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 .1کارشناسیارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
 .2دانشیار مدیریت برنامهریزی درسی ،دانشگاه تهران
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تاریخ دریافت1395/11/26 :

تاریخ پذیرش1396/03/31 :

چکیده
این پژوهش با هدف ارتباط بین سالمت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی دورة اول
متوسطة شهر تهران انجام شده است .روش این پژوهش ،ازنظر هدف ،کاربردی و بهلحاظ گردآوری
دادهها ،توصیفی  -همبستگی بود که به شکل میدانی انجام شد .جامعة آماری شامل تمامی معلمان
تربیتبدنی دورة اول متوسطة شهر تهران بود (تعداد =  .)220طبق جدول مورگان 136 ،نفر بهعنوان
نمونة پژوهش انتخاب شدند .برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامههای استاندارد
سالمت سازمانی هوی و همکاران ( )1996و رضایت شغلی ویس و همکاران ( )1967استفاده شد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از روشهای آمار توصیفی و استنباطی (کلموگروف -اسمیرنوف ،آزمون
همبستگی پیرسون و اسپیرمن) استفاده شد .یافتههای حاصل از آزمون ضریبهمبستگی نشان داد
که بین سالمت سازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی دورة اول متوسطة شهر تهران ارتباط
مثبت و معناداری وجود داشت .براساس نتایج رگرسیون ،فقط عامل سالمت فنی از سالمت سازمانی
دارای شرایط پیشبینی رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی بود.
واژگان کلیدی :سالمت سازمانی ،رضایت شغلی ،معلمان تربیتبدنی

* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
در هر سازمان ،مهمترین عامل در دستیابی به اهداف نیروی انسانی است و شکی نیست که موفقیت
و پیشرفت سازمانها به نیروی انسانی آنها بستگی دارد (میرزاپور)1389 ،؛ بهطوریکه درحالحاضر،
نیروی کارآمد و متعهد مهمترین دارایی هر سازمان است (بوژمهرانی ،جعفری ،معصومی جدید و طیبی،
 .)2012امروزه ،هر سازمانی در مسیر تطبیقدادن خود با تغییرات ،ناگزیر از تقویت فراگردهای نوآوری
است .در این شرایط ،سازمانها نیازمند افراد توانمندی هستند تا بتوانند با کمک آنها بر این رقابت
پیروز شوند (ژانگ و بارتول .)2010 ،1دراینراستا ،وزارت آموزشوپرورش از سازمانهای مهمی است
که نیروی انسانی آن اغلب افراد پرتالش و متعهد هستند و اگر شرایط کاری و انگیزشی آنها مساعد
باشد ،بیشتر ،استعداد و مهارت خود را در خدمت آن سازمان بهکار خواهند گرفت (قاسمپور
خواجهعطایی)1391 ،؛ ازاینرو ،معلمان تربیتبدنی نیز ازطریق فعالیتهای جسمانی ،حفظ بهداشت
و تندرستی دانشآموزان ،در دستیابی به اهداف تعلیموتربیت عمومی وظیفۀ دشواری دارند و باید از
سطح مطلوب توانمندیهای فردی و مدیریتی برخوردار باشند (قیومی.)1382 ،
بنابراین ،اولین قدم درراستای رسیدن به کادر آموزشی موفق ،تربیت افراد موفق و کارآیی سازمان،
درك عواملی است که بر کیفیت فعالیت معلمان مؤثر هستند .یکی از این عوامل ،رضایت شغلی معلمان
است؛ زیرا ،بین رضایت شغلی افراد با عملکرد آنها رابطۀ مستقیمی وجود دارد و کسانی که رضایت
داشته باشند ،کار خود را بهتر انجام میدهند؛ بنابراین ،الزم است که وزارت آموزشوپرورش به موضوع
رضایت شغلی معلمان بیشازپیش توجه نشان دهد .رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات
و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند .هنگامیکه یک شخص میگوید دارای رضایت
شغلی باالیی است ،بدینمفهوم است که او واقعاً شغلش را دوست دارد ،احساسات خوبی دربارۀ کارش
دارد و برای شغلش ارزش بسیاری قائل است .طبق دستهبندی ایوانسویچ و ماتسون )1989( 2و
شجاعیفرد ( ،)1379ابعاد مختلف رضایت شغلی شامل ماهیت کار ،سرپرست ،افراد باالدست ،ارتقا و
ترفیع ،همکاران و حقوق و مزایا هستند .هنگامی رضایت شغلی ایجاد میشود که کارکنان احساس
کنند ،محتوا و زمینۀ شغلی آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند است ،فراهم میکند (شیخآقایی،
)1392؛ بنابراین ،برای افزایش رضایت شغلی باید متغیرهای مرتبط با رضایت شغلی شناسایی و تقویت
شوند و نسبت به برطرفساختن نیازهای آنها در محیط کار توجه شود .یکی از مقولههای بسیار مهمی
که درکنار رضایت شغلی نقش بسیار حیاتی و مهمی در سازمان آموزشوپرورش دارد ،مقولۀ سالمت
سازمانی است.
1. Zhang & Barto
2. Ivencevich & Mattson
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سالمت سازمانی ،مفهوم تقریباً تازهای است که به معنای توانایی سازمان در انجام مؤثر وظایف خود
است که باعث رشد و بهبود سازمان میشود .تعریف ،اندازهگیری و تخمین سالمت سازمانی کار آسانی
نیست؛ اما ،مفهومی است که توجیهکنندۀ دلیل دوام و بقای سازمانها است .دراینراستا ،مایرز ،1اولین
نظریهپرداز در حوزۀ سالمت سازمانی در محیط آموزشی ،یک سازمان سالم را بهعنوان سازمانی تعریف
میکند که نهتنها در محیط خود دوام میآورد ،بلکه در یک برهۀ زمانی طوالنی نیز بهطورکافی سازش
میکند و بهطورپیوسته تواناییهای بقا و سازش خود را توسعه و گسترش میدهد (روستایی.)1395 ،
در این تعریف ،مشخص است که سازمان سالم با نیروهای مانع بیرونی با موفقیت برخورد میکند و
این نیروهای بیرونی را بهطوراثربخشی درراستای اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت میکند؛ البته،
عملکرد سازمان در یک روز مشخص ،ممکن است اثربخش یا غیراثربخش باشد؛ اما ،عالئم درازمدت
در سازمانهای سالم مساعدت اثربخش است؛ بنابراین ،تالش برای بهبود سالمتی و رفاه نیروی کار
باید ازطریق سالمسازی خود سازمان آغاز شود و ادامه یابد .اصالح ،رشد و پیشرفت سالمت سازمانی
بیان میکند که محدودۀ محل کار سالم باید ارتقا و بهبود یابد (دیجوی و یلسون .)2007 ،2شناخت
سالمت سازمانی مدارس میتواند تسهیلکنندۀ امور آموزشی و تربیتی و ادارۀ مدارس و نیز
پیشبینیکنندۀ فعالیتهای مدارس باشد و باعث اجرای برنامهها بهصورت علمی و کارشناسانه و پرهیز
از انجام کارهای غیرمدبرانه شود .سالمت سازمانی مدارس اشاره به محیطی دارد که رشد ،توسعه و
