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 مقدمه

های موفق، تدابیر خاصی را برای استفاده های بسیاری که در جهان با آن مواجه هستیم، سازمانها و دبربونیتوجه به نوآوریبا

بستتتیاری از امروزه (. 1919جواران، جاللى و جوارانجاللىکنند )های فکری و عملی کارکنان خود اتخاذ میظرفیت ةاز کلی

سازمانمدیران دریافته شوند و سرمایهها، در برو اند که مزیت رقابتی پایدار  ست که با کارشان عجین  سانی و کارکنانی ا های ان

را با تحقق اهداف فردی خود همستتو بدانند تا مجموعه ستتازمان بتواند در محیط کستتب و کار رقابتی  ینیل به اهداف ستتازمان

شود )ارتوک سازمان (.9111، 1جهان موفق   عجین کار با یعنی ابند،ی پیوند کار خود با کارکنان که شرایطی ایجادبه  ،هااین 

 (.9111، 9نمایند )کندیاقدام می ،بیابند خالقیت و تحرک نهایت در و باشند داشته شدید اشتیاق و هانگیز آن انجام برای ،شده

سان و دولت یها نقشسازمان ،بنابراین سالمت آنمهم در حیات ان شته و  سازمان ثیر زیادی بر موفقیت دولتأها تها دا ها دارد. 

سد، موانع موجود  صد خود بر سالم به حیات خود ادامه دهد، به مقا ست مانند فردی  سد،  برسالم قادر ا شنا سر راه خود را ب

  (.1919ریزی کند و محیطی دلپذیر برای کار و تالش مهیا کند )ساعتچی، برنامه

 کامالً رفتاری ،مدیر سالم، سازمان یك در .است سازمانی اثربخشی هایشاخص ترینبدیهی و بویاترین از یکی سازمانی، سالمت

 و ماندن برای بیشتری تمایل نیز کارمندان .است یگانگی دارای خود هایبرنامه در و دارد خود کارمندان با برحمایت و دوستانه

 وضعی به سازمانی (. حتی سالمت1911 ،9میسکل و دهند )هویمی انجام را کارها ثرتریؤم طوربه و دارند سازمان در کارکردن

به این معنا،  کند.می اشاره پردوام نسبتاً سازمانی از خصایص ایمجموعه به و داشته داللت سازمان مدتکوتاه اثربخشی از فراتر

 شده، سازبارخود  محیط با کافی اندازه به است قادر درازمدت در بلکه ماند،می پایدار خود در محیط فقط نه سالم، سازمان یك

صطالح (.9111، 4دهد )هوی بسترش و کند ایجاد خود بقای برای را الزم هایتواناییپیوسته   بار نخستین سازمانی سالمت ا

 عنوانرا به سالم سازمان یك (، وی9111، 6)کورماز شد برده کاربه مدارج جو سازمانی مطالعه در 5مایلز توسط ،1969 ساک در

 و کرده سازش کافی طوربه نیز طوالنی زمانی یك برهه در بلکه ،آوردمی دوام خود محیط در تنها نه که کندمی تعریف سازمانی

سعه مداوم به بونه را خود سازش و بقاء هایتوانایی سترش و تو ضح تعریف این در که چیزی دهد.می ب ست، وا ست این ا که  ا

 در اثربخش ایشتتیوه به را هانیروی آن و  کرده برخورد آمیز موفقیت ایبونهبه بیرونی بازدارنده نیروهای با ستتالم ستتازمان

 غیر یا اثربخش است ممکن مشخص، روز یك در سازمان البته، عملکرد کند.می هدایت سازمان اصلی مقاصد و اهداف راستای

 از ایمجموعه به سازمانی . بنابراین سالمتاست اثربخشی مساعدت سالم، هایسازمان در مدت عالیم دراز اما باشد، اثربخش

سبتاً خصایص شاره پردوام ن  بسترش و ارتقاء و آن با سازباری خود، محیط در سازمان بقای و دوام از؛ است عبارت و کندمی ا

سازمان شتر سازباری برای توانایی   کنندهمنع نیروهای با سازمان آمیزموفقیت مواجه به طوری که منجر(، به1914)جاهد،  بی

ستعدادهای شده، بیرونی سایی ا شنا ضا  ستفاده با و اع ، 1)کاترین نماید پیدا تحقق مطلوبی شکل به سازمانی اهداف ها،آن از ا

9111.) 

و باورهایی هستند که یك فرد نسبت به یك شیء یا یك پدیده دارد و ممکن است این اعتقادها و باورها  اتها همان اعتقادنگرش

 حساسیت نمازسا ایبر که هاییرفتار با نکنارکا یهاشنگر (.1916د )آقامحمدیان، ناز دیدباه تجربی، واقعی یا غیر واقعی باش

 بعضی که نددار دخو رکا محیط به نسبت شناختنی و تباثبا یهاشنگر از ایمجموعه ن،کنارکا ،کلی ربهطو. دارد طتباار دارد،

                                                           
1 - Ertürk 

2 - Kennedy 

3 - Hoy and Myskl 

4 - Hoy 

5 - Miles 

6 - Korkmaz 

7 - Kathrine 
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 هستند، شغل دربیر شدیداً که شخاصیا (.1915، 1اوپنهایم) شغل ظایفو حشر ر،کا محیط یطاشر ،ختهاداپر: از رتندعبا هاآن از

 عالیق بیشتر باال، شغلی وابستگی دارای افراد   این، بر بیرند، عالوهمی نظر در شانشخصی هویت از مهمی بخش عنوانبه را شغل

 تمایل عدم و اثربخشی شغلی، رضایت در آن صحیح طراحی و شغل(. 9111و همکاران،  9کنند )هاکتمی خود شغل وقف را خود

 باشد، متناسب های فردیویژبی با که شود طراحی ایبونهبه شغل ابر دارد. سزایینقش به خدمت، از رهایی و ترک خدمت به

در غیر این صورت،  ،(1919خنیفر و همکاران، ) یابدانسانی افزایش می نیروی وریبهره ،صورت این در و شودمی انگیزش موجب

