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چكيده
در اين تحقيق به بررسي رابطه سالمت سازماني با عملكرد مديران آموزش و پرورش منطقه  9شهر تهران در سال تحصيلي 9833-9839مورد بررسي
قرار گرفته است  .طرح تحقيق حاضر از نوع همبستگي ميباشد .جامعه آماري تحقيق حاضر نيز تمامي معلمان مقطع متوسطه منطقه  9شهر تهران در سال
تحصيلي  9833-9839ميباشند كه از اين تعداد  921نفر با استفاده از فرمول حجم نمونه كوكران انتخاب شده اند  .در اين تحقيق براي جمع آوري
اطالعات از پرسشنامه سالمت سازماني و پرسشنامه عملكرد استفاده شده است  .در تحقيق حاضر چهار فرضيه در مورد همبستگي سالمت سازماني و
عملكرد فني انساني ادراكي و عملكرد كلي مديران مطرح شده است  .با استفاده از مدل آماري رگرسيون چندمتغيري به آزمون فرضيههاي تحقيق پرداخته
شده و يافته هاي تحقيق نشان داد كه بين عملكرد فني ،عملكرد انساني و عملكرد ادراكي مديران با سالمت سازماني ارتباط مثبت معنيداري در سطح
 α=1/19وجود دارد .بدين ترتيب كه با افزايش عملكرد مديران در هر سه بعد فني ،ادراكي و انساني ،سالمت سازماني نيز افزايش مييابد.
کليد واژگان :سالمت سازماني ،عملكرد مديران

مقدمه

تجاري و ديگر سازمانها ،نقش فعالي را بازي ميكنند.

سالمت سازماني از جمله سازههايي است كه از عوامل

پويايي شيوههاي نظارت و فعال بودن آنها ،ميتوانند به

بسياري تأثير ميپذيرد كه ميتواند در دستيابي به اهداف

اصالح انحرافات و تطابق عملكردها با اهداف سازمان

سازمان مؤثر واقع شود ،منجر به اثربخشي سازمان گرديده

بيانجامند .شيوههاي نظارت در فرايند مديريت و رابطه با

و در نهايت در سوددهي و بازدهي سازمان كارايي داشته

تمامي عناصر مديريت و برنامهريزي نيز رابطة ويژهاي

باشد .سالمت سازماني ،فراتر از اثربخشي بوده و به

دارد .بدين صورت كه چنانچه سازمان در جهت اهداف

مجموعهاي از خصايص سازماني نسبت ًا پردوام اطالق

ويژة خود تعيين شده باشد ،ممكن است وقايعي اتفاق

ميگردد .يك سازمان سالم نه فقط در محيط خود پايدار

بيافتد كه سازمان را از هدف خود دور كند ،اما اگر

ميماند ،بلكه در درازمدت نيز قادر است به اندازة كافي با

شيوههاي نظارتي اصولي باشد ،با اقدامات اصالحي خود

محيط خود سازگار شده ،تواناييهاي الزم را براي بقاي خود

ميتواند سازمان را به صورت سيستماتيك تنظيم نمايد

ايجاد نموده و آن را گسترش دهد (مايلز9999 ،؛ به نقل از

(زنگل.)9831 ،

بهرنگي.)9831،

بنابراين ،سالمت سازماني اهميت ويژهاي را در راهبرد يك

سالمت سازماني از عوامل بسياري از جمله شيوههاي

سازمان و عملكرد مطلوب در جهت پيشبرد اهدافش ايفا

نظارت ،كنترل ،ويژگيهاي شخصيتي مديران ،كيفيت

مينمايد .بهگونهاي كه بسياري از متخصصان اعتقاد دارند

زندگي ،ثبات مديريتي و همچنين عملكرد مديران و

كه اهداف سازمان بر محور سالمت آن  ،استوار است و

كاركنان تأثير ميپذيرد .شيوههاي نظارت در موسسات
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فرضيه های فرعي

