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چکیده
هدف این مقاله ارائه مدلی برای تبیین نقش ابعاد مختلف س  نازیم رد ینامزاس تمال ا رتس س عم یلغش  ل .تسا نام
روش تحقیق از نوع همبستگی است .جامعه آماری تحقیق شامل کلی ادم ناملعم ه ر رهش ییادتبا س

د زیربت ر لاس    

     
    

 3 39 1است .نمونه آماری این تحقیق عبارت از  110نفر از معلمان که ب وخ هویش ه شش ش ششششهای از م رهش هیحان ود سراد    
تبریز انتخاب شدهاند .ابزار مورد استفاده ،دو پرسشنامه استاندارد سالمت سازمانی و اس داد .تسا یلغش سرت ههه ههههها ای
بدست آمده از نمونه آماری با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شدند .نت بمه بیرض زا لصاح جیا سسسسسسسسس تگی
پیرسون نشان داد که بین سالمت سازمانی و ابعاد آن در مدارس ابتدایی ب یگتسبمه ناملعم یلغش سرتسا نازیم ا
منفی قوی و معنی داری وجود دارد؛ و همچنین نتایج نش زا هک دنداد نا هب ،ینامزاس تمالس فلتخم داعبا نایم     
شبینی میزان استرس شغلی معلمان دارند.
ترتیب مؤلفههای روحیه ،تمرکز و رهبری بیشترین نقش را در پی 
کلید واژهها :استرس شغلی ،سالمت سازمان ،مدارس ابتدا یی  ،معلمان
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مقدمه
استرس یکی از شایعترین مسائل زندگی کاری و بهداشتی است ،به طوری که قرن بیستم را قرن
استرس نامیدهاند .اما مسلم است که استرس عصر و زمان نمیشناسد و همیشه به همراه بشر ب هدو
است (آزاد مرزآبادی و فشارکی 1390 ،؛ استورا ،ترجمه دادستان .) 77 31 ،اس ریغ یخساپ سرت    
اختصاصی است که بدن در مقابل درخواستهایی که با آن مواجه میشود ،از خود نشان میدهد
(آرمیچ ،ل  .)1 383یکی از انواع استرسهایی که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است،
«استرس شغلی» 1است که در زندگی همه افرادی که در یکی از مشاغل مختلف جامع تیلاعف ه   
میکنند وجود دارد .در تعریف استرس شغلی میتوان گفت :استرس شغلی کنش متقابل بین کار
و ویژگیهای فرد است به گونهای که خواستهای محیط کار (و در نتیج اشف ه ر  طبترم یاه با    
آن) بیش از آن است که فرد از عهده آن برآید (خوی نژاد ،رجایی ،ش  بیک ووو رحی ،یم

.) 1387

در تعریف رتسا رگید ی س تلاح یلغش  ی د راگزاس شنکاو زا یشان تسا ربارب  ر اهدادخر  و                 
یکند
حرکتهای شغلی که گاهی بار سنگین روانی-ج مس انی بیش از حد توان فرد بر او وارد م 
و میتواند پدیدآورنده بیماریهای ج مس ی و روانی باشد (الوانی 1367 ،به نقل از جاهد بزر ناگ
 .)3 38 1استرس شغلی اثرات سوء فراوانی را میتواند داشته باشد ،به عنوان مثال تحقیقات «یرکز
و دادسن» 2نشان میدهد که با افزایش استرس ،عملکرد شغلی افراد پایین میآید و مسائلی مانند
غیبت و تأخیر در محیط کار پدیدار میگردد (جاه ،ناگرزب د

 .)3 38 1همچن تسا نی ر یلغش س    

انسجام زندگی خانوادگی و زناشویی را تحت تأثیر قر م را یی یییده  تارثا و د ت ک نییع ن دن هههه هههههای بر
کیفیت تعامالت زندگی دارد (کالفلد ،چانگ و ه کم اران ، 2004 ،به نقل از اباذری ،عب ،هداز سا
عرب  .)3 38 1تحوالت شغلی نظیر تغییرات سازمانی ،انتقاالت ،ترفیعها ،تغییر حقوق ،دس ،اهدزمت
تنبیهات شغلی و همچنین دگرگونیهای اجتماعی ،از جمله مسائلی هستند که ب ف رب یوحن ه رد     
تأثیر میگذارند و او را دچار آشفتگی ،نگرانی ی م شیوشت ا

ییی ییییس ناگرزب دهاج( دنزا     .)3 38 1

محققان شرایط محیطی و فیزیکی مانند :نور ،روشنایی ،سرو صدا و تهوی و اوه ه یناور طیارش     
محیط کار از قبیل ثبات کاری و حمایت شغلی را به عنوان عوامل زمینهساز اس نایب یلغش سرت    
کردهاند (به نقل از زارع و ه کم اران .) 1388 ،استرس شغلی مسئلهای مهم و ب یمامت رد تیمها ا    
- job stress
- Yerkes-Dadson
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سازمانها تلقی میشود که سازمان آم ورپ و شزو ر و ش

هدعاق نیا زا زین سرادم نآ عبت هب

      

مستثنی نیستند .آموزش و پر  ناوــــنع هب شرو ا ،يعامتجا ،يگنهرف هعسوت يانبريز و ساس        
یشود؛ و پس از امور
اقتصادي و سياسي هر جامعه است و در اغلب كشورها عامل رشد قلمداد م 
دفاع ،ي بيشترين بودجه دولتي را به خود اختصاص میدهد .از آنجا يي كه بخش قابل ت زا يهجو
آموزش و پرورش در مدارس و توسط معلمان صورت میگیر اونع هب سرادم ؛د ن ماظن كي 

     

اجتماعي حساس و مهم ،از جايگاه خاصي برخوردارند .بدیهی است که معلمان مدارس از ارکان
اصلی آموزش و پرورش کشور هستند و آموزش و پرورش برای رشد و بالن دنمزاین دوخ یگد    
معلمان کارا و اثربخش است .رسالت تعلیم و تربیت با وجود معلمان خسته و دارای تنش ش ،یلغ
زیر سؤال خواهد رفت .به همین جهت ،توج لعم لئاسم هب ه م اهنآ یلغش سرتسا هنیمز رد نا   

     

موضوع مهمی است؛ زیرا که استرس شغلی ،تأثیر نامطلوب در نظام خانواده و زن یعامتجا یگد   
و فردی بر جای میگذارد ،از مهمترین آنها میتوان به غیبت از کار ،شکایتهای مختل ناور ف
تنی ،کش کم ش و تضاد در محیط کار و در نهایت تر شا تمدخ ک ا یزابهش و یدبع(درک هر      
.) 1380
به عقیدة ویسنیوسکی و گارگیولو ) 1997 ( 1استرس بدترین نوع بیماری برای سالمتی معلمان در
آمده است که ناچارند با آن مبارزه کنند .بنابراین آثار جمع شونده استرس بر ماندگاری معلمان،
در همان شغل تأثیرگذار است .عوامل متعددی وجود دارد که میتوانن اشف د ر ر زا لصاح یناو

  

