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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین 

سازمانی با اثربخشی در اداره کل ورزش و سالمت
جامعه آماري پژوهش . باشدجوانان استان گیالن می

حاضر را کلیه پرسنل اداره کل ورزش و جوانان 
در این پژوهش براي . دهنداستان گیالن  تشکیل می

ها از دو پرسشنامه سالمت سازمانی آوري دادهجمع
شده و سوال تشکیل50که محقق ساخته بوده و از 

42باشد و پرسشنامه اثربخشی  با بخش می11داراي 
ثبات درونی هر . سوال در هشت بخش استفاده شد

دو پرسشنامه در یک مطالعه راهنما و با استفاده از 
. به دست آمد90/0و 94/0آلفاي کرونباخ به ترتیب 

هاي هاي پژوهش از آزمونبراي تجزیه و تحلیل یافته
سمیرنوف، ضریب همبستگی آماري کالموگراف ا

داري پیرسون و رگرسیون خطی در سطح معنی
P≤0.05نتایج پژوهش نشان داد که . استفاده شد

بین تمامی ابعاد سالمت سازمانی شامل ارتباط، 
مشارکت، تعهد، اعتبار، روحیه، اخالقیات، عملکرد، 
تعیین هدف، رهبري حمایتی، کارایی و منابع با 

داري وجود ط مثبت و معنیاثربخشی سازمان ارتبا
داشت و در نهایت بین سالمت سازمانی با اثربخشی 

همچنین . داري مشاهده شدرابطه مثبت و معنی
نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که ابعاد رهبري 

بینی کننده حمایتی، عملکرد و تعیین هدف پیش
در کل نتایج . مناسبی براي اثربخشی سازمان هستند

وضوع حمایت کردند که سالمت پژوهش از این م
بینی کننده سازمانی و ابعاد آن به عنوان یک پیش

قوي تا حد زیادي اثربخشی را تحت تأثیر خود قرار 
.دهندمی

سالمت، سالمت سازمانی، اثربخشی: کلیديواژگان

Abstract
The purpose of present study was

Investigation the relationship between
organization health and effectiveness in
ministry of youth affairs and sports of Guilan
province. Statistical community of present
study was the entire employees of ministry of
youth affairs and sports of Guilan province.
For data’s gathering two questionnaires used,
consist of organization health Questionnaire
(50 questions) with 11 subscales and
effectiveness questionnaire (Eidi, 1390, 42
questions) with 8 subscales. Cronbach's alpha
coefficient was utilized in a pilot study to
examine the internal reliability of OHQ
(r=0.94) and EQ (r=0.90). Data were analyzed
with one-sample kolmogrov-smirnov, Pearson
Correlation coefficient, and Liner regression in
significance level of P≤0.05. Results showed
that there is significant correlation between all
dimensions of organization health consist of
communication, participation, commitment,
credibility, morale, ethics, performance, goal
setting, supportive leadership, efficiency, and
resources with organization effectiveness. At
last we found significant relationship between
organization health and effectiveness. Also,
results of regression showed that supportive
leadership, performance, and goal setting
dimensions of organization health were
appropriate predictors for effectiveness. In
whole, findings supported the notion that
organization health and its dimensions were as
a strong predictor of effectiveness.
Keywords: Health,Organization Health,
effectiveness
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مقدمه
. ها ارتقا اثربخشی و کارایی استهدف اصلی تمام سازمان

ها باعث تقدم اثربخشی و امروزه توجه به کیفیت فعالیت
هاي ورزشی که خصوص در سازمانبه. کارایی گشته است

اه مهمی را اشغال داراي اهداف کیفی بوده و سوددهی جایگ
کند، اثر بخشی عامل مهم و رکن اساسی و در خور توجه نمی

براي اینکه سازمانی بتواند به بقا خود . )1387میرکمالی،(است 
هاي عمومی هدف. ادامه دهد باید کارهاي مفیدي را انجام دهد

وسیله طراحان سازمان تعیین شده، باید منجر به تولید که به
شود که براي اعضاي آن سازمان یا محصول یا خدماتی 

1اثربخشی. هاي دیگر یا عموم جامعه مفید باشدسازمان

یک سازمان . براساس درجه کسب هدف تعریف شده است
هاي آن با زمانی اثربخش بوده که نتایج قابل مشاهده فعالیت

. (Hoy,2005)اهداف سازمانی برابر بوده یا از آن بیشتر باشد 
با بارت از میزانی است که یک سازماناثربخشی سازمانی ع

استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون 
فرسوده کردن غیرضروري اعضا و جامعه خود، اهدافش را 

در واقع اثربخشی . (Thibodeaux,1996)کندبرآورده می
هایش را نشان سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدف

ها پی بردن به این واقعیت که سازمان. )1379زاهدي،(دهدمی
اي هاي جداگانهدهند و هدفوظایف گوناگونی را انجام می

، اي از آنها ممکن است با هم تضاد داشته باشنددارند که پاره
با قبول اینکه هر سیستمی داراي وظایف مختلفی همچنین 

هاي است و در محیطی به حیات خود ادامه می دهد که داده
بینی براي آن فراهم می کند، اثربخشی یک ابل پیشغیرق

توان برحسب توانایی آن به ادامه حیات خود در سیستم را می
اش بدون موارد بحرانی، سازش، حفظ خود و رشد و توسعه

دهد تعریف کرد و از این توجه به وظایف خاصی که انجام می
افراديو 4، بنیس3، تریست2نوع ایده افرادي مثل آرجریس

. )1384وند،یوسف(انددیگر نیز به طور قاطع پشتیبانی کرده
هر سازمانی براي اینکه اثربخش باشد قبل از هر چیز بایسـتی  
بتواند در موارد بحرانی ضمن انطباق و سازش با محیط متغیـر  
و مقابله با هر مشکلی بهترین منابع خود را به کار گرفتـه و بـا   

آمیـزي برخـورد   ور موفقیـت طنیروهاي تهدیدکننده خارجی به
کرده و نیروي آنها را درجهت هدف اصلی سازمان هدایت کند 

هاي بقاي خود، آن را رشـد و توسـعه   و همواره با حفظ توانایی
در . دهد و به تعبیري دیگر از سالمتی سازمانی برخوردار باشد

نیز، در هر زمانی سیسـتم اجتمـاعی   5مدل پیشنهادي پارسونز

1 - effectiveness
2  - Argyris
3  - tryst
4 - Benise
5  - parsons

مین سـالمتی و  أت خود و یا به عبارتی بـراي تـ  براي ادامه حیا
اثربخشی خود ضروري است که چهـار مشـکل اساسـی یعنـی     

