
  ستاري شهید هوایی دانشگاه مدیریت دانشکده
  انسانی منابع مطالعات فصلنامه

 بیست و یک شماره پنجم، سال
  95 پاییز
  148-131 صص

تبیین ارتباط بین سالمت سازمانی و نگرش هاي شغلی 
کارکنان؛ مورد مطالعه: ستاد  شرکت ملی پخش فراورده هاي 

  نفتی ایران
  ٣مهدي عسگري، 2حسین اصالح کن، 1*اکبر حسن پور

  
  چکیده

هاي کارکنان در دستیابی به پیامدهاي مطلوب سازمانی، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر با توجه به اهمیت نگرش 
سالمت سازمانی بر نگرش هاي شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران می باشد. پس از انتخاب 

نامه استاندارد داده هاي یکصدوشصت نفر از کارکنان شرکت یادشده به عنوان نمونه آماري تحقیق، از طریق توزیع پرسش
تحقیق گردآوري گردید. در این راستا از پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، پرسشنامه وابستگی شغلی وندنبرگ، 
پرسشنامه تعهدسازمانی میر وآلن، پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی پودساکف و همکاران و پرسشنامه سالمت سازمانی 

نظور آزمون فرضیات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و نتایج هوي و همکاران استفاده شده است. بم
گویاي تایید رابطه معنادار و مثبت بین سالمت سازمانی و نگرش کارکنان می باشد. همچنین بخش دیگري از نتایج 

پخش فراورده مدیریتهاي مختلف شرکت ملی  تحقیق گویاي عدم تایید تفاوت معنادار بین وضعیت سالمت سازمانی در
  هاي نفتی ایران می باشد.
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  مقدمه
 کارکنان رفتار مدیریت حوزه در روزافزون و شگرف تحوالتی و تغییر شاهد امروز پرتالطم دنیاي در
 جدید هايپدیده و افزون روز هايپیچیدگی با نوین سازمانی رفتار که آنجا از. هستیم هاسازمان در

 براي مناسب هايراه شناختن و هاپیچیدگی این با کارکنان و مدیران بیشتر آشنایی ،است مواجه
و عدم تمرکز، جهانی شدن  ی همچون:ویژگیهای داراي هاي امروزيسازمان .است ضروري آن با مقابله

ها نیروي انسانی یک سرمایه اصلی محسوب می . در اینگونه سازمانهستندرهبري مبتنی بر تیم 
هاي نیروي انسانی در جهت حداکثر نمودن ها و مهارتگیري از قابلیت ها در پی بهرهشود و سازمان

نیز تحت  هاکرد مؤثر سازمان و عملکرد سازمانکارایی و بهره وري هستند. پیشرفت جامعه تابع عمل
 هداف سازمانی بیشتر باشد، انگیزش،تاثیر عملکرد کارکنان است. هرچه سازگاري بین کارکنان و ا

 یابد. ضایت شغلی کارکنان نیز افزایش میعملکرد و ر

سازمانی  عملکردهاي کارکنان به دلیل نتایج زیادي که ممکن است بر بهبود بدین رو بررسی نگرش
 دیدگاه، سالم هاينسازما در پژوهشگران و صاحبنظران بوده است؛ وجههمیشه مورد ت ،داشته باشد

 بلکه باشد، نمی کار به نسبت نگرش بوروکراتیک یک تنها شان،شغلی وظایف اجراي کارکنان به

 وجود. پندارندمی سازمان سلسه مراتب و ساختار از فراتر را خود مسئولیتهاي و وظایفکارکنان 

 توسعه براي مالکی را مزایاي مادي و پاداشها دیگر ،کارکنان تا گردد می اي موجبخصیصه چنین

(وکیلی و گیرند سازمانی درنظر و فردي توسعه براي راهی را شغلی وظایف اجراي بلکه ،نپندارند خود
  )108، ص1390همکاران، 

وري است که بر عملکرد و بهره شاخصهاي اثربخشی سازمانی، سالمت سازمانییکی از گویاترین 
 عمومی جو سازي مفهوم جهت چارچوبیرکنان سازمان موثر است. این مولفه (سالمت سازمانی) کا

