارت ورزش و جوانان کشورکارشناسان  ۀشد درک

 باشد می (33/12) و اثربخشی ارتباطات (02/13) ها مربوط به ابعاد رضایت و توافق بر روی رویه

ترتیب  به (33/2) و پرخاشگری (30/3) روان، بعد افسردگیسالمت ابعاداز میان  ،همچنین

 .ندا هخود اختصاص داد بیشترین و کمترین میانگین را به
 

 روانو سالمتجوسازمانی ابعاد از  ها آزمودنی یهاامتیازمیزان  ـ2جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیر ها متغیر

 جو سازمانی

12/3 وضوح و توافق هدف  033/2  

32/12 وضوح و توافق نقش  301/2  

13/11 رضایت از پاداش  110/2  

02/13 ها رضایت و توافق بر روی رویه  313/3  

33/12 اثربخشی ارتباطات  013/2  

03/12 کل جوسازمانی  233/11  

 روانسالمت

30/3 افسردگی  11/0  

33/3 اضطراب  33/2  

33/3 شکایات جسمانی  32/2  

33/2 پرخاشگری  13/2  

13/0 پریشی روان  20/2  

20/1 وسواس ـ اجبار  01/0  

33/2 ییدوافکار پاران  22/0  

03/1 حساسیت در روابط  23/0  

33/02 روانکل سالمت  03/20  
 

ها از توزیع نرمال ، دادهیک از متغیرها داری هرابا توجه به سطح معن، 3سهاساس نتایج جدول  بر

 نمود.های آماری پارامتریک استفاده روشاز توان میها برای آزمون فرضیه بنابراین ؛برخوردارند
 

 ها بودن داده نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نرمال ـ3جدول
متغیر

ها 
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س
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ط
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آماره  

k-s 

320

/1  

303

/2  

232

/1  

123

/1  

301

/1  

310

/2  

033

/1  

021

/1  

200

/1  

131

/1  

231

/1  

030

/1  

312

/1  

232

/1  

132

/1  

سطح 

معنادا

 ری

133

/2  

232

/2  

213

/2  

200

/2  

003

/2  

013

/2  

112

/2  

212

/2  

333

/2  

130

/2  

303

/2  

310

/2  

303

/2  

330

/2  

223

/2  

 

جو سازمانی و  که میاندهد  نشان می چهاردر جدول  پیرسونبستگی مضریب هنتایج 

 دارامعن ۀرابط، وزارت ورزش و جوانانکارشناسان )اختالالت روانی(  روانسالمت
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بدنی، میزان  سازمانی سازمان تربیترفتن کیفیت جو عبارتی، با باال به وجوددارد. یمعکوس

روان آنان ارتقا سالمت ،و متعاقباً یافته این سازمان کاهش اساناختالالت روانی کارشن

 یابد. می
 

 کارشناسان سالمت روانضرایب همبستگی پیرسون بین جو سازمانی و ـ 0جدول 
 سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد شاخص آماري

-056/1 061 آمده دست به یرمقاد  140/1  
 

وزارت ورزش و روان کارشناسان بین جوسازمانی و برخی ابعاد سالمت ،0نتایج جدول طبق 

معنادار ۀرابط، یدوئپریشی و افکار پاران ی، رواناز جمله افسردگی، اضطراب، شکایات جسم جوانان

 ـ روان از جمله وسواسحالی که بین جوسازمانی و برخی ابعاد سالمت در ؛وجود دارد یمعکوس

 ی مشاهده نشد.معنادار ۀرابط ،اجبار، پرخاشگری و حساسیت در روابط بین فردی
 

 ها آزمودنی روانهای سالمت مؤلفهجو سازمانی و  ۀرابط ـ0جدول 

 
تابعاد سالم  

 

ی
دگ
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 ر

 جو سازمانی

r= 331/2  

 
P= 223/2  

r= 233/2  

 
P= 233/2  

r=- 223/2  

 
P= 20/2  

r= 21/2  

 

P= 00/2  

r=- 112/2  

 

P= 203/2  

r=- 123/2  

 

P= 202/2  

r=- 102/2  

 

P= 230/2  

r= 10/2  

 

P= 111/2  
 

 

که از  دادمتغیره نشان نتایج آزمون رگرسیون چندشود،  مشاهده می 1گونه که در جدول  همان

تنها رضایت از پاداش و وضوح و توافق هدفبا متغیر مالک مقیاس جوسازمانی،  خرده 0میان 

وزارت ورزش و  کارشناسان روانوضعیت سالمتبینی  خطی دارند و واجد شرایط پیش ۀرابط

تنهایی  به    ،میزان رضایت از پاداش ،(گام به گامهستند. در اولین گام آزمون رگرسیون ) جوانان