فرهنـگ و  (انطباق، نیل به هـدف، انسـجام و یگـانگی، و دوام    
همچنین با توجه . )1384وند،یوسف(خود را حل کند) ارزشها

به ارتباط احتمالی دوسویه بین اثربخشی سازمان بـا سـالمتی   
تواند رسد فهم سالمت یک سازمان مین، به نظر میجو سازما

تـر  هاي مدیریتی مناسب براي اثـربخش ما را در گزینش روش
. (Hoy,2005)ساختن آن یاري کند 

سالمتازاست، احتماالًغیر اثربخشپیوستهکهسازمانی
ضمنی، سازمانی، به طورسالمتدر مجموع. نیستبرخوردار

کهکند، سازمانیداللت میاثربخشرکاانجامجمعحاصلبر
به مدتکوتاهعمل، درسرعتبایاهاهزینهآوردنپایینبا

رضایتوروحیهبهاستکند، ممکنمیعملاثربخشطور
طریقازکاراییبهنیلآنکالسیکمثال. بزندصدمهکارکنان
کارکنانبه نارضایتیدرازمدتدرباشد کهمیهزینهکاستن

میسکلوهوي. )1385مند،عالقه(شودمیمنتهیارکكترو
هرازباشد، قبلاثربخشاینکهبرايسازمانیهرکهمعتقدند

باسازشوانطباقضمنبحرانیشرایطدربتواندبایستیچیز
بهراخودمنابعمشکلی، بهترینهربامقابلهومتغیرمحیط

طوربهخارجیکنندهتهدیدنیروهايباوگرفتهکار
اصلی هدفجهتدرراآنهانیرويوکندبرخوردآمیزموفقیت
پایداريوهاتواناییحفظباهموارهوکندهدایتسازمان

سالمتدیگر، ازتعبیريبهودهدتوسعهورشدراخود، آن
سالمت سازمان . (Hoy,2005)باشد برخوردارسازمانی

مفهوم . تسازي جو عمومی سازمان اسچارچوبی جهت مفهوم
کند که رشد و سالمتی مثبت توجه را به شرایطی جلب می

توسعه سازمان را تسهیل کرده و یا موجب پویایی سازمان 
سالمت سازمانی به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه . شودمی

مدت سازمان داللت داشته و به مجموعه از خصایص سازمانی 
م به این معنا نه یک سازمان سال. کندنسبتاً پردوام اشاره می

کند بلکه در دراز مدت قادر تنها در محیط خود پایداري می
هاي است به اندازه کافی با محیط خود سازگار شده و توانایی

الزم را براي بقاي خود پیوسته ایجاد کند و گسترش دهد 
. )1379الوانی،(

تعریفسازمانیبه عنوانراسالمسازمانیک6مایلزماتیو
یک دربلکهآوردمیدوامخودکه نه تنها در محیطدکنمی

وسازش کردهکافیبه طورنیزطوالنیزمانیبرهه
ودادهتوسعهمداومبه طورراخودسازشوبقاءهايتوانایی

ایناستواضحتعریفایندرکهچیزي. دهدگسترش می
به طوربیروندرمانعنیروهايباسالمسازمانکهاست
دربه طور اثربخشیراآنکرده، نیرويآمیزي برخوردتموفقی

6  - Matthew B .Miles
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(Hoy,2005) .ازاثربخشوسالمهاينهایت سازماندر
ودارندانتظاررارفتار مناسبوزیادتعهدخودکارکنان
حل مشکلها، برايگونه سازمانایندراصلیهايشاخص

دارد، شاملاشارهارزشینظامنگهداريوحفظهبکهدوام
مشتركهویتهاي سازمان، حسفعالیتبهو توجهوفاداري

باشد میبراي کارکردنفردهايانگیزهوسازمانبا
(Dejoy,2007) .ها را به عنوان عقیده بنیس اگر سازمانبه

پذیر، حالل مشکالت و ارگانیک موردهاي سازشناساختم
توجه قرار دهیم، در این صورت اشتباهات مربوط به مالحظه و

اثربخشی باید براساس فعل و انفعاالتی صورت گیرد که 
کند، سازمان با اتخاذ آنها مشکالت را بررسی و حل و فصل می

هاي جامد و استاتیک بازار کار گیرينه از اندازه
. )1384وند،یوسف(

نی وجود دارد که هاي فراوادر بررسی سالمت سازمانی مدل
مدل کاپالن و (مدل سیستماتیک سالمت سازمانیشامل
، )1967(مدل پارسونز، )1969(مدل مایلز، )11993کارواتا

3هانسون، مدل کریگر و )1999-1987(2مدل هوي و فیلدمن

باشد می)2000(4مدل الیدن و کلینگلو ) 1999(
هاي الهاي حاضر در سهر یک از مدل. )1384وند،یوسف(

اخیر توسط پژوهشگران مختلف مورد استفاده قرار گرفته شده 
رسید مدل الیندن و ها به نظر میاست و با بررسی این مدل

. باشدتري برخوردار میکلینگل از جامعیت و شرایط مناسب
بعد شامل 11مدل الیندن و کلینگل سالمت سازمانی را در 

، وفاداري و تعهد، نمشارکت و درگیر بودن در سازما، ارتباط
شناسایی یا ،اخالقیات، روحیـهسازمان، اعتبار یا شهرت 
بهبود یا توسعه ، رهبري، مسیر هدف، بازشناسی عملکرد

. دهدمورد بررسی قرار میکاربرد منابع، و کارایی کارکنان
هاي مختلفی وجود همچنین براي ارزیابی اثربخشی نیز مدل

6، مدل سیستمی)1920(5دارد که عبارتند از مدل هدف

هاي ، مدل ارزش)1978(7، مدل ذینفعان استراتژیک)1967(
و مدل روابط ) 1984(9، مدل عدم اثربخشی)1983(8رقابتی

- ، که از بین مدل)11،2004هنري) (1920(10روابط انسانی
هاي رقابتی در این پژوهش مورد اثربخشی نیز مدل ارزش

1- Kaplan & Karvata model
2- Hoy and Fieldsman model
3- Kringer &Hanson model
4 - Lynden & Klingle model
5- Goal Model
6 - System Model
7 - Strategic-Constituencies Model
8 - Competing-Values Model
9 - Ineffectiveness Model
10 - Human relation model
11  - Henri

ي آن با معیارهاي رهااستفاده قرار گرفت، چرا که معیا
(Henri,2004).هاي دولتی مطابقت بیشتري داردسازمان

شود که هاي رقابتی با این فرض شروع میرویکرد ارزش
این . براي ارزیابی اثربخشی سازمانی، بهترین معیار وجود ندارد