استرس شغلی را کاهش دهند .از جمله این عوامل و متغیرهایی ک م رظن هب ه یییی یییییرس  اب د ا سرتس    
شغلی رابطه داشته باشند ،سالمت سازمانی است زیرا مفهوم «سالمت سازماني» 2مفهوم بي نظيري
است كه اجازه میدهد تصوير بزر يگ از سالمت س رد .ميشاب هتشاد نامزا امزاس نننن نننننه ،ملاس یا
كارمندان متعهد و وظيفه شناس و س و دنتسه دنمدو

دركلمع و هيحور زا .دنرادروخرب ييالاب       

سازمان سالم جا يي است كه افراد با عالقه به محل كارشان میآیند و به کار کردن در اين محل
افتخار میکنند .در حقیقت سالمتي سازمان از لحاظ فيز ،يكي روان ،ي امن ،تي

،قلعت

هتسياـــــش   

ینفعان ،و رشد دادن به قابلیتهای آنها
ساالري و ارزش گذاری به دانا ،يي تخصص ،شخصيت ذ 
و انج .دراد ييازسب ریثأت هدش لوحم فياظو ما

      از طر  لگنيلك و نديال رگید ف ((((( ((((  ) 2000در
. Wisniewski & Gargiulo
- Organizational health
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تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که ضعف سالمت س ــ ازماني همراه با نشانهه یا ی نام  ن شهاك د    
سودمندي و منفعت سازمان؛ افزايش غيبت كاركنان؛ فقدان کاناللله دهعت نادقف ؛زاب يطابترا یا      
كاركنان نسبت به سازمان؛ وجود سطوح پا يي ني از روحيه و انگ يدان ؛نانكراك رد شزي د گنا ه ا نتش     
اعتبار سازمان توسط كاركنان؛ فقدان رفتارهاي اخالقي در سازمان؛ فق مانرب ناد هه هههها اي آموزش و ي
توسعه اي؛ فقدان اعتماد بين كاركنان سازمان است.
یگردد .اين مفهوم با آنكه در ابت دروم رايسب اد    
سابقه مطالعه عل يم استرس به اوا لي قرن ب سي تم باز م 
یهای عل يم در مورد استرس در حوزه دانش پزش يك
توجه روانشناسان بوده است اما نخستين بررس 

است .اين مفهوم در حال حاضر ب ضوم كي ه وع     «م ا هتشر ناي ييييي » 1در عل  مو اان يكشزپ و يناس و
حوزههاي وابسته دیگر تبد لي شده است.
استرس به طور كلي بر الگوي پيچيده اي از حاالت هيجان ،ي واکنشهای فيزيو ژول ي اكفا و يك ر   
مراد تلالد نآ اب طبت ررد هك د

ته قت اي ا ا هاض ا م قافتا ينوريب ي یییییییییییی یافتد  
خساپ هب ساوخ تتتتتتتتتتتتتت 

(عبدالتاجدين ،ي  77 31؛ ساعتچی 1392 ،؛ راس و آلتماير .) 1385 ،2به طور كلي در زمين رب ه ر یس   
استرس سه رو كي رد كلي وجود دارد :در رو كي رد اول ،اس كي ناونع هب سرت د كرحم ر رظن 

گرفته میشود .از ا اگديد ني ه تسا يزيچ سرتسا 

    

ف رب جراخ زا هك رد م ليمحت ییییی ی ییییی ییییییییییییش و دو

ناراحتیهای ج مس اني و رواني را در پي دارد .نظريه «هو مل ز و راهه» 3بر مبنای اين رو كي رد اس .ت

در رو كي رد دوم ،استرس به منزله كي

پاسخ توصيف شده است .ا رب هك دركيور ني     «نش ناگنا

انطباق عمومي»4هانس سليه مبتني است؛ استرس را كي

یدان هيلس يوگلا .د    
فرايند پاسخ دهي م 

درباره استرس سهم بسزا يي در پيشرفت بررسیهای استرس داشته است .با اين حال الگوي س هيل
از جهت اینکه م کم ن است پاسخهای افراد گوناگون در برابر اس دشابن يناسكي لكش هب سرت      
سهای
شها نشان داده است كه پاسخ بدن به استر 
مورد انتقاد پژوهشگران قرار گرفته است .پژوه 
گوناگون بستگي به نوع و ماهیت (درونی یا بیرونی بودن) عوامل استرس دارد (راس و آلت ،ریام

 .) 1385رو كي رد سوم طسوت هك    «الزاروس» 5مطر رب ،تسا هدش ح ف كاردا يگنوگچ ر زا د       
1

- Inter disciplinary
- Ross & Altmaier
3
- Holmes &Rohe
4
- general adaptation syndronae
5
- Lazarus
2
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موقعيت تا يك د میورزد و استرس را به شبكه وسيع عواملي مانن گژیو ،خساپ ،كرحم د ی ییی یییییه یا
یدهد كه بر یکدیگر تأثیر متقابل زا لقن( .دراد   
فرد ،ي ارزشيابيها و سبکهای سازشي نسبت م 
تها به خودی خود استرس زا ن سي تند بلكه اس سرت
راس و آلتماير .) 1385 ،در اين ديدگاه ،موقعی 
ناشي از عدم موازنه ا سي ت كه بين ادراك فرد از ا ازل مممه زا يو يبايشزرا و ينوماريپ طيحم یا

  

توانا يي خويشتن در پاسخ دهي به آنها به وجود میآی اب دناوتن درف هك ينامز اهنت نياربانب .د         
خواستههاي محيط پيراموني مقابله كند يا به عبارت ديگر یعقوم نيا  تتت تتتته و ينوريب یا

تيفرظ    

واكنش عيني يا فاعلي او نسبت به آنها ناهمگوني وجود داشته باشد حالت استرس ايجاد میشود
(استورا) 77 31 ،
استرس شغلی یکی از انواع اصلی استرس محسوب میشود و در حقیقت نوعی از اس  سرت ااست
که از مسائل مربوط به شغل ناشی میشود .راس و التمایر (  ) 1385در کتاب خود اس یلغش سرت   
را کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونهای ک ساوخ ه تت تتته طیحم یا   
کار و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن بیش از آن باشد که فرد بتواند از عهده آنها برآید تعریف

یتوان به عنوان یک تقاضا از هر جنبهههای
کردهاند .طبق نظر «کالین و کوئین» 1استرس شغلی را م 
از نقش کار فرد که دارای خصوص م رضم تای ییی ییییباش ،د زا لقن( درک فیرعت

،ینیدجاتلادبع     

« .) 77 31بیهر و نیومن» 2پدیده استرس شغلی را به گونهای دیگر تعری و هدرک ف م ییی ییییگوین شنت د   

شغلی موقعیتی است که از تعامل میان افراد و مشاغلشان حاصل ش ،دو نآ هزیمم تفص و یتارییغت     
است که در درون آنها رخ داده و آنان را وامیدارد تا از شیوه ع لم بهنجار خود دس هب ،هدیشک ت    
انحراف کشیده شوند (به نقل از ساعتچی.) 1392 ،
به طور کلی پژوهشگران عوامل مؤثر در ایجاد استرس شغلی را به دو طبقه عوامل سازمانی و عوامل
فردی تقسیم بندی کردهاند .برای نمونه مدلی که توسط گروهی از روانشناسان دانش ناگیشیم هاگ   
ارائه شده است .دو منبع اصلی را برای استرس شغلی در نظر م  یی یییگیرد(س ،یچتعا