اقدامات موثر در راستاي ارتقاي رفتار شغلي بدون سالمت

بين سالمت سازماني با عملكرد فني مديران

سازمان موثر واقع نميشود (دفتر بينالمللي كار.)2111 ،

-9

براساس نظريه رابينز سالمت سازماني بر مبناي هفت بعد

آموزش و پرورش منطقه  9شهر تهران رابطه معني داري

مطرح ميشود .اين ابعاد تحت عنوان بعد روحيه ،بعد تاكيد

وجود دارد.
بين سالمت سازماني با عملكردانساني مديران

علمي ،بعد مراعات ،بعد ساخت دهي ،بعد نفوذ مدير بر

-2

افراد مافوق ،حمايت منابع و امكانات و بعد يگانگي

آموزش و پرورش منطقه  9شهر تهران رابطه معني داري

تعريف ميشوند .با بررسي دقيق وضعيت سالمت سازماني

وجود دارد .
بين سالمت سازماني با عملكرد ادراكي مديران

در ابعاد سه گانه ميتوان به شناخت دقيق سالمت سازماني

-8

با عملكرد ،پرداخته و از اين طريق بتوان عملكرد را افزايش

آموزش و پرورش منطقه  9شهر تهران رابطه معني داري

داد و سازمانها و مراكز آموزشي با ارتقاء سالمت سازماني،

وجود دارد .

عملكرد مديران را با هداف مورد نظر هماهنگ سازند
(عالقهبند.)9833 ،

روش پژوهش

از ديگر عوامل مؤثر در عملكرد مديران ،سالمت سازمان

طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگي ميباشد .در

ميباشد .به عبارتي ديگر ،يكي از اركان اساسي در ارزيابي

پژوهش فوق به بررسي رابطه بين متغير مستقل (سالمت

عملكرد كاركنان ،انطباق و هماهنگي عملكرد آنها با

سازماني) و متغير وابسته (عملكرد) پرداخته ميشود.

ويژگيهاي فرهنگي آن سازمان ميباشد .بنابراين ،هر قدر

جامعه آماري

ميان شاخصهاي فرهنگي يك سازمان و ويژگيهاي

جامعه آماري اين پژوهش را تمامي معلمان مقطع متوسطه

عملكرد اعضاي آن سازمان تطابق بيشتري وجود داشته

منطقه  9شهر تهران تشكيل ميدهند .با توجه به اينكه

باشد ،بستر مناسبي جهت يكپارچگي و وحدت سازمان

امكان دسترسي به فهرست تمامي اعضاء جامعه امكانپذير

فراهم ميگردد .اين بستر مناسب زمينهساز روابط ايدهآل و

بوده و ميتوان فهرست كاملي از تمامي افراد جامعه تهيه

شكوفاسازي استعدادهاي بالقوه و همچنين تشكيل يك

نمود .از اينرو ،جامعه پژوهش حاضر در حيطه جوامع
محدود9

فرهنگ سازماني مطلوب و در نتيجه سالمت سازماني بوده
و باعث كارآفريني و در نتيجه افزايش عملكرد مديران

قرار ميگيرد.

نمونه و روش نمونهگيری

ميباشد (مدني.)9839 ،

با توجه به اينكه جامعة آماري پژوهش فوق در حيطة

با توجه به مطالب فوق هدف تحقيق حاضر بررسي ارتباط

جوامع محدود قرار ميگيرد و امكان تهيه فهرستي از تمامي

سالمت سازماني با عملكرد مديران آموزش و پرورش و

اعضاء آن وجود دارد و با تأكيد بر اينكه تعداد كل جامعة

ارائه راهكارهاي مطلوب جهت ارتقاي كيفيت آموزشي مي

آماري معلمان منطقه  9شهر تهران  9833نفر ميباشد،

باشد .در اين راستا يك فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي

بنابراين با استفاده از فرمول حجم نمونه كوكران به تعيين

تدوين شده است .

حجم نمونه پرداخته و حجم نمونه  921انتخاب گرديد.

فرضيه اصلي  :بين سالمت سازماني با عملكرد مديران
آموزش و پرورش منطقه  9شهر تهران رابطه معني داري

ابزار اندازهگيری

وجود دارد.

