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تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی
از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

مجیدصادقی فر ،1رقیه بهشتی راد

2

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی با سالمت سازمانی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه

ارومیه انجام شده است .با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی 19 ،نفر از اعضای هیات علمی با توجه به

دانشکده محل خدمت به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب شدند .برای گردآوری دادههای پژوهش از دو پرسشنامه

استاندارد فرهنگ سازمانی دنیس و اسپریتزر و ابعاد سالمت سازمانی هوی و فیلدمن استفاده شده است .برای روایی
پرسشنامهها از متخصصان مدیریت و علوم تربیتی بهره گرفته شد و برای میزان پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ

پرسشنامه فرهنگ سازمانی α =0/08و سالمت سازمانی  α =0/68بدست آمد .دادههای تحقیق پس از جمع آوری بر
اساس فرضیههای پژوهش و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند .نتایج به
دست آمده گویای آن است که بین فرهنگ سازمانی با سالمت سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .فرهنگ

توسعه ای و فرهنگ سلسله مراتبی توان پیش بینی مثبت و معنی دار سالمت سازمانی را دارند.

کلید واژهها :فرهنگ سازمانی ،سالمت سازمانی ،اعضای هیات علمی ،دانشگاه ارومیه.
دریافت مقاله392 1/ 10 /03 :

1
2

 .استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

پذیرش مقاله1393 /4/ 18 :

 .دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان (نویسنده مسئول)
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مقدمه

در کلیه دیدگاهها ،مکاتب و الگوهای توسعه اجتماعی ،از دانشگاه به عنوان یک عامل کلیدی

یتواند به عنوان یک مالک فرایندی نشان دهنده
یشود .دانشگاه از یک سو م 
و اثر گذار یاد م 

وضعیت و سطح رشد و توسعه جامعه به حساب آید و از سوی دیگر به عنوان یک شاخص پیش

بینی کننده امکان و زمینه رشد و توسعه جامعه در آینده نیز تلقی گردد(قهرمانی و همکاران،
 .) 1391در مقابل امروزه اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن به منزله یک منبع

استراتژیک و طراح و مجری نظامها و فراگردهای سازمانی جایگاهی به مراتب واالتر از گذشته

یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهمترین منبع و دارایی برای

یشود(انصاری و همکاران .) 1388 ،اگر در گذشته کار ،سرمایه و زمین عوامل اصلی
سازمان یاد م 

یآمدند ،امروزه نیروی انسانی افزایش بهره وری به عنوان عوامل رشد و توسعه
تولید به حساب م 

ییر .) 2008 ،1در مقابل نیز بسیاری از
یشود (بختیاری نصرآبادی و همکاران 1388 ،؛ م 
تلقی م 
یکنند ،عصر عدم تدوام
صاحب نظران و محققان از دنیای امروزی به عنوان عصر عدم تدوام یاد م 

به این معناست که دیگر تجارب و راه حلهای گذشته برای مسائل جاری و آینده سازمانها

کارگشا نیستند و باید به شیوههای دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با
ساختارهای نوین بود(ناظم و همکاران .)9 38 1 ،یکی از راهکارهای اساسی که میتواند در توجه

به نیروی انسانی و شناخت عوامل موثر در اجرای راهبردهای جدید سازمانی به عنوان اهرمی

قدرتمند در دست مدیران عمل کند مفهوم سالمت سازمانی 2است .سالمت سازماني ميتواند از

طريق بهبود روابط کاري و افزايش اثربخشي کارکنان ،استعدادهاي اعضاء را شناسا يي کند تا با
استفاده از آنها ،اهداف سازماني به شکل مطلوبی تحقق پيدا کند (الک و همکاران.) 2010 ،3

واقعیتی که امروز ،تحت عنوان سالمت سازمانی مطرح است ،جایگاه شایسته ای را در سازمانها

به خود اختصاص داده است.الیدن و کلینگل ) 2000 ( 4اعتقاد دارند در یک سازمان که از محیطی

سالم برخودار است افراد سودمند و موثر هستند که در آن جا میخواهند بمانند ،کار کنند ،به آن

افتخار کنند .سالمت سازمانی برای دانشگاه به عنوان یک سازمان ارگانیک که با محیط ارتباط
1
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پویا دارد حائز اهمیت تر است زیرا کیفیت و توسعه دانش به عنوان یکی از اهداف اصلی دانشگاه
تا اندازه زیادی به سالمت سازمانی و محیط کاری وابسته است.

نیروی کار سالم و حیاتی ،دارایی استراتژیک هر سا و تسا نامز

تشادهب و تمالس یاقترا      

محیط کار به طور فزاینده ای بستگی به میزان سالمت سازمان دارد(ج رار ددد و همکا ار ننن .) 2010 ،1و

در مقابل نیز توسعه و رشد هر جامعه ،در داشتن سازمانهای سالم است .هر جامعه ای اگر به عنوان
یک سیستم کلی نگریسته شود در درون خود دارای سازمانها و ارگانها ایی اس اونع هب هک ت ن     

م ها ا
خرده سیستم وظایفی بر عهده دارند که باید توانایی این را داشته باشند که در کنار دیگر سیست 
همگام با آنها در جهت تحقق اهداف سیستم بزرگتر گام بردارد .ش امه و ندوب ماگمه طر ه گن     

عمل کردن سازمانها ای  هک تسا ن از گژیو ی ییی یییییها ای الزم و کا مزاس کی یف ا رادوخرب ملاس ن      
باشد(ناظم .)9 38 1،سالمت سازمانی عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خ و اقترا و دو

گسترش توانایی خود برای سا  طیحم اب رتشیب یراگز ا تس

 لگنیلک(  2000 ،،،،،،، ،،،،،،؛ نا لارز ييي .) 007 2 ،2

سالمت سازمانی شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به ط دشر بجوم هک رثوم رو

و    

یتوان اینگونه بیان کرد سالمت سازمانی،
یگردد( شریعتمداری .) 1388 ،بنابراین م 
بهبود سازمانی م 