 .) 1392همچن نی

بالنچارد مدل پیشرفتهای از عوامل سا رد رثؤم تتت تتتترس ش م هئارا یلغ ییی ییییکن لماوع یو یوگلا رد د   
استرسزا به عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم بندی میشوند .همچن یاهریغتم ریثأت نی    

تعدیل کننده بر پیامدهای بالقوه استرس در دو سطح اثرات فردی و اثرات سازمانی نشان داده شده-
- Kalin & Quine.
- Beehr & Newman
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اند (استورا .) 1386 ،سالمت سازمانی جزء عوامل درون سازمانی و محیطی است که در این تحقیق
به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفته است .برای اولین بار سالمت سازماني در ساللل 1965

س ارائههه شد
در دانشگاه «راتگرز» 1آمر كي ا به وسيله «مايلز» 2براي ايجاد ن روآو ييي و تغ يي ررر در م راد س س
(مایلز .) 1965 ،از نظر اليدن و كلينگل سالمت سازماني كي

مفهوم تقريب ًاًا جدیدی است ک لماش ه

یگردد .كي
توانا يي سازمان براي انجام وظايف خود به طور موثر و رشد و بهبود سازمان م 
سالم جا يي است كه افراد میخواهند در آنجا بمانند و نك راك ن و د

س نامزا

رفا دوخ ا رثوم و دنمدوس يد      

باشند .بنابراين ،مدارس سالم موجبات انگيزش و عالقهمندی به كار را در معلمان به وج و هدروآ دو
همچنین سازمان سالم و حمايتگر باعث اعتماد بيشتر افراد و روح انآ يالاب هي ن اب عبطلاب و  عث      
افزايش كارا يي معلمان میشود (باندی و وایلز) 1382 ،؛ كه افزايش كارا يي معل دوخ هبون هب نام     
عامل مه يم در افزايش اثربخشي مدرسه محسوب میش ا هتبلا .دو زز ززز نظررر م  زلیا ((  ) 1969س مال ت ت
ت
سازمانی به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه م لالد ینامزاس تد تتت تتتت داشتههه و بههه مجموع ععهای از
خصایص ن تبس ًاًاًاًا پررر دوام اش را هه میییکن ک د هه ههه عب ا ترا ززز دوام و بقاییی س امزا ننن در محیططط خ ،دو
ی بیشتررر اس زا لقن هب( ت   
سازگاری با آن و ارتقاء و رتسگ ششش تواناییی س ارب نامزا یی ییی س راگزا ی ی
جاهد 1384 ،؛ الوانی 79 31 ،؛ انصاری و ه کم اران) 1388 ،
مفهوم «سالمت» به معنی فقدان بیماری و نارسایی در ارگانیسم است .م فرص تسا دقتعم زلیا     
نظـر از اشکاالتی که مفهوم ارگانیسم پنداری سازمان و نوع آرمانی بودن مفهوم سالمت کامل به
بار میآورند؛ اما از لحاظ فهم پویاییهای سازمانها و پژوهش و کوشش جه ،اهنآ یزاسهب ت   
مزایای علمی قابل مالحظهای دارد (عالقه بند 78 31 ،؛ ففر 2001 ،؛ به نقل از انصاری و ه ،ناراکم
م هممم نووو آور و هممم س تسا راگزا ،،،،،
 1388؛ لنچیونی .) 1387 ،به نظر كالر ،ك ي ككك س امزا ننن س لا م م
ح جديددد
ظرفيت باال يي براي تح لم بحرانهای دروني و بيروني دارد و قادر بههه پيشرو ييي بههه س وط ح ح

فعا يل ت میباشد (دیویس و نیواسترام 77 31 ،؛ دیجوی .) 2007 ،3مدرسه نی کی ناونع هب ز نامزاس      

ش و ريگداي ييي متعهددد ه نتس ددد و
م بههه آم زو ش ش
آموزشی می تواند سالم باشد .معل ام ننن در مدرسههه س لا م م
یگیرند؛ استانداردهاي عملكرددد سطححح
شآموزان در نظر م 
اهداف باال رترت و يل قابل حصول براي دان 

1

- Rutgers University
- Miles
3
- Dejoy
2
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شآموزززان ب زيگنا ا هه ههه
یکنند و محيط ياد يگ ري منظم و جدي است .عالوه بر اين ،دان 
باال را حفظ م 
یکنند؛ وسا لي كالس و سواد آم زو ييي در دس مه سرت هه ههه است؛ ؛ در
زيادي در امور عل يم فعا يل ت م 
كي

مدرسه سالم ،معلمان هم ديگر را دوست دارند ،به هم ديگر اعتماد دارند ،در كار خود د سل وز

یکنند (هوي و م ،لكسي  .) 005 2البته نقش مديريت به عنوان عامل
هستند و به مدرسه خود افتخار م 
اصلي ايجاد و ارتقاي سطح سالمت در سازمان نبای  شومارف د ش  .دو در ظو ناريدم سرادم ا يفي       
دارند كه براي انجام آن با سي تي نقشهای سازماني و روابط بين فردي و اهداف مدرس روط هب ار ه    
روشن بفهمند و در جهت تأمین نيازهاي اعض و هسردم يا ابرا ب شالت عوجر  دننك

نامزاس و        

مدرسه را قادر به برخورد موفقيت آميز با نيروهاي داخلي و خارجي كرده تا بتواند نيروهاي مخرب
را نيز در جهت هدف اصلي سازمان هدايت كرده و ب همادا و يدنمدوس ،هسردم فادها نیمأت ا       
حيات آن را تض يم ن كنن ،روپ سابع( د    3 39 1؛ م زا لقن هب زلیا ،دهاج    

 1384؛ ه ،یو

 .) 005 2در

بررسی سالمت سازمانی مدلهای فراوانی وج اهلدم هک دراد دو ییی یییی ک  اتاوراک و نالپا (( ((( ،)3 99 1م زلیا
(  ،) 1965پارس  زنو (( ( ،) 196 7ه و یو

 نمدلیف (((( (  ،) 1987 - 1999کریگر و   نوسناه (((( (  ،) 1999الی و ند

یباشند(به نقل یوسف وند .) 1384 ،با بررسی این مدلها به نظر م  یی یییرسد
کلینگل (  ) 2000از آنجمله م 
یباشد .در مدل الین لگنیلک و ند
بتری برخوردار م 
مدل الیندن و کلینگل از جامعیت و شرایط مناس 
سالمت سازمانی شامل ابعادی مانند ارتبا ،ط مش  ندوب ریگرد و تکرا در ،دهعت و یرادافو ،نامزاس      
اعتبار یا شهرت سازمان ،روحیه ،اخالقیات ،شناسایی یا بازشناسی عملکرد ،مسیر هدف ،رهبری ،بهب دو

یدهند (هنری .) 2004 ،1ا رگید یکي زز ززز
یا توسعه کارایی کارکنان ،و کاربرد منابع مورد بررسی قرار م 

یباشد که
مهمترین مدلهای بررسي سالمت سازمان ،ي مدل ارائه شده توسط «هوي و فيلدمن» 2م 
شامل ابعاد يگانگي نهاد ،ي نفوذ مدير ،مالحظه گر ،ي ساخت دهی ،پشتيباني منابع ،تأکيد عل يم
یباشد (به نقل از زاهدبابالن و ه کم اران .) 1387 ،مایلز(  ) 1965ابعاد س ینامزاس تمال   
و روحيه م 
را شامل  10مؤلفه تمرکز بر اه ،فاد