در پژوهش حاضر از دو ابزار متفاوت جهت اندازهگيري
متغيرهاي پژوهش استفاده به عمل آمده است كه هر دو
1 - Limit
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ابزار پژوهش پرسشنامه بوده و شامل پرسشنامة سالمت

با استفاده از روش آلفاي كرانباخ رقم  1/33را بدست آورده

سازماني و پرسشنامة عملكرد ميباشند كه به ذكر

است .همچنين در اين تحقيق مجدداً با استفاده از روش

ويژگيهاي روانسنجي آنها پرداخته ميشود.پرسشنامة

آلفاي كرانباخ ،اعتبار پرسشنامه محاسبه شده و رقم 1/31

سالمت سازماني شامل  11سوال ميباشد و سه سطح فني

بدست آمده است.

،اداري يا مديريتي و سطح نهادي را اندازهگيري ميكند
الزم به ذكر است  ،كه اين پرسشنامه توسط خانلو (،)9831

روش آماری

مورد رواسازي و اعتباريابي قرار گرفته و ضريب اعتبار را

با توجه به موضوع پژوهش حاضر كه به بررسي رابطه بين

 1/39به دست آورده است .همچنين ،ضريب اعتبار

سالمت سازمان و عملكرد ميپردازد ،ابتدا به محاسبه

پرسشنامة فوق در اين تحقيق ،از طريق ضريب آلفاي

شاخصهاي آمار توصيفي پرداخته شده است .بدين ترتيب

كرانباخ بدست آمده و رقم  1/91ميباشد.پرسشنامة

كه براي توصيف متغيرهاي تحقيق كه همگي كمي و

عملكرد مديران شامل  89سؤال ميباشد كه با توجه به

پيوسته ميباشند ،از شاخصهاي گرايش مركزي (ميانگين)

طيف ليكرت از خيلي زياد تا خيلي كم را در بر ميگيرد.

و شاخصهاي پراكندگي (انحراف معيار) استفاده به عمل

اين پرسشنامه نيز كه توسط سوروينو (،)9999

آمده است .در راستاي تحليلهاي استنباطي و با تأكيد بر

ساختارسازي شده است ،داراي روايي و اعتبار مطلوبي

آزمون فرضيههاي پژوهش ،از مدل آماري رگرسيون

است .بدين ترتيب كه با استفاده از روش دو نيمه كردن()9

چندمتغيري روش ورود همزمان( )2استفاده به عمل آمده

رقم  1/39محاسبه شده است .همچنين ،پرسشنامة فوق در

است.

ايران توسط عنايتي ( ،)9832مورد اعتباريابي واقع شده و

الف) توصيف دادهها

جدول شماره  .1بررسي توصيفي متغيرهاي تحقيق
شاخصهاي آماري

انحراف استاندارد

ميانگين

مديريت
سالمت سازماني

عملكرد

روحيه

82/32

1/18

تأكيد علمي

29/19

8/31

مراعات

92/92

2/99

ساخت دهي

92/31

2/32

نفوذ مدير بر افراد مافوق

99/31

2/99

حمايت منابع و امكانات

93/31

8/89

يگانگي

93/18

1/99

فني

13/91

9/39

انساني

83/99

3/81

ادراكي

19/39

91/21

جدول شماره  .2رگرسيون چند متغيري جهت پيشبيني «عمكلرد» از طريق «ابعاد سالمت سازماني»
منبع تغييرات

ميانگين مجذورات

مجموع

درجة

مجذورات

آزادي

رگرسيون

91922/13

3

9191/89

باقيمانده

13939/19

99

991/11

1- Spilit Half

ميزان

سطح

F

معنيداري

2/211

1/11

2- Enter
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با توجه به جدول فوق ميتوان مطرح نمود كه تمامي

با توجه به جدول فوق و با تأكيد بر ميزان  Fبدست آمده،

مؤلفههاي مرتبط با سالمت سازماني و عملكرد مديران با

كه باالتر از ميزان  Fجدول ميباشد و همچنين ،استفاده از

ذكر ميانگين به عنوان شاخص گرايش مركزي و انحراف

آزمون رگرسيون چندمتغيري با روش ورود همزمان،

استاندارد به عنوان شاخصهاي پراكندگي آمده است.