کند که عناصر مشترکی وجود دارند که رویکرد، استدالل می
توانند ثربخشی قرار گرفته و میدر هر فهرستی از معیارهاي ا

هاي اي از ارزشترکیب شده و مجموعههماي باشیوهبه
ها، ارزشهرکدام از این مجموعه. رقابتی را ایجاد کنند

مدلدراین. کنداثربخشی منحصر به فرد را تعریف میمدل
ازعبارتاولی. داردهاي رقابتی وجودارزشازمجموعهسه

هرچه . باشدمیخارجیتمرکزواخلیتمرکز دبینکشش
کمتردیگرمقولهباشد، بهبیشترآنهاازیکیتمرکز سازمان بر

هاي رقابتی، ارزشدوممجموعه. داشتخواهدتوجه
پذیري امکانانعطاف. باشدمیکنترلبرابردرپذیريانعطاف

دادهپاسخسریعترمتغیر و نوآوري ارزشیشرایطبهدهدمی
پایداري. نهدمیارزشجریاناینمتضادسويبرلکنتر. شود

روزمرهيهافعالیتکهاستبدین معنیبینیقابلیت پیشو
مجموعهسومین.باشدترمشکلتغییرولیشدهانجامبخوبی

توسعهواحساسات، نیازهابهتوجه نسبیرقابتیهايارزشاز
وسازمانخود برابرسازند، دررا میسازمانکهاستافرادي

موضوع اصلی . )1382ریچاد،(وظایف خود انجامبهآننیاز
هاي رقابتی این است که معیارهایی مورد تأکید رویکرد ارزش

که شما در ارزیابی اثربخشی سازمان براي آن ارزش قائل بوده 
دهید، متکی به این است که شما چه و مورد استفاده قرار می

از ترکیب سه .)1386ابینز،ر(کسی بوده و چه منافعی دارید 
پذیري در مقابل کنترل، هاي یعنی انعطافدسته از ارزش

وسایل و امکانات سازمان در مقابل نتایج نهایی و توجه به 
گانه و یا هاي هشتسازمان در مقابل توجه به افراد کانون

آید هاي رقابتی به دست میگانه مدل ارزشهمان ابعاد هشت
اي که پذیري یا میزان و درجهاول انعطافکه عبارتند از بعد 

سازمان قادر است، خود را با تغییرات در شرایط و تقاضاي 
خارجی تطبیق دهد، بعد دوم منابع سازمانی یا حدي که 
سازمان قادر به به جلب حمایت خارجی و گسترش حجم 

ریزي یا میزان واضح بودن و نیروي کار است، بعد سوم برنامه
دن اهداف و همچنین تخصیص درست منابع قابل ادراك بو

هاي استراتژیک سازمانی، بعد چهارم مالی براي اجراي برنامه
وري و کارایی یا میزان توانایی سازمان در برآورده نمودن بهره

نفعان، دستیابی به اهداف و جذب افراد داوطلب، انتظارات ذي
افراد هاي ارتباطی، آگاهیبعد پنجم تعامل سازمانی یا کانال

در خصوص مسائل مربوط به کارشان و میزان ارتباط سازمان 
هاي مشابه، بعد ششم ثبات سازمانی یا نفعان و سازمانبا ذي

احساس نظم، تداوم و یکنواخت بودن عملیات سازمان و میزان 
ثبات و پایداري در همه امور مربوط به سازمان از جمله حفظ 
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هفتم انسجام نیروي کار یا منابع مالی و جذب نیروي کار، بعد 
همان اعتماد، احترام به کارکنان و خوب کارکردن با هم و 
پایین بودن تعارض بین کارکنان و مناسب بودن سیستم 
درست شناسایی و پاداش دادن به کارکنان و در نهایت بعد 
هشتم نیروي انسانی متخصص یا آموزش، مهارت و استعداد 

.)1386رابینز،(الزم کارکنان 
در زمینه سـالمت سـازمانی و ارتبـاط آن بـا عـواملی نظیـر       

هایی در داخـل و خـارج   هاي رهبري پژوهشاثربخشی و سبک
هـا در زمینـه   کشور انجام شده است که اکثریت ایـن پـژوهش  

سالمت سازمانی و اثربخشی مدارس بوده است، لذا بررسی این 
اي هـ دو عامل یعنی سالمت سازمانی و اثربخشـی در سـازمان  

دولتی و ایجاد یک مدل و الگوي بررسی یک مسئله حل نشده 
هــایی شــریعتمداري در پــژوهش. رسـد و جدیـد بــه نظــر مــی 

و جاهـد  ) 1387(، قرونه )1388(، واعظی و همکاران )1388(
رابطه سالمت سازمانی و اثربخشی در مدارس را مورد ) 1385(

نگ همچنـین پژوهشـگرانی ماننـد سـا    . انـد  بررسی قـرار داده 
و، هوي)1390(، توفیقی و همکاران )2009(، فیشر )2011(

، )1389(، تســلیمی و فرهــی بوزنجــانی    )1990(ولفولــک 
هـایی بـه بررسـی    در پـژوهش ) 1388(مالحسینی و ارسـالن  

اند و ها پرداختهمبحث سالمت سازمانی و اثربخشی در سازمان
ی و هایی مختلفی براي ارزیابی سالمت سـازمان هر یک از مدل

. اند اثربخشی استفاده نموده
هاي جسمانی و از طرفی افزایش تقاضاي شرکت در فعالیت

ورزشی باعث رشد و گسترش این فعالیت در سطح جهان شده 
ها، است، به نحوي که براي پاسخگویی به این تقاضا جنبش

هاي مختلفی به وجود آمده است که حاکی از ها و نهادسازمان
بدنی و ورزش در جوامع براي بهبود و ارتقاي اهمیت تربیت 

هاي بین و کسب موفقیتسطح سالمتی و نشاط عمومی
ورزش یکی از عوامل بسیار . )1388شریعتمداري،(المللی است 

باشد، مهم و اساسی در تامین سالمت و نشاط جامعه می
گذارد و در نتیجه بر رونق وري ملی اثر میورزش بر بهره

جمهوري . گذاردهم تاثیر مثبتی بر جاي میاقتصادي کشور 
جمعیت جوان، یکی از % 67اسالمی ایران با نزدیک به 

. )1374داورزنی،(آید ترین کشورهاي دنیا به حساب میجوان
هاي ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان همانند سایر ارگان

زمینه ارتقاي ورزش استان و به تبع ورزش کشور نقش اساسی 
هاي ن سازمان در تربیت نیروهاي ماهر در زمینهای. دارد

ریزي مسابقات مختلف و مختلف ورزشی و همچنین برنامه
ریزي جهت پیشرفت ورزش نقشی تعیین کننده دارد برنامه