طابترا یتسیاش ا  ،ت ت دق هنیهب عیزو ر ،عبانم ینابیتشپ ،ت

      

ی پک ارچگی ،روحیه ،نوآوری ،استقالل ،س م هلاسم لح یگتسیاش و یراگزا ییییی ییییییدان داعبا نیا .د    
یشوند:
مختصر ًاًا این گونه تعریف م 

- Henri
- Hoy & Fildman

1
2
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 -1تمرکز بر اهداف :در سازمان سالم ،هدف سیستم ،به طور معقولی برای اعضاء روشن ب و هدو
توسط آنها به خوبی پذیرفته شده است .این تمرکز بر هدف یا وضوح هدف ،به منزله شرط الزم
یگیرد .اهداف بای بایتسد لباق د ی یاراد و     
ولی ناکافی برای سالمت سازمانی مورد توجه قرار م 
منابع در دسترس باشد.
 -2شایستگی ارتباطات :از آنجا که در سازمانها ،ارتباطات ب وص ه ر رهچ ت ه ب  ه ،تسا هرهچ     
انتقال اطالعات درون آنها حیاتی خواهد بود .این بعد از سالمت سازمانی مش م صخ یی یییکن هک د   
ارتباطات عمودی و افق مزاس رساترس رد ی ا هب ن ،تبسن یراع پ زا ی نینچ رد .تسا یگدیچ   

     

یشود.
محیطی اطالعات با حداقل سطح بازدارندگی و پیچیدگی منتقل م 
یتوانند بر یکدیگر اثر و دنراذگب 
 -3توزیع بهینه قدرت :در سازمان سالم ،افراد به نفع سازمان م 
یتوانند بر ب رد .دنراذگب رثا ناتسد الا
توزیع تأثیرات به نسبت متعادل خواهد بود و زیردستان م 

  

چنین سازمانی ،کش کم ش درون گروهی برای قدرت چندان مطرح نیست ،هر چن کش نودب د    
برخورد درون گروهی وجود دارد.
 -4پشتیبانی من داد نورد ،ملاس نامزاس :عبا ههه ههههه یا ی م روط هب هک دراد  و وم یرث رد رارق هدافتسا         
میگیرند .ه کم اری کلی به شکلی است که افراد نه بیش از حد به کار گرفته میییش راکیب هن و دنو    
باشند .در سازمان سالم م کم ن است افراد خیلی سخت کار کنند ،ام من راشف ساسحا ا یییی یییییکنن رد .د
حقیقت ،بین اختیارات افراد و تقاضاهای نقش در سازمان انطباق وجود دارد.
 -5ی پک ارچگی :در سازمان سالم مواردی همچ ،نو  دارفا یهاگآ از ،نامزاس فادها و تیهام      
احساس عضویت اعضاء در سازمان ،تمایل اعضاء به ماندن در سازمان و اح آ هب قلعت ساس ننن نننن و
یشود.
مشارکت در انجام امور وجود دارد و همین موارد موجب ی پک ارچگی اعضاء با سازمان م 
-6روحیه :این اصطالح بخشی از رفاه یا رضایت است .روحیه خوب در سازمان س زا یکاح ملا   
احساس رفاه ،خوشبختی ،رضایت و خشنودی کارکنان است.
 -7نوآوری :سازمان سالم تمایل به ابداع شیوههای جدید ،حرکت به سمت اهداف جدید ،متنوع
یت لاح رد ناو   
ساختن خود و تولید محصوالت جدید دارد .در یک مفهوم ،چنین سیستمی را م 
رشد ،تکامل و تغییر به جای ماندن در حالت راهوار و استاندارد دانست.
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 -8استقالل :سازمان سالم به طور انعطاف پذیری به محرکهای خارجی (محیط بیرون س )نامزا
پاسخ میدهد ،به ط د ار یصاخ راتفر گنهامه رو ر خ یاهاضاقت لباقم  ا جر ی دوخ زا زورب          
یدهد.
م 
یدهد.
 -9سازگاری :انطباق و انعطاف پذیری سازمان با شرایط متغیر را نشان م 
 - 10شایستگی حل مساله :این مورد به وجود یا نبود مشکالت اشاره نمیییکن ،د یکبس هب هکلب   
یروند.
اشاره دارد که با آن ،شخص ،گروه یا سازمان به مقابله با مشکالت م 
سه م ـــ ورد اول را جزو تأمین نيازهاي وظيفه اي سازمان ه ش اقب ياهزاين و دنتس ا هس لم

وم رد      

بعدي میشوند و ابعاد نوآور ،ي استقالل ،سازگاري و شا سي تگي حل مسئله در چ نیمأت بوچرا   
نيازهاي رشد و توسعه قرار میگیرند(هوي و می ،لکس  .) 1385پوالنای (  ) 2004با ت يكأ د بررر عام للل
تغ يي رات سازماني و اثرات آن بر سالمت كاركنان ،ده مؤلفه كليدي ايجاد کننده س مال تتت س نامزا ييي
را شامل )1 :وضوح نقش و قابليت دسترسي آن )2 ،الزامات كاري معقول )3 ،کنترل شغل و حدود
م يگ ري  )4 ،،،حمايتتت اجت عام ييي محيططط ،راك  )5پ ادا شششهاییی عادالنههه و رفت را
اختيارات در تص يم م م
منصفانه )6 ،دستمزد كاف ،ي  )7ساعات كاري رضايت بخش )8 ،امنيت شغل ،ي  )9جو سازماني امن،
 ) 10ترتيبات استخدامي سالم (به نقل اصنا زا ر و ی
كي

،ناراکمه   

 .) 1388كريگررر و هان  نوس (( ) 1999

شه یا ی نام  ن :د   
پارادايم ارزش محور براي ايجاد سازمانهای واقع ًاًا سالم ارائه دادهاند .آنها ا ارز 

صداقت و راستگویی ،اعتماد ،تواضع ،بخشش ،د سل وز ،ي قدرشناس ،ي خدمت ،و آرامش و ص حل
یکنند كه متما لي به غا يي بودن دارند و به خودي خود مطلوبند و هر ادك  مم ممم میییتواننددد
را مطرح م 
ابزاري براي ايجاد شا سي تگي فردي و سازماني بيشتر باشند و اثربخشي و سالمت سازماني را در بلند
مدت افزايش دهند (به نقل از انص اکمه و یرا را ،ن

  

 .) 1388در زمین رد ینامزاس تمالس شقن ه

استرس شغلی معلمان ابتدایی تحقیقات کمتری وجود دارد به ویژه اینکه معلمان ابت یاد ی الومعم    
از معلمانی هستند که دارای تحصیالت کارشناسی و پایین تر هستند ،سابقه شغلی کمتری دارند و
اصوال معلمان ابتدایی با وجود دانشآموزان خردس  نیدلاو رتشیب تیساسح و لا د طیارش یارا      
ویژه تری به نسبت معلمان سایر مقاطع ه رد دنچ ره .دنتس بر شذگ تاقیقحت یخ ت ریثات ه وج     
سازمانی بر استرس شغلی(رجب پور 137 7 ،؛ قدسی 1386 ،؛ جولی ،الیجیو و ت