که متغیر  دادآزمون رگرسیون نشان ،در گام دوم ،عالوه هب .باشد کننده می بینی ترین پیش قوی

د. نتایج مربوط نرا تبیین نمای روانمتغیر مالک یعنی سالمت دنتوان می وضوح و توافق هدف هم

میزان رضایت از پاداش  که بین دادبین نیز نشان مورد متغیرهای پیش درخط رگرسیون به شیب

وزارت ورزش کارشناسان  روانبا وضعیت سالمت (-13/1وضوح و توافق هدف )( و -33/2)

عوامل ترین  که مهم دادنشان (بتانتایج ضریب معیاری ) ،همچنینوجوددارد.  یمستقیم ۀرابط

رضایت از پاداش  ترتیب به وزارت ورزش و جوانانکارشناسان  روانسالمت ۀکنند بینی پیش

بیانگر نیز ای  بستگی سهمیهنتایج ضریب هم( هستند. -13/2( و وضوح و توافق هدف )-33/2)

با متغیر دارای بیشترین ارتباط  ،وزارت ورزش و جوانانکارشناسان  روانسالمت که این بود

 .است -32/2برابر  باشد که مقدار آن می رضایت از پاداش
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 ها آزمودنی سالمت روان وجوسازمانی  ابعاد ۀچندگان ۀرابط ـ1جدول 

 شاخص آماری

ضریب 

همبستگی 

 چندگانه

مجذور ضریب 

 همبستگی چندگانه
 مقدار اف

سطح 

 معناداری

 221/2 00/31 11/2 02/2 رضایت از پاداش

 221/2 21/13 13/2 00/2 رضایت از پاداش و وضوح هدف

 

له
رح

م
 

رگرسیون گام به  ۀمعادل

 گام

 

 معیاری ضرایب غیر
ضرایب 

 معیاری
 تی

سطح 

 معناداری
 همبستگی

 بی
انحراف 

 معیار
   بتا

صفر 

 ای مرتبه
 ای سهمیه

ول
ا

 

   221/2 03/13 - 33/1 33/130 مقدار ثابت

 -02/2 -02/2 221/2 -12/0 02/2 12/2 -02/3 رضایت از پاداش

وم
د

 

   221/2 23/13  33/3 32/100 مقدار ثابت

 -32/2 -02/2 221/2 -23/0 -33/2 10/2 -33/2 رضایت از پاداش

 -13/2 -32/2 221/2 -00/2 -13/2 13/2 -13/1 وضوح و توافق هدف

 

وزارت کارشناسان زن و مرد بین دیدگاه داد نشانمتغیره  تحلیل واریانس چندمون زنتایج آ

و ابعاد آن با توجه به سطح معناداری  شده جوسازمانی درک مورد در ورزش و جوانان

1ویکس المبدا) داری وجودندارداتفاوت معن ،آمده دست هب
2الیو اثر پی 233/2 =

= 233/2). 

کارشناسان زن و مرد بین دیدگاه داد متغیره  نشان  واریانس چندتحلیل نتایج آزمون ، همچنین

 ،آمده دست هسطح معناداری ب روان و ابعاد آن با توجه بهسالمت مورد در وزارت ورزش و جوانان

 .(232/2 =و اثر پیالی 232/2 =ویکس المبدا) داری وجودندارداتفاوت معن
 

 گیری بحث و نتیجه
های  بهینه از علم مدیریت و توانمندی ۀکاربرد و استفاد یها در گرو موفقیت و اثربخشی سازمان

 ۀها و مدیران ورزشی نیز باید برای مواجهه با مسائل درگیرکنند سازمان ،نتیجه باشد. در آن می

همواره  ،ای کارآمد بهره بگیرند و برای حل مسائل سازمانی شیوه از دانش مدیریت به ،سازمانی

سازمان در ارتقای . با توجه به اهمیت جو(1331سلطان حسینی، ) دهندپژوهش را مدنظر قرار

 ۀسی رابطپژوهش حاضر به برر ،کارکنان سازمانی و عملکرد مطلوب آنان روانسطح سالمت

                                                           
1.Vicks Lambda  

2 . Pilay 
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ته است تا چگونگی این خپرداوزارت ورزش و جوانان کشورکارشناسان  روانجوسازمان و سالمت

 .رابطه را مشخص نماید

)اختالالت روانی(  روانبین جوسازمانی و سالمت دادهمبستگی پیرسون نشان نتایج ضریب

. این یافته با نتایج داری وجودداردامعن و منفی ۀرابط ،وزارت ورزش و جوانان کشورکارشناسان 

(، آرنتز و 1333) (، شیرانی و همکاران1333) (، قلتاش و همکاران1331) فوالدوند پژوهش

 باشد. ( همخوان می2222) نیل و همکاران و (2221) نیدهمر و همکاران(، 2211) همکاران

های شهر  روان کارکنان بیمارستان( نتیجه گرفت بین جوسازمانی و سالمت1331) فوالدوند

( نیز بین بهداشت روانی با ادراک از جوسازمانی 1333) ش و همکارانقلتا ایالم رابطه وجوددارد.