های سنگینی برای افراد و های شغلی، باعث افزایش رفتارهای نامطلوب کاری شده و هزینهواسطه اثر منفی آن بر نگرشبه

 فیزیکی، هایجنبه از؛ هستند عبارتند شغل مهم منابع که شغلی هایویژبی (.9116، 9آورد )چیو و تاسیها پدید میسازمان

و  4شوند )هاخانمی فردی توسعه و رشد موجب و هستند کاری ضروری اهداف به یابیدست برای که ،شغل سازمانی یا روانی

 شغل منابع از عملکرد، بازخور و استقالک وظیفه، اهمیت وظیفه، هویت چندبانه، مهارت به نیازهمچنین، (. 9111همکاران، 

، 5کنند )برومن و ساکسفراهم می را افراد پیوند زمینه باشند، داشته باالیی سطح در را اصلی هایویژبی این که مشاغلی. هستند

 که ایمقوله اولین ،دارد بستگی سازمان ساختار طراحی چگونگی و سازماندهی نحوه به مشاغل، هایویژبی که جاآن از (.9111

خنیفر و ) است آن کردنو وسیع متنوع مقابل در یك شغل تخصصی کردن اهمیت بیرد، قرار بررسی مورد باید این زمینه در

 ؛نظیر عواملی زاییده که است شغلش و سازمان به نسبت فرد احساج نوعی سازمانی، و شغلی نگرش بنابراین (.1919همکاران، 

 .(1991عظیمی و همکاران، ) باشدمی فردی عوامل و محیطی و سازمانی عوامل پیرامون، انسانی نیروی سازمان، و شغل ماهیت

شدبی شغلی  باال احتماالً توجه، زمان، انرژی و منابع در دسترج خود را یز وجود دارد که کارکنان با عجینهمچنین، این باور ن

 بیداند که عجین شها نشان دادهطوری که نتایج پژوهشبه ،بیرندکار میشان به بهترین نحو ممکن، بهبرای انجام وظایف کاری

  .(9119، 6شغلی ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی با عملکردهای کاری دارد )زانگ

اعتماد  شوند،های مطالعات انجام شده، هنگامی که کارکنان، بیشتر با سلسله مراتب رسمی شغل خود عجین میبر اساج یافته

 بین ارتباط (، در بررستتی9111) 1دیوید(. 9119، 1موربان و زفاندهند )به مدیران مافوق از خود نشتتان میبیشتتتری نستتبت 

 شغلی و آزادی، رضایت همچون مفاهیمی به شاغل، و شغل تناسب که داد نشان ،نگرشی آمدهایپی و شغل و فرد تناسب میان

روش به کار برده  و سازباری( اشکاک دیگر مقابل ارزش در سازباری)شغل  شخص با تناسب ابعاد و است وابسته سازمانی تعهد

سب بیریاندازه برای شده شده(، درونی،)شاغل  با شغل تنا سب بین ارتباط بیرونی، درک   آمدهایپی و شاغلو  شغل تنا

شی سعه و کارآییکند. می تعدیل را نگر سانی نیروی صحیح کاربرد به زیادی حد تا سازمان هر تو ستگی ان که  قدر هر .دارد ب

ضافه نیز عظیم نیروی این مشکالت به بالطبع شوندمی تربزرگ ها،سازمان و هاشرکت  مسائل با ارتباط در مدیران و شودمی ا

سعه  .(1919فرد، دانایی)دارند  خود کارکنان مداوم کنترک در سعی بونابون شغلیتو مکانیزم مهمی  تواندمی کارکنان نگرش 

 .(9119پور، )تقی ایفاء نماید در افرادرفتارهای خالقانه بروز در 

 باشد داشته آن سالمت و سازمان بر مطلوبی بسیار و مثبت اثرات دتوانمی محوردانش مدیریت تحقیقات نشان داده است؛ نتایج

ستم این در و سیدن جهت در خود توان و وجود تمام کارکنان با سی سویو  )حسینی کنندمی تالش اهداف به ر و ( 1991، مو

وفاداری  احساج خود سازمان به نسبت آنان شودمی باعث که دارد کارکنان سازمانی تعهد با معنادار ارتباطی ،سازمانی سالمت

                                                           
8 - Oppenheim 

1 - Hackett 

2 - Chiu and Tsai 

3 - Hakanen 

4 - Gruman and Saks 

5 - Zhang 

6 - Morgan and Zeffane 

7 - David 
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 ،(1911) و همکارانانصاری  .(1991و همکاران،  جعفری) ،اهداف سازمان بام بردارند تحقق راستای در و باشند داشته بیشتری

شان دادند؛  شتیاق و سازمانی سالمت بینن ستهب منظور به دیگران به کمك برای ا برفتن  برای تمایل هدف، یك آوردن د

 هاینگرش و سازمانی بین سالمتارتباط و  دارد وجود مثبتی رابطة ،کاری حل مشکالت برای خالقیت و جدید هایولیتسئم

پور و طالب پژوهش از حاصل نتایجهمچنین  .است متفاوت سازمانی پست و خدمت خدمت، سابقة محل حسب بر کاری مثبت

 است علوم ورزشی و بدنیتربیت هایدانشکده در اثربخشی و سازمانی سالمت بین معنادار رابطه دهندهنشان(، 1999همکاران )

شی سازمانی، سالمت با افزایش که سازمانی ارتقاء برای تدابیری باید مدیران بنابراین یابد،می افزایش نیز اثربخ اتخاذ  سالمت 

در تحقیقی نشان دادند؛  ،(1919)و همکاران یی صفا در ضمن یابد. افزایش نیز ،هاستسازمان نهایی هدف که اثربخشی تا کنند

 ،ود دارددار وجبدنی همبستگی معنیسازمانی کارشناسان حوزه ستادی سازمان تربیتسالمتبا بین سطوح سنی و تحصیالت 