هدف سازمان ورزش و جوانان پرورش . )1387اخوان کاظمی،(
نیروي جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد و توسعه و 

بدنی و تربیتهاي و هماهنگ ساختن فعالیتتعمیم ورزش 
ایجاد و اداره امور مراکز ورزش تفریحات سالم و همچنین

ترویج ورزش قهرمانی به منظور تحقق اهداف نظام وتوسعه و 
یک سازمان . )1385ریاضیان،(باشد جمهوري اسالمی ایران می

ریزي، دولتی در هر استان که وظایف مختلف مربوط به برنامه
هماهنگی و اجراي کلیه امور مربوط به ورزش آن استان را بر 

این سازمان در هر استانی و در مرکز استان تشکیل . عهده دارد
شود و در واقع سطح پراکندگی وزارت ورزش کشور در می

هاست و متولی کلیه امور ورزشی در استان مربوطه استان
. باشدمی

اهمیت مقوله اثربخشی هاي انجام شده وباتوجه به بررسی
هاي ورزشی، لذا پژوهشی که بتواند عوامل و در سازمان

هاي مهم را بیابد و تر نمودن این سازمانهاي اثربخشفاکتور
رسد و با آید، کامالً ضروري به نظر میدر صدد حل مشکل بر

توجه به این مسائل، پژوهش حاضر در تالش است با سنجش 
زش و جوانان استان گیالن و بررسی میزان سالمت اداره کل ور

هایی حلارتباط این سالمت با اثربخشی سازمان مذکور، راه
چرا که . جهت بهبود اثربخشی این سازمان مهم ارائه دهد

هاي ورزشی موجب پویایی اجتماعی و پویایی و شادابی سازمان
. هاي مختلف خواهد شدپیشرفت کشور در زمینه

تحقیقروش شناسی
توان بیان نمود که پژوهش توجه به ماهیت پژوهش میبا 

.حاضر از نوع کاربردي است و به شکل میدانی انجام شد

جامعه و نمونه آماري
جامعه مورد نظر در این پژوهش، شامل کلیه پرسنل اداره 
کل ورزش و جوانان استان گیالن از سطوح باالي مدیریتی تا 

نمونه . باشدنفر می70ترین سطح سازمان به تعداد پایین
نمونه آماري . آماري در این پژوهش با جامعه آماري برابر است

را کلیه پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن تشکیل 
پرسنل این سازمان در کلیه 70ها بین پرسشنامه. دهندمی

به ) درصد94(نفر از این تعداد 66سطوح توزیع شد که 
. ادندها پاسخ دپرسشنامه

گیريابزار اندازه
به منظور ) توصیفی بودن آن(با توجه به ماهیت تحقیق 

هاي مورد نیاز و آزمون سواالت تحقیق، در این گردآوري داده
در این پژوهش . استشدهپژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده

ها از دو پرسشنامه بسته به مقیاس آوري دادهبراي جمع
پرسشنامه اول پرسشنامه سالمت . استشدهاستفاده 1لیکرت

سوال 50باشد که محقق ساخته بوده و از سازمانی می
باشد که بر اساس مدل بخش می11شده و داراي تشکیل

5بخش اول، . سالمت سازمانی الیدن و کلینگل طراحی گردید

1- Likert Scale
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سوال در خصوص ارتباط مستمر و دوطرفه در بین کارکنان 

سوال در خصوص میزان مشارکت 4سازمان؛ بخش دوم، 
سوال 5هاي سازمانی؛ بخش سوم، گیريکارکنان در تصمیم

سوال 4در خصوص وفاداري و تعهد سازمانی؛ بخش چهارم، 
سوال در 5در خصوص اعتبار و شهرت سازمان؛ بخش پنجم، 

سوال در خصوص 4خصوص روحیه کارکنان؛ بخش ششم، 
ل در خصوص سوا5اخالقیات در سازمان؛ بخش هفتم، 

سوال در 4شناسایی یا بازشناسی عملکرد؛ بخش هشتم، 
5خصوص میزان آگاهی کارکنان از مسیر هدف؛ بخش نهم، 

سوال در 5؛ بخش دهم، )حمایتی(سوال در خصوص رهبري 
4خصوص بهبود و یا توسعه کارایی کارکنان و بخش یازدهم، 

ست که الزم به ذکر ا. باشدسوال در خصوص کاربرد منابع می
ها، این براي باال بردن اعتبار و جلوگیري از یکنواختی پاسخ

سواالت بر اساس یک نظم خاص مورد نظر محقق به صورت 
تک تک . متوالی در پرسشنامه قرار گرفتندترکیب شده و غیر

سواالت این پرسشنامه با مطالعه و بررسی منابع مطالعاتی 
حتوایی در مختلف تهیه شده و سپس جهت بررسی روایی م

تن از خبرگان رشته مدیریت قرار گرفت و نظرات 20اختیار 
همچنین با استفاده از آلفاي . آنها در پرسشنامه اعمال گردید

.به دست آمد94/0کرونباخ ثبات درونی این پرسشنامه 
42پرسشنامه دوم، پرسشنامه اثربخشی بوده که داراي 

5ش اول بخ. )1390عیدي،(سوال در هشت بخش می باشد 
سوال در 5پذیري، بخش دوم سوال در خصوص انعطاف

سوال در خصوص 6خصوص منابع سازمانی، بخش سوم 
وري، بخش سوال در خصوص بهره6ریزي، بخش چهارم برنامه

5سوال در خصوص تعامل سازمانی، بخش ششم 6پنجم 
سوال در 4سوال در خصوص ثبات سازمانی، بخش هفتم 

سوال در 5انسانی و بخش هشتم خصوص انسجام نیروي
سواالت این . باشدخصوص نیروي انسانی متخصص می

در ابتداي . متوالی قرار داده شدپرسشنامه نیز به صورت غیر
هاي فردي با سواالتی در پرسشنامه نیز، پرسشنامه ویژگی

خصوص سن، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، سابق 
) 1390(عیدي . شدرار دادهشغلی و سمت یا پست سازمانی ق

هاي روایی این پرسشنامه را براي استفاده در سازمان
همچنین با استفاده از آلفاي . تایید نموده استورزشی 

.به دست آمد 90/0کرونباخ ثبات درونی این پرسشنامه 
آوري و تجزیه و تحلیل اطالعاتروش جمع

داره کل ورزش و جوانان اي به اابتدا محقق با معرفی نامه
پس از گرفتن لیست کامل پرسنل . استان گیالن معرفی گردید