نشانه ای از کار در ش و ملاس طیار

ب هرابرد ه یتمالس ندناسر رثکادح

همچنین بروندادهای سالم برای سرمایه گذاران ،جامع و نایرتشم ،ه

هافر و

اک ر نک ان .تسا           
3

 . ..راد رب رد ار  د وتسلویه( نننن ننننن ،

 .) 2009سازمانی سالم سازمانی است که برای ادامه حیات خود قا فده هب تسا رد ها دصاقم و ی      

فهایش با آن مواجه میییش و دسانشب ،دو
انسانی خود دست یابد ،موانعی را که در دستیابی به هد 

این موانع را از پیش پای خود بردارد .سازمان سالم درباره خود و م گ رارق نآ رد هک یتیعقو ر هتف     

است ،واقع بین و منعطف است و قادر به مقابله با هر مش لک ییی است

(انصاررری و همکا ،نار

 1388؛

هال .) 2004 ،4از ویژگیهای دیگر سازمان سالم نوآوری و ظرفی ارحب لمحت یارب الاب ت ننننن ننننننها ای

دورنی و بیرونی است که قادر به پیشروی سطوح جدید فعالیت اس (ت

کورکماززز .) 2006 ،5ما لی ززز

6

یآورد بلکه در ی هرب ک ه ینامز     
اعتقاد دارد که یک سازمان سالم  ،نه تنها در محیط خود دوام م 
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طوالنی نیز به طور کافی سازش کرده است و توانایی بقا و سازش خ ت موادم روط هب ار دو و هعس      

یدهد(جاهد 1384 ،؛ سیدجوادیان و همکاران 1388 ،؛ سلیمانی.)9 38 1 ،
داده و گسترش م 

از نظر هوی و فیلدمن ) 1987 (1در چهارچوب جدید ،سالمت سازمانی به وسیله هفتتت بع هک د   

لها ای وی لیکشت ار نامزاس نورد رد هژ     میییدهنددد ،تعریف
روی هم رفته الگوهای رفتار و تعامل ل

میشود .این ابعاد عبارتند از یگانگی نها ،تسا حرطم یداهن حطس رد هک ید هظحالم ،یرگ   

     

ساخت دهی ،نفوذ مدیر و حمایت منابع که در سطح ادرای مطح است و در نهایت روحیه و تاکید

یشود:
یشود .در ادامه به اختصار به تعریف این ابعاد پرداخته م 
علمی که در سطح فنی مطرح م 

یگانگی نهادی :2به توانایی مدرسه در سازگاری با محیطش به طریقی کههه انس تیمامت و ماج   

برنامه خود را حفظ کند اشاره دارد .در واقع توانایی سا نامز ب ب شزاس و طیحم اب قباطت یار ا   

   

یکند .یگا شا یداهن یگن ا هر     میییکن رداق د   
روشهایی است که سالمت برنامه سازمان را حفظ م 
است که به طور موفقیت آمیزی با نیروهای بیرونی مخرب سازش کند.

مالحظه گری :3به عوامل مربوط به حمایت کنندگی رهبر ،دوستی ،مشارکت با تسدورف  ا ،ن   

باز بودن ارتباطات ،رسمیت شناختن مشارکت از سوی رهبر اشاره دارد .مالحظه گری نشان دهنده

رفتاری از طرف مدیر است که دوستانه ،حما و زاب ،یتی راکمه ا  هن اس تتتت تتتتت .ای راتفر باتزاب دعب ن     
حاکی از احترام ،اعتماد متقابل ،همکاری و به عبارتی به معنای توجه صا راک هب تبسن هناقد ک نان     
است.

ساخت دهی :4ساختدهی به رفتاری از مدیر اشاره دارد که وظیفه مدار و موفقیت مدار است.

یکن دعب نیا .د    
است .مدیر انتظارات خود را روشن کرده ،استانداردهای دقیق عملکرد را حفظ م 

منعکس کننده درجه ای است که شخص نفوذ خود و زیر دستانش را برای نیل به ه صخشم فد   

یدهد.
یکند و ساخت م 
م 

1

. Hoy and Feldman
. Horalick
3
. Consideration
4
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نفوذ مدیر :1نفوذپذیری به توانایی مدیر در تاثیر کردن ب ا قوفام لمع ه شاااااااااره دارد .م اب رید   

یکند اما در ع و رکف رد لاح نی
نفوذ ،ترغیب کننده بوده و با مافوق خود به طور اثربخش کار م 

عمل خود استقالل دارد.

حمایت منابع :2به فراهم بودن مواد و لوازم کادر آموزشی به منظور اجرای موثر امر ت شیرد

اشاره دارد .در واقع عبارت است میزان تهیه مواد و وسایل الزم و مورد درخواست کارکنان.

روحیه :3روحیه به احساس اطمینان ،اعتماد ،همدردی و دوس راک نیب رد هک یت ک دوجو نان      

یکنن هک د   
یکند .کارکنان احساس خوبی به یکدیگر داشته و در عین حال احساس م 
دارد اشاره م 

یدهن  طباور دنیارف رد هیحور .د اا اا ااااانسا راد یصاخ تیمها ین د اریز      
کار خود را به خوبی انجام م 

یتواند نمایانگر وضع کلی روابط انسانی در یک سازمان باشد.
م 

یکند .اهداف علمی سطح باال
تاکید علمی :4به تاکید سازمان برای یادگیری کارکنان اشاره م 

ولی قابل حصول برای کارکنان وضع شده است ،محیط یادگیری منظم و جدی اس سست ،م هب نارید   

توانایی کارکنان برای موفقیت در یادگیری اعتقاد دارند و احترام قایل هستند(عزیری مقدم، 1386 ،
ش ،یرادمتعیر
.) 2000

    1388؛ نا و مظ

راکمه ا ،ن      9 38 1؛ ش فیر ی و 

،یساقآ      9 38 1؛ هو یی ی و همکارا نن ن 5؛

یتواند
یدهد که ساخت یک فرهنگ سازمانی سازنده م 
از طرف دیگر ،مطالعات نشان م 

موجب رضایت شغلی و باال بردن روحیه همکاری در کارکنان( سان پارک و هیون کیم) 2009 ،6؛