بالندگی یک سازمان را تسهیل میکند و نیل به اهداف را مقدور میسازد .فهم وضعیت سالمت یک
سازمان آموزشی احتماالً میتواند ما را در گزینش روشهای مدیریتی مناسب برای افزایش رضایت
شغلی معلمان یاری کند (ملکی آواریسن و قصابی .)1392 ،در این پژوهش ،چهارچوب نظری؛ یعنی،
سالمت سازمانی براساس نظریۀ پارسونز 3در سه بعد اصلی سطح نهادی ،سطح اداری و سطح فنی و
نیز مؤلفههای یگانگی نهادی ،نفوذ مدیر ،مالحظهگری ساختدهی ،حمایت منابع  ،روحیه و تأکید
علمی بررسی میشود.
درزمینۀ پژوهشهای انجامشده باید گفت که باستوگ ،پاال ،کومارتاسلی ،گونل و دویان (2016) 4در
پژوهش خود دربارۀ رابطۀ بین اعتماد و سالمت سازمانی و تعهد سازمانی ،نشان دادند که رابطۀ مثبت
و معنا داری بین اعتماد سازمانی و سالمت سازمانی با تعهد سازمانی وجود دارد .لی ،چون لیانگ و
شوهوی )2014( 5تأثیر سالمت سازمانی مدارس و فرسودگی شغلی را بر سالمت ادراكشده ،در560
1. Miles
2. Dejoy & Wilson
3. Parsons
4. Baştug, Pala, Kumartaşli, Günel, Duyan
5. Lee, Chun-Liang, Shu-Hui
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معلم مدارس ابتدایی انجام دادند .آنها به این نتیجه رسیدند که پس از کنترل برخی متغیرهای
شخصی معلمان ،ایجاد محیط سالم در مدرسه و کاهش فرسودگی شغلی تأثیر مثبتی بر درك شخصی
معلمان از سالمتی داشته است .نتایج پژوهش ماکو و دیک )2012( 1نیز نشاندهندۀ ارتباط تمامی
ویژگیهای کمی و کیفی حمایتهای اجتماعی در بعد سالمت سازمانی با رضایت شغلی بود .علی نژاد،
شریفزاده و هاشمی ( )1394نیز نشان دادند که بین ابعاد سالمت سازمانی و رضایت شغلی معلمان،
رابطۀ معناداری وجود دارد .فقیهی و زینعلی ( )1394در پژوهش خود درزمینۀ بررسی رابطۀ سالمت
سازمانی با رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی نشان دادند که بین سالمت سازمانی مدارس با
رضایت شغلی رابطۀ معناداری وجود دارد .همچنین ،علینژاد ( )1392و حسینی هفشجانی ،صفری
دهکردی و رضایی ( )1394نیز نشان دادند که بین سالمت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان ،رابطۀ
مثبت و معناداری وجود دارد .در مطالعهای ،داناییفر ،تقی پور ،الیا و قنواتی ( )1394بررسی کردند
که بین سالمت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و براساس نتایج
تحلیل رگرسیونی ،مؤلفههای سالمت سازمانی قادر به پیشبینی متغیر رضایت شغلی کارکنان هستند.
ملکی آواریسن و قصابی ( )1392نیز در پژوهش خود نشان دادند که بین سالمت سازمانی در سطح
نهادی ،با رضایت شغلی معلمان رابطۀ معناداری وجود ندارد؛ اما ،در سطح اداری و فنی رابطۀ معناداری
وجود دارد.
یکی از سازمانهای ارگانیک که با محیط خود ارتباط پویا دارد ،مدارس هستند .رسالت و کارکرد
اساسی این سازمانها ،ترویج ،گسترش و فراهمآوردن زمینۀ مساعد برای رشد و توسعۀ پایدار است.
کیفیت و توسعه ،به میزان زیادی به سالمت سازمانی و کیفیت محیط کار این سازمانها وابسته است.
بررسی سالمت سازمانها و کیفیت محیط کار در این سازمان آموزشی ،ازجمله مواردی است که
ازیکسو ،بازخورد مناسبی را برای تجزیهوتحلیل مسائل سازمانی و تصمیمگیریهای اساسی و برنامه-
ریزیهای راهبردی توسط مسئوالن و دستاندرکاران این سازمانها فراهم میآورد و ازسویدیگر،
مدارس از سالمت سازمانی و کیفیت محیط کار خودآگاهی مییابند و میتوانند به اصالح و بهبود آن
اقدام کنند .با توجه به مطالب ذکرشده ،بهروشنی میتوان به اهمیت و ضرورت موضوع سالمت سازمانی
و متعاقب آن ،رضایت شغلی در معلمان که رکن اساسی در نظام تعلیموتربیت کشور هستند ،پی برد.
بنابراین ،با توجه به نقش و رسالت سازمانهای آموزشی و بهطورویژه مدارس که وظیفۀ توسعه و رشد
رشتههای متنوع ورزشی را در تمامی ابعاد علمی ،فرهنگی و اجتماعی برعهده دارند ،باید آنها؛ یعنی،
مدارس از پویایی و سالمت درونی برخوردار باشند و حتی بتوانند به پویایی و سالمت سایر سازمانها
کمک کنند .با توجه به مطالب بیانشده ،میتوان اهمیت و ضرورت موضوع سالمت سازمانی و رضایت
1. MaKo & Deak
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شغلی را که میتوانند مبنا و پایۀ موفقیتهای سازمانی محسوب شوند ،دریافت .نظر به مهمبودن مقولۀ
رضایت شغلی ،سالمت سازمانی در مدیریت رفتار سازمانی ،کمبود پژوهش درزمینۀ مستقیم این
متغیرها در محیطهای آموزشی ازجمله مدارس و همچنین ،وجود مطالعات ضدونقیض در این زمینه،
در پژوهش حاضر درصدد هستیم تا به این سؤال پاسخ دهیم :آیا بین شاخصههای سالمت سازمانی با
رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی دورۀ اول متوسطۀ شهر تهران ارتباط معناداری وجود دارد؟
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصیفی -پیمایشی و از نوع همبستگی است .نوع پژوهش ،کاربردی و روش
گردآوری دادهها ،میدانی است .جامعۀ آماری شامل همۀ معلمان تربیتبدنی دورۀ اول متوسطۀ شهر
تهران در سال  1395است که برمبنای اطالعات دریافتشده از ادارۀ آموزشوپرورش ،این تعداد حدود
 220نفر است .برای تعیین حجم نمونه ،از جدول مورگان استفاده شد که تعداد  136نفر بهعنوان
تعداد نمونه انتخاب شدند .درنهایت ،تعداد  120پرسشنامه جمعآوری شد .نمونههای موردبررسی به
روش خوشهای تصادفی انتخاب شدند که با توجه به حجم نمونه ،مناطق شمال ،جنوب ،شرق ،غرب
و مرکز تهران ،و از هر بخش یک منطقه بهصورتتصادفی انتخاب شدند .برای ارزیابی سالمت سازمانی،
از پرسشنامۀ استاندارد مدل هوی و وول فولک )1996( 1استفاده شد .این پرسشنامه دارای  44سؤال
و هفت بعد یگانگی نهادی (سطح اداری) ،نفوذ مدیر ،مالحظهگری ،ساختدهی ،پشتیبانی منابع (سطح
نهادی) ،روحیه و تأکید علمی (سطح فنی) است و بهصورت مقیاس پنج درجهای (هرگز ،بهندرت،
گاهی ،غالب ًا و همیشه) سنجش میشود .شریعتمداری ( )1388روایی آن را تأیید کرد و پایایی آن را
در حدود  0/89و ملکی آوارسین و قصابی ( )1392نیز پایایی آن را  0/92گزارش کردهاند .برای
سنجش رضایت شغلی ،از پرسشنامۀ استاندارد ویس ،دیویس ،انگلند و لوفکوئیست ،)1967( 2برگرفته
از رابرت کریتنر و آنجلو کینیکی (ترجمۀ فرهنگی و صفرزاده )1391 ،با عنوان «مدیریت رفتار سازمانی
(مفاهیم ،نظریهها و کاربردها)» استفاده شد .این پرسشنامه دارای نه سؤال و سه بعد حیطههای
شناخت ،حقوق و مزایا و نیز نظارت و سرپرستی است که براساس مقیاس پنجارزشی لیکرت ساخته
شده است .در پژوهشهای سعیدی ( )1393و احمدی ( ،)1395روایی پرسشنامه به تأیید اساتید
رسید و در همین پژوهشها ،پایایی پرسشنامه ازطریق ضریب آلفای کرونباخ باالی  0/7گزارش شده
است .برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامههای پژوهش حاضر ،از چند تن از اساتید صاحبنظر در
گرایش مدیریت ،نظرخواهی شد که پس از اعمال نظرهای آنها ،پرسشنامه تأیید گردید .برای
1. Hoy, Wool Folk
2. Weiss, Dawis, England & Lofquist
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اندازهگیری قابلیت پایایی ،از روش آلفای کرونباخ و از نرمافزار اس.پی.اس.اس 1استفاده شد.
بدینمنظور ،بخش کوچکی از جامعۀ آماری ( 30نفر) انتخاب شد و پرسشنامهها بهصورت مطالعۀ
مقدماتی 2در جامعۀ آماری توزیع شدند .این مقدار براساس دادههای حاصل از پرسشنامۀ سالمت
سازمانی  0/81و رضایت شغلی  0/89است که نشان میدهد پرسشنامههای مورداستفاده از پایایی
خوبی برخوردار هستند .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از آمار توصیفی با ارائۀ جداول و نمودارها استفاده
شد .در بخش آمار استنباطی ،از آزمونهای کلموگروف -اسمیرنوف 3برای بررسی طبیعیبودن توزیع
دادهها و همچنین ،با توجه به نوع توزیع دادهها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون برای
بررسی ارتباط بین متغیرها ،در سطح معناداری  0/05استفاده شد .تجزیهوتحلیل آماری با استفاده از
نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخۀ  22انجام شد.
نتایج
براساس یافتههای توصیفی و با توجه به متغیر سن 22/5 ،درصد از نمونۀ آماری بین  21تا  30سال
و  5/8درصد نیز باالی  50سال داشتند .از مجموع  120فرد پاسخدهنده 46 ،نفر معادل  38/3درصد
مرد و  74نفر معادل  61/7درصد زن بودند 13/3 .درصد دارای مدرك تحصیلی کاردانی 48/3 ،درصد
کارشناسی 29/2 ،درصد کارشناسیارشد 7/5 ،درصد دانشجوی دکتری و  1/7درصد دارای مدرك
دکتری بودند .توزیع درصد فراوانی نوع سابقۀ معلمان موردبررسی گویای این است که  14/2درصد
دارای یک تا پنج سال سابقه 48/3 ،درصد دارای شش تا  15سال سابقه 20/8 ،درصد دارای 16-25
سال سابقه و  16/7درصد دارای بیش از  25سابقه بودند.
قبل از انجام آزمونهای آماری و بهدلیل پیشفرض برای استفادهکردن یا استفادهنکردن از آزمونهای
پارامتری ،از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .با توجه به این مطلب ،ابزار مورداستفاده در
این پژوهش موردبررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول شمارۀ یک مشاهده میشود؛ برایناساس،
مؤلفههای اصلی مطالعه توزیع طبیعی دارند.