و جلب حمایت مسئولین و مجوزهاي الزم، زمانی براي توزیع 
ها را محقق در زمان مقرر پرسشنامه. ها مقرر گردیدپرسشنامه

دقیقه در حضور 30توزیع و کارمندان سازمان مذکور در مدت 
کردند تا در در صورت بروز ابهامات محقق آن را تکمیل

براي . احتمالی پرسشنامه، محقق قادر به پاسخگویی باشد
بندي، انجام این تحقیق و به منظور خالصه کردن، طبقه

ها از سازماندهی، استخراج، توصیف و تجزیه و تحلیل داده
. آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده استهايتکنیک

هاي ها به صورت جدولی یافتهتجزیه و تحلیل توصیف
در تجزیه و . توزیع فراوانی و نمودارها ارائه شده است

- ها از آزمون کالموگروفتحلیل استنباطی یافته
ها و اسمیرنوف براي آزمون نرمال بودن توزیع داده

هاي آماري ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون آزمون
اري دهاي پژوهش در سطح معنیبراي آزمون فرضیه

P≤0.05استفاده شده است.

هاي تحقیقیافته
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین 
تمامی ابعاد سالمت سازمانی با اثربخشی سازمان ارتباط 

داري وجود دارد و این ارتباط دربرخی از مثبت و معنی
ابعاد سالمت سازمانی بسیار قوي و دربرخی دیگر نسبتاً 

همچنین پژوهش نشان داد بین ). 1جدول(باشد قوي می
سالمت سازمانی با اثربخشی سازمان ارتباط مثبت و 

).2جدول(مستقیم باالیی وجود دارد 
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Fشود با توجه به ، مشاهده می3همانطور که در جدول 

بینی اثربخش بدست آمده، ابعاد سالمت سازمانی قابلیت پیش
.سازمانی را دارا هستند

بینی شدهجدول تحلیل واریانس مقایسه واقعی با پیش)3(جدول 
Sum of Squaresdfاثربخشی

Mean
Square

Fsig

Regression36/23378/7
62/56*01/0 Residual17/96214/0

Total533265
 *P ≤ 0.05

، 4همچنین با توجه به ضریب تعیین بدست آمده در جدول 
، نشان )71/0(کننده اثربخشی بینیبراي متغیرهاي پیش

کننده خوبی براي بینیدهد که ابعاد سالمت سازمانی پیشمی

ها، ناشی از متغیر واریانس71/0اثربخشی سازمان هستند، و 
.سالمت سازمانی هستندمستقل یعنی ابعاد

تحلیل واریانس رگرسیون)4(جدول 
RR squareAdjusted square

84/071/070/0اثربخشی

ابعاد سالمت سازمانی با اثربخشی سازمانبررسی ارتباط بین )1(جدول 
داريسطح معنیاثربخشیازمانیابعاد سالمت س
01/0*78/0رهبري حمایتی

01/0*75/0بازشناسی عملکرد کارمندان
01/0*72/0اخالقیاتبهبود 

01/0*66/0آگاهی کارمندان از مسیر هدف
01/0*66/0بهبود و یا توسعه کارایی کارمندان

ارتباط مستمر و دوطرفه در بین تمامی 
01/0*65/0کارمندان

01/0*64/0گیريمشارکت همه کارمندان در تصمیم
01/0*62/0کاربرد درست منابع

01/0*51/0اعتبار یا شهرت
01/0*51/0تعهد و وفاداري کارمندان

01/0*30/0روحیه کارمندان
 *P ≤ 0.05

بررسی ارتباط بین سالمت سازمانی با اثربخشی سازمان)2(جدول 
داريسطح معنیاثربخشی

01/0*86/0سالمت سازمانی
*

P ≤ 0.05
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، نیز ضرایب متغیرهاي مورد استفاده در 5در جدول 

دهد این نتایج نشان می. بینی اثربخشی آورده شده استپیش
ابعاد در که ابعاد رهبري، تعیین هدف و عملکرد مهمترین 

. بینی اثربخشی سازمان هستندپیش

اثربخشی= 318/0)رهبري+ ( 213/0)تعیین هدف+ ( 279/0)عملکرد+ ( )211/0(

بینیضرایب متغیرهاي مورد استفاده در پیش)5(جدول 

BStd. errortsigکایفوز

211/025/040/0ضریب ثابت
01/0*318/010/036/0رهبري

01/0*213/008/029/0تعیین هدف
01/0*279/009/031/0عملکرد

گیرينتیجهبحث و 
ارتباط مستمر و دوطرفه بین نتایج پژوهش نشان داد که 

در تمامی کارمندان و اثربخشی اداره کل ورزش و جوانان 
داري وجود دارد، این بدان معنیاستان گیالن رابطه مثبت و 
طات مستمر و دو طرفه در بین معنی است که با افزایش ارتبا

یابد تمامی کارکنان سازمان، اثربخشی سازمانی نیز افزایش می
و با کاهش این ارتباطات در سازمان، اثربخشی سازمانی نیز 

تحقیقات اندکی در رابطه با نتایج فوق در . یابدکاهش می
1385جاهد در سال . داخل خارج کشور صورت گرفته است

د که اثربخشی در سازمانی موجب باال در تحقیقی نشان دا
شود واین رفتن روحیه همکاري و ایجاد ارتباطات بیشتر می

تسلیمی و فرهی بوزنجانی درسال . یک رابطه دو طرفه است
هایی که مدیران درتحقیقی به بررسی رابطه بین نقش1389

کنند با اثربخشی سازمانی پرداختند و در نظام اداري ایفا می
ن داد بین اثربخشی سازمان و وظایف ارتباطی نتایج نشا

داري وجود داردمدیران اداري رابطه مثبت و معنی
نشان داد که ارتباط و 2010در سال 1سوي.)1389تسلیمی،(

ها باعث باالرفتن هاي کاري در سازمانانسجام در بین گروه
و 2هان؛ و همچنین شی(Sevi,2010)شوداثربخشی می

نشان دادند که ارتباطات 2011یقی در سال در تحق3گریفتس
بنابراین با توجه به نتایج . مؤثر بر اثربخشی تأثیر مثبت دارد

هایی که در این زمینه صورت این پژوهش و اکثر پژوهش
رسد بهبود ارتباطات چه در بین پذیرفته است به نظرمی

کارمندان و چه در بین رئیس و مرئوس موجب افزایش 
.ها خواهد شدناثربخشی سازما

مشارکت همه بین که با توجه به نتایج پژوهش مشخص شد
گیري و اثربخشی اداره کل ورزش و کارمندان در تصمیم