 .وجود ندارد دارهمبستگی معنی آنهاسازمانی کار و سالمتبین سابقه اما

سی در ت سا سیار مهم و ا ست و توجه به فعالیتأورزش از عوامل ب شاط جامعه ا سزایی در های ورزشی، نقش بهمین سالمت و ن

 به آن نسبت سطح ارتقای و حفظ سازمان، سالمت تأمین برای تالش ،مدیران برای(. 1991نژاد، حیدریرونق اقتصادی دارد )

 به منزله آن نقش و اهمیت و سالمت سازمانی ابعاد سفانهأمت اما دارد، قرار اولویت در دارند برعهده که وظایفی و هافعالیت سایر

 را ما تواندمی سازمان وضع سالمت فهم و است ایناشناخته مفهوم مربوط، اندرکاران دست برای اثربخش کنندهتعیین اصل یك

 بنابراین، (.1911و همکاران،  جوکند )حقیقت یاری اثربخشتتتی آن برای مناستتتب مدیریتی هایروش بزینش و انتخاب در

 ،سازمانی و بررسی نگرش کارکنان به شغل خویش و سازمانی که در آن مشغوک به کار هستند سالمت پردازیمفهوم و پژوهش

سترده پردامنه هایفعالیت الزمه سازی در جهت و ب ست.  سازمان به سعه دارد و بخش ا شور ما ورزش روندی رو به تو در ک

یه ترین سرماعنوان مهمباشد که لزوم توجه به نیروی انسانی بههای ورزشی کشورمان میاز این رسالت بر عهده سازمان بزربی

سازمان و و بررسی نگرش آنناپذیر بوده ی، امری اجتنابسازمان شغل و  سازمانیها در رابطه با  ستا  سالمت  ار قرآنان در این را

سازمانی معطوف به مدارج و معلمان بوده )جا که اغلب پژوهشو از آن دارد سالمت  صورت برفته در رابطه با  فراهانی و های 

در رابطه با  به ندرت (، و9119، 9؛ ستتتبانستتتی9111، 9؛ زاهد بایالنا و موینکیب9119و همکاران، 1؛ چوان9114همکاران، 

ست، سازمان صورت برفته ا شی تحقیقی  ضر پژوهش هدف بنابراین،های ورز سایی حا سازمانی  میان رابطه شنا با سالمت 

ستان همدان متغیرهای سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان ا شغلی و  سازمانبه ،نگرش  صلی متولی ورزش در  عنوان  ا

 باشد.میاستان همدان 

 شناسیروش

ق، . جامعه آماری این تحقیکه به روش میدانی انجام برفته است باشدمیهمبستگی  -از نوع تحقیقات توصیفی  حاضر پژوهش

نفر بودند که نمونه آماری بر استتاج جدوک کرجستتای و  161همه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استتتان همدان به تعداد 

سالمت های نامهتحقیق شامل پرسش های. ابزارانتخاب شدند هدفمندصورت تصادفی به و نفر 111به تعداد ( 1911)4موربان

ی سالمت سازمان نامهپرسش. باشدشناختی میدولت و متغیرهای جمعیتسنجش نگرش شغلی و سازمانی کارکنان  ،سازمانی

سط سازمان در آن سطح  که عبارتند از؛ عدبُسطح و هفت  سهدر  ،(1996) 5هوی و فلدمن تو فنی )تکنیکی( که محصوک کار 

اش برقراری ارتباط درون ، ستتطح مدیریتی )اداری(، که وظیفه عمدهرعایت( و کید علمیأت ،عد روحیهبُ شتتود )شتتامل؛تولید می

                                                           
1 - Chuan 

2 - Zahed-Babelana and Moenikia 

3 - Sabancı 

4 - Krejecie and Morgan 

5 - Hoy and Feldman 
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سطح (، و سطح نهادی )عالی( که باالترین حمایت منابع و دهیعد ساختبُ جوار است )شامل؛سازمان، بین سازمان و محیط هم

شدمیسازمان  ستردهو وظیفه با سازمان و محیط ب ستاش ایجاد ارتباط بین  شامل؛ تر ا  44 ر(، که دیگانگی و عد نفوذ مدیربُ )

ساج بر و بویه ست. شده تنظیم لیکرت ایبزینهچهار مقیاج ا سش ا سازمانی کارکنان دولت نامهپر شغلی و   سنجش نگرش 

صلی( در سه 1991) توسط عظیمی و همکاران سانیعامل ا  در سازمانی محیطی و و عوامل ،؛ ماهیت شغل و سازمان، نیروی ان

ستتن،  شتتامل؛ افراد نمونه شتتناختیو متغیرهای جمعیت استتت شتتده تنظیم لیکرت ایبزینههفت مقیاج براستتاج و بویه 61

س ستخدامیتجن صیالت، نوع ا سطح تح شد. سابقه خدمت می و ،  صوری و محتوابا سشیروایی  سط نامهی پر نفر از  11ها تو

ساتید مربوط و متخصصان مدیریت ورزشی  ازمانیسالمت سمة نانباخ برای پرسشوضریب آلفای کر یید قرار برفت و، مورد تأا

(16/1=α) ارکنان نامة نگرش شتتغلی و ستتازمانی کو برای پرستتش(99/1=α) زمون کلموبروف با استتتفاده از آ .محاستتبه شتتد- 

وری های بردآتجزیه و تحلیل داده ،بررسی متغیرهای تحقیق و در راستای ها نشان داده شدتوزیع داده بودناسمیرنوف، طبیعی

ستفاده از با شده شاخصروشا صد،  صیفی )جداوک توزیع فراوانی، در ستنباطی های مرهای آماری تو کزی و پراکندبی( و آمار ا

 صورت برفت. spss 91افزار از نرم بهره بیری)همبستگی پیرسون، ربرسیون چندبانه(، با 

 هایافته

درصد زن بودند. میانگین  96درصد مرد  و  64نفر نمونه آماری،  111شناختی نمونه آماری نشان داد؛ از بررسی عوامل جمعیت

سابقه  بیشترینساک بود.  54تا  96( و دامنه سنی آنها بین 11/96 ±99/6و انحراف استاندارد سن شرکت کنندبان به ترتیب )