ميتوان مطرح نمود كه ارتباط معنيداري بين «ابعاد
سالمت سازماني» با «عملكرد» در سطح  α=1/19مشاهده

یافته های تحقيق

ميشود .به عبارتي ديگر توان پيشبيني «عملكرد» از طريق

فرضيه اصلي :بين سالمت سازماني و عملكرد مديران

«ابعاد سالمت سازماني» وجود دارد .از اينرو ،جهت

آموزش و پرورش منطقه  9شهر تهران رابطه معنيداري

شناسايي و تبيين ضرايب رگرسيون ،ضروري است تا

وجود دارد.

جدول ضرايب رگرسيون عنوان شود.
جدول شماره .3ضرايب رگرسيون مرتبط با پيشبيني «عملكرد» از طريق «ابعاد سالمت سازماني»

متغير مالك

متغيرهاي پيشبيني كننده

ميزان B

ضريب بتا

ميزانt

عملكرد

بعد روحيه

1/211

1/18

1/89

1/11

بعد تأكيد علمي

-991

-1/92

-9/19

-

بعد مراعات

8/81

1/82

2/18

-

بعد ساختدهي

1/98

1/19

1/13

1/11

بعد نفوذ مدير بر افراد مافوق

1/99

-1/19

-1/13

-

بعد حمايت منابع و امكانات

9/91

1/28

9/93

-

بعد يگانگي

1/91

1/19

1/31

1/11

سطح
معنيداري

جدول شماره  .4خالصه مدل
مدل

R

R2

R
تنظيم شده

1

1/18

1/93

1/91

خطاي
برآورد
29/83

جدول شماره  .5رگرسيون چند متغيري جهت پيشبيني «عمكلرد فني» از طريق «ابعاد سالمت سازماني»
منبع تغييرات

ميانگين مجذورات

مجموع

درجة

مجذورات

آزادي

رگرسيون

9313/99

3

211/12

باقيمانده

3821/93

99

39/32

07

ميزان

سطح

F

معنيداري

2/39

1/19
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با توجه به ضرايب بتا در جدول باال نشان مي دهد كه با

فرضيه فرعي اول :بين سالمت سازماني با عملكرد فني

تغيير يك واحد در بعد روحيه تاكيد علمي مراعات ساخت

مديران آموزش و پرورش منطقه  9شهر تهران رابطه

دهي نفوذ مدير بر افراد مافوق حمايت منابع وامكانات و

معنيداري وجود دارد.

بعد يگانگي سالمت سازماني متغير عملكرد كلي مديران

با توجه به جدول فوق و با تأكيد بر ميزان  Fبدست آمده،

به ترتيب (1/8در جهت مخالف) ( 1/92در جهت مخالف

كه باالتر از ميزان  Fجدول ميباشد و همچنين ،استفاده از

) ( 1/9 1/9 8/2در جهت مخالف )  2/8و  1/9برابر تغيير

آزمون رگرسيون چندمتغيري با روش ورود همزمان،

مي كند .

ميتوان مطرح نمود كه ارتباط معنيداري بين «ابعاد

نتايج جدول باال نشان مي دهد كه 1/93از واريانس مربوط

سالمت سازماني» با «عملكرد فني» در سطح α=1/19

به عملكرد كلي مديران توسط سالمت سازماني تبيين مي

مشاهده ميشود .به عبارتي ديگر توان پيشبيني «عملكرد

شود .

فني» از طريق «ابعاد سالمت سازماني» وجود دارد .از
اينرو ،جهت شناسايي و تبيين ضرايب رگرسيون،
ضروري است تا جدول ضرايب رگرسيون عنوان شود.
جدول شماره  .6ضرايب رگرسيون مرتبط با پيشبيني «عملكرد فني» از طريق «ابعاد سالمت سازماني»
متغير مالك