) 2009؛ یک عامل مهم و حیاتی در پذیریش تکنولوژی و تعیین موفقیت و شکست

سازمان(بالثازارد و همکاران) 2006 ،7؛ باعث شناخت سازمانها و تمیز آنها از یکدیگر(بلوو،8
) 2008؛ افزایش عملکرد سازمانی(اسری و همکاران) 2009 ،9؛ جامعه پذیری کارکنان(تائورمینا،10

1

. Principal Influence
. Resource Support
3
. Morale
4
. Academic emphasis
5
. Hoy et al
6
. San Park & Hyun Kim
7
. Balthazard et al
8
. Bellou
9
. Asree et al
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. Taormina
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تهای دانشی و تسهیم دانش(الی و لی،1
 ،) 007 2بلوغ سازمانی(حسینی و همکاران) 1388 ،؛ فعالی 

) 007 2؛ تعهد سازمان کارکنان (سیلورثرون) 2003 ،2؛ بهبود نگرش به تغییر سازمانی(مدزبید و

همکاران) 2003 ،3؛ یادگیری سازمانی(کولین و سریسا ) 2008 ،4و مسائلی از این نوع شود .در نتیجه

نتیجه ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی تا جایی است که صاحب نظران بر این باورند که اگر

قرار است در یک سازمان اثربخشی و تغییرات موثر و پایدار به وجود آید ،فرهنگ آن سازمان را
باید شناسایی کرد (سهرابی و همکاران .) 84 : 1388 ،انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه دنیس و

اسپرتیزر (  ) 1991عبارتند از:

فرهنگ توسعه ای :5این فرهنگ بر انعطاف پذیری و تمرکز بر محیط بیرون دانشگاه تاکید

دارد و جهت گیری آن در راستای رشد ،خالقیت ،نوآوری و سازگاری دایم با جهان خارج است.

در چنین محیطی که تاکید بیشتر بر روی بررسی منظم استراتژی و اهداف سازمانی است ،کارکنان
یشوند ریسک باالتری را پذیرفته و منابع جدید نوآوری را کسب نمایند .در این فرهنگ
تشویق م 

رهبران به کارآفرینی ،آرمان گرایی و ریسک کردن تمایل داشته و قادر به ایجاد یک چشم انداز

از آینده سازمان میباشند .شاخص اثربخشی در این نوع ،رشد ،ایجاد بازارهای جدید و دستیابی به

منابع است.

فرهنگ گروهی :6این فرهنگ بر انعطاف پذیری و تمرکز با محیط درونی دانشگاه تاکید

دارد و جهت گیری آن به سمت بهبود منابع انسانی ،شرکت در گروه ،توجه بر ایدهها ،پایبندی و

تعهد عضو شدن میباشد .در سازمانهایی که تاکید بر محیط حمایتی و دوستانه ،فضای کاری
صمیمی ،منصفانه ،اعتماد ،تشویق کننده و مشارکتی دارند ،این فرهنگ حاکم است .در این

فرهنگ رهبران تمایل دارند که مشارکتی ،با تعقل و تفکر و حمایتی باشند .شاخص اثربخشی در
این نوع فرهنگ ،ایجاد و توسعه ظرفیتهای انسانی و ارتقای تعهد اعضا به سازمان است.

1

. Lay &Lee
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3
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4
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فرهنگ عقالیی :1این فرهنگ هم بر جهت گیری درونی و هم روی جهان خارج از دانشگاه

متمرکز است و در راستای تولید ،اجرا ،رقابت و رسیدن به هدف است .رهبران در فرهنگ عقالیی
تمایل دارند که هدایت گر ،هدف محور ،مفید و وظیفه مدار بوده و نیز به طور دائم جنبه حمایتی

داشته و مشوق بهره وری در سازمان باشند .شاخص اثربخشی در این فرهنگ ،برنامه ریزی ،بهره
وری و کارآرایی است.

مها و
فرهنگ سلسله مراتبی :2این فرهنگ بر جهت گیری درونی و بر قوانین ،نظ 

استانداردها برای رسیدن به ثبات و کنترل در دانشگاه اشاره دارد ،این بعد که نام دیگر آن فرهنگ

بورکراتیک است تاکید بر کارایی ،رسمیت گرایی و تمرکز داشته و فاقد انعطاف پذیری الزم

است .این نوع فرهنگ از شیوههای منظم و پیش بینی شده در اداره کسب و کار پیشتیبانی کرده و

یشود که ویژگی آن سازگاری و قابلیت پیش بینی باال است .رهبران در
منجر به ساختارهایی م 
فرهنگ سلسله مراتبی ،محافظه کار و محتاط بوده و توجه زیادی به مسائل فنی دارند .شاخص
اثربخشی در این فرهنگ ،کنترل ،ثبات و کارایی است(یزد خواستی و همکاران971 : 1388 ،؛

حاجی پور و نظرپور 191 :9 38 1 ،؛ حسینی و همکاران 57 :9 38 1 ،؛ تسوی و همکاران: 2006 ،3
.) 115

کوک تونگ و ين چيونگ )9 99 1( 4در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند ک لماع هس نيب ه     

سالمت سازماني يعني روحيه ،تمرکز بر هدف و اتحاد و همبستگي ،با م هطبار ناملعم دهعت نازي     

معني داري وجود دارد .لوي 5و ل  یو ((  ) 2000در بررس  دوخ ی در    ر رابطه "فرهن و يراکمه گ

سالمت سازماني به ا هک دنديسر هجيتن ني

نيب هرف ن کمه گ ا

تيريدم و ير و تمالس ،دارفا         

نگهداري کارمندان،توليد ،صداقت ،وفاداري مشتري و نتايج شغلي روابط معني داري وجود دارد.

شیهب و همکاران )1 201 (6گزارش کردند که بین فرهنگ سازمانی و کا س ینیرفآر ااااازمانی رابطه

مثبت و معنی دار وجود دارد.