آن  در که دارد وضیعتی به اشاره سازمانی سالمت). 62، ص1391(صوفی و همکاران، است سازمان
 با کافی اندازه به است قادر ماند، در درازمدتپایدار می خود محیط در که این بر عالوه سازمان

 دهد گسترش و نموده ایجاد خود را پیوسته بقاء براي الزم هايتوانایی و شده خود سازگار محیط

). مفهوم سالمت سازمانی به منظور انعکاس اثربخشی سازمان در 174، ص1390(توفیقی و همکاران،
محیطهاي مختلف و چگونگی واکنش سازمان در مواجهه با تحوالت موقعیتی بوجود آمده 

 احساس کارکنان که است سالم سازمان زمانی دیوس کیت دیدگاه از ).62ص ،2000است(جانیس،
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 یابندمی دست شخصی پرورش و رشد احساس به و دهندمی انجام سودمند کنند کاري
رداشت کارکنان، شیوه اداره امور، هرزبرگ عواملی چون طرز تلقی و ب. )123،ص1388(شریعتمداري،

سازمان، ماهیت و میزان سرپرستی، امنیت کاري، شرایط کاري، مقام و منزلت، سطح هاي  مشی  خط
، استقرار روابط متقابل دو جانبه، سرپرستان، هم ردیفان و مرئوسان و زندگی حقوق و دستمزد

شخصی کارکنان را براي تأمین و حفظ سالمت سازمان الزم دانسته است و معتقد است نبود این 
نان کارمندان را دچار عدم رضایت سازد که سازمان را ترك کرده و موجودیت عوامل ممکن است چ

در پی آن است تا ضمن سنجش پژوهش پیش رو ). 1388(شریعتمداري،آن را به مخاطره اندازند
 ،فراورده هاي نفتی ایران، بر حسب سطوح و ابعادنی در ستاد شرکت ملی پخش میزان سالمت سازما

نگرش هاي شغلی ( رضایت شغلی، وابستگی شغلی، تعهد  مولفه هايبر  را سالمت سازمانیتاثیر 
مورد تا سازمان  سازمان مذکور مورد بررسی قرار دهد،سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی ) کارکنان 

، به مسئولیت اجتماعی نیروي انسانی کیفید ضمن حرکت در مسیر تعالی و ارتقاء سطح مطالعه بتوان
 این نتایج از توانند، می سازمانها مدیران بنابراین د.پاسخگو باش آنان دارد، بالدر ق کهو اخالقی 

 و افزوده، خود شغلی عملکرد بر و دریابند را نگرشی هاي واکنش و بشناسند را خود سازمان تحقیق
 محیط به نسبت کارکنان منفی واکنش رفع یا کاهش و سازمان هاي رویه و ها سیاست بهبود درصدد
 مطلوب مزیت یک اخالق، با و وابسته متعهد، راضی، انسانی نیروي اینکه به توجه با. برآیند کارشان

  آید. می حساب به سازمان براي
 

  مروري بر مبانی نظري 
  سالمت سازمانی:

او در تعریف سالمت سازمانی  مطرح گردید ر توسط ماتیو مایلزمفهوم سالمت سازمانی براي اولین با
آورد بلکه  سازد که یک سازمان سالم آن سازمانی است که نه تنها در محیط خود دوام می مطرح می

هاي بقاء و سازش خود را به طور مداوم  ي کافی سازش کرده و توانایی در یک برهه از زمان به اندازه
ستم انسانی مانند یک سازمان داراي سی ). هر165،ص2011(اومویمیجو، دهد توسعه و گسترش می 

سه وضعیت مختلف در یک محیط است. در یک انتها پریشانی یا ناخوشی، در میانه وضعیت عادي و 
در این راستا ) 139، 1392در انتهاي دیگر سالمت قرار دارد (فانی و همکاران به نقل از ناصري،