متغيرهاي پيشبيني كننده

ميزان B

ضريب بتا

ميزانt

عملكرد فني

بعد روحيه

1/18

1/19

1/91

-

بعد تأكيد علمي

-1/93

-1/19

-1/39

-

بعد مراعات

9/91

1/89

2/81

1/11

بعد ساختدهي

1/98

1/18

1/21

-

بعد نفوذ مدير بر افراد مافوق

-1/13

-1/12

-1/21

-

بعد حمايت منابع و امكانات

1/13

1/93

9/93

-

بعد يگانگي

1/91

1/11

1/81

-

سطح
معنيداري

جدول شماره  .7خالصه مدل
مدل

R

R2

R
تنظيم شده

1

1/19

1/93

1/99

خطاي
برآورد
9/89

جدول شماره  .8رگرسيون چند متغيري جهت پيشبيني «عملكرد انساني» از طريق «ابعاد سالمت سازماني»
منبع تغييرات

ميانگين مجذورات

مجموع

درجة

مجذورات

آزادي

رگرسيون

9239/21

3

939/99

باقيمانده

1393/91

99

99/11

07

ميزان

سطح

F

معنيداري

2/91

1/19
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با توجه به ضرايب بتا در جدول باال نشان مي دهد كه با

فرضيه فرعي دوم :بين سالمت سازماني با عملكرد انساني

تغيير يك واحد در بعد روحيه تاكيد علمي مراعات ساخت

مديران آموزش و پرورش منطقه  9شهر تهران رابطه

دهي نفوذ مدير بر افراد مافوق حمايت منابع وامكانات و

معنيداري وجود دارد.

بعد يگانگي سالمت سازماني متغير عملكرد كلي مديران

با توجه به جدول فوق و با تأكيد بر ميزان  Fبدست آمده،

به ترتيب (1/8در جهت مخالف) ( 1/92در جهت مخالف

كه باالتر از ميزان  Fجدول ميباشد و همچنين ،استفاده از

) ( 1/9 1/9 8/2در جهت مخالف )  2/8و  1/9برابر تغيير

آزمون رگرسيون چندمتغيري با روش ورود همزمان،

مي كند .

ميتوان مطرح نمود كه ارتباط معنيداري بين «ابعاد

نتايج جدول باال نشان مي دهد كه 1/93از واريانس مربوط

سالمت سازماني» با «عملكرد انساني» در سطح α=1/19

به عملكرد كلي مديران توسط سالمت سازماني تبيين مي

مشاهده ميشود .به عبارتي ديگر توان پيشبيني «عملكرد

شود .

انساني» از طريق «ابعاد سالمت سازماني» وجود دارد .از
اينرو ،جهت شناسايي و تبيين ضرايب رگرسيون،
ضروري است تا جدول ضرايب رگرسيون عنوان شود.
جدول شماره  .9ضرايب رگرسيون مرتبط با پيشبيني «عملكرد انساني» از طريق «ابعاد سالمت سازماني»

متغير مالك

متغيرهاي پيشبيني كننده

ميزان B

ضريب بتا

ميزانt

عملكرد انساني

بعد روحيه

-1/18

-1/12

-1/21

-

بعد تأكيد علمي

-1/93

-1/13

-1/39

-

بعد مراعات

1/92

1/99

9/12

-

بعد ساختدهي

1/88

1/99

1/39

-

بعد نفوذ مدير بر افراد مافوق

-1/99

-1/18

-1/89

-

بعد حمايت منابع و امكانات

1/38

1/29

2/39

1/19

بعد يگانگي

1/21

1/92

9/11

-

سطح
معنيداري

جدول شماره  .10خالصه مدل
مدل

R

R2

R
تنظيم شده

1

1/12

1/93

1/99

خطاي
برآورد
3/38
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منبع تغييرات

ميانگين مجذورات

مجموع

درجة

مجذورات

آزادي

رگرسيون

2138/33

3

293/99

باقيمانده

9211/11

919

99/92

07

ميزان

سطح

F

معنيداري

8/21

1/19
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با توجه به ضرايب بتا در جدول باال نشان مي دهد كه با

آزمون رگرسيون چندمتغيري با روش ورود همزمان،

تغيير يك واحد در بعد روحيه تاكيد علمي مراعات ساخت

ميتوان مطرح نمود كه ارتباط معنيداري بين «ابعاد

دهي نفوذ مدير بر افراد مافوق حمايت منابع وامكانات و

سالمت سازماني» با «عملكرد ادراكي» در سطح α=1/19

بعد يگانگي سالمت سازماني متغير عملكرد كلي مديران

مشاهده ميشود .به عبارتي ديگر توان پيشبيني «عملكرد

به ترتيب (1/8در جهت مخالف) ( 1/92در جهت مخالف

ادراكي» از طريق «ابعاد سالمت سازماني» وجود دارد .از

) ( 1/9 1/9 8/2در جهت مخالف )  2/8و  1/9برابر تغيير

اينرو ،جهت شناسايي و تبيين ضرايب رگرسيون،

مي كند .