صد 1/41ساک،  11تا  5در طبقه شغلی آنها  شرکت در صیلی  سطح تح سی  شان داد؛ بود. همچنین برر  اکثریتکنندبان ن

شند،مشغوک به کار میبیشترین قسمتی که کارمند  و درصد( 11) دارای مدرک کارشناسی بودند کارکنان  درصد، 9/41با   با

 .مشغوک به کار هستنداستخدام قراردادی از طریق  ،درصد 1/51 بیشترین بخش از نیروهای این اداره با و بودبخش اداری 

سطح معنیبا شماره توجه به  ست، توزیع داده1داری کلیه متغیرهای تحقیق که در جدوک  شده ا شان داده  ست. ، ن ها طبیعی ا

سازمانی و م سالمت  سی رابطه بین  ستفاده  هایلفهؤبنابراین برای برر سون ا ستگی پیر ضریب همب سازمانی از  شغلی و  نگرش 

 شده است.

 اسمیرنوف  -آزمون کلموبروف نتایج  -9جدول 

  شاخص و محیطی عوامل سازمانی نیروی انسانی ماهیت شغل و سازمان سالمت سازمانی

 مقدار آماره 914/1 911/1 911/1 191/1

 داریسطح معنی 111/1 161/1 164/1 151/1

لفه ماهیت شغل و سازمان یعنی؛ نگرش شغلی، نیروی انسانی و عوامل ؤدهد؛ بین هر سه م، نشان می9های جدوک شماره یافته

  .دار وجود داردمعنیو  مثبتهمبستگی  سالمت سازمانیلفه ؤبا م و محیطی سازمانی

 و سازمانی های نگرش شغلیبا مولفه سالمت سازمانیمبستگی بین ضرایب ه نتایج -2جدول 

ماهیت شغل و 

 سازمان
 نیروی انسانی

و  عوامل سازمانی

 محیطی

نگرش شغلی و 

 سازمانی
  

 (rمقدار آماره ) 491/1 511/1 919/1 995/1

سالمت 

 سازمانی

 سطح معنی داری  111/1 111/1 111/1 114/1

 میانگین  66/4 15/5 19/9 11/9

 انحراف استاندارد  19/1 19/1 19/1 11/1

 حجم نمونه  111 111 111 111
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به اینبا جام ربرستتتیونتوجه  همبستتتتگی بین  ( و وجود=115/1DWبزارش آزمون دوربین واتستتتون ) ؛که پیش فرض ان

ستتتالمت منظور بررستتتی رابطه چندبانه بین به دهد،یید قرار میأفرض را مورد تجدوک فوق این پیشنتایج و متغیرهاستتتت، 

ره های جدوک شمایافته شود.از آزمون ربرسیون چندبانه بام به بام استفاده میهای نگرش شغلی و سازمانی، لفهؤم و سازمانی

های نگرش شتتغلی و لفهؤاستتتفاده از روش بام به بام از میان متایج تحلیل ربرستتیون چندبانه و بادهد؛ طبق ن، نشتتان می9

سانی و  سازمان، نیروی و شغل سازمانی )ماهیت سازمانیبین عنوان متغیرهای پیشبه (سازمانی و محیطیعوامل ان  ،سالمت 

داری در نقش معنی ،لفه دیگرؤاست و دو م سالمت سازمانیکننده برای بینیبهترین پیش عوامل سازمانی و محیطیلفه ؤتنها م

و  R= 115/1برابر با کننده متغیر پیش بینیکنند. ضتتتریب همبستتتتگی چندبانه برای ترکیب خطی بینی ایفاء نمیاین پیش

سطح  2R= 999/1ضریب تعیین ست که در  ست، به عبارت دیگرمعنی( ≥11/1p)ا سازمانی و محیطی ،دار ا تنهایی به عوامل 

 کند. را تبیین می سالمت سازمانیدرصد از تغییرات  9/99حدود 

 های نگرش شغلی و سازمانیلفهؤبا م سالمت سازمانیبه بام بین نتایج آزمون ربرسیون چندبانه بام  -3جدول 

 بینمتغیرهای پیش همبستگی چندگانه ضریب تعیین  F  آزمون ضریب بتا داریسطح معنی

111/1  ß= 111/1  111/11 =F 999/1 511/1 عوامل سازمانی و محیطی 

 گیری بحث و نتیجه

ست عبارت سازمانی سالمت ضعیتی سالمت .هااین توانایی بهبود و محیط با سازش و بقا حفظ در هاسازمان توانایی از ا  در و

 صورت سالم نظام یك در مداوم بخشیانگیزه بر. ادهدمی را حد معموک از باالتر عملکرد امکان که است متبوع سازمان و افراد

ضعیتبه نظام این نگیرد، ست از را خود سالم تدریج و ضعیت وارد ،فقدان این تداوم با و داده د شی و و  ساعدی) شودمی ناخو

سالمت  یعنی؛ مفهومی جهش این اصلی متغیرهای کشاندن تصویربه تحقیق درصدد این ،تفاسیر این همه با (.1919 ،همکاران

سازمانی  سازمانی شغلی و  شی دارد، دولتی سازمان یك در کارمندان،و نگرش  ست، ایرانی که ماهیت ورز هدف این بنابراین  ا

  هک باشدمینگرش شغلی و سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان  با سالمت سازمانیتحقیق بررسی رابطه 

سنفر از کارکنان اداره مذکور به 111به تعداد  سشؤعنوان نمونه آماری انتخاب و به  سازمانینامه االت دو پر و نگرش  سالمت 

 .پاسخ دادند و سازمانی شغلی

قیم مستتتهمبستتتگی  ستتالمت ستتازمانیبا های نگرش شتتغلی و ستتازمانی لفهؤهمه م بینکه  استتتهای تحقیق بیانگر آن یافته

 به کمك برای اشتتتیاق و ستتازمانی ستتالمت زمینه رابطه(، در 1911) و همکارانانصتتاری  قیقتح با که داری وجود داردمعنی