)1. Statistical Package for Social Sciences (SPSS
2. Pilot Study
3. Kolmogorov-Smirnov
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جدول  -1آمارههای آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای طبیعیبودن توزیع دادهها
ردیف

معیارهای پرسشنامه

1
2
3
4

سالمت نهادی
سالمت اداری
سالمت فنی
سالمت سازمانی

5

رضایت شغلی

آمارهها
Z
1/285
1/218
1/156
1/123

سطح معناداری

توزیع

0/073
0/103
0/138
0/16

طبیعی
طبیعی
طبیعی
طبیعی

0/703

0/705

طبیعی

برای بررسی ارتباط بین سالمت سازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی ،از آزمون پیرسون
استفاده شد .براساس نتایج این آزمون ،بین سالمت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی دورۀ
اول متوسطۀ شهر تهران ،ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد ()r=0/292, P=0/001؛ بنابراین ،هر
اندازه که میزان سالمت سازمانی بیشتر باشد ،رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی بیشتر خواهد بود
(جدول شمارۀ دو و شکل شمارۀ یک).
جدول  -2ضرایب همبستگی بین سالمت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی دورة اول متوسطة
شهر تهران
متغیر اول

متغیر دوم

سالمت سازمانی

رضایت شغلی

ضریب همبستگی
**

0/292

تعداد
120

سطح معناداری
>0/001

شکل  - 1توزیع پراکندگی همبستگی سالمت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی
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برای بررسی ارتباط بین مؤلفههای سالمت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی ،از آزمون
پیرسون استفاده شد .نتایج این آزمون نشاندهندۀ نبود ارتباط مستقیم و معنادار بین سطح نهادی با
رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی دورۀ اول متوسطۀ شهر تهران است (.)r=0/108,P=0/24
همچنین ،براساس نتایج این آزمون ،ارتباط مستقیم و معناداری بین سطح اداری و رضایت شغلی
( )r=0/294, P=0/001و سطح فنی با رضایت شغلی ( )r=0/34, P=0/001معلمان تربیتبدنی دورۀ
اول متوسطۀ شهر تهران وجود دارد (جدول شمارۀ سه).
جدول  -3ضرایب همبستگی بین مؤلفههای سالمت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی دورة اول
متوسطة شهر تهران
مؤلفههای سالمت سازمانی

متغیر دوم

ضریب همبستگی

تعداد

سطح معناداری

سالمت نهادی
سطح اداری
سطح فنی

رضایت شغلی

0/108
**0/294
**0/34

120
120
120

0/24
0/001
>0/001

نتایج در بخش رگرسیون بین بهکارگیری سالمت نهادی ،سالمت اداری و سالمت فنی بهعنوان
متغیرهای پیشبین و رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی بهعنوان متغیر مالك ،با روش همزمان استفاده
شد .نتایج ضریبهمبستگی چندگانه نشان میدهد که بین مؤلفههای سالمت سازمانی با رضایت
شغلی معلمان تربیتبدنی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد (( )r=0/391, P>0/05جدول شمارۀ
چهار) .همچنین ،ضریبتعیین  R2که بیانگر درصد تغییرات تعیینشده از تغییرات متغیر مالك توسط
متغیرهای پیشبین است ،نشان میدهد که  15/3درصد از واریانس رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی،
مربوط به مؤلفههای سالمت سازمانی و  84/7درصد به عواملی خارج از مدل ذکرشده مربوط میشوند.
جدول  - 4نتایج همبستگی چندگانه بین مؤلفههای سالمت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی
مدل رگرسیون

تعداد

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

آماره F

سطح معناداری

همزمان

120

0/391

0/153

6/97

0/001

نتایج رگرسیون چندگانه نشان میدهد که فقط ،عامل سالمت فنی ( )t=2/788, P>0/01دارای شرایط
پیشبینی رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی است (جدول شمارۀ پنج)؛ بنابراین ،معادلۀ رگرسیون
متغیرهای بین متغیر سالمت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی ،براساس دادههای جدول
شمارۀ پنج بهشرح زیر است:
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Y = a ₊ b1x1
)Y = 1/55 + 0/437(x1
سالمت فنی = X1
جدول  - 5نتایج تحلیل رگرسیون بین مؤلفههای سالمت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی
ضرایب استاندارد