1

. Rational culture
. Hierachical culture
3
. Tsui et al
4
- Kwok Tung & Yin Cheong
5
- Levey & Levey
6
. Shihab et al
2
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ذوالقدر نسب (  ) 1384در پژوهش خود گزارش کرد که بين سالمت سازماني و تعه ينامزاس د   

رابطه معني وجود دارد .همچنین بين سالمت سازماني در بعد ساخت دهي ،مالحظه گري ،پشتيباني

منابع ،روحيه ،تاکيد علمي و يگانگي نهادي با مزاس دهعت  ا ننن نننني در رابط جو يراد ينعم ه و راد د د    .

دانش فرد (  ) 1386در پژوهشی ک ب رد ه ااااا رابط روب یوگلا ه و ینامزاس تمالس نازیم و یسارک       

دانشگاهها انجام داد گزارش کرد که میزان سالمت سازمانی دانشگاه در سطح عادی ق نراد رار دد ددد و
نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین میزان سالمت سازمانی دانشگاهها ا ،تفا ینعم تو   

داری وجود دارد .در مطالعه و بررسی میرکمالی و ملکی نیا(  ) 1387مشخص شد که بین مشا تکر

کارکنان و سالمت سازمانی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد .نتایج تحلیل رگرس زین نوی   
نشان داد که که از بین مولفههای مشارکت کارکنان ،مشا غت رد تکر ییی و لوحت و ر

رد تکراشم

  

حل مساله تبیین کننده سالمت سازمانی بودند .نتایج پژوهش شریعتمداری(  ) 1388حاکی از آن بود
که بین کلیه ابعاد سالمت سازمانی (ساخت دهی ،مالحظ ت ،هیحور ،عبانم ینابیتشپ ،یرگ ه ا دیک       

علمی و یگانگی نهادی ) و اثر بخشی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد و اگر مدیران مدارس در
به کار بردن روشهای ایجاد سالمت سا مامت رد اهنآ یشخبرثا ،دننک شالت ینامز عبا اد دوبهب       

خواهد یافت .در مطالعه انصاری و همکارانش(  ) 1388مشخص شد که رابطه مثبت و معنی دار بین

سالمت سازمانی و نگرشهای مثبت کاری وجود دارد و اینکه توجه به سالمت سا یلد هب ینامز ل    

تاثیری که بر اعمال تالشهای کاری دارد ،از اهمیت زیادی در سازمان برخودار است .در مطالعه و
بررسی سید جوادیان و همکارانش( )9 38 1در زمینه دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی دربا هر

میزان استقرار شاخصهای سالمت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشخص گردید که
میزان استقرار شا یکشزپ مولع هاگشناد رد ینامزاس تمالس یدنیارف صخاش و یدورو صخ
اصفهان به طور معنی داری کمت یلو ،هدوب طسوتم حطس زا ر یجورخ صخاش رارقتسا نازیم   

      
      

سالمت سازمانی به طور معنی داری بیشتر از سطح متوسط بوده است .محمدی(  ) 1390در پ شهوژ

خود گزارش کرد که هوش هیجانی باالی م شیپ ریغتم ناونع هب نارید نیب

     میییتوان تمالس د   

سازمانی و مولفههای آن را به عنوان متغیر مالک تبیین کند .در نتیج زفا ه ا رد یناجیه شوه شی

  

یباشد..زین آبا ییاضر و ید (( ((( ) 1391
مدیران اثر گذار در سالمت سازمانی مدارس و محیط کار م 
در پژوهش خود گزارش کردند که سالمت سازمانی با تاثیر گذاری بر نگرشها ا و رفتارها رف ی ا   
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یتواند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر باش .د در مطالع رب و ه ر طلس یس ان    
نقشی معلمان م 

حسینی و موسوی(  ) 1391مشخض شد که همبس و تبثم یگت

سالمت سازمانی وجود دارد.

ب یراد ینعم ی شناد تیریدم ن

و     

یتواند در دس مزاس فادها هب یبایت ان     
یپذیرید که م 
سال ریثات یرایسب لماوع زا ینامزاس تم م 

یتواند تأثيرگذار بر سالمت سازماني باشد فرهن امزاس گ نن ننن
موثر واقع شود ،يکي از عواملي که م 

1

است .در واقع فرهنگ سازمان کلید تعالی برای بهبود زندگی سازمانی است که به مثاب ا هلیسو ه یی ییی

یگردد .با توجه ب لئاسم ه   
برای فهمیدن معنای زندگی سازمانی و خصوصیات اساسی آن معرفی م 

مطرح شده در این پژوهش به صورت کمی سعی شده است که به ارزیابی نقش فرهن نامزاس گ یی ییی
یباشد چ گنهرف نیب یا هطبار ه     
بر سالمت سازمانی پرداخته شود و به دنبال پاسخگویی به این م 

سازمانی و سالمت سازمانی وجود دارد و آیا فرهنگ سازمانی میتواند تبیین کننده سالمت سازمانی
باشد؟

رو ش

از آنجایی که در تحقیق حاضر سعی شده است که به بررسی و توسعه دانش کاربردی در یک

زمینه خاص توجه و کمک شود ،میتوان آن را از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی
به شمار آورد .مالک دیگر در تقسیمبندی روشهای تحقیق بر حسب نحوه گردآوری شده دادهها

یتوان از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی و
یباشد که براساس این ویژگی ،تحقیق حاضر را م 
م 

طرح پژوهشی همبستگی به حساب آورد .جامعه آماری مورد نظر شامل  365نفر از اعضای هیات

علمی دانشگاه ارومیه است.که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم

 19نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است .برای تعیین حجم نمونه مورد نظر با توجه به حجم جامعه
آماری از فرمول کوکران استفاده شده است.

دادهای مورد نیاز در این پژوهش از طریق دو پرسشنامه به شرح زیر جمع آوری شده است.

