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تحلیل کانونی رابطه سالمت سازمانی مدرسه با کیفیت زندگی معلمان ابتدایی
Canonical analysis of the relationship between organizational health of school and
elementary teachers `s quality of life
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
relationship between organizational health of schools
and quality of life of elementary teachers by canonical
correlation analysis. The statistical population of the
study was elementary teachers in North Khorasan
province. Three hundred eighty-nine teachers were
selected by multi-stage cluster sampling and
completed the Organizational Health Inventory (Hoy,
& Feldman, 1999) and Short Form Health surveys
questionnaire -SF-36 (Ware et al., 1994). Data were
analyzed by the Pearson Correlation Coefficient and
Canonical Correlation and SPSS.16 software. The
results showed that there is a significant relationship
between organizational health of schools and quality
of life of elementary teachers. The explained variance
of organizational health of schools and quality of life
of primary teachers was 14%. In general, institutional
integrity, significant influence, and morale may be
related to the mental and physical health of elementary
teachers.
Keywords: quality of life, organizational health of
school, elementary teachers, canonical correlation
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چکیده
هدف از پژوهش حا ضر برر سی رابطه سالمت سازمانی مدر سه با کیفیت
زندگی معلمان ابتدایی با تحلیل همبستتتتگی کانونی بود جامعه آماری
پژوهش را معلمان ابتدایی خرا سان شمالی ت شکیل میدادند سی صد و
ه شتاد و نه نفر از این معلمان با روش نمونه گیری خو شه ای چندمرحله
ای انتخاب شتتدند و پرستتشتتنامههای ستتالمت ستتازمانی مدارس ی هوی و
) را تکمیل1996 ،) و زمینه یابی ستتتالمت یویر و همکاران1999 ،فلدمن
کردند دادهها با ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی کانونی و در نرم
 تحلیل شدند نتایج نشان داد که میان سالمت سازمانیSPSS.16 افزار
مدرستتته با کیفیت زندگی معلمان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد
 در صد14 واریانس م شترک سالمت سازمانی مدر سه و کیفیت زندگی
 نفوم مدیر و روحیه در، یگانگی نهادی،استتت در مجموب به ن ر میرستتد
مدرستته میتواند با ستتالمت روانی و جستتمانی معلمان ابتدایی در ارتبا
باشد
 معلمان، ستتالمت ستتازمانی مدرستته، کیفیت زندگی:واژههای کلیدی
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پرداختهاند یوابدی ،ر ستمی و نادی ) 2015 ،لیو ،جان سون ،ا سترو ،سلو ستره ،چی ستر و جکوب سون 1ی )2006بر این باورند که با وجود
پژوهش های گستتتترده ،هنوز تعریا واحد و مورد توافدی درباره کیفیت زندگی ارائه نشتتتده و در تعریا آن برخی با رویکردی وینی،
جنبه های آشتتکار زندگی همانند ستتالمت جستتمانی ،ارتباتاا اجتماوی و ووامل اقتصتتادی را مورد توجه قرار داده و برخی با رویکردی
مهنی ،کیفیت زندگی را مترادف با شتادی یا رضتایت از زندگی در ن ر گرفته و بر ووامل شتناختی در ارزیابی آن تدکید کرده اند کیفیت
زندگی را میتوان بردا شت فرد و درک او از موقعیت خود در زندگی در چارچوب اهداف و ن ام ارزشهای مورد قبول وی تعریا کرد این