   

 2012؛ کی ،اروم

 ) 2009مورد بررسی قرار گرفته است .اما همانگونه که اشاره شد چنین تحقیقی در می ناملعم نا   
دوره ابتدایی انجام نگرفته است .بنابر آنچه گفته شد مساله پژوهش حاضر اینست که آیا سالمت
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یتواند در میزان استرس شغلی نقش معل د اذل .دشاب هتشاد شقن ییادتبا هرود نام ر       
سازمانی م 
راستای مساله مذکور ،سواالت زیر قابل بررسی است.
 .1آیا بین سالمت سازمانی و ابعاد آن با میزان استرس شغلی رابطه وجود دارد؟
شبینی استرس شغلی از روی سالمت سازمانی و ابعاد آن به چه صورت است؟
 .2مدل پی 
روش شناسی
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی ،از لحاظ جمع آوری اطالعات ،توصیفی از نوع هبستگی
است .ابزار جمع آوری تحقیق شامل دو پرسشنامه است .پرسشنامه استرس شغلی شامل  20گویه
ًال موافقم ،موافقم،
آر اس الیوت در سال (  ) 1994است که پاسخ دهندگان در طیف لیکرت (کام ًال
ًال مخالفم) آن را عالمتگذاری کردند .پرسشنامه توسط چند متخصص بازبینی شده و
مخالفم ،کام ًال
در مورد گویههای اولیه اصالحاتی اعمال شد .آلفا کرونباح محاسبه شده بر  ،همانشسرپ یا (( ((( ) 0/ 77
محاسبه شد .پرسشنامه دوم در مورد سالمت سازمانی مدرسه ( )OHSاست .پرسشنامه مذکور شامل
یدهد ،زی خر دا
یدهد ،گاهی رخ م 
 03گویه است که افراد نمونه در طیف لیکرت (به ندرت رخ م 
یافتد) نظراتشان را در آن م سکعن
میدهد ،همیشه اتفاق م 

هدش هبساحم حابنورک یافلآ .دندرک

برای این پرسشنامه (  )0/ 69نشان از پایایی مناسب اب تمالس ریغتم یریگ هزادنا یارب راز

هسردم

    
      

است .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر تبری رد هک تسا ز هیحان جنپ      
آموزشی تبریز در مدارس مشغول به کار هستند .تعداد  120نفر از جامعه ب لکش ه

ومن ن یریگ ه     

خوشهای برای نمونه آماری انتخاب شدند .دادهها با نرم افزار «اس پی اس اس» مورد تحلیل قرار
گرفتند که نتایج آن در ادامه ارائه میشود.
یافتهها
برای بررسی س ،قیقحت تالاؤ

صه امآ یا ر یگنایم ی ن نینچمه و درادناتسا فارحنا و        
خاش صصص صصص

ماتریس همبستگی مربوط به استرس شغلی ،سالمت سازمانی و ابعاد آن محاسبه شده است که در
جدول ( )1آورده شده است.
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برای پاسخ به سؤال اول تحقیق مبنی بر رابطه بین س و ینامزاس تمال

بیرض زا یلغش سرتسا      

همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج اجرای آزمون همبستگی پیرسون نشان میییده هک د   
ب نازیم و یلغش سرتسا نی دح رد ینامزاس تمالس       

  

      37ص ینعم و یفنم یگتسبمه مد

      

داری(  )p =>0/ 01وجود دارد .همچنین دادههای جدول ( )1نشان میدهند که همه ابعاد سالمت
سازمانی با استرس شغلی همبستگی منفی معنی داری دارد .به عنوان مث تمالس داعبا نایم زا لا     
سازمانی« ،روحیه»« ،تمرکز» و «رهبری» بیشترین همبستگی را دارد که به ترتیب شدت آنها برابر
با (  )-. 708 ( ،)-. 725 ( ،)-. 726میباشد و کمترین همبستگی مربوط به «س گزا ا اری» و «ک ربرا ددد»
به ترتیب با شدت (  )-. 297 ( ،)-. 204است.
برای پاسخ به سؤال دوم تحقیق از رگرسیون خطی استفاده شده اس نآ تابساحم جیاتن و ت

رد

  

یتواند
یدهد که مدل مذکور م 
جداول  4 ،3 ،2آورده شده است .دادههای جداول  2و  3نشان م 
در حد  63درصد واریانس استرس شغلی را با توجه به ابعاد سالمت سازمانی تبیین کند.

یشود ،مجذور ضریب همب  یگتس ( (  ) 0.672محاس هدش هب   
همان طور که در جدول ( )2مشاهده م 
است .این موضوع نشان میدهد که در  26صدم از پراکن دهاشم یگد ه  هدش  در رتسا س یلغش       
توسط متغیر س و ینامزاس تمال

سها ای آن تبی م یبسن نی ییی ییییش ششود .همچن بیرض نی   
ایقم ریز سسسس سسسس

همبستگی نشان میدهد که مدل رگرسیون خطی انجام شده میتواند تا حدی بر یبت یا ی مهس ن    
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نسبی استفاده شود .همچنین با توجه به مجذور ضریب همبستگی استاندارد ش  هد (( )6.0میییت ناو
   

گفت که مدل انتخاب شده 60 ،درص  )یلغش سرتسا( کالم ریغتم سنایراو د ر هب ا اسح ب   
یآورد.
م 

دادههای جدول ( )3نشان میدهد که نسبت  Fبدست آمده ( ) 35 .32در سطح یک درص اطخ د   
یتوان قضاوت کرد که بین متغیرهای سالمت سازمانی و استرس ش یلغ
معنی دار است .بنابراین م 
رابطه معنی داری وجود دارد؛ و حداقل یکی از ضرایب رگرسیون ،معنی دار است.
جدول ( )4مربوط به ضرایب رگرسیون پیشبینی استرس شغلی از روی سالمت سازمانی ،آم هرا
( )Tو سطح معنی داری آن است.

با توجه به ضرایب همبستگی معنی دار بین استرس شغلی و ابعاد سالمت س نآ جیاتن هک ینامزا

رد

  