ضروري است تا جدول ضرايب رگرسيون عنوان شود.

نتايج جدول باال نشان مي دهد كه 1/93از واريانس مربوط

با توجه به ضرايب بتا در جدول باال نشان مي دهد كه با

به عملكرد كلي مديران توسط سالمت سازماني تبيين مي

تغيير يك واحد در بعد روحيه تاكيد علمي مراعات ساخت

شود .

دهي نفوذ مدير بر افراد مافوق حمايت منابع وامكانات و

فرضيه فرعي سوم :بين سالمت سازماني با عملكرد ادراكي

بعد يگانگي سالمت سازماني متغير عملكرد كلي مديران
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به ترتيب (1/8در جهت مخالف) ( 1/92در جهت مخالف

معنيداري وجود دارد.

) ( 1/9 1/9 8/2در جهت مخالف )  2/8و  1/9برابر تغيير

با توجه به جدول فوق و با تأكيد بر ميزان  Fبدست آمده،

مي كند .

كه باالتر از ميزان  Fجدول ميباشد و همچنين ،استفاده از
جدول شماره  .12ضرايب رگرسيون مرتبط با پيشبيني «عملكرد ادراكي» از طريق «ابعاد سالمت سازماني»
متغير مالك

متغيرهاي پيشبيني كننده

ميزان B

ضريب بتا

ميزانt

عملكرد ادراكي

بعد روحيه

-1/11

-1/12

-1/22

-

بعد تأكيد علمي

-1/91

-1/11

-1/13

-

بعد مراعات

9/22

1/82

2/83

1/19

بعد ساختدهي

-1/99

-1/18

1/21

-

بعد نفوذ مدير بر افراد مافوق

-1/28

-1/19

-1/93

-

بعد حمايت منابع و امكانات

1/98

1/29

2/99

1/11

بعد يگانگي

1/89

1/92

9/99

-

سطح
معنيداري

جدول شماره  :13خالصه مدل
خطاي

مدل

R

R2

R
تنظيم شده

برآورد

1

1/12

1/93

1/92

9/13

07
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نتايج جدول باال نشان مي دهد كه 1/93از واريانس مربوط

فرضيه فرعي اول :بين سالمت سازماني با عملكرد فني

به عملكرد كلي مديران توسط سالمت سازماني تبيين مي

مديران آموزش و پرورش منطقه  9شهر تهران رابطه

شود .

معنيداري وجود دارد.
با آزمون فرضيه اصلي تحقيق با استفاده از آزمون رگرسيون

بحث و نتيجه گيری

با روش ورود همزمان و همچنين ضرايب رگرسيون

نتايج تحقيق نشان داد كه عملكرد فني با مراعات  ،عملكرد

بدست آمده ،ميتوان مطرح نمود كه ارتباط مثبت

انساني با حمايت منابع و امكانات و عملكرد ادراكي با

معنيداري بين «بعد مراعات» با «عملكرد فني» مشاهده

مراعات و حمايت منابع و امكانات رابطه مثبت و معني

ميشود .بدين ترتيب كه با افزايش «بعد مراعات» در

داري دارد بدين ترتيب كه با افزايش بعد مراعات در

سازمان« ،عملكرد فني» نيز افزايش مييابد و بالعكس با

سالمت سازمان عملكرد فني  ،با افزايش بعد حمايت منابع

كاهش «بعد مراعات» در سازمان« ،عملكرد فني» نيز كاهش

و امكانات در سالمت سازماني عملكرد انساني و با افزايش

مييابد.