ساختار ،ووامل مهنی و وینی را شامل شده و به احساساا ،برداشتها و ارزیابیهای فرد از رفاه و آسایش در حیطههای مختلا اقتصادی،
شغلی و ارتبا با سایرین اتالق می گردد و دارای ابعادی همچون سالمت فیزیکی ،و ضعیت روانی ،ا ستدالل و تعامالا اجتماوی ا ست
یماکه ،کازاگرانده ،ساراته و سیلوا)2018 ،2
کیفیت زندگی احساس بهزیستی و سالمتی در کنشهای مختلا روانی ،واتفی و اجتماوی را نیز در بر میگیرد یآقادوست و همکاران،
 )2015شتتغل به ونوان یکی از تعیین کننده های اجتماوی ستتالمت ،ستتهم زیادی از زندگی روزمره افراد را به خود اختصتتا میدهد
یقا سمی ،رجبی گیالن ،ر شادا و احمدیان )1393 ،از سوی دیگر سالمتی کارکنان ندش ب سیار مهمی در تولید و بهرهوری سازمانها
داشته و مهم است که مدیران سازمان ها تدابیری را برای ارتدای سالمتی کارکنان اندیشیده و مشکالا مربو به سالمت را کاهش دهند
یقرشتتی ،راستتلی و زامان )2014 ،3وجود محرکهای فیزیکی ،روانی و اجتماوی در محیط کار از ووامل تنیدگیزا به شتتمار آمده و از این
تریق بر بهزیستی فیزیکی و روانی اثر نامطلوب دارند
برخی از مشاغل متناسب با ماهیت خود با تنیدگیهای زیادی همراه هستند ینصیری زرین قبائی ،تالب پور امیری ،حسینی ولشکایی و
رجب زاده )1395 ،تدریس ،به ونوان یکی از م شاغل ا سترسزا در دهههای اخیر پژوهشهای متعددی را در زمینه روان شنا سی سالمت
سازمانی به خود اخت صا داده ا ست یگودتی ،کونور سو و ویوتی )2015 ،4ا سترسهای محیط کاری معلمان دارای منابع متعدد فردی و
سازمانی است یافالک سیر و نعمتی )2018 ،یکی از منابع سازمانی این استرسها ،سالمت سازمانی مدرسه 5است یسمال اغلو)2011 ،6
سازه سالمت سازمانی ،نخ ستین بار تو سط مایلز 7ی 1969به ندل از لی ،چن و زای )2014 ،8و برای برر سی جو سازمانی مدارس به کار
برده شد سالمت سازمانی مدر سه ،چهارچوبی برای مفهوم سازی جو ومومی مدر سه و یر ا صطالح کلی ا ست که به ادراک معلمان از
محیط کاری شان ا شاره دارد این مفهوم به ظرفیت و توانایی مدارس برای سازگاری موفدیت آمیز با تغییراا مداوم محیطی و چالشهای
جدید ا شاره دارد یبوتینی ،براد شا و مندل سون )2014 ،9سالمت س ازمانی با دا شتن تعامالا منا سب ،متمرکز شدن بر هدف ،تالش برای
برقراری توازن قدرا ،کارب ست منا سب منابع موجود ،نوآوری و آزادی انتخاب م شخو می شود یانتوه و وبدالل )2019 ،10از ن ر هوی و
فلدمان11ی  ،) 1999سالمت سازمانی در مدر سه شامل هفت بعد یگانگی نهادی ،12نفوم مدیر ،13مالح هگری ،14ساختدهی ،15حمایت
منابع ،16روحیه 17و تدکید ولمی 18ا ست یگانگی نهادی به توانایی مدر سه در سازگاری با محیط به تریدی که یگانگی ،ان سجام و تمامیت
برنامههای آموز شی خود را حفظ کند ،ا شاره دارد؛ نفوم مدیر  ،به توانایی مدیر مدر سه برای تدثیرگذاری بر رؤ سای خود ،ترغیب آنها به
توجه بیشتر به مسایل مدرسه و وابسته نشدن به مافوق اشاره میکند؛ مالح هگری یا مراواا وبارا است از دوستی ،جانبداری ،مشارکت
با فرودستان ،نمایندگی منافع فرودستان ،باز بودن ارتباتاا و به رسمیت شناختن مشارکت آنها براساس ساخت دهی ،مدیر مناسباا و
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روش
ترح پژوهش حاضر از نوب توصیفی -همبستگی بود که تحلیل همبستگی کانونی 10را برای بررسی روابط میان دو مجمووه از متغیر
پیش بینیسالمت سازمانی) و مالک یکیفیت زندگی) بکار گرفت جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمان ابتدایی خراسان شمالی تشکیل
میداد جهت تعیین حجم نمونه بنا به پیشنهاد گارسون11ی 10 )2015نفر به ازای هر متغیر موجود در مدل تحلیل همبستگی کانونی در