باالتر از حد دستیابی به عملکردي ن وضعیتی در افراد و سازمان متبوع آنهاست که امکاسالمت، 
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. در اینجا سازمان به بهترین، در طبقه خود، و را فراهم می نماید معمول انتظار و یا حتی باالتر از رقبا
گردد. اگر انگیزه بخشی مداوم در یک سیستم سالم  موجودیتی مولد، چابک و انعطاف پذیر تبدیل می

ه وضعیت عادي وارد شده و در صورت تداوم این فقدان، صورت نگیرد، این سیستم سالم تدریجاً ب
توانایی سازمان در  را می توانسالمت سازمانی همچنین گردد.  سازمان وارد وضعیت ناخوشی می

هاي  در سازمان). 2000ها قلمداد نمود(جانیس،  ناییاین تواحفظ، بقاء و سازش با محیط و بهبود 
. می توان انتظار داشتروحیه باال، کانالهاي ارتباطی باز با ، سالم، کارکنانی متعهد و وظیفه شناس

و  سازندگی روحیه رفتن باال کوشش، و کار براي دلپذیر محیطی ایجاد سبب سازمانی سالمت
کمیسیون خدمات ملی استرالیا در ). 1392(اکبري و همکاران،شد خواهد سازمانی اهداف به دستیابی

دهی، رهبري،  رائه کرده است که عناصر فعال آن شامل جهتمدلی از سالمت سازمانی ا 2007سال 
کلینگل در مدلی  و الیدن ).1390همکاران،(توفیقی و قابلیت، حاکمیت، ارتباطات و فرهنگ است

 بدون طرفه، دو کافی، هم شامل ارتباط در معناي وجود ارتباطات به مرتبط اما جداگانه يبعد یازده

 در کارکنان، همه صحیح شدن سهیم درمعناي مشارکت سازمان، مختلف سطوح در و ترس

روحیه به عنوان عاملی حیاتی  کارکنان، بین اعتماد از جوي معناي برقراري در وفاداري تصمیمات،
 در مفهوم تمایل اخالقی براي جوي سالم، شهرت سازمانی به عنوان بازتاب یک سازمان سالم، اصول

سازمان،  در سیاست براي جایی و عدم درنظرگرفتن ممتاز به صفات براي ارزش قائل شدن کارکنان
 فعلیت به براي و مورد حمایت قرارگرفتن کارکنان در معناي تشویق شدن عملکرد از قدردانی

نقش ها و  و اهداف به معناي وجود رابطه اي روشن بین هدفگذاري استعدادهایشان، درآوردن
نزدیک  و دوستانه از رفتاري برخورداري رهبران در مفهوم  رهبري، هدفگذاري در کارکنان مشارکت

 و آموزش به نسبت حمایت از سطحی ایجاد به در مفهوم تعهد توسعه نحو، بهترین به عمل عین در
 به امکانات و منابع مبنی بر تقسیم در معناي احساس کارکنان منابع از برداري توسعه و نهایتا بهره

 را براي سالمت سازمانی ارائه نموده اند(الیدن ها آن انتظارات بین با سازگار طریق به و مناسب طور

   ). 3-5، 2000کلینگل، و
شاخص هاي سالمت دسته بندي  چارچوبی براي پیروي از رویکرد سیستماتیک، با 10و کاراواتا کاپالن

، و همکاران ( سیدجوادیندر قالب شاخص هاي ورودي، فرایندي و خروجی ارائه نمودند سازمانی 
منابع،  ). همچنین مایلز ویژگی هاي تمرکز به هدف، کفایت ارتباط، توزیع بهینه قدرت، کاربرد1387
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اتحاد و همبستگی، روحیه، نوآور بودن، خودمختاري، سازگاري با محیط و کفایت حل مشکل را به 
لز مای ).190، ص1389عنوان شاخص هاي سالمت سازمانی مطرح کرده است(امینی سابق و والیی، 

داند. به عبارت دیگر سازمانی که  سازمان را وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمان می یسالمت
). از طرف 14،ص1387(عالقه بند،پیوسته غیراثربخش است، به یقین از سالمت برخوردار نیست. 