یدهد که
جدول ( )1آورده شده است همه ابعاد را وارد مدل کرده و نتایج اجرای رگرسیون نشان م 
با وجود همبستگی معنی دار همه ابعاد سالمت سازمانی با استرس ش ناگادج تروص هب یلغ ه اما      ،
جدول شماره ( )4نشان میدهد که در تعامل با سایر ابعاد سه متغیر «تمرکز»« ،روحیه» و «رهبری» به
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ترتیب با دارا بودن ضرایب (  )-. 271 ( ،)-. 332و( )-. 35 2نقش مؤثرتری را در میزان اس یلغش سرت   
یتوان نوشت:
دارند .بنابر این مدل ریاضی این رابطه را به ش لک زیر م 
بحث و نتیجه گیری
استرس شغلی پیامدهای فراوانی دارد .استرس شغلی عوارض منفی زی یاهدمایپ عقاوم یضعب رد و دا     
جبران ناپذیری را متوجه فرد و سازمان میسازد .در سطوح بدون استرس ،افراد سطح عملکرد خ ار دو
یکنند .تحت این شرایط افراد انگیزش خاصی ندارند .با فشار فیزیکی مربوط به اس یلغش سرت   
حفظ م 
یبینند .سطح عملکرد م ای دایز تسا نکم    
ًال علتی برای تغییر سطح عملکرد نم 
مواجه نیستند؛ و احتما ًال
ًال موجب تغییر نمیش رفا ،رگید یوس زا .دو اد     
کم باشد ،در هر حال عدم وجود استرس شغلی احتما ًال
تحت شرایط استرس شغلی ضعیف به اندازه کافی انگیخته میشوند تا عملکرد خود را اف .دنهد شیاز   
یکند .سرانجام تحت شرایط استرس شغلی زیاد ،توج و ه
استرس به میزان کم به عنوان محرک ع لم م 
انرژی فرد معطوف به خود میشود؛ و انرژی موجود در جه  نازیم شهاک ت ا رتس س هدافتسا دروم        
قرار میگیرد؛ و انرژی زیاد برای عملکرد باقی نمیماند.
در نتیجه این تحقیق مشخص ش  ینامزاس تمالس نیب هک د م نازیم و سراد  یلغش سرتسا ر هطبا    

      

معکوس وجود دارد به عبارت دیگر هر چه س الاب یلغش سرتسا نازیم دشاب نییاپ ینامزاس تمال         
میرود و در حقیقت شدت این رابطه در حد ( )0/37میباشد .این یافتهها با نتایج تحقیق و نگيلاك تا
هيگينس ،)6 00 2( ،اليدن و كلينگل (  ،) 2000قدسی(  ) 1386و رجب پ  رو ( ( ) 77 31مطابق .دراد ت
پژوهش قدسي(  ) 1386نشان داد استرس شغلي معلماني كه در جو س راك لوغشم هتسب ينامزا     
هستند باالتر از آنها يي است كه در جو سازماني باز كار ميكنند .رجب پور(  ) 77 31در پژوهشي
دريافت استرس شغلي دبيران در مدارسی که داراي جوی سالم و پویا هستند کمتر است .به زعم
نيوال نیز سالمت سازماني موضوعي كلي است كه با سه مجموعه فشار روان ،ي استرس ،بهداشت
روانی و اخالق در سازمانها ارتباط دارد( به نقل از عباسپور  .)3 39 1هر چند برخی از تحقیق یتا
یکند که با نتایج این تحقیق همخوانی ندارد.
مانند (جمشيد نژاد ،بی تا) چنین رابطهای را تایید نم 
اما به هر حال اگر به سازمان سالم به عنوان س سي تم نگاه كنيم در چنین حالتي سالمت س ار ينامزا
نه در بهداش ر و ينامسج تمالس و ت و نكراك ينا ا و يدرف تروص هب ن گر رد هكلب ،يهو

        

یکنیم .امروزه ،سازمانها به عنوان موجود زنده اي كه
موجوديت و بقاي خود سازمان جستجو م 
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یشوند (سید جوادین ) 1392 ،ب ا هنوگ ه ييييي
یباشند ،تصور م 
داراي هويتي مستقل از اعضا خود م 
یتوانند ،رفتار كاركنان را تحت تأثير قرار دهند .اين شخصيت و هويت
كه با اين هويت جديد م 
یتواند داراي سالمت سازماني و يا ب مي اري باشد (س ،یچتعا
م 

 .) 1392ب عبا هب هجوت ا ا یتمالس د      

سازمانی میتوان نتیجه گرفت وضعیت مناسب سازمان در تمرکز بر رتسب داجیا ،فادها  ،بسانم     
یتوان ملاس وج داجیا رد د     
قابل اعتماد ،انعطاف پذیر و خالق برای مبادله و استفاده از اطالعات ،م 
شه ثوم یلغش یا ر دوجو .دشاب       
در سازمان کمک کند که این امر هم میییتوان نت شهاک رد د ششش ششش
حمایت داخلی در سازمان میتواند به کارکن  کمک نا ک هک دن

رگزاغآ ،دیدهت و سرت نودب        

ارتباطات خوب و سالم در سازمان باشند.
چنانچه از نتایج تحلیل رگرسیون برای پاسخ به س دش صخشم قیقحت مود لاو

،هیحور دعب هس       

شبینی کنندههای خوبی برای استرس شغلی باشند .تحقیقات
تمرکز بر اهداف و رهبری میتوانند پی 
كا يل گن و هيگينس( ،)6 00 2نریمانی و ارجمند(  ،) 1386كريگر و هانسون (  ) 1999نیز از نتایج این
یکنند .برای مثال كريگر و هانسون (  ) 1999اپ كي رادا ب روحم شزرا مي ر يا     
تحقیق پشتیبانی م 
تگویی ،اعتماد،
شهایی مانند :صداقت و راس 
ايجاد سازمانهای واقع ًاًا سالم ارائه دادهاند .آنها ارز 
تواضع ،بخشش ،د سل وز ،ي قدرشناس ،ي خدمت ،و آرامش و صلح را مطرح میکنند ليامتم هك
یتوانند ابزاري براي ايج يگتسياش دا   
به غا يي بودن دارند و به خودي خود مطلوبند و هر كدام م 
فردي و سازماني بيشتر باشند و اثربخشي و سالمت سازماني را در بلند م هب( دنهد شيازفا تد     
نقل از انصاری و ه ،ناراکم

 .) 1388همچن و نگيلاك نی

 سنيگيه ((( (((( )6 00 2در بررس وخ ی دد ددد با

عنوان« استرس شغلي :ريشه يابي و پيامدها » عوامل موثر در ايجاد استرس شغلي را محيط ناس ملا
تهاي كار ،ي ابهام نقش ،تعارض نقش ،فقدان استقالل كار ،ي موانع
كار ،بار شغلي  ،انزوا ،ساع 
توسعه شغل ،ي مش لك در برقراري روابط با مديران و ه ،ناراكم  مكحت م يد ر ذا و رازآ ،يتي ييييييييي ت،

جو سازماني برشمردند .آرنيتز و آرنيتز ) 2011 ( 1در نتیجه تحقیق خود بیان كردند كه تمركز بر
بهبود محيط روان شناختي كار به كاهش استرس كاركنان و بهبود بهداشت رواني آنها ا كمك
مي كند .چنانچه در مبانی نظری بیان شد «روحیه عبارت از اط يم نان ،ه يدردم

 ،،،اعت ام ددد و اح اس سسس

انجام كار است كه بين هيات آموزشي وجود دارد»(هوي و م ،لكسي ترجمه سيدعباس هداز ، 1387 ،،،

1. Arnetz & Arnetz
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ن حاللل
ص  ،) 261،263و در اين حالت معلمان احساس خوبي نسبت بههه گيدكي ررر داشتههه و در عين ن
یدهند .معلمان با روحیه باال از جانب ه و ناراکم
یکنند كه كار خود را به خوبي انجام م 
احساس م 
یکنن ،د گيدكي رر ررر را دوستتت دارنددد و بههه اك ررر خوددد عش ققق
محیط کاری خود احساس همدردی م 
یورزند ،به كي ديگر كمك
م 