الف .پرسشنامه فرهنگ سازمانی :پرسشنامه مذکور بر پایه مدل دنیس و اسپریتزر در قالب 42

سوال به گونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شده است  .برای روایی
پرسشنامه از متخصصان مدیریت بهره گرفته شده است و پایایی پرسشنامه نیز بر اساس ضریب
. organizational culture

1
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آلفای کرونباخ  α=0/ 81به دست آمد .نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه فرهنگ سازمانی چهار

مولفه(فرهنگ توسعه ای ،فرهنگ گروهی ،فرهنگ عقالیی و فرهنگ سلسله مراتبی) مورد نظر را
بدست آورد که در آن  %86درصد واریانس سوالها استخراج شده بود.آزمون  KMO =0/ 708و

بارتلت (  ) P >0/ 000نشان داد که حجم نمونه کافی است و عوامل مورد نظر در جامعه آماری
وجود دارد .نتایج بارهای عاملی باالتر از  %3با چرخش متعامد ،چهار مولفه مورد نظر را به دست

آورد .ب :پرسشنامه سالمت سازمانی :پرسشنامه مذکور با بر پایه مدل هوی و فیلدمن در قالب

 42سوال به گونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شده است  .برای

روایی پرسشنامه از متخصصان مدیریت بهره گرفته شده است و برای پایایی پرسشنامه نیز بر اساس

ضریب آلفای کرونباخ  α=0/68به دست آمد.نتایج تحلیل عاملی هفت بعد (یگانگی نهادی،

مالحظه گری ،ساخت دهی ،نفوذ مدیر ،حمایت منابع ،روحیه و تاکید علمی) را بدست آورد .که

در آن  %27در صد واریانس سواالت استخراج شده بود .آزمون  KMO =0/ 903و بارتلت

(  )P >0/ 000نشان داد که حجم نمونه کافی است و این عوامل در جامعه آماری وجود دارد .نتایج
بارهای عاملی باالتر از  0/3با چرخش متعامد ،هفت بعد مورد نظر را بدست آورد .مقادیر ضرایب

پایایی نشان میدهد که ابزار جمع آوری اطالعات از توانایی الزم برای سنجش متغیرهای پژوهش

را دارا هستند .روشهای آماری مورد استفاده در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و
در سطح آمار استنباطی از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانهT ،

مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است.

یافتهها

جدول  .1ویژگیهای نمونه آماری از نظر جنسیت ،مرتبه علمی و سنوات خدمت
متغیر
جنسیت

مرتبه علمی

سنوات خدمت

مقوله
زن

14

15 /4

مرد

77

84 /6

مربی

2

2/2

استادیار

65

71 /4

دانشیار

12

23 /1

استاد

3

3/3

 1تا  5سال

24

26 /4

03

33

23

25 /3

 6تا  10سال
 16تا  20سال

7

7/7

 20سال به باال

7

7/7

 11تا  15سال

=19n

تعداد

درصد
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بر اساس جدول 15 /4 ،1درصد نمونه آماری را اساتید زن و  84 /6درصد را اساتید مرد تشکیل

یدهند .از نظر مرتبه علمی  2/2درصد نمونه آماری مربی؛  71 /4درصد استایار؛  23 /1درصد
م 
دانشیار و  3/3درصد دارای مرتبه علمی استاد بودند .از نظر سنوات خدمت  26 /4درصد نمونه
آماری در بین  1تا  5سال؛  33درصد در بین  6تا  10سال؛  25 /3در بین  11تا  15سال؛  7/7درصد

در بین  16تا  20سال و  7/7درصد نمونه آماری باالی بیست سال سابقه خدمت قرار داشتند.
جدول  .2بررسی توصیفی وضعیت متغیرهای پژوهش در نمونه آماری
میانگین

انحراف استاندارد

فرهنگ سازمانی

2/ 99

0/ 50

متغیر
فرهنگ توسعه ای

2/ 97

0/ 69

فرهنگ گروهی

2/ 96

0/ 62

3/30

0/ 53

فرهنگ سلسله مراتبی

2/ 99

0/ 69

سالمت سازمانی

2/ 99

0/44

یگانگی نهادی

3/ 07

0/ 71

مالحظه گری

2/19

0/ 60

ساخت دهی

3/ 02

0/ 70

نفوذ مدیر

2/ 93

0/ 61

حمایت منابع

2/ 77

0/ 52

3/72

0/ 70

2/ 90

0/ 71

فرهنگ عقالیی

روحیه
تاکید علمی

نتايج آزمون ضريب همبستگي پیرسون بین فرهنگ سازمانی و مولفههای آن با سالمت سازمانی

در جدول  3ارائه شده است.

جدول  .3همبستگی متقابل بین فرهنگ سازمانی و مولفههای آن با سالمت سازمانی
سالمت سازمانی

=n

0/ 84

همبستگی پیرسون

0/ 000

سطح معنی داری

0/ 66

همبستگی پیرسون

0/ 000

سطح معنی داری

0/ 65

همبستگی پیرسون

0/ 000

سطح معنی داری

0/ 60

همبستگی پیرسون

0/ 000

سطح معنی داری

0/ 75

همبستگی پیرسون

0/ 000

سطح معنی داری

فرهنگ سازمانی
فرهنگ توسعه ای
فرهنگ گروهی
فرهنگ عقالیی
فرهنگ سلسله مراتبی

p<0.0119

یدهد که بین فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی ( )r =0/ 84
نتایج حاصل از جدول  3نشان م 
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یدهد که بین مولفههای فرهنگ توسعه
رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .همچنین نتایج نشان م 

ای (  ،)r = 0/ 66فرهنگ گروهی (  ،)r = 0/ 65فرهنگ عقالیی (  )r = 0/ 60و فرهنگ سلسله

مراتبی (  )r = 0/ 75با سالمت سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

نتايج آزمون ضريب همبستگي پیرسون بین فرهنگ سازمانی با مولفههای سالمت سازمانی در

جدول  4ارائه شده است.