داري وجود دارد، معنیجوانان استان گیالن رابطه مثبت و 

1- Sevi
2- Sheehan
3- Griffiths

هاي گیريافزایش مشارکت کارمندان در تصمیمبنابراین با 
یابد و با کاهش ی، اثربخشی سازمانی نیز افزایش مسازمان

، اثربخشی سازمانی نیز هاگیريمشارکت کارمندان در تصمیم
تحقیقات اندکی در رابطه با نتایج فوق در . یابدکاهش می

1385جاهد در سال . داخل و خارج کشور صورت گرفته است
از قبیل بهبود مزایاي بسیارينشان داد که مشارکت اعضا 

منیت شغلی و روان، رضایت مستمر کارایی فردي و سازمانی، ا
کارکنان و ارباب رجوع، افزایش انگیزش، شناخته شدن 

افزایی، و استعدادها و فراهم ساختن زمینه شکوفایی آنها، هم
گیري در سازمان را دارد که مجموع آنها تسریع فرآیند تصمیم

مالحسینی و ارسالن. شودباعث افزایش اثربخشی مدارس می
ات خود دریافتند که خودمختاري و نیز در تحقیق) 1388(

دار بودن شغل که در واقع حاکی از میزان احساس معنی
مشارکت اعضاست در اثربخشی سازمانی تأثیر مثبت و مستقیم 

گیري را نیز مشارکت افراد در تصمیم) 1389(توالیی . دارد
توفیقی، چاقري، . داندها میعامل افزایش اثربخشی سازمان

دریافتند که بین مشارکت کارکنان ) 1390(یعامریون و زارچ
گیري، سالمت سازمانی و اثربخشی رابطه مثبت و در تصمیم

دریافتند که افراد،5و رورباف4کویین. داري وجود داردمعنی
بعد تمرکزگرایی و یا ارزیابی در مورد اثربخشی سازمانیدر

باشد را عدم تمرکز که همان مشارکت یا عدم مشارکت می
) 2011(هان و گریفتس همچنین شی. دهندنظر قرار میمد

فرهنگ سازمانی که بر پایه مشارکت، اعتماد و دریافتند که 
اي براي حرکت سازمان به ارتباط کامل باشد، توان بالقوه

6و در پایان سانگ. تر نمودن آن داردسمت جلو و اثربخش

یش گیري باعث افزانشان داد که مشارکت در تصمیم) 2011(
بنابراین با توجه به نتایج این .شوداثربخشی سازمانی می
هایی که در این زمینه صورت پذیرفته پژوهش و اکثر پژوهش

4- Quinn,R.E.
5- Rohraugh,J.
6- Sang, M.C.
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رسد که مشارکت کارکنان در تصمیماست به نظر می
هاي سازمان، سالمت سازمانی را تحت تأثیر خود قرار گیري

دهد و افزایش این مشارکت در نهایت موجب افزایش می
.ها خواهد شداثربخشی سازمان

تعهد و وفاداري کارمندان بین که نتایج پژوهش نشان داد
و اثربخشی اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن رابطه 

افزایش تعهد و داري وجود دارد، و در نتیجه با معنیمثبت و 
در سازمان، اثربخشی سازمانی نیز افزایش وفاداري کارمندان 

یابد بعد تعهد و وفاداري در مدل مورد بررسی تحقیق با می
در واقع بعد روحیه . بعد روحیه در مدل پارسونز مطابقت دارد

در مدل پارسونز با ابعاد وفاداري و روحیه از مدل الیدن و 
همچنین در پژوهش حاضر طبق . کندکلینگل مطابقت می

یدن و کلینگل ارتباط بین بعد روحیه از سالمت مدل ال
سازمانی با اثربخش مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج تجزیه و 

روحیه کارمندان و اثربخشی تحلیل اطالعات نشان داد که بین 
اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن رابطه مثبت و 

افزایشداري وجود دارد، و این بدان معنی است که با معنی
در سازمان، اثربخشی سازمانی نیز افزایش روحیه کارمندان 

در سازمان، اثربخشی روحیه کارمندان یابد و با کاهشمی
تحقیقات اندکی در رابطه با نتایج . یابدسازمانی نیز کاهش می

به عنوان . فوق در داخل و خارج کشور صورت گرفته است
ار در بعد دوجود رابطه مثبت و معنی) 1381(مثال، جدیدي

و ) وفاداري و تعهد در مدل پژوهش(روحیه مدل پارسونز 
نیز دریافت ) 1381(همچنین طاهري . اثربخشی را تأیید نمود

وفاداري و تعهد در مدل (که بین بعد روحیه در مدل پارسونز 
داري وجود با اثربخشی سازمان رابطه مثبت و معنی) پژوهش

دارس داراي جو سالم، بیان کرد که در م) 1385(جاهد.دارد
باز و پویا روحیه معلمان و کارکنان و میزان تعهد سازمانی و 
درجه اعتمادشان به مدیر و همکاران باالست که این مسئله 

زاهد، عسگریان، بهرنگی و . ارتباط باالیی با اثربخشی دارد
بعد روحیه از سالمت سازمانی را مهمترین بعد ) 1386(نادري 

مالحسینی و ارسالن . دانندمانی میتعهد سازیبینپیش
نشان دادند که بین اعتماد که همان وفاداري و تعهد ) 1388(

داري در مدل پژوهش است و اثربخشی رابطه مثبت و معنی
رابطه مثبت و دریافت ) 1388(شریعتمداري . وجود دارد

وفاداري و تعهد در مدل (دار در بعد روحیه مدل پارسونز معنی
) 2010(کیا، زاهد و معینی. بخشی وجود داردو اثر) پژوهش

نشان دادند که سالمت سازمانی به طور قابل توجهی با اعتماد 
بارنز در رساله دکتراي خود از . معلمان رابطه داشته است

نتایج .وجود رابطه بین اعتماد و سالمت سازمانی خبر داد
داري بین سالمت یک ارتباط مثبت و معنیپاتل وجودتحقیق

نیز کلولفوهوي و . آشکار کردراسازمانی و تعهد سازمانی
وفاداري و تعهد در (بعد روحیه مدل پارسونز وجود رابطه بین 

مایلر نیز دریافت . و اثربخشی را تأیید نمودند) مدل پژوهش
که بین اعتماد به مدیر و همکاران و سالمت سازمانی رابطه 

) 2011(ریفتس هان و گشی. دار وجود داردمثبت و معنی
. دریافتند که اعتماد بر روي سالمت سازمانی تأثیر مثبت دارد

تحقیقات گذشته به این با توجه به نتایج تحقیق و بررسی
نتیجه رسیدیم که تعهد و وفاداري کارکنان بر روي سالمت 

گذارد و نتایج حاصل از آن موجب افزایش سازمانی تأثیر می
بهبود روحیه کارمندان با شود و همچنین اثربخشی می