ت بههه مدرسههه خ دو  ،،،اح اس سسس غروررر و افتخاررر میییکنند
كرده و ن بس ت ت

یتواند
(دیویس به نقل از رجایی پور و ه کم اران .) 1387 ،حس اعتماد و همدردی در محیط کار م 
در کاهش تنشهای شغلی موثر باش  دنمجرا و ینامیرن هطبار نیا رد .د ((((( ((((((  ) 1386در تحقیق دوخ   
دریافتند که روحیه دبیران در جو حمایتی و با رفتار معتمدانه معلمان رابطه معن نینچمه .دراد راد ی   
نتایج تحقیق س  یدنوالق و هداز سابعدی

(( (((  ) 1384نش م نا یی یییده وج نیب هک د

هیحور و ینامزاس       

کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
همچنین فرایندهای رهبری اثربخش میتواند م لمک خوبی برای روحیه ب الا باش  زلیام .د (( ((( ) 1965
ت بههه
ش معل ر نام اا ن بس ت ت
یکند که مدير مدرسه به عنوان رهبر رسم ييي بايددد بكوشددد تا ا ب ني ش ش
بیان م 
ش دهددد و در
یشود ،اف ياز ش ش
روشهای مختلفي كه از طر قي افكار و انديشههاي گروهي حاصل م 
م يگ  یگنا ووو اتحاددد گروههه
جريان به وجود آوردن بهبود دائ ،يم رهبر ييي رسم ييي با د دي ررر تح يك م م
بكوشد و فعالیتهای تجربي و عل يم آنان را ارج نهد و به سرمایه انديشه ج يمس آنان بيفزايد و
روح اعتماد و آرامش را در ايشان به وجود آورد .نریمانی و ارجمند (  ) 1386بی م نا یی یییکنن هک د   
رفتار رهبری اگر به صورت حمایتی باشد و با رفتار هوشمندانه و معتمدان دشاب هارمه ناملعم ه     
میتواند در روحیه دبیران موثر باش م یوج نینچ .د ی ییی یییییتوان م رد از شنت وج داجیا زا د در هس      
جلوگیری کرده و در نتیجه استرس شغلی را در مدارس کاهش دهد.
نتایج تحقیق همچنین بیان میکنند که تمرک دها رب دیکات و ز ا  ف د  هسردم طیحم ر در نازیم        
صو
ح تخصص ص
اس املعم یلغش سرت ن يكأت هب زکرمت .دراد شقن  ددددددد دددددددد س امزا ننن برا ييي ارتقاءءء سطح ح
تهای فني معلمان در راستای اهداف آموزشی اشاره دارد (هو ييي و م ،لكسي
مهار 

دیس همجرت    

عباس زاده.) 1385 ،
تخصص و كارا يي نيروهاي س و ينف حوط

دا ا  ير

عع عععامل هم رايسب م رد ي

رمتسم دوبهب و دشر

    

سازمان و بقاي آن است .وقتي اين نيروها از قب لي معلمان و كاركنان عملكرد مطلوبي داشته باشند
در حقیقت به اثربخشي س سي تم مدرسه كمك

كرده و نقش خود را به عنوان خرده س سي تم جامعه

اجرا کردهاند و در اين صورت سطح اداري میییتوان  رد د جج جججذب من  يارب تاليهست و عبا ا هماد     
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فعا يل ت س سي تم موفق باشد .اثربخشي مدرسه باعث خواهد شد نه  ،فادها نييعت رد يدا ف سل ف ،ه    
ارزشها ،ق ،نيناو

و اهرايعم گ ارف لرتنك ر  يشزومآ یاهد و پ  ر ار هسردم ياضعا ...و يشرو          

مشاركت دهد؛ و اين مشاركت مزاياي ب يس اري از قب لي بهبود م اك رمتس راي ييييي فر ،ينامزاس و يد
امن تياضر ،يناور و يلغش تي اك رنانک

جر بابرا و و زفا ،ع ا دش هتخانش ،شزيگنا شي ن       

        

     

استعدادها و فراهم ساختن زمينه شكوفا يي آنها ،ترويج روح ن و يملع ركفت هي و وآ ر جيورت ،ي      
روحيه ه كم ار ،ي ه يم اري و هم افزا ،يي فراهم شدن زمينه انتقادات و پيشنهادات سازنده ،تسريع و
تصريح فرايند تص يم م يگ ري در سازمان و ...خواهد شد
مدارس سالم ،خواهان مديراني با نفوذ هستند ،م ادم نيا ناريد ر گژیو اب تسا مزال س یی ی ییی یییییییه یا
سازمان سالم آشنا يي كامل داشته باشند و خود افرادي متخصص و رهبر در زمينه كاريشان باشند،
رهبر بودن مدير سبب ايجاد روحيه عل ،يم وظيفه شناس  يناور تشادهب نتفر الاب و ي ا ياضع       
یدهد.
مدرسه شده ،كارا يي فردي و گروهي معلمان را افزايش م 
پيشنهاد میشود كه در زمين و موهفم ه اب و ينامزاس تمالس تيمها

فتسا ا و ناصصختم زا هد       

صاحبنظران ،دورههای آموزش ضمن خ يدم يارب تمد ر لعم و نا م ازگرب نا ر .دوش 

اريدم ننننننن نننننننن

میتوانند جهت آگاهي از سالمت سازماني مدرسه و رابطه آن با متغيرهاي مرب يشخبرثا هب طو

   

س سي تم مدرسه با استفاده از ابزار سنجش سالمت سازماني و ابزار مربوط به هر ی ياهريغتم زا ک   
اثربخشي تحق قي كنند و اقدامات الزم را در جهت بهبود اثربخشي مدرسه انجام دهند.
شبین تسا ی ر یلغش س    
همچنین با توجه به اینکه رهبری به عنوان بعدی از سالمت سازمانی در پی 
معلمان موثر است پیشنهاد میشود در انتخاب مدیران مدارس ،نظر معلمان و میزان جاذبه مدیر از
جانب معلمان بررسی شود .و حتی در گزينش مديران ،مهارتهای فن ،ي انساني و ادرا يك آنها را
ارزيابي شود و آموزشهای الزم به آنها ارائه شود .مديران مدارس بايد با استفاده از مشاركت دادن
اعضاي مدرسه در تص يم م يگ ري و حل تعارضات ،ايجاد نظام پيشنهادات ،كمك
ج و يمس

ب  نیمأت ه ن ياـــهزاي    

ازگرب ،يناور ر رود ي هههههه ههاااي آموزش  ،يرالاس هتسياش ،مزال ي ا داجي و تيقالخ هيحور   

نوآوري ،روز آمدی و اس و نارواشم زا هدافت

       

حاص ببب ببببنظر  ينامزاس تمالس دنناوتب ات نا م ار هسرد       

تض يم ن كنند که در نتیجه آن استرس شغلی کاهش یابد.
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منابع
آرمیچ ،ل ترنس ( .)3 38 1مردم در سازمانهاا و زمینههه رفتاررر س نامزا ییی  ،ترجمههه ح کش نیس ر ارهت ،نک ننن نننن
انتشارات رشد.