جدول  .4همبستگی متقابل بین فرهنگ سازمانی با مولفههای سالمت سازمانی
فرهنگ سازمانی
0/ 53

همبستگی پیرسون

0/ 000

سطح معنی داری

0/ 65

همبستگی پیرسون

0/ 000

سطح معنی داری

0/ 56

همبستگی پیرسون

0/ 000

سطح معنی داری

0/ 49

همبستگی پیرسون

0/ 000

سطح معنی داری

0/ 59

همبستگی پیرسون

0/ 000

سطح معنی داری

0/ 41

همبستگی پیرسون

0/ 000

سطح معنی داری

0/ 78

همبستگی پیرسون

0/ 000

سطح معنی داری

=n

یگانگی نهادی
مالحظه گری
ساخت دهی
نفوذ مدیر
حمایت منابع
روحیه
تاکید علمی

p<0.0119

نتایج حاصل از جدول  4نشان میدهد که بین یگانگی نهادی (  ،)r = 0/ 53مالحظه گری( 0/ 65

=  ،)rساخت دهی (  ،)r = 0/ 56نفوذ مدیر(  ،)r = 0/ 49حمایت منابع(  ،)r = 0/ 59روحیه ( r 0/ 41
=) و تاکید علمی(  )r = 0/ 78با فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

نتايج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه مولفههای فرهنگ سازمانی با سالمت سازمانی در

جدول  6ارائه شده است.
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جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه هر یک از مولفههای فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی
متغیرهای پیش بین

متغیر مالک

R

R2

سالمت

0/19

0/ 83

فرهنگ توسعه ای
فرهنگ گروهی

سازمانی

فرهنگ عقالیی
فرهنگ سلسله مراتبی

β

ρ

0/ 42

0/ 000

0/ 05

0/ 56

0/ 07

0/ 35

0/ 63

0/ 000

یدهد که  83درصد از پراکندگی(واریانس) سالمت سازمانی
نتایج حاصل از جدول  5نشان م 

یشود .ضرایب (βضرایب
بوسیله یک ترکیب خطی از مولفههای فرهنگ سازمانی تبیین م 

رگرسیون) بیانگر آن است که فرهنگ توسعه ای (  )β =0/ 42و فرهنگ سلسله مراتبی ( )β =0/ 63
به طور مثبت و معنی دار توان پیش بینی سالمت سازمانی را دارد .همچنین ضرایب  βبا توجه به

سطح معنی داری نشان میدهد که فرهنگ گروهی و فرهنگ عقالیی توان پیش بینی متغیر وابسته
یعنی سالمت سازمانی را ندارند.

نتايج آزمون  tمستقل مقايسه نظ و ینامزاس گنهرف صوصخ رد یملع تایه یاضعا تار      

سالمت سازمانی سازمانی بر حسب جنسيت در جدول  6ارائه شده است.

جدول  .6نتايج آزمون  tمقايسه نظرات اعضای هیات علمی بر حسب جنسیت

منبع
فرهنگ

سازمانی
سالمت

سازمانی

آماره

فراوانی

ميانگين

استاندارد

انحراف

آزادی

آماره
t

مرد

77

2/ 99

0/ 49

89

0/ 16

زن

14

2/ 97

0/ 56

مرد

77

3/ 02

0/44

زن

14

3/ 83

0/ 41

نتا  لصاح جی ا لودج ز         6نشا م ن ييييي دهدک  ،ه

درجه

89

 tمشا ده ه حطس رد هدش 

1/ 47

ρ
0/ 23
0/ 93

(((((( (  )P<0/ 05تفا تو   

معنيداري بين م ييي انگين نظ و ینامزاس گنهرف صوصخ رد یملع تایه یاضعا تار      

سازمانی بر حسب جنسیت وجود ندارد.

نتايج آزمون تحلیل واریا فرط کی سن ههه هههه مقايس رظن ه ا ه یاضعا ت ی صوصخ رد یملع تا

المت
سال ال
     

فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی بر حسب مرتبه علمی و سنوات خدمت در جدول  7ارائه ش هد
است.

80

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هشتم  /شماره دوم /تابستان 1393
جدول  .7نتايج آزمون  Fمقايسه نظرات اعضای هیات علمی بر حسب مرتبه علمی و سنوات خدمت
منبع

آماره

فرهنگ

سازمانی
مرتبه علمی
سالمت

سازمانی
فرهنگ

سازمانی
سنوات خدمت
سالمت

سازمانی

متغیر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

0/44

3

0/ 14

درون گروهی

22 / 73

87

0/ 26

کل

23 / 18

90

بین گروهی

0/ 43

3

0/ 14

درون گروهی

17 / 57

87

کل

18 / 00

90

بین گروهی

0/27

4

0/ 18

درون گروهی

22 / 45

68

0/ 26

کل

23 / 18

90

0/ 79

4

0/91

17 /12

68

0/ 20

18 / 00

90

بین گروهی
درون گروهی
کل

F

0/ 56

0/ 20

0/ 70

0/ 69

0/ 99

ρ

0/ 63

0/55

0/ 59

0/ 41

نتایج حاصل از جدول  7نشان ميدهد F ،مشاهده شده در سطح (  )P<0/ 05تفاوت معن يييداري

بين ميانگين نظرات اعضای علمی در خصوص فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی بر حسب مرتبه

علمی و سنوات خدمت وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری

تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی رابطه

مثبت و معنی دار وجود دارد .ب یماگنه هک تسا نآ رگنایب جیاتن نیا رگشهوژپ طابنتسا ه

        در

فرهنگ سازمان شرایطی فراهم باشد که به مولفههای سالمت سازمانی توجه ش ینچ هجیتن رد دو ن    

یتوان شاهد بود که اعضای سا قو تبغر و لیم اب نامز ت ار دوخ        ص هب کمک فر    
توجهی م 

یکدیگر کنند؛ حس همبستگی بین اعضای سازمان ایجاد شود؛ مدیران اطالعات مورد نیاز اعضای

سازمان را در اختیار آنان قرار دهد؛ مشکالت سازمان در زما ؛دوش لح بسانم ن      اعضا یغت  ی و ر
یدر سازمان بر اساس دان ا هفرح ش یی ییی ص ترو
تحوالت سازمان را بدون نگرانی بپذیرند؛ هر اقدام 