( گزارش کردند جوسازمانی 2211) و همکاران 1آرنتز معناداری مشاهده کردند. ۀمدارس رابط

 ؛رسد ر مینظ این یافته بسیار منطقی بهگذارد.  روان کارکنان اثر میبر استرس شغلی و سالمت

ها و عواملی است  ای از ویژگی مجموعه ،در تعریف جوسازمانی بیان شد، جوکه طور  همان ،زیرا

رفتارشان عمل  ۀدهند عنوان تشکیل ممکن است بهو  کنند سازمانشان ادراک میکه کارکنان از 

 ۀاثربخشی و شادمانی، مقابلجا که توانایی سازش فرد با خود و محیط با حداکثر  آن کند و از

بین تقاضای درونی و الزامات بیرونی پذیری، اعتدال  منطقی با وقایع و فشارهای زندگی، انعطاف

روان در فرد قلمداد های سالمت ی ارتباط با دیگران از جمله مالکو قابلیت برقرار

های  یکی دیگر از یافتهروانی فرد دارد.ثیر زیادی بر سالمتأتوان گفت جو سازمانی ت شودمی می

افسردگی، اضطراب، بعد آن از جمله  پنجروانی، سالمت ۀگان داد از میان ابعاد نهنشان پژوهش

 ؛دندار یبا جوسازمانی همبستگی منفی معنادار پریشی و افکار پارانؤیید شکایات جسمی، روان

 کمتر وجوددارد و برعکس. ذکرشدههای  اختالل ،چه کیفیت جوسازمانی بیشتر باشد هر ،یعنی

بعد  3،حاضر پژوهشدر باشد.  همخوان می (1331) فوالدوند پژوهشحدودی با  این یافته تا

فوالدوند  پژوهشپریشی با جوسازمانی رابطه داشتند که با نتایج  افسردگی، اضطراب و روان

فوالدوند ناهمخوان است.  پژوهشبا  ییدوشکایات جسمی و افکار پاران بعد  دو اما ؛همخوان است

 بودن روشن عنوان کرد. ها پژوهشآماری  ۀتفاوت در جامع را شاید بتوان دلیل این ناهمخوانی

پاداش دادن ها،  نقش افراد درون سازمان و توافق بر روی آن کردن مشخص ،اهداف سازمان

باشد، افراد  ۀها متناسب با کار و انجام وظیف که این پاداش یصورت به عادالنه و مناسب ،موقع به

 و اثربخشی ارتباطات بین کارکنان انجام امور ۀها و شیو ایجاد رضایت و توافق بر روی رویه

باعث  وثر باشد ؤم ها کارمندان سازمان غیره، اضطراب، وسواس و در کاهش افسردگیتواند  می

 گردد. آنان میعملکرد بهبود 

                                                           
1. Arentez 
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مقیاس جوسازمانی، تنها  خرده پنجداد که از میان متغیره نشان نتایج آزمون رگرسیون چند

خطی دارند و  ۀبا متغیر مالک رابط که باشد می دارارضایت از پاداش و وضوح و توافق هدف معن

نژاد  عقیلی ۀروان کارشناسان هستند. این یافته با یافتبینی وضعیت سالمت واجد شرایط پیش

شیرانی و  پژوهشکه با نتایج  حالی در .همخوانی دارد (2211وآرنتز و همکاران ) (1331)

ها را  علت این ناهمخوانی ناهمخوان است. (2221) و نیدهمر و همکاران (1333) همکاران

گرفته  انجام پژوهشدر  نسبت داد. پژوهشمتفاوت این  گیری اندازه استفاده از ابزاربه  توان می

 ابزار مورد مطالعه قرار دادند،  که دانشجویان را مورد (1333) توسط شیرانی و همکارانش

باشد که دارای سؤاالتی متفاوت با  جوسازمانی می ۀساخت پژوهشگر ۀنام استفاده یک پرسش 

ها نیز متفاوت خواهد بود.  پاسخ ،آن تبع به و باشد می پژوهششده در این  استفاده ۀنام پرسش

توان اذعان نمود که عدم توجه به موضوع پاداش و مزایا و سردرگمی و ناآگاهی  می ،کلی طور هب

افتادن وضعیت روحی و روانی آنان در پی  خطر چیزی جز در ،های سازمان افراد سازمانی از هدف

که مانند سایر   توان اظهار داشت که مدیران وررزشی می اما با توجه به این نتایج ؛داشتنخواهد 