ن ر گرفته شد و حداقل حجم نمونه  200نفر برآورد گردید اما با توجه به روش شناسی پژوهش ،پراکندگی جغرافیایی استان و نیز روش
نمونه گیری مورد استفاده ،حجم نمونه به  400نفر افزایش یافت نمونه گیری با روش خوشهای چندمرحلهای صورا گرفت بدین ترتیب
که ابتدا مناتق آموزش و پرورش استتتان به ونوان خوشتته در ن ر گرفته شتتده و چهار منطده به صتتورا تصتتادفی انتخاب شتتدند در هر
منطده بر اساس محل اشتغال یشهری ،روستایی و وشایری) نمونه گیری متناسب با حجم در میان مدارس انجام شد و در نهایت تمامی
معلمان شاغل در هر مدر سه ابتدایی به ونوان نمونه انتخاب شدند در نهایت و پس از حذف پر س شنامههای ناقو ،داده های مربو به
 389نفر تحلیل شد
ابزار سنجش
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روابط کاری با معلمان ،انت اراا شتتغلی ،استتتانداردهای وملکرد و روشهای انجام کار را به روشتتنی تعریا میکند حمایت منابع ،وبارا
ا ست از فراهم کردن مواد و لوازم کار آموز شی مدر سه و معلمان به من ور اجرای امر تدریس روحیه ،به حس جمع دو ستی ،باز بودن و
اوتماد متدابل بین معلمان ا شاره میکند و در نهایت تدکید ولمی ،حدی را که مدر سه برای ک سب برتری ولمی و فرهنگی تالش میکند،
در بر میگیرد یانتوه و وبدالل ) 2019 ،1در یر مدر سه سالم ،کارکنان از ف شار نامعدول والدین و محیط کاری محفوظ ه ستند؛ مدیریت
به صتتتورا پویا ،وظیفه محور و رابطه محور استتتت؛ از معلمان حمایت شتتتده و آنان برای افزایش و بهبودی وملکرد هدایت و راهنمایی
می شوند؛ مدیران مستدل هستند؛ دانش آموزان در فعالیتهای آموزشگاه با انگیزه باال مشارکت میکنند؛ معلمان یکدیگر را دوست داشته
و به یکدیگر اوتماد دارند یفرمهانی فراهانی ،میرزا محمدی ،رادئی اف سوران و محمدی )2014 ،پژوهشها حاکی از آن ا ست که سالمت
ستتازمانی مدرستته با استتترس شتتغلی پایین ،کارآمدی باالتر معلمان و درک م بتتر آنان از دانشآموزان یمهتا ،اتکینز و فرازیر2013 ،2؛
بوتینی و همکاران ،)2014 ،بیماریهای مزمن کارکنان یبنزر 3و همکاران ،)2011 ،ر ضایت شغلی یقا سمی و همکاران ،)1393 ،توانمندی
معلمان یکرمانشتتاهی و هژبرنژاد )2016 ،و پیشتترفت تحصتتیلی دانش آموزان یهرناندز و زامورا ،)2018 ،4احستتاس ناتوانی ،5بی معنایی 6و
خود شنا سی 7کارکنان یاوزر ،یگرلگلو ،سایگیری و سونگور )2019 ،8رابطه معناداری دارد سایر پژوهشها موید آن ا ست که فر سودگی
شغلی یکولیراکیس ،داگالس ،گرودزین ،و کاسیفیدیس )2019 ،9و احساس خودکارآمدی یحاجلو )1394 ،با کیفیت زندگی در معلمان در
ارتبا هستند
مروری بر پی شینه پژوه شی ن شان داد که در کمتر مطالعه ای ارتبا سالمت سازمانی مدر سه با کیفیت زندگی در معلمان مورد بررسی
قرار گرفته و کیفیت روابط میان این سازهها م شخو نی ست بر این ا ساس و با توجه به اهمیت کیفیت زندگی معلمان و تبعاا آن برای
ای شان و نیز دانش آموزان از یر سو و تبعاا سالمت سازمانی مدر سه بر روی ابعاد شغلی و روان شناختی معلمان از سوی دیگر به ن ر
میر سد برر سی روابط میان این سازه ها مهم و ضروری با شد انجام چنین پژوه شی از حیث ن ری ،به افزایش دانش موجود در زمینه
کیفیت زندگی معلمان در داخل کشور یاری رسانده و راهنمای سیاستگذاران و برنامه ریزان حوزه سالمت در تدوین برنامههای اثربخش
جهت بهبود کیفیت زندگی معلمان خواهد بود لذا هدف از پژوهش حا ضر برر سی روابط میان سالمت سازمانی مدر سه و کیفیت زندگی
معلمان ابتدایی با تحلیل همبستگی کانونی بود
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پرسشنامه سالمت سازمانی مدارس :)OHI( 1این پرسشنامه  44سوال دارد و در مدیاس  5درجهای لیکرا از هرگز ی )1تا همیشه