گیرد؛ جو خوش بینی در سازمان حاکم شود؛ اهداف سازمان برای اعضا قابل بررسی باشد؛ ارتباط

بین اعضای سازمان به راحتی برقرار شود؛ اعضای سا دوخرب مزال رایتخا زا نامز ا دیاقع ؛دنشاب ر      

اعضای سازمان برای حل مشکالت مورد اس رق هدافت ار دامآ اب نامزاس رد تارییغت ؛دریگ  گگگگگگگ گگگگگگگگی و

مطالعه کافی صورت گیرد؛ برای شناسایی مشکالت روند منطقی ایجاد شود؛ برنامههای سازمان با
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اقدامات گروهی انجام شود؛ بین تخصص اعضای سازمان و وظیفه سا جو بسانت ینامز و هتشاد د     

باشد؛ درخواستهای اعضای سازمان مورد توجه سایر اعضا قرار گی مزاس یاضعا ؛در ا  ن از عبانم     

موجود به نحو مطلوب استفاده کنند؛ اهداف سازمان با خواستههای اعضای سازمان مطابقت داش هت

باشد؛ اعضای سازمان بر اهداف و برنامههای خرد و کالن سازمان تمرکز داشته باش ور ؛دن شششها ای

مناسبی برای برقراری ارتباط بین سازمان و جامعه برقرار شود؛ تصمیم گیری مشا مزاس رب یتکر ا ننن نننن

حاکم شود ،برای رشد حرفه ای اعضای سازمان فرصتهای مناسب فراهم شوددد .نتا اب لصاح جی    

یافتهههها ای پ  بسن ردقلاوذ شهوژ (((( ((( ) 1384؛ میرکما این یکلم و یل ((( (((( ) 1387؛ حس راکمه و ینیا ننن نن
( ) 1388؛ شریعتمداری( ) 1388؛ انصاری و همکارانش( ) 1388؛ محم ید (( ) 1390؛ ک و گنوت کو

ين چيونگ ()9 99 1؛ لوي و لوی ( ) 2000؛ سیلورثرون( ) 2003؛ تائورمینا ا() 007 2؛ ک اسیرس و نیلو   

( ) 2008؛ سان پارک و هیون کیم( ) 2009؛ اسری و همکاران(  ،) 2009و شیهب و همکا  نار (( )1 201
یباشد چرا که به نتایج مشابهی دست یافتند .در واقع یافتهها ای حاص و هیزجت زا ل یلحت ل    
همسو م 

یباشد.
شهای گذشته م 
پژوهش حاضر مکمل نتایج پژوه 

بخشی دیگر از تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش حاض اد ناشن ر د ا هعسوت گنهرف هک  ییییی یییییی و

فرهنگ سلسله مراتبی به طور مثبت و معنی دار توان پیش بینی سالمت سازمانی را دارند .باید بیان

کرد که وجود فرهنگ توسعه ای به عنوان بعدی از فرهنگ سا ینامز زمین ا ه ییجا و رکفت یدازآ د
عمل در سطوح مختلف دانشگاه که افراد بتوانند فعالیتهای خالقانه و ابتکارات را برنام و یزیر ه

اجرا نمایند را فراهم میکند؛ سطح اطالعات علمی اعضای دانشگاه را افزایش داده و دانشگاه را به

یکند ؛ تحمل و تعامل با مخاطبا و ن
سازمانی پیشتاز و پیشگام در مقایسه با سایر دانشگاهها تبدیل م 

یدهد؛ دانشگاه به سازمان یادگیرنده که ق لئاسم اب قابطنا ترد     
نو اندیشان در دانشگاه افزایش م 

جدید را در اختیار دارد تبدیل میکند؛ زمینه مطالعه مستمر و بررسی مشکالت و حل مسا یلعف لئ   
پیش روی دانشگاه را برای مدیران مختلف ف مهار

م ممیکن گشناد رد یسررب و دقن هیحور ؛د ا ار ه      

بوجود میآورد .همچنین وجود فرهنگ سلسله مراتبی بعنوان بعدی از فرهنگ سازمانی ک دیکات ه   

بر جهت گیری درونی و بر قوانین ،نظمها و استانداردها دارد در دانشگاه باعث میشود که ،قوانین
و مقررات مبنای اقدامات و فعالیتهایی قرار گیرد؛ اعضای دانشگاه بر این موض رب تامادقا هک عو
یش و نیقی دو
اساس قانون باعث رشد و تعالی اعضای دانشگاه م 

   

نیب رد شالت ؛دننک ادیپ رواب        
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اعضاء دانشگاه برای اجرای هر چه بیشتر قوانین و مقررات افزایش یابد؛ قوانین و مقررات و اجرای

آنها به عنوان یک ارزش دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد؛ واگذاری هر گونه تسهیالت و امکانات

به افراد ذی نفع ،بر اساس قوانین و دستورات صورت گیرد؛ برای کشف و رسیدگی به موارد نقض

قانون و مقررات ،مرجعی رسمی در دانشگاه پیش بینی شود و فعالیت کند .در نتیجه ش داجیا طیار   

یتوان شاهد استقرار مولفههای سالمت سازمانی در دانشگاه بود .نتایج حاص تفای اب ل ههه ههههها ای
شده م 

یباشد چرا که به نتایج مشابهی دست یافتند.
میرکمالی و ملکی نیا( ) 1387؛ محمدی(  ) 1390همسو م 
تجزیه و تحلیل نظرات اعضای علمی در خصوص فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی بر اساس

ویژگی جمعیت شناختی (جنسیت ،مرتبه علمی و سنوات خدمت) نشان داد که بین نظرات اعضای
هیات علمی تفاوت معنی داری وجود ندارد .به استنباط پژوهشگر علت عدم تفاوت را در م کرد

تحصیلی که تمام نمونه آماری دارای مدرک دکت و دندوب یر

تسپ ندوب هیبش یلغش هفیظو و

     

تارظن نیب هک ن هنوم

      