 ،کاری حل مشتتکالت برای خالقیت و یدجد هایولیتئبرفتن مستت برای تمایل هدف، یك آوردن دستتتهب منظورهب دیگران

(، در زمینه رابطه مثبت با متغیر پیشتترفت تحصتتیلی و 9114فراهانی )های باشتتد. همچنین نتایج تحقیق با یافتهراستتتا میهم

ستا میبینی متغیر مالک، هممیزان پیش سی )را سبان شد و با تحقیق  (، در زمینه رابطه 9111( و بابالنا )9119(، چان )9119با

پور و همکاران طالب ،(1991و همکاران ) جعفریعالوه تحقیق راستتتا می باشتتد. بهستتازمانی با متغیرهای مربوطه همستتالمت 

 علوم ورزشی و بدنیتربیت هایدانشکده در اثربخشی و سازمانی تعهدبا  سازمانی سالمت که نشان داده بودند؛ متغیر (،1999)

شان داده  (1919)و همکاران یی صفا هاییافتهبخشی از با  تحقیق حاضر نتایج عالوهبه، خوانی دارددارای رابطه است، هم که ن

صیالت  بودند؛ سنی و تح سطوح  سازمان تربیتبین  ستادی  سان حوزه  شنا ستگی معنی، سازمانیسالمتبا ، بدنیکار دار همب

 همبستتتگی آنهاستتازمانی کار و ستتالمتبین ستتابقهبا بخش دیگر تحقیق که بیان کرده بودند؛  اما ،راستتتا استتتهم وجود دارد

ستا ن، هموجود ندارد دارمعنی شدمیرا شاید دلیل، با سانی در آن در متفاوت بودن محیط که  های جغرافیایی تحقیق و عدم هم

 فرهنگ سازمانی کارکنان این دو سازمان باشد.
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المت سکننده بینیو سازمانی که توانست پیشهای نگرش شغلی لفهؤای از ملفهؤعنوان مبهعوامل سازمانی و محیطی متغیر 

حجم کار و استرج محیطی، شرایط فیزیکی کار، حقوق و مزایای شغلی،  ؛لفهؤزیر م پنجکارکنان در این تحقیق باشد، از  سازمانی

عوامل سالمت دهنده اهمیت که نشان تشکیل شده است ،آموزش، ارزشیابی و ارتقاء، و توازن در زندبی شغلی و خانوادبی

 و رکا حجم .باشدمی ییراکا یشافزا آن، متعاقب و ضایتر و هنگیزا دیجاا ایبر عاملی عنوانبه ر،کا محیط درسازمانی و محیطی 

 متوسط ریکا  عتنو که هددمی ننشا تتحقیقا. ستا نکنارمانی کازسا و شغلی یهاشنگر در مؤثر ملاعو از یکی محیطی جسترا

 ختیایكنو باعث، کم عتنو ،یگرد فطر ازو  دمیشو بمیدرسر و جسترا م،بهاا باعث ،سیعو عتنو. ستامؤثرتر  نکنارکا شنگر در

 کعماا لیلد به ،رکا نامناسب تقسیم رو،ینا از (.1916نیا، شاکری) دمیشو نکنارکا ضایتیرنا به منجر نهایت در و خستگی و

 د،میشو ختیو یکنوا خستگی یا ریکا رفشا و جسترا موجب که، نکنارکا ادتعد دنبو ودقبیل محد از ییگرد الیلد یا تبعیض

 وی تتصمیما و قمافو رفتار در را هاشنگر ینا علل هعمدن کنارکا که ایبهبونه ؛میکند دیجاا نکنارکا در منفی نگرشی

 صحیح ادای در نکنارکا از هحمایتکنند ملاعو از یکی نیز رکا فیزیکی یطاشر. (1991)عظیمی و همکاران، میکنند  جووجست

 مدرآکا و مؤثر ادای ایبر نمازسا ست کها کمكهایی ،حمایت از رمنظو. ستا نناآ مانیزسا و شغلی شنگر ههنددشکل وظایف و

 حمایت هیژوبه و تطالعاا ات،تجهیز ،مناسب جهدبو شامل نمازسا مل حمایتیاعو از برخی. میکند عرضه نکنارکا به ظایفو

 از. (1911 کورمن،) باشد مناسب ظایفو و تکالیف ادای ایبر ندامیتو که ،ستا نسانیا منابع و نمازسا یحدهاوا سایراز  زمال

 رو،ینا از. میکند دیجاا ننادر آ عاطفی لبستگید نوعی ،باشد نکنارکا پیشرفت جهت در که ایمانیزسا یحمایتها ،یگرد یسو

 ر،نو ،سرمایش و برمایش قبیل از رکا محیط در مناسب فیزیکی یطاشراز  رداریبرخو ،هارکا ایجرا ایبر کافی یفضا شتندا

 شنگر در سزاییش بهنق ت اداری،ماوملز سایر و لتحریراازملو ،میز قبیل از مناسب تمکاناا و اتتجهیز از یمندهنیز بهر و تهویه

 .(1991)عظیمی و همکاران،  شتداهد اخو رکا فیزیکی یطاشر به نسبت نکنارکا مثبت

. دمیشو داده دفر به رکا ایجرا ازای در که ستاپولی  یمعنا به دستمزد. ستا دستمزد و قحقو ،شغلی مهم ربسیا ملاعو از یکی

 معتقدندن شناساروان حالیکهدر ،ننددامی نمازسا در دفر رفتار شنگیزا عامل مهمترین د راستمزد و قحقو انمدیر از ریبسیا

 ارقر همیتا ششم تا مسو یفرد در ق،حقوان میز ،باشد هشد تأمین کمعقو حد در نمازسا نکنارکا لیهاو یهازنیا قتیو که

د میشو رکا به دفر نگیختنابر باعث ق،حقو انمیز از بیش ،شغلی ظایفو و رکا ایجرانایی اتو و شغل دنبو ثابت و دمیبیر