مقدار

سطح

شیب خط

خطای استاندارد

آماره بتا

تی

معناداری

عرض از مبدأ

1/55

0/478

-

3/247

0/002

سالمت نهادی
سالمت اداری
سالمت فنی

-0/323
0/309
0/437

0/169
0/165
0/157

-0/219
0/227
0/323

-1/911
1/867
2/788

0/059
0/064
0/006

رگرسیون
همزمان

ضرایب غیراستاندارد

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشاندهندۀ وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین سالمت سازمانی با رضایت شغلی
معلمان تربیتبدنی دورۀ اول متوسطۀ شهر تهران است؛ بنابراین ،با افزایش سالمت سازمانی ،رضایت
شغلی معلمان بهبود مییابد .نتایج همسو با یافتۀ پژوهشهای فقیهی و زینعلی ( )1394و داناییفر و
همکاران ( )1394است .در تبیین نتایج می توان گفت که سالمت سازمانی منجر به رویارویی
موفقیتآمیز سازمان با نیروهای مانع بیرونی میشود و استعدادهای اعضا شناسایی میگردند تا با
استفاده از آنها ،اهداف سازمانی بهصورتمطلوبی تحقق پیدا کند و در میزان رضایت شغلی معلمان
اثرگذار باشد .فضای سالم سبب شد که معلمان تربیتبدنی اهداف خود را با اهداف سازمان یکسان
تلقی کنند و دستیابی به اهداف خود را در گروه دستیابی به اهداف سازمانی ببینند .هرقدرکه اهداف
معلمان به اهداف سازمانی نزدیکتر باشد ،عملکرد سازمان بهتر ،بیشتر و اثربخشتر خواهد بود و
رضایت شغلی معلمان افزایش می یابد .در چنین سازمان سالمی است که معلمان بر این باورند که
میتوانند همگام با نیازهای سازمان رشد کنند ،بهراحتی افکار و نظرهای خود را بهصورت مستقیم
بیان کنند و بهنوعی خود را جزئی از سازمان بدانند که میتوانند بر میزان دسترسی به اهداف و
باالبردن کیفیت خدمات و اثربخشی مطلوب بر محیط تأثیرگذار باشند .اگر سازمانهای جامعه ،بهویژه
نظام آموزشی و مدرسه بهعنوان سازمانهای آموزش و یادگیری ،از هرگونه نقص و ناتوانی در رسیدن
به اهداف مبرا باشند ،میتوانند خود را با محیط انطباق دهند و فعالیتها و برنامههایشان را درراستای
دستیابی به اهداف موردنظر هماهنگ و همسو کنند که این امر میتواند در مسیر بهبود رضایت شغلی
معلمان تربیتبدنی مؤثر باشد.
نتایج این پژوهش نشاندهندۀ نبود ارتباط مستقیم و معنادار بین سطح نهادی با رضایت شغلی معلمان
تربیتبدنی دورۀ اول متوسطۀ شهر تهران است؛ ازاینرو ،فرض صفر تأیید میگردد و فرض حکم رد
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میشود .نتایج همسو با یافته مطالعات رحیمی پردنجانی( )1379و ملکی آواریسن و قصابی ()1392
است که نشان دادند بین سالمت سازمانی در سطح نهادی ،با رضایت شغلی معلمان رابطۀ معناداری
وجود ندارد .در تبیین نتایج میتوان ذکر کرد که واقعیت این است که مدرسه بهعنوان یک نهاد مهم،
باید در اجتماع موردحمایت و پشتیبانی قرار گیرد و معلمان برای اجرای بهینۀ وظایف خود ،به این
حمایتها فارغ از فشارها و مداخلههای ناروای افراد و گروههای خارج از مدرسه نیازمندند و توجه به
این بعد از سطح نهادی از سالمت سازمانی باعث اثربخشی مدارس و رضایت شغلی معلمان خواهد شد؛
بنابراین ،وظیفۀ سطح نهادی ارتباطدادن سازمان به جامعهای وسیعتر یا منبع معنادارکردن،
حجتبخشیدن و پشتیبان در سطح باالتر است و انجام هدفهای سازمان را فراهم میسازد .جامعۀ
آماری متفاوت ،نمونۀ موردبررسی ،ابزار اندازهگیری و نحوۀ تحلیل و پاسخگویی را میتوان دالیل
ناهمسویی نتایج پژوهش حاضر با برخی پژوهشها دانست که به رابطۀ مثبت بین سالمت سازمانی و
مؤلفههای دیگر و رضایت شغلی پرداختهاند.
نتایج این مطالعه نشاندهندۀ وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین سطح اداری و رضایت شغلی است.