فرم کوتاه پرسشنامه زمینه یابی سالمت :SF-36)v2( 2این پرسشنامه توسط ویر ،کلر و هوسینسکی3ی )1996تدوین شده است
این پر س شنامه دارای  36وبارا ا ست برای هر مدیاس باید نمراا مربو به وباراهای هر مدیاس با لیکرا یب سته به تعداد گزینههای
هر سوال) کدگذاری و جمع شده و به تیفی از صفر –  100تبدیل شوند سپس بر ا ساس میانگین  50و انحراف ا ستاندارد  10نمره
استاندارد  tبرای فرد محاسبه می شود نمره باالتر در هر خرده مدیاس نشان دهنده وضعیت مطلوبتر فرد در آن خرده مدیاس است این
پر س شنامه در پژوهش های متعددی مورد ا ستفاده قرار گرفته و روایی و پایایی منا سبی دا شته ا ست یالو سن-نی وو و کار سون)2019 ،4
فوالدوند ،فرزاد ،شهرآراری و وسگری ی ) 1388در بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه ساختاری هفت واملی را به دست آوردند که میل
دو وامل مرتبه دوم قرار می گرفت وامل سالمت روانی شامل سرزندگی ،ندش هیجانی و سالمت روانی و وامل سالمت ج سمانی شامل
کارکرد جسمانی ،ندش جسمانی ،درد بدنی و سالمت ومومی بود آنان ضریب پایایی  0/93را برای سالمت روانی و  0/86را برای سالمت
ج سمانی گزارش کردند در پژوهش حا ضر با توجه روش شنا سی و اهداف پژوهش ،ساختار دو واملی شامل سالمت روانی و سالمت
جسمانی مورد استفاده قرار گرفت ضرایب آلفای کرونباخ برای این واملها به ترتیب  0/82و  0/87به دست آمد
گردآوری دادهها به صتتورا گروهی و توستتط نویستندگان انجام شتتد پیش از اجرا ،در خصتتو اهداف ترح توضتتیحاتی به شتترکت
کنندگان داده شد شرکت در پژوهش کامالً داوتلبانه بوده و تمامی پر س شنامهها بینام بودند به شرکت کنندگان اتمینان داده شد که
اتالواا آنان محرمانه بوده و تنها در اختیار پژوهشتتگران میباشتتد تحلیل دادهها با استتتفاده از روش تحلیل همبستتتگی کانونی صتتورا
گرفت این روش متداولترین حالت مدل خطی ومومی استتت که با استتتفاده از روشهای آماری چندمتغیری رابطه میان دو مجمووه از
متغیرهای چندگانه را مو رد بررستتتی قرار داده و ترکیب خطی متغیرهای پیش بین را برای برآورد ترکیب خطی متغیرهای مالک به کار
میبرد یهاردون ،زدماک و شتتاو-تیلور )2004 ،5در این تحلیل دو تابع کانونی 6تشتتکیل میشتتود که یکی مربو به متغیرهای مالک و
دیگری مربو به متغیرهای پیش بین ا ست وزنهای کانونی 7در درون هر تابع ن شان دهنده سهم هر یر از متغیرهای ا صلی در ضرایب
همب ستگی کانونی بوده و همانند ضرایب بتا در رگر سیون ه ستند بارهای کانونی 8همب ستگی ساده میان متغیرهای ا صلی و تابع کانونی
متناظر آنهاست ییوسفی ،باقریان و شجاوی )1393 ،تجزیه و تحلیل داده با محاسبه شاخوهای توصیفی ،ضریب همبستگی پیرسون و
همبستگی کانونی با دستور نوشتاری 9در نرم افزار  Spss.22صورا گرفت