آزاد مرزآبادی ،اسفندیار و غالمی فشارکی ،محمد (  .) 1390عوامل موثر بر اس ،نایماظن یلغش سرت    مجل ط ه ب
نظامی.6-1 :)1( 31 ،
اباذری ،فرخ؛ عباسزاده ،عباس؛ عر ،ب

وصنم ر (( ((( .)3 38 1بررس و نازیم ی

رتسا عبانم س د  ر ،یراتسرپ نایوجشناد       

مجله علمی-پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،شماره .13- 23 :1
س .ترج ی هم
اس .چا ،اروت ب (( ( .) 77 31است رتسا ای سر سس سسسس سس

یرپ ر تسداد خ ا رهت .لوا پاچ ن ا اشتنا :ن را تتتتت ت تتتتتت تتتتت
ت

رشد.
انصاری ،محمد اسماعیل؛ استادی ،حسین؛ جاوری ،فرشته (  .) 1388بررسي رابطه بين سالمت سازماني و نگرشهای
مثبت كاري كاركنان در ادارات امور مالیاتی استان اصفهان .فصلنامه ماليات ،دوره جديد ،شماره  ،6ص :ص
. 41 - 65
باندی ،جوزف؛ وایلز ،جان(  .) 1382نظارت در مدیریت ،ترجمه محمد رضا بهرنگی ،تهران ،کمال تربیت.
جاهد ،حسین علی (  .) 1384سالمت سازمانی ،ماهنامه تدبیر ،شماره  ، 146ص . 18
خوینژاد ،غالمرضا؛ رجایی ،علیرضا؛ شکیب ،عبدالحمید؛ رحیمی ،فاطمه (  .) 1387مقا سي ه استرس ش ناريدمرد يلغ   
مدارس با منبع كنترل دروني – بيرون ،ي فصلنامه تخصصي پژوهشنامه تربيتي ،ش هرام

 ، 16دوره  ،4ص - 17

.1
ديو ،سي يك ت؛ نيواستروم ،جان( ) 77 31رفت اک رد یناسنا را ررر رررر ،ترج اراشتنا ،نارهت ،یسوط یلع دمحم هم ت       
مدیریت دولتی.
راس ،رن ،لاد يامتلآ رر ررر ،ا يل زاب ( ،ت

 ) 1385استيلغش سر  ، ،،،،ترج پاچ  ،اضرمالغ ،روپ هجاوخ هم :نارهت ،لوا         

انتشارات بازتاب.
یهای م يتيريد
رجا يي پور ،سعيد؛ پورپيرعل ،ي زهرا؛ سل ،يمي قربانعلی (  .) 1386رابطه ميزان مشاركت در تص يم م گیر 
با سطح روحيه اعضاي هيات عل ،يم مدیریت اطالعات سالمت ،دوره چهارم ،شماره  ،1صص . 106 - 99
رجب پور ،محمدرض ( ا  .) 77 31بررسي رابطة بين جو سازماني مدارس با ميزان استرس شغلي دب ناري
دبيرستا نهاي شيراز ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه شيراز.
زار ،ع مهدی؛ قضاوتی ،محسن؛ باقرائت ،علیرضا و بهجتی اردکانی ،مهدی (  .) 1388بررسي استرس ش ششغلي و ارتب طا
آن با رضايت شغلي در بين كاركنان اتاقهاي كنترل شركت پااليش نفت بندرعباس ،هم ملا نيب شيا ل يل    
 HSEدر صنعت نفت و گاز.

38

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال نهم  /شماره دوم /تابستان 1394
فص 

زاهد بابالن ،عادل؛ ع کس ریان ،مصطفی؛ بهرنگی ،مح اضر دم ؛؛ ؛؛؛ ن ،یردا

هللا تزع (((((  .) 1387بررس تمالس طابترا ی    

سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستانهای پسرانه استان اردبی ،ل

مطالعات تربیتی و روانشناس ییی ،

دوره  ، 9شماره  ،2ص از  127تا . 148
ساعتچی ،مح  دوم ((  .) 1392روانشناسی کار (ک یریدم و نامزاس ،راک رد یسانشناور دربرا ت ))))) )))))).تهر ،نا
انتشارات ویرایش.
سیدجوادین ،سید رضا (  ) 1392مبانی سازمان و مدیریت ،تهران انتشارات نگاه دانش.
سيدعباس زاده ،ميرمحمد؛ قالوند ،ي حسن (  .) 1384بررسي نگر وج هب ناريبد ش

اب نآ هطبار و ينامزاس هيحور

      

دبيران در دبیرستانهای دخترانه ،اندیشههای نوین تربیتی ،دوره  1شماره  2صص . 110 - 89
عباس پور ،عباس( .)3 39 1مدیریت منابع انسانی پیش هدرکیور :هتفر اا ااا ،فراین هدرکراک و اهد اا ااا  ،تهر ،نا
سمت.
عباس زاده ،سید محمود ( )3 38 1اصول و مفاهیم مدیریت ،چاپ دوم ،تهران نشر :سروش.
عبدالتاجدين ،ي پرو  زي (( ) 77 31بررسي رابطه فشارهاي رواني شغلي ناشي از تعارض و ابهام نقش ،ماهيت
كار ،سرپرست ،همكارن ،حقوق و دستمزد و ترفيعات شغلي با تعهد سازماني و عمل يلغش درك   

كاركنان صنايع خودروسازي ايران شركت پارس خ ردو ووو ،پا گشناد ،دشرا يسانشراك همان ناي اه      
تبريز.

عبد ،ي هما و شهباز ،ي يل لي (  .) 1380استرس ش راتسرپ رد يلغ ا رد لغاش ن

      

م شخب ر هژيو ياهتبقا و ب نآ طابترا  ا

فرسود يگ شغلي آنه ،ا مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد،
. 58 - 63 :)3(9
س و وناك ننن كنت اريدم لر نن ننن
عزيزي مقدم ،ابوبكر(  .) 1385بررسي رابطه بين سالمت سازماني م راد س س
مدارس شهرستان مهاباد ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه اروميه دانشكده ادبيات و علوم انساني.
عسگریان ،مصطفی .) 1384 ( .روابط انسانی و رفتار سازمانی ،تهران انتشارات امیر کبیر.
ش ،ش هرام
عالقه بند ،علی ( .) 78 31سالمت سازماني مدرسه ،فصلنامه مديريت در آم ورپ و شزو ر شش شش

 ، 21ص

. 14
قدس ،ي احقر(  .) 1386بررسي نقش ج رد هسردم ينامزاس و رتسا س د نارواشم يلغش  ور تم ه و ت رهش هطس ه ،نار

      

تازهها و پژوهشهاي مشاوره.52- 40 :) 23 ( 6 ،
لنچیونی ،پاتریک (  ) 1387چهار دغدغه مدیران ،ترجمه فضل اهلل امینی ،تهران ،ناشر مدیریت فردا.
نر مي ان ،ي محمد و ارجمند ،جاو  دي ((  .) 1386بررسي رابطه بين جو سازماني و روحيه دبيران دبیرستانهای
دولتي و غير انتفاعي ،اندیشههای نوین تربیتی دوره  3شماره  3و  4صص . 93 - 81
نر مي ان ،ي محمد؛ ارجمند ،جاويد (  .) 1386بررسي رابطه بين جو سازماني و روحيه دبيران دبیرستانه و يتلود یا
انتفاع ،ي اندیشههای نوین تربیتی دوره  3شماره  3و  4صص . 93 - 81

ريغ    
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