نتایج همسو با یافتۀ پژوهشهای)هوی و وولفولک ( )1990و روستایی ( )1395است که در تبیین
نتایج میتوان گفت که فراگرد مدیریت ،ازلحاظ کیفیت ،فراگردی متفاوت با تدریس است .مدیران،
کارگزاران اصلی مدارس هستند .آنها باید راههایی برای جلب وفاداری ،اعتماد و همکاری معلمان پیدا
کنند ،تالش آنها را برانگیزانند و فعالیتهای آنها را هماهنگ کند .آنها خردهنظام فنی را به دو
طریق کنترل و اداره میکنند :اول ،بین معلمان و دانشآموزان و والـدین آنهـا میانجـیگـری
میکنند و دوم ،منابع الزم برای تدریس اثربخش را فراهم میسازند؛ پس ،نیازهای معلمان ،مسئلۀ
اصلی خردهنظام اداری است؛ ازاینرو ،سطح اداری میتواند د ر جذب منابع و تسهیالت برای ادامۀ
فعالیت سیستم و برای معلمان موفق باشد .همچنین ،رهبری مشارکتی ،مشارکت افراد مناسب در
زمان مناسب ،برای کار مناسب با هدف ایجاد انگیزه و دخیلکردن آنها بهلحاظ عاطفی و ذهنی در
امور است که مجموع اینها باعث افزایش اثربخشی و رضایت شغلی معلمان میشود؛ یعنی ،در مدارس،
مدیران بر رؤسا نفوذ دارند ،با رئیس منطقۀ آموزشی بهخوبی کار میکنند و تصمیمات و پیشنهادهای
آنها موردتوجه دیگران قرار میگیرد و درنتیجه ،دارای مدارس پویا و سالمی هستند .نوع رفتار مدیران
با کارکنان خود باید رفتاری حمایتکننده باشد .با توجه به پیشنهادها و خواسته های معلمان ،رفاه
شخصی آنان و ایجاد تغییرات مناسب ،سالمت سازمانی مدرسه را باال ببرند و رضایت شغلی معلمان را
فراهم کنند.
نتایج این پژوهش نشاندهندۀ وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین سطح فنی با رضایت شغلی معلمان
تربیتبدنی دورۀ اول متوسطۀ شهر تهران است؛ ازاینرو ،فرض صفر رد میگردد و فرض حکم پذیرفته
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میشود .نتایج همسو با یافتۀ مطالعات هوی و ولفولک ( )1993و اسکات )2009( 1است .در تبیین
نتایج میتوان بیان کرد که در مدارس ،کارکرد فنی ،فراگرد تدریس و یادگیری است .معلمان و
راهنمایان آموزشی بهعنوان کارکنان حرفهای ،مستقیماً کارکرد فنی را بهعهده دارند .دانشآموزان
فرهیخته و تحصیلکرده ،محصول مدارس بهشمار میروند .کل خردهنظام فنی با مسائل مرتبط با
یادگیری و تدریس اثربخش سروکاردارد؛ یعنی ،هرچه سالمت سازمانی سطح فنی ازحیث روحیه و
تأکید علمی در مدارس باالتر باشد ،رضایت شغلی بیشتر است که دلیل این موضوع ،ماهیت وجودی
این سازمان بهعنوان نهاد تعلیموتربیت است که موفقیتمداری و اثربخشبودن ،سرلوحۀ برنامههای
مدون آنها است؛ بنابراین ،داشتن حس نوعدوستی ،وجود اعتماد متقابل بین معلمان ،عشق به کار،
وجود استانداردهای عالی و قابلوصول و همچنین ،محیط جدی و منظم در مدرسه ،باعث افزایش
روحیۀ کاری و رضایت شغلی معلمان می شوند .چنین مدارسی معلمان و دانشآموزان موفقی خواهند
داشت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و تعهد سازمانی معلمان و کارکنان افزایش خواهد یافت.
نتایج ضریبهمبستگی چندگانه نشان داد که بین مؤلفههای سالمت سازمانی با رضایت شغلی معلمان
تربیتبدنی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین ،ضریبتعیین  R2که بیانگر درصد تغییرات
تعیینشده از تغییرات متغیر مالك توسط متغیرهای پیشبین است ،نشان میدهد که  15/3درصد از
واریانس رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی ،مربوط به مؤلفههای سالمت سازمانی و  84/7درصد به
عواملی خارج از مدل رگرسیونی تحقیق مربوط میشود .نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که فقط،