 ،ستا نشستگیزبا و بیمه مثل صخا تخدما یا یافتیاز در بخشی شامل که ستا ملیاعو از ،شغلی ییاامز(. 1911 ساعتچی،)

 شغلی طبقهو  جهدر جساا بر ن،مازسا در پستهایی یتصد ایبر( ماهیانه قحقو جز به) غیرمستمرو  مستمر ریمقر ییاامز

 تهیه آن، به طمربو تتسهیال و ریخواغذب، هاذ و بیاا یسوسر ،فاهیر منابعمواقع،  برخی در. ستا هشد کشغاا یپستها

 دنبو رو،ینا از(. 1919میرسپاسی، ) هستند تخدما ینا ءجز همگی ،سالم تتفریحاو  شیورز هباشگا ،نیوتعا شرکت ،مسکن

 یربناییز ملاعو از یکی نکنارکا بین در قحقو یافتاز در یبرابر حس دجوو و نکنارکا بین دستمزد و قحقو ختداپر در تبعیض

 و تشویق و شیابیارز ،پیشرفت ء،تقاار ایبر ویمسا فرصت یعطاا .(1991)عظیمی و همکاران،  ستا مانیزسا و شغلی شنگر

 و خدمت ضمن زشموآ یهادوره دنهم بوافر ،بین ینا در(. 1911ن، ومه) ستا رکا محیط در یبرابر هعمد یمؤلفههااز  تنبیه

 داشپا و بنتصاا و ءتقاار فرصت دنبو برابر ست.ا مانیزسا و شغلی مثبت شنگرز مینهساز ن،کنارکا دعملکر دبهبو در هاآن تأثیر

 داشپا وتشویق . دبو هداخو مثبت مانیزساو  شغلی شنگر هتثبیتکنند و ههنددشکل اد،فرا یناییهااتو و شایستگیها یمبنابر

 یقو هنندانگیزا عامل ،تشویق ،ینابنابر. هددمی یشافزا را هپسندیدر فتار ارتکر کحتماا که ستا ملیاعو از ،بخش یك یا مجموعه

 ایبر دفر نشزسر نیز و رفتار بهبود در آن فهد که ستا زشموآ نوعی نیز تنبیه(. 1911علوی، ) ستا نمازسامحرکه  وینیر و

 سرپرستی کمتر ،(بیشتر قحقو) قحقو در مثبت تغییر شامل ،ترفیعها .ستا آن دادن منجاا بهتر جهت در ری،کا از یجلوبیر

 ایبر را دفر ارزش انمیز اد،فرا یتقاارکه  نجاییآ از. ستا یتصمیمبیر در بیشتر آزادی و مسئولیت ری،کا طلبی وردآمهن، شد
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 قعیوا دعملکر بر مبتنی نکنارکا شیابیارز ،که ینا ضمن. دمیشو وی حیهرویش افزا به منجر دفر ترفیع ،هددمی ننشا نمازسا

در این  .(1991 و همکاران،)عظیمی  ستا همیتا حائز بین ینا در نمازسا در تنبیه و تشویق مناسب سیستم اریبرقرو  هاآن

 هنگا عنو و شودمی تعریف نکنارکا بیادخانو خصوصی یا ندبیز با شغلی ندبیز نمیا دکتعا و هماهنگی حالت بهازن تومیان، 

 شنگر عنو و موفقیت انمیزدر  ،ستا فعالیت کمشغو آن در ادهخانو یعضاا از یکی مانی کهزسا و شغل از هاادهخانو راتنتظاا و

 ادهخانو که دارد بستگی ردیخوزبا به بیادخانو و شغلی ندبیز در زمالازن تو شتندا از دفر جحساا. دارد سزاییبه تأثیر دفر آن

 ضیرا وی مانیزسا و شغلی موقعیتو  جههو از اشادهخانو کند جحساا د،فر که ینا ،مثالً (.1919زادبان، عباج)هد دمی او به

ری، کا یفعالیتها کند جحساا دفر که ینا عمجمو در و نددار ضایتر آن ییاامزو  قحقو و ریکا تساعا انمیز از یا هستند

 سزاییبه تأثیر وی مانیزسا و شغلی شنگرو  نمازسا و رکا به یعالقهمند در ندامیتو ،نمیکند مختل را اشبیادخانو ندبیز

 .  باشد شتهدا

 شتتامل؛ که کارکنان خویش ارتقاء نگرش شتتغلی و ستتازمانیبا  اداره کل ورزش و جوانان استتتان همدان ،شتتودمیلذا پیشتتنهاد 

 یطارتتتش ، بهبودغلتتتشمناسب  یتتتحاطر ،اغلتتتش با شغلبهتر  تناسب کارکنان،شغلی  بستگی، واو مدیران ارتباط همکاران

 ندبیز در ازن مناسبتوبرقراری  بهینه و ءتقاار و شیابیارز زش،موآ ،شغلیی اتتتیامز و قوتتتحق مناسب نمودن ر،اتتتک یتتتفیزیک

که  لفه عوامل محیطی و سازمانیؤمهمچنین  خویش بپردازد. سالمت سازمانبه افزایش  ،است کارکنان بیادانوتتتخ و غلیتتتش

باشد که می سالمت سازمانیثری در ؤکننده مبینیاست، پیشاصلی و مهم در متغیر نگرش شغلی و سازمانی  هایلفهؤیکی از م

 مناسب نمودن ر،اتتتک یتتتفیزیک یطارتتتش بهبودتواند به هم می سالمت سازمانیدر  تواند بیانگر این موضوع باشد که بهبودمی

کارکنان بی ادانوتتتخ و غلیتتتش ندبیز در ازن مناسبتوبرقراری  بهینه و ءتقاار و شیابیارز زش،موآ ،شغلیی اتتتیامز و قوتتتحق

شود، ضعف تواند در بخشاین عوامل میثیر أکه البته ت منجر  شدت و  صیالت متفاوت، دارای  های مختلف اداری و افراد با تح

 باشد.