.توان اثربخشی را ارتقاء بخشیدمی
اعتبار یا شهرت و بین که نتایج پژوهش نشان داد

اثربخشی اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن رابطه مثبت 
نگرش ) 2009(و همکاران 1گریگوري. داري وجود داردمعنیو 

دانند کارکنان را عامل میانجی در بین فرهنگ و اثربخشی می
آید که بین نگرش گونه برمیو از نتایج تحقیق آنها این

تواند باشد و کارکنان که ناشی از اعتبار و شهرت مؤسسه می
در تمامی تحقیقاتی . داري قائلنداثربخشی سازمان رابطه معنی

ها و که در مورد مقایسه بین اثربخشی مدارس و یا سازمان
ارات مذکور انجام شده همچنین مقایسه سالمت سازمانی در اد

هاي به کار گرفته شده، ها و مدلاست، صرف نظر از روش
محققان معتقدند که یکی از عوامل اصلی که سبب رجحان 

شود، حسی است که کارکنان یک سازمانی بر دیگري می
و هر چه نسبت به اعتبار و یا شهرت سازمان خود دارند 

تبع اثربخشی آنها نیز ها داراي اعتبار بیشتري باشند بهسازمان
.افزایش خواهد یافت

اخالقیات کارمندان و بین که نتایج پژوهش نشان داد
اثربخشی اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن رابطه مثبت 

اخالقیات کارمندان داري وجود دارد و با افزایش بهبود معنیو 
واعظی،. یابددر سازمان، اثربخشی سازمانی نیز افزایش می

نشان دادند) 1388(حسینی بهارانچی، امیرحسینی
تواند سهم مهمی در افزایش و یا هاي رفتاري مدیر میویژگی

بین ) 2008(3دوفو2دو. کاهش اثربخشی سازمانی ایفا کند
عامل فرهنگ که عاملی نزدیک و تأثیرگذار بر اخالق سازمانی 

ین با بنابرا. اي قوي یافتندکارکنان است و اثربخشی رابطه
هاي کمی که در این زمینه صورت گرفته و توجه به پژوهش

رسد بهبود اخالقیات نتایج منتج از این پژوهش به نظر می
تواند عاملی مؤثر در افزایش اثربخشی سازمانی کارکنان می

.باشد
بازشناسی عملکرد کارمندان و اثربخشی اداره همچنین بین 

داري معنیطه مثبت و کل ورزش و جوانان استان گیالن راب
است که با افزایش بعد معنیمشاهده شد و این بدان

1- Gregory
2- Doe
3- Dough
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در سازمان، اثربخشی سازمانی نیز افزایش بازشناسی عملکرد 

بازشناسی عملکرد کارمندان در سازمان سالم بعد . یابدمی
کارکنان براي به فعلیت درآوردن دهد کهنشان می

رزشمندي شوند و احساس ااستعدادهایشان تشویق می
شناسی و مراقبت کنند و همچنین جو سازمان، جو حقمی

این بعد در کنار مسئله استعدادیابی بر سیستم درست . است
نشان ) 1385(جاهد در این زمینه . پاداش نیز اشاره دارد

ساختن زمینه دهد بین شناخته شدن استعدادها و فراهممی
طه مثبت و شکوفایی آنها و سالمت سازمانی و اثربخشی راب

در ) 1388(مالحسینی و ارسالن . داري وجود داردمعنی
تحقیقی وجود رابطه بین احساس شایستگی و احساس مؤثر 
بودن با اثربخشی ادارات دولتی را تأیید کردند که با دقت 

شود که در واقع همان تعریف بازشناشی بیشتر مشاهده می
پاداش نظام) 1389(توالیی . عملکرد در مدل پژوهش است

درست بر اساس شایستگی افراد را عاملی مؤثر در سالمت 
رسد بازشناسی به نظر می. دانندسازمان و اثربخشی می

عملکرد کارکنان که در واقع حمایت از استعدادها و 
هاست، سالمت سازمانی را تحت تأثیر خود قرار خالقیت

ها دهد و نتایج حاصل از آن باعث افزایش اثربخشی سازمانمی
.خواهد شد 

آگاهی کارمندان از بین که نتایج پژوهش نشان داده است
مسیر هدف و اثربخشی اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن 

سانگ در همین راستا . داري وجود داردمعنیرابطه مثبت و 
نیز بیان کرد که بین آگاهی از اهداف و همچنین ) 2011(

با اثربخشی سازمانی رابطه همراستایی اهداف فردي و سازمانی 
نشان ) 1389(همچنین توالیی . داري وجود داردمثبت و معنی

تواند به فساد روشن نبودن اهداف و ابهام در هدف میداد 
که داشتن اهداف روشن براي بلند اداري منجر شود در حالی

هر . تواند سالمت اداري را تقویت نمایدمدت و کوتاه مدت می
ام شده در این زمینه و با تأکید صرف بر این چند تحقیقات انج
رسد که آگاهی از اهداف و باشد، به نظر میعنوان محدود می

ها دو بعد کامالً متناظرند گیريمیزان مشارکت در تصمیم
گیري باعث آگاهی کارکنان بدین معنا که، مشارکت در تصمیم

د از اهداف سازمانی شده و نیز آگاهی از اهداف میسر نخواه
هاي سازمانی مشارکت گیريبود مگر اینکه کارکنان در تصمیم

توان تحقیقات انجام شده و بیان شده در داشته باشند، لذا می
زمینه مشارکت کارکنان را به عنوان سند و مدرکی براي اثبات 

اي کار برد و این همان نکتهاین بعد از سالمت سازمانی نیز به 
یف این دو بعد در مدل مورد نظر است که با توجه دقیق به تعر

. پژوهش کامالً مشهود است
رهبري حمایتی و اثربخشی نیز بین در ارتباط با رابطه

داري مشاهده شد و این بدان معنی است معنیرابطه مثبت و 
در سازمان، اثربخشی سازمانی رهبري حمایتی که با افزایش 

ژوهش بر بعد یابد این بعد مورد بررسی مدل پنیز افزایش می
بعد رعایت به رفتاري از . رعایت از مدل پارسونز منطبق است

در . مدیر اشاره دارد که دوستانه، حمایتی، باز و همکارانه است
بین سالمت ) 1381(خیاط جدیدي راستاي نتایج این پژوهش 

و اثر بخشی، واعظی و ) رعایت(گري سازمانی در بعد مالحظه
حمایتی و اثربخشی سازمان، بین رهبري) 1388(همکاران  

بین بعد رعایت و اثربخشی، تسلیمی و ) 1388(شریعتمداري  
نیز بین نقش مدیران و اثربخشی و ) 1389(فرهی بوزنجانی 