بعد مراعات و بعد حمايت منابع و امكانات در سالمت

فرضيه فرعي دوم :بين سالمت سازماني با عملكرد انساني

سازماني عملكرد ادراكي افزايش مي يابد .يلفته هاي

مديران آموزش و پرورش منطقه  9شهر تهران رابطه

تحقيق با تاكيد بر فرضيه هاي تحقيق به شرح زير مطرح

معنيداري وجود دارد.

مي شود.

با آزمون فرضيه اصلي تحقيق با استفاده از آزمون رگرسيون

فرضيه اصلي :بين سالمت سازماني و عملكرد مديران

با روش ورود همزمان و همچنين ضرايب رگرسيون

آموزش و پرورش منطقه  9شهر تهران رابطه معنيداري

بدست آمده ،ميتوان مطرح نمود كه ارتباط مثبت

وجود دارد.

معنيداري بين «بعد حمايت منابع و امكانات» با «عملكرد

با آزمون فرضيه اصلي تحقيق با استفاده از آزمون رگرسيون

انساني» مشاهده ميشود .بدين ترتيب كه با افزايش «بعد

با روش ورود همزمان و همچنين ضرايب رگرسيون

حمايت منابع و امكانات» در سازمان« ،عملكرد انساني» نيز

بدست آمده ،ميتوان مطرح نمود كه ارتباط مثبت

افزايش مييابد و بالعكس با كاهش «بعد حمايت منابع» در

معنيداري بين «بعد روحيه» بعد يگانگي و بعد ساخت

سازمان« ،عملكرد انساني» نيز كاهش مييابد.

دهي با «عملكرد» مشاهده ميشود .بدين ترتيب كه با

فرضيه فرعي سوم :بين سالمت سازماني با عملكرد ادراكي

افزايش «بعد روحيه» بعد يگانگي و بعد ساخت دهي در

مديران آموزش و پرورش منطقه  9شهر تهران رابطه

سازمان« ،عملكرد » نيز افزايش مييابد و بالعكس با كاهش

معنيداري وجود دارد.

«بعد روحيه » بعديگانگي و بعد ساخت دهي در سازمان،

با آزمون فرضيه اصلي تحقيق با استفاده از آزمون رگرسيون

«عملكرد» نيز كاهش مييابد.

با روش ورود همزمان و همچنين ضرايب رگرسيون

نتايج تحقيق در مورد فرضيه فوق ،با تحقيقات مدني

بدست آمده ،ميتوان مطرح نمود كه ارتباط مثبت

( ،)9838مسيحايي ( ،)9831احمديان ( ،)9839طباطبايي

معنيداري بين «بعد مراعات» و «بعد حمايت منابع و

( )9832و تحقيقات خارج از كشور همانند يورس

امكانات» با «عملكرد ادراكي» مشاهده ميشود .بدين

( ،)2111رابرتسون ( )2118و جيرالدبل ( )2119هماهنگ

ترتيب كه با افزايش «بعد مراعات» و بعد حمايت منابع و

است؛ زيرا در تمامي تحقيقات به ارتباط مثبت بين سالمت

امكانات در سازمان« ،عملكرد ادراكي» نيز افزايش مييابد

سازماني و عملكرد اشاره شده است.

و بالعكس با كاهش «بعد مراعات» و «بعد حمايت منابع و
امكانات» در سازمان« ،عملكرد ادراكي» نيز كاهش مييابد.
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Abstract
This research deals with the relation between the organizational health and the performance of Tehran principals
in the ministry of education in the educational year of 1388-1389. The research plans a correlative form. The
statistical community of the research includes all the high school teachers in Tehran in the educational year of
1388-1382 which 120 of them were chosen by kokran sample mass formula. The organizational health
questionnaire and performance questionnaires were used to collect the in this research . Four hypothesizes have
been stated about the correlation among organizational health human technical performance the general
performance of principals .The hypothesizes were tested by regression statistical multi hypothetical model and the
results showed that there is a positive meaningful related among technical performance human performance
conceptional performance of principals with organizational health at the level of ∂=0/01 . In a way that the rise
of principals performance in all the technical conceptionally dimension increases the organizational health.
Key words: organizational health, principals in the ministry
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