یافته ها
توصیا جمعیت شناختی نشان داد که  50/4درصد نمونه را زنان تشکیل میدهند میانگین سن و سابده کاری به ترتیب  38/70و
 15/58بود  91/8درصد معلمان ابتدایی متدهل بودند و  53درصد آنان تحصیالا کارشناسی داشتند در نهایت آنکه  54درصد معلمان
در مناتق شهری 45/8 ،درصد در مناتق روستانی و  0/3درصد در مناتق وشایری مشغول به کار بودند
پیش از تحلیل داده ها به غربالگری اولیه پرداخته شده و مدادیر دورافتاده شنا سایی و ا صالح شدند مدادیر گم شده نیز با میانگین
1.

)Organizational Health Inventory(OHI
)Short Form Health surveys questionnaire(SF-36
3. Ware, Keller, & Kosinski
4. Ohlsson‐Nevo, & Karlsson
5. Hardoon, Szedmak, & Shawe-Taylor
6. Canonical Function
7. Weight Canonical
8. Canonical Loading
9. Syntax
2.
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ی )5نمره گذاری می شتتود نستتخه اصتتلی این پرستتشتتنامه شتتش زیرمدیاس یگانگی نهادی ،نفوم مدیر ،مالح ه گری ،حمایت منابع،
ساختدهی ،روحیه و تاکید ولمی را میسنجد نمراا باالتر در هر خرده مدیاس نشان دهنده وضعیت مطلوب تر فرد در آن خرده مدیاس
استتت یهوی و فلدمن ) 1999 ،پایایی و روایی این پرستتشتتنامه در مطالعاا متعددی به تدیید رستتیده استتت یهرناندز و زامورا2018 ،؛
محمدپوری ،شتتیرونان ،حستتینی ،وباستتی و قره با  ) 2019 ،در پژوهش حاضتتر و متناستتب با مبانی ن ری از ستته خرده مدیاس یگانگی
نهادی ،نفوم مدیر و روحیه استفاده شد ضرایب آلفای کرونباخ برای این خرده مدیاسها به ترتیب  0/78 ،0/89و  0/81به دست آمد
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جایگزین شتتده و پرا های تر متغیره با نمودار باکس مورد بررستتی قرار گرفتند نتایج نشتتان داد که پرا تر متغیره ای وجود ندارد
شنا سایی پراهای چندمتغیره نیز با آماره ماهاالنوبیس 1صورا گرفت سپس فوا صل مورد ن ر بر ا ساس درجاا آزادی یتعداد متغیرها