 براي سازمان توانایی شامل تنها نه سازمانی سالمتمعتقدند که  6)2000( گلینکل و الیدندیگر 

 8پارسونز می باشد.  نیز بهبود و رشد در سازمان شامل توانایی بلکه است، مؤثر طور به وظایف انجام

) باید براي استقرار ها(سازمانهاي اجتماعی معتقد است که همه نظام سازمانی سالمت تعریف در
با محیط (کارکرد  بدست آوردن منابع کافی و انطباقفعالیت و رشد و بقاي خود چهار مسأله اساسی 

حفظ همبستگی در درون نظام (کاردکرد  ،تعیین و تحقق هدف ها (کارکرد تحقق هدف)، انطباق)
 نمایند.را حل  ایجاد و حفظ ارزشهاي بی همتاي نظام (کارکرد پنهان یکپارچگی هنجاري)و  یگانگی)

). همچنین عناصر تشکیل دهنده نیازهاي سازمان سالم را می توان در 123،ص1388(شریعتمداري،
قالب نیازهاي ابزاري دربردارنده سازگاري و تحقق هدف و نیازهاي بیانی دربردارنده یگانگی اجتماعی 

ر سه و یگانگی هنجاري طبقه بندي نموده و سطوح متمایز مسئولیت و نظارت در سازمان سالم را د
که سطوح فنی، اداري و  دانستسازمان سالم سازمانی سطح نهادي، اداري و فنی قلمداد نموده و 
سطح نهادي مرتبط با بحث ). 26، ص1378(عالقه بند، نهادي آن هماهنگ و همخوان عمل می کند

تریان به همکاري فعاالنه کارکنان در جهت منافع مشو یگانگی نهادي و نیازهاي نهادي سازمان بوده 
و ارباب رجوع و  به توانایی سازمان در سازگاري با محیطش به طریقی که یگانگی و انسجام و 

کارکردهاي همچنین سطح اداري مرتبط با  هاي سازمان خود را حفظ کند اشاره دارد. تمامیت برنامه
بخش؛ مالحظه بوده و بر نفوذ مدیر به عنوان نیاز ابزاري و کلید رهبري اثر مدیریتی درونی سازمان

گري به عنوان نیاز بیانی و در معناي توجه صادفانه نسبت به کارکنان به عنوان همکاران حرفه اي؛ 
ساخت دهی به عنوان نیاز ابزاري و رفتار وظیفه مدار مدیر و تعیین صریح انتظارات شغلی، روابط 

فراهم کردن مواد و ابزاري و  کاري، استانداردهاي عملکرد و رویه ها و پشتیبانی منابع به عنوان نیاز
لوازم اساسی کار به منظور اجراي مؤثر برنامه ها و ماموریت در سازمان جهت پیشبرد اهداف آن، در 

  مجموعه مقررات، اطالعیه ها و دسترس قرار دادن 
تاکید دارد. نهایتا سطح فنی مرتبط انجام صحیح کار کارکنان به لحاظ بخشنامه هاي سازمان براي 
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حس جمعی بوده و بر روحیه به عنوان نیاز بیانی در معناي  ي ایفاي مؤثر وظایف فنی ئلهمسبا 
و عشق آنان نسبت به کار و احساس غرورشان  دوستی، ارتباط صمیمانه و اعتماد متقابل بین کارکنان

به نسبت به سازمان و تاکید علمی به عنوان نیاز ابزاري و در معناي ارزش قائل شدن کارکنان 
و توجه و قدرشناسی سازمان نسبت به ارتقاء  شرفت علمی، تخصصی توأم با خالقیت و نوآوريپی

و کوشش مداوم  ي عملکرد کارکنان استاندارهاي عالی و قابل وصول در زمینهعلمی کارکنان و وجود 
کارکنان و در نتیجه باور کارکنان نسبت به خود و تالش در جهت پاسخ به انتظارات  براي آموزش

، 1387سیدعباس زاده، ترجمه؛ هوي و میسکل 126، ص1388،شریعتمداري(ازمان اشاره دارد س
 .)263-261ص

  

  :نگرش شغلی
ارزیابی یا برآوردي است که به صورت مطلوب یا نامطلوب درباره شی یا فرد یا  ،نگرشاز سوي دیگر 

بوده (رابینز بازتابی از شیوه احساس فرد نسبت به یک چیز یا یک فرد  گرفته ورویدادي صورت 
) و در دانش رفتارسازمانی می توان آن را در قالب 400، ص 1376پارسائیان و اعرابی، ، ترجمه

مفاهیم رضایت شغلی، تعهد سازمانی، وابستگی شغلی و رفتار شهروندي سازمانی مورد بررسی قرار 
  داد. 