بین بعد رعایت و اثربخشی ) 1990(1ولفولکوهمچنین هوي
گویا رهبري . داري گزارش نمودندسازمان رابطه مثبت و معنی

سازمان، سالمت سازمانی را تحت تأثیر مناسب و حمایتی در 
هاي رهبري به خصوص دهد و بهبود جنبهخود قرار می

گرایش به سمت رهبري حمایتی موجب افزایش اثربخشی 
.شدها خواهدسازمان

بهبود و یا توسعه کارایی بین که نتایج پژوهش نشان داد
کارمندان و اثربخشی اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن 

توسعه داري وجود دارد با کاهش و یا عدم معنیبطه مثبت و را
در سازمان، اثربخشی سازمانی نیز کاهش کارایی کارکنان

بهبود دریافت که ) 1385(در همین راستا جاهد . یابدمی
مستمر کارایی فردي و سازمانی کارکنان بر سالمت سازمانی و 

حسینی و همچنین مال. اثربخشی تأثیر مستقیم و بسزایی دارد
رابطه بین توانمندسازي کارکنان و اثربخشی ) 1388(ارسالن 

نیز ) 1389(تسلیمی و فرهی بوزنجانی . کنندرا تصریح می
مجموعه آن مدیریت نیروي انسانی که آموزش کارکنان در زیر

همچنین دو و . داندقرار دارد را عاملی مؤثر بر اثربخشی می
و آموزش (ي انسانی نیز عامل مدیریت نیرو) 2008(دوف 

را بر سالمت سازمانی و ) کارکنان به عنوان یک زیرمجموعه آن
نتایج حاکی از آن است که بهبود . داننداثربخشی مؤثر می

کارایی کارکنان عاملی مؤثر بر ارتقاء سالمت سازمانی است و 
توان با آموزش و افزایش آگاهی و مهارت کارکنان اثربخشی می

.را نیز افزایش داد
کاربرد درست بین که همچنین نتایج پژوهش نشان داد

منابع و اثربخشی اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن رابطه 
داري وجود دارد و این بدان معنی است که با معنیمثبت و 

کارگیري درست منابع در سازمان، اثربخشی افزایش  بهبود به
کارگیري ا عدم بهیابد و با کاهش و یسازمانی نیز افزایش می

. یابددرست منابع در سازمان، اثربخشی سازمانی نیز کاهش می
الزم به ذکر است که این بعد از مدل مورد بررسی با بعد 

خیاط . حمایت منابع در مدل پیشنهادي پارسونز مطابقت دارد
بیان کرد بین سالمت سازمانی در پشتیبانی ) 1381(جدیدي  

همچنین . داري وجود داردنیمنابع و اثربخشی رابطه مع

1- Hoy & Woolfolk
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بعد پشتیبانی منابع را در افزایش ) 1388(شریعتمداري 
ولفولک  وهوي. داندسالمت سازمانی و اثربخشی مؤثر می

نیز بین پشتیبانی منابع و کارایی معلمان و اثربخشی ) 1990(
با توجه به . داري مشاهده نمودمدرسه رابطه مثبت و معنی

ز این تحقیق و نیز بررسی تحقیقات نتایج به دست آمده ا
کارگیري درست منابع و رسد که بهصورت گرفته، به نظر می

.تواند اثربخشی سازمان را افزایش دهدنیز مدیریت آن می
سالمت سازمانی و بین که در پایان نتایج پژوهش نشان داد

اثربخشی اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن رابطه مثبت 
داري وجود دارد و نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان داد معنیو 

که ابعاد سالمت سازمانی پیش بینی کننده مناسبی براي 
اثربخشی سازمان بوده و در این بین سه بعد رهبري، تعیین 

بینی اثربخشی سازمان هدف و عملکرد مهمترین ابعاد در پیش
رسونز ابعاد مدل پا) 2008(دو و دوفدر این راستا . هستند

بر سالمت سازمانی را مورد بررسی قرار دادند و بین همه آنها 
جاهد . داري نشان دادندبا سالمت سازمانی رابطه معنی

نیز بین سالمت سازمانی و اثربخشی مدارس رابطه ) 1385(
همچنین ناظم و حقیقت جو . داري یافتمثبت و معنی

ابطه وجود وري ردریافتند بین سالمت سازمانی و بهره) 1386(
بین سالمتدر پژوهشی بیان کرد که ) 1387(قرونه . دارد

آموزش 3و2سازمانی و اثربخشی مدارس پسرانه دولتی مناطق 
. داري وجود داردمثبت و معنیهو پرورش شهر تهران رابط

بین سالمت سازمانی و اثربخشی ) 1388(واعظی و همکاران 
چنین مالحسینی هم. داري یافتندمدارس رابطه مثبت و معنی

بین ابعادي از سالمت سازمانی مانند ) 1388(و ارسالن 
هاي دولتی سازي کارکنان و اثربخشی ادارات و سازمانتوانمند

رابطه ) 1388(شریعتمداري  . داري پیدا کردندرابطه معنی
. دار بین سالمت سازمانی و اثربخشی مدارس را نشان دادمعنی

نیز نشان دادند که بین ) 1389(تسلیمی و فرهی بوزنجانی 
یکی از مهمترین ابعاد سالمت سازمانی یعنی عملکرد مدیران 

بین ) 1390(توفیقی و همکاران  . و اثربخشی رابطه وجود دارد
داري هاي سالمت سازمانی و اثربخشی رابطه معنیمؤلفه

تأثیر یکی از ابعاد سالمت ) 2010(سوي. گزارش نمودند
ت را روي اثربخشی بررسی و بین آن دو سازمانی یعنی اخالقیا
نیز بین ابعادي ) 2011(سانگ . دار یافترابطه مثبت و معنی

سازمانی و از سالمت سازمانی تحت عنوان عوامل درون
وهوي. داري را بیان کرداثربخشی رابطه مثبت و معنی

نیز نشان دادند دو بعد از ابعاد سالمت ) 1990(ولفولک 
گی نهادي و روحیه که از ابعاد مدل پارسونز سازمانی یعنی یگان

. داري وجود داردهستند و اثربخشی رابطه مثبت و معنی
بررسی نتایج تحقیق و نیز مطالعه و بررسی تحقیقات صورت 

دهد سالمت سازمانی تأثیري گرفته در این باب، نشان می
توان با بهبود مستقیم و مثبت بر اثربخشی سازمانی دارد و می

ی که از آن به عنوان ابعاد سالمت سازمانی یاد شد، عوامل
.اثربخشی را ارتقاء داد
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