جدول  -1شاخصهای توصیفی و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهشی

یگانگی نهادی
نفوم مدیر
روحیه
سالمت روانی
سالمت جسمانی
میانگین
انحراف استاندارد
کجی
کشیدگی

سالمت سازمانی مدرسه
یگانگی نهادی نفوم مدیر
1
1
**0/22
1
**0/51
**0/50
**0/22
**0/26
**0/20
**0/28
**0/26
**0/30
3/39
3/46
2/82
3/39
3/46
0/35
-0/73
-0/74
-0/19
-0/23
-0/27
-0/26
روحیه

کیفیت زندگی آموزگاران
سالمت جسمانی
سالمت روانی

1
**0/61
70/11
20/73
-0/58
-0/79

1
74/07
15/20
-0/29
-0/67

نتایج جدول  1ن شان می دهد که میان ابعاد سالمت سازمانی مدر سه و کیفیت زندگی رابطه م بت و معناداری وجود دارد ی)P≤0/01
در ادامه مفروضتتاا نرمال بودن تر متغیره و چند متغیره توزیع متغیرها ،ودم همخطی چندگانه 2و استتتدالل خطاها بررستتی شتتد نتایج

جدول  1ن شان داد که با در ن ر گرفتن کجی  ±2و ک شیدگی  ، ± 7نرمال بودن تر متغیره برای تمامی متغیرها محدق شده ا ست در
بررسی نرمال بودن چند متغیره ،پس از محاسبه مدادیر باقیماندههای استاندارد شده ،3توزیع باقیماندهها با آزمون کالموگروف-اسمیرنوف
5
یکراهه 4مورد برر سی قرار گرفت نتایج ن شان داد که توزیع باقیماندهها ی )Z=0/05 ،df=389 ،P≥0/05نرمال ا ست اگر شاخو تحمل
کوچکتر از  1و بزرگتر از  0/40و شتتتاخو تورم واریانس 6ی )VIFکوچکتر از  10باشتتتد میتوان ودم همخطی چندگانه را نتیجه گرفت
نتایج ن شان داد که ضرایب تحمل متغیرهای پیش بین از  0/58تا  0/75و تورم واریانس از  1/33تا  1/72در تغییر ه ستند بر این ا ساس
میتوان رأی به تحدق مفروضه داد ضرایب نزدیر به  2برای آماره دوربین واتسون نشان از استدالل خطاها دارند این ضریب در پژوهش
حاضر  1/99بود نتایج محاسبه همبستگی کانونی سالمت سازمانی مدرسه و کیفیت زندگی در جدول  2آورده شده است
جدول  -2ضرایب همبستگی کانونی سالمت سازمانی مدرسه و کیفیت زندگی معلمان ابتدایی
توابع کانونی
1
2

مدادیر ویژه
0/16
0/01

همبستگی کانونی
0/37
0/09

مجذور همبستگی
0/14
0/01

المبدای ویلکز
0/85
0/99

F
10/54
1/41

df
6
2

سطح معناداری
0/001
0/25

جدول  2ن شان می دهد که همب ستگی میان متغیرهای کانونی سالمت سازمانی مدر سه و کیفیت زندگی برابر  0/37ا ست مجذور
همبستگی ی )0/14نشان میدهد که واریانس مشترک میان این دو مجمووه یترکیب خطی)  14درصد است بدین معنی که با آگاهی از
متغیر کانونی سالمت سازمانی 14 ،درصد از تغییراا متغیر کانونی کیفیت زندگی قابل پیش بینی است وزن و بار کانونی در تابع کانونی
سبرهای هویت و خودناتوانسازی در جدول  3آورده شده است

1.

Mahalanobis
Multicollinearity
3. Standardized residuals
4. One way Kolmogorov-smirnov
5. Tolerance
)6. Variance inflation facto(VIF
2.
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که در اینجا سه متغیر پیش بین موجود در مدل بود) در آزمون خی دوی )χ2اصالح و در سطح  α=0/001مورد بررسی قرار گرفت نتایج
حاکی از ودم وجود پرا چندمتغیره بود بر این ا ساس تحلیل با دادههای مربو به  389نفر شرکت کننده ادامه یافت شاخو ا صالح
شده در مورد تمامی شرکت کنندگان از  α=0/003بزرگتر بود شاخوهای توصیفی و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهشی در جدول
 1آورده شده است

۸۸۸
تحلیل کانونی رابطه سالمت سازمانی مدرسه با کیفیت زندگی معلمان ابتدایی
… Canonical analysis of the relationship between organizational health of school and elementary teachers `s
جدول  -3وزن و بار کانونی اجزا در توابع سالمت سازمانی مدرسه و کیفیت زندگی معلمان ابتدایی
توابع کانونی