 منابع

 مثبت هاینگرش و سازمانی سالمت بین رابطة بررسی .(1911) .جاوری، فرشته و انصاری، محمداسماعیل؛ استادی، حسین؛

 .65-41، (54)6 مالیات، تخصصی فصلنامه .اصفهان استان امورمالیاتی در ادارات کارکنان کاری

 .  یضور جقد نستاآ :هدتمش ،(1915) اتریمنیتک مرضیه ترجمه .هاشنگر سنجش و پرسشنامه حطر. (1994). براهاما ،پنهایماو

 .16-91، 159، تدبیر ماهنامه .سازمانی سالمت (.1914) .حسینعلی جاهد،

-بیمارستان کارکنان در سازمانی تعهد و سازمانی سالمت رابطة. (1991) .داود ر،پوحسین و ؛مهدی ،محمدیان ؛حسن ،جعفری 

 .41-41، (1)4 شاپور،جندی بهداشتی علوم مجله .اهواز شاپورپزشکی جندی علوم منتخب دانشگاه آموزشی های

، 14عصر مدیریت،  .سازماننتایج حاصل از توانمندسازی کارکنان در . (1919) .محسن ،جوارانجاللى و ؛مرتضى ،جوارانجاللى

191 – 195. 

 بدنی وتربیت کل ادارة در سازمانی سالمت بر دانش مدیریت نسبی سهم تعیین .(1991) .موسوی، زهرهو  حسینی، محمد؛

 .69-51، (9)9 حرکتی، علوم و ورزشی مدیریت هایپژوهش .اصفهان شهر ورزشی هایهیأت

 سبك تفکر رابطة بررسی(. 1911) .جو، زهراحقیقت و انصاری، حمید؛ رضا؛علی سلطانی، محمدرضا؛ پور، شفیق زهرا؛ جو،حقیقت

 مامایی و پرستاری دانشکده فصلنامه .کشور پزشکی علوم هایدانشگاه کارکنان سازمانی سالمت با مدیران کارآفرینی و

 .91-19، (1)1ارومیه، 

اط ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل ارتب. (1991) .جمشید ،جلیلوند و ؛محسن ،غفرانی ؛صدیقه ،نژادحیدری

 .159-119، 15، مطالعات مدیریت ورزشی .بدنی استان سیستان و بلوچستانتربیت



 پور و پارساجوجوادی  2/ شماره 9 سال/ 9313 بهار و تابستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 
 

911 

. بررسی و سنجش تناسب شغلی کارکنان و ارایه راهکارهایی (1919) .پورابراهیم، سهرابو امامی، مصطفی؛ ؛ خنیفر، حسین

مدیریت و منابع انسانی در صنعت  .های نفتی ایران(له موردی در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهجهت بهبود )مطا

 .51-41، 11نفت، 

 و سازمانی سکوت جو دولتی تبیین هایسازمان کارکنان شغلی هاینگرش تحلیل .(1919) .پناهی، بالک و فرد، حسن؛دانایی

 .19-1، (9)9، تحوک مدیریت نامةپژوهش .سازمانی سکوت رفتار

 .  مدیریت تخدما زتمرک ،انتهر .شغلی ضایتر در مؤثر ملاعو رهبادر نکنارکا شنگر .(1911) .دمحمو ،ساعتچی

 نشر ویرایش. ،تهران .سازمان و مدیریت ،شناسی کار: کاربرد روان شناسی در کارروان(. 1919) .ساعتچی، محمود

 .شغلی خشنودی با سازمانی سالمت و کاری کیفیت رابطه(. 1919) .ندا آبادی،نجفموری و جواد؛ خلعتبری، سارا؛ ساعدی،

 .64-55، (4)1، سازمانی /صنعتی روانشناسی هایتازه فصلنامه

 .49-56 ،19 ،تدبیر .نیروا شتابهد و شغلی ضایتر و منیتا .(1916) .جیرا ،نیایشاکر

بررسی سالمت سازمانی کارشناسان حوزه  .(1919) .پارساجو، علی و بهار، غالمرضا؛صفایی، ایمان؛ صفانیا، محمدعلی؛ شعبانی

ی، دانشگاه بدنمجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت تربیت .کشور از دیدباه کارشناسان آن بدنیستادی سازمان تربیت

 شهر.اسالمی قائمآزاد 

 تربیت هایدانشکده در اثربخشی و سازمانی سالمت رابطه بررسی(. 1999) .حبیب هنری،و  ملیحه؛ رمضانی، مهدی؛ پور،طالب

 .911-911  ،11، ورزشی مدیریت مطالعات .تهران دولتی هایدانشگاه ورزشی علوم و بدنی

   .کویر ،انتهر .آرامنا یهانمازسا بر مدیریت .(1919) .محمد ن،بازادجعبا

 نامهپرسش طراحی(. 1991) .زرین، سهرابعبدی و حسین؛ بودرزی، غالمرضا؛ انصاری، محمداسماعیل؛ پیرایش، رضا؛ ،عظیمی

 مدیریت اندیشه .زنجان استان مرکز در دولتی سازمان 11 موردی مطالعه :دولت کارکنان سازمانی و شغلی نگرش سنجش

 .169-115  ،(9)5راهبردی، 

 .  اجمعر ،انتهر .مانیزسا رفتار .(1911) .هللامینا ی،علو

 .شدر ،انتهر ،شکرکن حسین ترجمه .مانیزسا و صنعتی شناسینروا .(1911) .مهاابرآ ،منرکو

  .یدوارمرانتشارات  ،انتهر ،چاپ اوک .ربط کاو روانسانی امدیریت منابع . (1919) .ناصر ،میرسپاسی

 .  لتیدو مدیریت زشموآ مرکز ،انرتته .غلیتش ایتتضر نجشتس جاتمقی ساختن اردستاندا و تهیه .(1911) .علیرحید ،هومن

 زاده،سیدعباج میرمحمد ترجمه .آموزشی مدیریت در عمل و تحقیق و تئوری .(1911) .میسکلجی  ،سیسیلو  ؛وین ،هوی

 .959 آباه، نشر ه،ارومی

Chiu, S., & Tsai, M. (2006). Relationships among burnout, Job involvement and organizational 

citizenship behavior. The journal of psychology, 140, 517-530. 