میتوان دید .نتایج حاصل از این بخش پژوهش با یافتهها ای آهنچیا هدنورپ روهظ و ن ((( ((((  ) 1388در
یباشد .در پ دش صخشم روکذم شهوژ
بخش سالمت سازمانی همسو م 

آماری در خصوص سالمت سازمانی بر اساس ویژگی جمعیت شناختی تفاوت معن دوجو یراد ی   
ندارد .ولی با یافتههای سلیمانی( )9 38 1در زمین مزاس تمالس ه ا  ین ن تسا وسها ...... .....در ای شهوژپ ن   

گزارش شد ک  نیب ه ن ومن تارظ ن صوصخ رد یرامآ ه

     

ت سا بسح رب ینامز
س مال ت ت

دموگرافیک تفاوت معنی داری وجود دارد .ب هب جیاتن ساسا ر تسد هدمآ

یگردد:
فرضیههای پژوهش پیشنهادات زیر ارائه م 

   

متغیرهای

هیزجت زا لیلحت و

      

یشود که روندهای جاری و آتی با آینده نگری و تحلیل علمی صورت گیرد.
• پیشنهاد م 

همچنین ابداعات ،ابتکارات و اختراعات اعضای دانشگاه مورد تشویق و به نام ایشان مورد استفاده

قرار گیرد.

یشود که بستری در محیط دانشگاه فراهم گردد که اعضا بتوانند آزادانه و بدون
• پیشنهاد م 

دغدغه با یکدگر تعامل برقرار کنند و انجام امور به صورت تیمیمورد تشویق مدیران و روسای

دانشگاه قرار گیرد.
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یشود که در دانشگاه سیستم گردش سریع اطالعات طراحی و برقرار گردد که
• پیشنهاد م 

تهای خود اطالع گردند تا در
یها ،اهداف ،برنامه ،شرح شغل ،وظایف و مسئولی 
اعضا از استراتژ 

جهت رسیدن به آن برنامه ریزی صورت دهند.
منابع

اردالن ،محمدرضا ،سلیمی ،قربانعلی ،رجائی پور ،سعید و مولوی ،حسین (  ،) 1387بررسی رابطه بین

یگانگی فرد – سازمان با فرهنگ سازمانی در دانشگاههای دولتی غرب کشور(همدان ،کرمانشاه،
کردستان) ،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ،شماره  ، 47صص . 97 - 131

انصاری ،محمد اسماعیل؛ استادی ،حسین و جاوری ،فرشته (  .) 1388بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و
شهای مثبت کاری کارکنان در ادارات امورمالیاتی استان اصفهان ،فصلنامه تخصصی مالیات،
نگر 
 ،) 54 (6صص . 66 - 41

آهنچیان ،محمدرضا و ظهورپرونده ،وجیهه(  ،) 1388رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سالمت
سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد ،پژوهشنامه تربیتی ،سال پنجم ،شماره هیجدهم ،صص .1- 16

بختیاری نصرآبادی.ح؛ رجایی پور.سعید ؛ سلیمی،ج.آ ؛ طاهرپور ،فاطمه و پرتویی ،م (  .) 1387بررسی رابطه
بین ماهیت شغل و رضایت شغلی،پژوهشنامه مدیریت اجرایی 9،پیاپی  : 33صص . 76 - 57

جاهد ،حسينعلي (  .) 1384سالمت سازماني .ماهنامه علمي -آموزشي تدبير .سال شانزدهم .شماره .951
تهران.

حاجی پور ،بهمن و نظرپور کاشانی ،حامد ( ،)9 38 1اولویت بندی انواع فرهنگ سازمانی (طبق مدل کوئین)
بر مبنای میزان اثرگذاری آن بر یادگیری سازمانی ،اندیشه مدیریت راهبردی ،سال چهارم ،شماره

اول ،صص . 181 - 208

حسینی ،شیوا ،یارمحمدیان ،محمدحسین و عجمی ،سیما(  ،) 1388رابطه بین فرهنگ سازمانی و بلوغ
سازمانی کارکنان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال  ، 1386 - 87دانش و
پژوهش در علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی ،شماره بیست و یکم ،صص . 101 - 116

حسینی ،فرشاد ،رایج ،حمزه ،استیری ،مهرداد و شریفی ،سید مهدی ( ،)9 38 1بررسی ارتباط میان فرهنگ
سازمانی و سبک رهبری تحول آفرین و مبادله رهبر _ پیرو ،نشریه مدیریت دولتی ،دوره  ،2شماره

 ،4صص .55-27

دانش فرد ،کرم اله(  ،) 1386رابطه الگوی بوروکراسی و میزان سالمت سازمانی دانشگاهها ،فصلنامه
اندیشههای تازه در علوم تربیتی ،سال دوم ،شماه چهارم ،صص . 54 - 41
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ذوالقدر نسب ،محسن (  .) 1384بررسي رابطه بين سالمت سازماني و تعهد سازماني معلمان در
مقطع ابتدا يي

شهر همدان .پايان نامه کارشناسي ارشد علوم تربيتي .دانشگاه تربيت معلم تهران.

زین آبادی ،حسن رضا و رضایی ،مراد علی(  ،) 1391سالمت سازمانی مدرسه و پیشرفت تحصیلی :تدوین
آزمون و اصالح الکوی علی ،فصلنامه اندیشههای نوین تربیتی ،دوره  ،8شماره ،4صص . 65 - 90

سلطان حسینی ،محمد و موسوی ،زهره(  ،) 1391نعیین سهم نسبی مدیریت دانش بر سالمت سازمانی در
اداره کل تربیت بدنی و هیات ورزشی شهر اصفهان ،پژوهشهای مدیریت ورزشی و علوم
حرکتی ،سال دوم ،شماره سوم ،صص . 51 - 63

سلیمانی ،نادر( ،)9 38 1بررسی میزان سالمت سازمانی مدارس شهرستانهای استان تهران بر اساس الگوی

هوی و فیلدمن ،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،سال اول ،شماره چهارم ،صص -44
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