کیفیت زندگی

سالمت روانی
سالمت جسمانی

-0/78
-0/97

-0/30
-0/78

وزنهای کانونی نشان دهنده سهم نسبی هر یر از متغیرهای اصلی در میزان همبستگی کانونی و بارهای کانونی نشان دهنده سهم
هر متغیر ا صلی در ت شکیل متغیر کانونی ا ست نتایج جدول  3ن شان داد که در تابع سالمت سازمانی مدر سه ،یگانگی نهادی ی)0/78
بیشتتترین وزن یا اهمیت را در همبستتتگی کانونی داشتتته استتت در تابع کیفیت زندگی نیز ستتالمت جستتمانی دارای بیشتتترین وزن
استی ) -0/97در حالت اول با فرض ثابت نگه داشته شدن سایر متغیرها ،با یر واحد افزایش در یگانگی نهادی میزان همبستگی دو تابع
به اندازه  78صدم کاهش مییابد در حالت دوم نیز با یر واحد تغییر در سالمت ج سمانی میزان همب ستگی  97صدم کاهش مییابد
بارهای کانونی نشتتان می دهند که در تشتتکیل متغیر کانونی ستتالمت ستتازمانی مدرستته ،بیشتتترین ستتهم مربو به یگانگی نهادی
اتالواتیی ) -0/55و در متغیر کانونی کیفیت زندگی بیشترین سهم مربو به سالمت جسمانی ی )-0/78ا ست تلخیو یافتهها در شکل
 1آورده شده است

شکل  -1مدل کانونی روابط میان سالمت سازمانی مدرسه و کیفیت زندگی معلمان ابتدایی

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط میان سالمت سازمانی مدرسه و کیفیت زندگی معلمان ابتدایی با تحلیل همبستگی کانونی بود
نتایج ن شان داد که میان ابعاد سالمت سازمانی مدر سه و کیفیت زندگی رابطه م بت و معناداری وجود دارد و با آگاهی از متغیر کانونی
سالمت سازمانی مدر سه ،میتوان  14در صد از تغییراا متغیر کانونی کیفیت زندگی را پیش بینی کرد این یافتهها با نتایج پژوهشهای
بوتینی و همکاران ی )2014و کرمانشاهی و هژبرنژادی )2016همسویی دارد به ن ر میرسد هنگامی که در مدرسه ،به ونوان یر سازمان،
بر اهداف تمرکز شود ،تعامل کافی و من اسب با محیط برقرار گردد ،قدرا صورا متوازن تدسیم شده و منابع به تور مناسب به کار گرفته
شوند و ان سجام و روحیه ی نوآوری و خودمختاری در میان کارکنان برقرار شود ،سالمت سازمانی تحدق مییابد از این رهگذر کارکنان با
آرامش خاتر بی شتر و در ف ضایی مبتنی بر حمایت م شغول به کار شده و میتوانند به ظهور و بروز توانمندیهای خود بپردازند تحکیم
چنین فضایی بر شاخصههای کیفیت زندگی کارکنان موثر بوده و کیفیت زندگی آنان را افزایش میدهد
سایر نتایج نشان داد که در تابع سالمت سازمانی مدرسه ،یگانگی نهادی و در تابع کیفیت زندگی نیز سالمت جسمانی دارای بیشترین
وزن بودند این یافته با پژوهش بنزر و همکاران ی ) 2011هم سویی دارد آنان دریافتند که سالمت سازمانی با و ضعیت ج سمانی کارکنان
در ارتبا ا ست به ن ر می ر سد سازمانی دارای سالمت ا ست که کارکنان با والقه به محل کار شان میآیند و به کارکردن در آن افتخار
میکنند در حدیدت سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود نیز افرادی سودمند و موثر باشند در
محیط های موفدیت مدار و دارای سالمت سازمانی ،حس مسئولیت شخصی ،صمیمیت ،خالقیت و ابتکار ،والقه و رضایت نسبت به شغل