Chuan, L. J., Liang, C. C., & Xie, S. (2013). The influence of school organizational health and 

occupational burnout on self-perceived health status of primary school teachers. Social and 

Behavioral Sciences, 116, 985-989. 

David, T. A. (2007). Quantitative review of the relationship between person–organization fit 

and outcome. Journal of industrial teacher education, 44(2), 12-34. 

Ertürk, A. (2010). Exploring predictors of organizational identification: Moderating role of 

trust on the associations between empowerment, Organizational support, and 

identification. European journal of work and organizational psychology, 19, 409-441. 



 پور و پارساجوجوادی  2/ شماره 9 سال/ 9313 بهار و تابستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 
 

916 

Farahani, M., Mirzamohamadi, M. H., Raedi Afsouran, N., & Mohammadi, S. S. (2014). The 

Study of the relationship of organizational health of the schools and that of the student’s′ 

academic achievement (A case study of High schools of Kohkilouie and Boierahmad 

Province). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 628 – 633.  

Hackett, R. D., Lapierre, L. M., & Hausdorf, P. A. (2001). Understanding the Links Between 

Work Commitments Constructs. Journal of Vocational Behavior, 58, 392 – 409. 

Hakanen, J. J., Perhoniemi, R., & Toppinen-Tanner, S. (2008). Positive gain spirals at work: 

From job resources to work engagement, personal initiative and work-unit innovativeness. 

Journal of Vocational Behavior, 73, 78-91. 

Hoy, W. K., & Feldman, J. A. (1996). Organizational health: the concept and its measure. 

Journal of Research and Development in Education, 20(4), 30-37. 

Hoy, W. K., & Mescle, C. (2008). Theory, research and practice in educational administration. 

Translated to Persian by: Abaszadeh, S., Urmia, Urmia University pub., 88-46. 

Kathrine, B. (2007). Staff and school level predictors of school organizational Health: A 

multilevel Analysis. Journal of School Health, 77(6), 294-302.  

Kennedy, E., & Daim, T. U. (2010). A strategy to assist management in workforce engagement 

and employee retention in the high tech engineering environment. Evaluation and Program 

Planning, 33(4), 468-476. 

Kim, M., Chelladurai, P., & Trail G. T. (2007). A model of volunteer retention in youth sport. 

Journal of sport management, 21(2), 151-171. 

Krejecie, P. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. 

Educational and psycholosical measurement. 

Gruman, J. A., & Saks, A. M. (2011). Performance management and employee engagement. 

Resource Management Review, 21, 123-136. 

Morgan, D. T., & Zeffane, R. (2003). Employee involvement, Organizational change and trust 

in management. The international journal of human resource management, 14, 55-75. 

Sabanc, A. (2009). The effect of primary school teachers’ burnout on organizational health. 

Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 195–205. 

Taghipour, A., & Khadem Dezfuli, Z. (2013). Innovative Behaviors: Mediate Mechanism of 

Job Attitudes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84, 1617 – 1621.  

Zahed-Babelana, A., & Moenikiab, B. (2010). A study of simple and multiple relations between 

organizational health and faculty trust in female high schools. Procedia Social and 

Behavioral Sciences, 2, 1532–1536.  

  Zhang, M., & Wei, J. (2009). Sources of social capital effects of altruistic citizenship behavior 

and job involvement on advice network centrality. Human resource development quarterly, 

20, 217-195. 

 

 به این مقاله این گونه استناد کنید: 
(. ارتباط  نگرش شغلی با سالمت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان. 1999پور، محمد؛ و پارساجو، علی. )جوادی

 .146ت  191(، 9)1نشریة مدیریت منابع انسانی در ورزش، 

 

 



 

2014 / Vol. 1 / No. 2 / Pages 137-146 

University of Shahrood 

Journal of Human Resource Management in Sport 

 

 

Relationship between job attitudes and organizational health of employees 

in Sports & Youth general administration of Hamadan Province 

Mohammad Javadipur1, Ali Parsaju2 

1 - Assistant Professor, University of Tehran 

2 – Ph.D. Student in Sport Management, Sport Sciences Research Institute 

Received: 9 March 2014         Accepted: 18 June 2014         

Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate the Relationship between job attitudes 

and organizational health of employees in Youth & Sports general administration of Hamadan 

province. 

Methodology: Method of this research was correlative descriptive, in which the data was 

gathered through the field study method. The statistical population consisted of all staff who 

worked in Youth & Sport general administration of Hamadan province (N=161(. The statistical 

sample size based on Krejecie & Morgan sampling table, was determined 118 person whom 

were selected randomly. The research instruments included Hoy & Feldman (1996), 

organizational health questionnaire and Azimi et al. (2011), job attitudes of government 

employees’ questionnaire. Validity of the questionnaires was confirmed by 10 experts and 

reliability was approved based on Cronbach's alpha coefficient for the organizational health 

questionnaire (α=0.86), and the Job attitudes questionnaire (α=0.92). Descriptive statistics were 

used to describe the status of the subjects, and inferential statistics includes, K–S test, Pearson's 

correlation & multiple regressions, were used for data analysis. 

Results: Results showed that there was a positive and significant correlation between all the 

components of job attitudes and organizational health. And the organizational and 

environmental components explained about 29.2 percent changes in the organizational health. 

Conclusion: job attitude Improvement can enhance organizational health and lead to proper 

balance career, staff family. The impact of these factors can vary in different parts of the 

administration and education. 

Key words: Government employees, The department of Youth and Sport, Organizational 

health, Organizational and Environmental factors. 

To cite this article: 

Javadipur, M., Parsaju, A. (2014). Relationship between job attitudes and organizational health of 

employees in Sports & Youth general administration of Hamadan Province. Journal of Human 

Resource Management in Sport, 1(2), 137 - 146. 

 

 

 