حال تغییر سروکاردارند، از طریق قدرت  ادارات و نهادها با کارکنانی تأثیرپذیر و در

قادر خواهند بود   دهی رضایت پاداش  صحیح و مورد ۀکارگیری شیو دهندگی کافی و به پاداش

 های خود و سازمان برانگیزانند. افراد را به برآوردن خواسته ،رآمدای کا گونه به

وزارت کارشناسان زن و مرد دیدگاه  بین دادنشان متغیره چند تحلیل واریانس نتایج آزمون

این  .داری وجودندارداتفاوت معنو ابعاد آن  شده جو سازمانی درک مورد  در ورزش و جوانان

همخوان  (1333) شیرایی و همکارانو ( 1331) فوالدوند (،1332) ابوالقاسمی نتایجیافته با 

 ؛مورد جوسازمانی مشاهده نکردند تفاوتی را بین دیدگاه زنان و مردان در ،پژوهش سه. هر است

نتایج نتایج او با  ،بنابراین ؛کردخود این تفاوت را مشاهده پژوهشدر  (1331) کرمانی ،اما

علت این ناهمخوانی را شاید بتوان به ساختار سازمانی،  باشد. حاضر ناهمخوان می پژوهش

مطالعه   های مورد محیط فرهنگی، محیط کاری، نوع مدیریت و سبک رهبری متفاوت سازمان

اذعان نمود که عامل جنسیت  بایدها نسبت داد.  و نیز ماهیت کاری آزمودنی ها پژوهشدر این 

عواملی که در  ،بنابراین ؛جو سازمانی نداردتأثیر چندانی بر چگونگی درک افراد از وضعیت 

تأکید   موردبدون توجه چندان به عامل جنسیت باید  ،بردن کیفیت جو سازمانی نقش دارند باال

 د.نگیرقرار 

وزارت کارشناسان زن و مرد بین دیدگاه  دادمتغیره نشان تحلیل واریانس چندنتایج آزمون 

یافته با نتایج این  .داری وجودندارداتفاوت معن ابعاد آنروان و سالمت مورد  در ورزش و جوانان

( 2222نیل و همکاران )( و 2212) همکاران (، دیورد و1333) شیرانی و همکاران های پژوهش
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دخالت ( ناهمخوانی دارد. شاید 2211) آرنتز و همکاران پژوهشبا نتایج  اما ؛همخوان است

)محیط درمانی و بیمارستانی  محیط شغلیعواملی دیگر مانند فضای فرهنگی جوامع و نیز 

ها از  که سازمان با توجه به اینعلت این ناهمخوانی باشد.  نظر آرنتز و همکاران(  های مورد جامعه

انوادگی های خ اند و این افراد دارای زمینه های متفاوتی تشکیل شده افراد با طرز فکر و گرایش

مناسب و مورد توافق را در سازمان  ،فضای آرامباید ها  باشند، مدیران این سازمان مختلفی می

 دنبال تحقق اهداف سازمانی خود باشند. کارمندان با فکر و خیالی آسوده بهتا ریزی نمایند  پی

، و پژوهش حاضر شده در گذشته انجامهای  پژوهشاز آمده  دست هبا توجه به نتایج ب ،در پایان

گذارد که این در نهایت باعث می تأثیرروان کارکنان مشخص گردید جوسازمانی بر روی سالمت

اصال یا ای که در تحقیقات گذشته شود. اما نکتهکاهش کارایی کارکنان و فرسودگی آنها می

است کدام یک از ابعاد جوسازمانی بیشترین توجه شده، این است که مشخص نشدهکمتر به آن  

را روی سالمت روان کارکنان دارند، تا با تمرکز کردن بر روی آن ابعاد نقش آنها را تعدیل  تأثیر

 رضایت از پاداش و وضوح اهداف سازمان کرد. در این پژوهش مشخص گردید ابعادی مانند

رسند ولی دی که در ظاهر مهم به نظر نمیروان کارکنان دارد. ابعارا روی سالمت تأثیربیشترین 

ن و مسئوالبه روان کارکنان را ارتقاداد. از این رو توان با توجه کردن به آنها میزان سالمتمی

با توجه بیشتر به ابعاد جو شود  توصیه می وزارت ورزش و جوانان کشور اندرکاران دست

صورت امکان با استفاده از ایجاد  سازمان، درویژه رضایت از پاداش و وضوح اهداف    به ،سازمانی

تر اهداف  تشریح واضحمنظور  بهای  های دوره تر و برگزاری کالس دهی مناسب سیستم پادش

  ، بهوزارت ورزش و جوانان کشورتر در بطن  سازمانی و چگونگی بهبود ارتباطات سازنده

-ز عوامل تأثیرگذار بر سالمتکه ا مطلوببرای ایجاد جوسازمانی مناسب نمودن شرایط  فراهم

 بیش از پیش کمک نمایند.، باشد روان می
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