Downloaded from frooyesh.ir at 9:39 +0430 on Monday April 20th 2020

سالمت سازمانی مدرسه

اجزای تابع
یگانگی نهادی
نفوم مدیر
روحیه

وزن کانونی
-0/78
-0/76
-0/77

بار کانونی
-0/55
-0/52
-0/23
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پر سنل مورد توجه قرار میگیرد و روابط در این گونه محیطها غنیتر شده و کارکرد بهتری پیدا میکند هرچه کارکرد روابط بین فردی
بهتر باشد ،کیفیت زندگی باالتر خواهد بود یکالوزا ،شوه ،کرن ،نین و وندیر)2018 ،1
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که  14درصد از تغییراا کیفیت زن دگی معلمان ابتدایی به سالمت سازمانی مدرسه مربو می شود
از آنچا که کیفیت زندگی ،سازه ای چندبعدی بوده و از ویژگیها و شرایط ج سمانی ،روانی ،اجتماوی ،اقت صادی و تدثیر میپذیرد؛ این
میزان واریانس تبیین شده قابل توجه به ن ر میر سد این یافته موید این مطلب ا ست که از یر سو شغل سهم زیادی از زندگی روزمره
افراد را به خود اختصا داده و یکی از تعیین کنندههای اجتماوی سالمت آنان است یقاسمی و همکاران )1393 ،و از سوی دیگر وجود
محرکهای فیزیکی ،روانی و اجتماوی در محیط کار از ووامل تنیدگیزا به شتتتمار آمده و از این تریق بر بهزیستتتتی فیزیکی و روانی اثر
نامطلوب دارند معلمی یکی از م شاغل ا سترس زا ست یزورلو ،پس و کاپا سو2013 ،2؛ گودتی و همکاران )2015 ،و ا سترسهای محیط
کاری معلمان دارای منابع متعدد فردی و سازمانی ا ست یافالک سیر و نعمتی )2018 ،و سالمت سازمانی مدر سه تنها یکی از ووامل
تعیینکننده ا سترسهای شغلی معلمان ا ست ی سمال اغلو )2011 ،به ن ر میر سد تمرکز بر هدف ،تعامل کافی و منا سب ،توازن قدرا،
کاربرد منابع ،انستتجام و پیوستتتگی ،روحیه ،نوآوری ،خودمختاری ،ستتازگاری و پیدا کردن راه حلهای مناستتب برای مشتتکالا به ونوان
شاخصه های سالمت سازمانی مدرسه با استرس شغلی پایین یبوتینی و همکاران )2014 ،در معلمان همراه باشد
هم سو با یافتههای پژوهش حا ضر و مبانی ن ری ،به ن ر میر سد توجه به سالمت سازمانی مدر سه از اهمیت باالیی برخوردار بوده و
نیازمند توجه ویژه است بر این اساس ضروری است برنامه ریزان و سیاستگذاران در آموزش و پرورش ،با بازنگری در شیوههای موجود،
نسبت به بهسازی روابط درون سازمانی اقدام و در راستای ارتدای سالمت سازمانی مدارس گام های اساسی برداشته و از این تریق بهبود
کیفیت زندگی معلمان را زمینه سازی کنند یکی از منابع اثرگذار بر سالمت سازمانی مدارس مدیران ه ستند سبرهای رهبری مدیران
یوزیزی ) 1397 ،و نگرش و توانمندی آنان برای مدیریت ا ستعداد یدرفش ،فرهادی راد و ابهرک پور )1396 ،بر سالمت سازمانی مدارس
موثر ه ستند توانایی تدثیرگذاری مدیران مدارس بر سل سله مراتب اداری باالتر و ترغیب آنان به توجه بی شتر به م سایل مدر سه ،دا شتن
ندش حمایت کنندگی ،رهبری ،دو ستی ،جانبداری ،م شارکت با فرود ستان ،نماینده منافع فرود ستان بودن و باز بودن ارتباتاا میتواند
معلمان را به سوی کارکردهای بهتر هیجانی و رفتاری سوق داده و د ستیابی به اهداف سازمانی را می سر سازد بر این ا ساس پی شنهاد
می شود در خصو گزینش مدیران اصلح برای مدارس برنامه ریزی و دقت بیشتری صورا گیرد
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