عامل سالمت فنی دارای شرایط پیشبینی رضایت شغلی معلمان تربیتبدنی است .نتایج همسو با
یافتۀ اسکات ( )2009است .سطح فنی سالمت سازمانی به فعالیتهای معلمان در کالس درس ،در
سازمان و کارهای خدماتی و غیره اشاره دارد؛ بنابراین ،الزم است که دراینزمینه توجه بیشتری به
فعالیتهای معلمان و شیوههای تدریس و غیره شود؛ زیرا ،سطح فنی محصول را تولید میکند که این
محصول برای معلمان تربیتبدنی میتواند پرورش دانشآموزان بااستعداد ،شناسایی استعدادهای
ورزشی و بسیاری از مسائل دیگر باشد که همۀ این عوامل درکنار هم میتوانند سبب خشنودی و
رضایت شغلی معلمان شوند .در چنین سازمان سالمی است که معلمان بر این باورند که میتوانند
همگام با نیازهای سازمان رشد کنند و بهراحتی افکار و نظرهای خود را مستقیم بیان کنند و بهنوعی،
خود را جزئی از سازمان بدانند که میتوانند بر میزان دسترسی به اهداف و باالبردن کیفیت خدمات
و اثربخشی مطلوب بر محیط تأثیرگذار باشند و بدینطریق میزان رضایت شغلی افزایش مییابد؛
بنابراین ،هر اندازه که مدارس بهعنوان یک سازمان ،ازنظر سطح فنی در وضعیت مطلوبی باشند ،به
همان اندازه معلمان احساس رضایت شغلی بیشتری میکنند؛ ازاینرو ،با توجه به نتایج پیشنهاد
میشود که مدیران باید علمکرد خوب معلمان تربیتبدنی در مدارس را ارج نهند ،به معلمان خود توجه
1. Scott
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خاصی نشان دهند ،امکان دریافت بازخورد را فراهم سازند ،به عقاید معلمان کمالگرای مثبت خود
گوش دهند ،محیط مناسبی را برای بیان ایدهها و نظرهای معلمان فراهم کنند تا فرصتهای ارتباطی
وجود داشته باشد .بهعبارتدیگر ،سطح اداری و فنی را بهبود بخشند تا سطح رضایت شغلی معلمان
افزایش یابد .با توجه به همبستگی سالمت و رضایت شغلی ،تالش برای فراهمآوردن آموزشهای
مناسب ،تأمین منابع الزم ،تسهیل ارتباطات ،ایجاد محیط صمیمی و حمایت از کارکنان ،میتوانند
عالوهبر افزایش سطح سالمت سازمانی ،باعث افزایش رضایت شغلی شود.
با توجه به نتایج بهدستآمده ،لزوم توجه ویژه به شاخصهای متغیرهای سالمت سازمانی و رضایت
شغلی در مدارس امری ضروری است؛ بنابراین ،توجه به مدیریت دانش ،خلق دانش ،مدیریت نظام
مند  ،اتخاذ و پیادهسازی جریان فرهنگی یادگیری در سازمان و بسط شاخصههای اخالقمدارانه
بهعنوان الگویی سازنده در این مدارس ازسوی مدیران و رؤسا امر تأثیرگذاری درراستای پیادهسازی
رسالت این سازمانها است .افزونبراین ،با توجه به نتایج بهدستآمده این نکته روشن است که توجه
به شاخصههای سالمت سازمانی ،درنهایت ،بر رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار است؛ ازاینرو ،به
مسئوالن حوزۀ آموزشوپرورش پیشنهاد میشود که به طراحی نظام پیادهسازی فرهنگ یادگیری
بههمراه تدوین نظامنامههای فرایندهای اجرایی آن و نیز ،پیش از آن ،تدوین عوامل و متغیرهای مهم
سالمت سازمانی در مدارس همت گمارند .درهمینراستا ،براساس نتایج پژوهش بدیهی است که ایجاد
فرهنگ قوی بههمراه دیگر متغیرها مانند چشمانداز مشترك و کار تیمی ،منجر به توسعه و شکوفایی
شایستگیهای کارکنان میشود و این ،نتیجهای جز کارایی سازمانی دربر نخواهد داشت .براساس نتایج
پژوهش حاضر ،ایجاد ارتباط مؤثر ،مشارکت حداکثری ،تعهد بسیار زیاد به سازمان ،افزایش روحیۀ
کارکنان و رهبری قوی ،از اقدامات اساسی مدیران و رؤسای آموزشوپرورش درراستای توسعۀ سالمت
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.
Keywords: Organizational Health, Job Satisfaction, Physical Education Teachers

*

Corresponding Author

Email: m.jamalzade@yahoo.com