فرد نسبت به شغل و به زبان ساده چگونگی : رضایت شغلی را می توان نگرش الف)رضایت شغلی
 )57ص ،1387، و همکاران سید جوادین ( هاي گوناگون آنجنبه احساس فرد نسبت به شغلش و

چگونگی احساس مردم رضایت شغلی را می توان  اسمیت، کندال JDIقلمداد نموده و مطابق با مدل 
شامل پرداخت حقوق و  کلی یا نسبت به حیطه هاي مختلف آننسبت به مشاغلشان به طور 

دستمزد، ماهیت شغل، فرصت هاي ارتقاء شغلی، سرپرست و همکاران قلمداد نمود (ساعتچی و 
  ). 163، ص1387همکاران،

شود که شخص شغلش را  وابستگی شغلی هر فرد به درجه یا میزانی اطالق میب) وابستگی شغلی: 
داند( حقیقی و  عملکردش را موجب سربلندي و کسب حیثیت و اعتبارش میمعرف خود و کار یا 

و همکاران نیز وابستگی شغلی را شامل  17به نقل از اللر16وندنبرگ .)101-102، ص 1380همکاران، 
ابعاد قدرت درمعناي اقدام کردن و تصمیم گیري در مورد تمام جنبه هاي کار؛ اطالعات در مورد 
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زخورد مشتري، اتفاقات، نتیجه کسب وکار؛ دانش در مورد کار، شغل و کل روند کار، کیفیت، با
سیستم کاري و پاداش مرتبط با نتایج کسب و کار و رشد توانائیها و میزان مشارکت قلمداد نموده 

  ).23،ص 1392همکاران، اند(حسن پور و
و دلبستگی و وفاداري  تعهد سازمانی را نوعی نگرش که میزان عالقه 19آلن و میرج) تعهد سازمانی: 

شامل مولفه هاي : تعهد عاطفی، تعهد  وکارکنان نسبت به سازمان و تمایل آنان به ماندن در سازمان 
  ). 8،ص1388دانسته اند(خنیفر و همکاران، مستمر، تعهد هنجاري 

بانه رفتار فردي و داوطل معتقد است رفتار شهروندي سازمانی 20اُرگاند) رفتار شهروندي سازمانی:  
، اما باعث مورد تشویق واقع نشده یهاي رسمی پاداش سازمان است که مستقیماً به وسیله سیستم

به نقل از زارعی متین و احمدي،  21چوهن و کول( شود ارتقاي اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می
در معناي  وظیفه شناسیهاي را شامل مولفه اُُرگان ابعاد رفتار شهروندي سازمانی ).26،ص 1388
 و همکاران به کمکدر مفهوم  دوستی ، نوعرانتظا حد از فراتر اي شیوه به شده تعیین وظایف انجام

 عملیات از حمایتدرمعناي  فضیلت شهروندي ،غیرمعمول شرایط در وظایف انجام براي کارکنان
 منفی هاي جنبه جاي به سازمان مثبت هاي برجنبه تأکیدجوانمردي به معناي ، نسازما اداري هاي

 و رد و عمل، از قبل اطالع دادن عمل، به اقدام از قبل دیگران با مشورت، ادب و مهربانی درمفهوم آن
  ). 85، ص1387دانسته اند(صنوبري، اطالعات کردن بدل

بوده و فرضیات تحقیق در ادامه  1مدل مفهومی تحقیق بصورت شکل  بر اساس مطالب ارائه شده
  آورده شده است.
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  مدل مفهومی پژوهش. 1شکل                 

  
  مروري بر تحقیقات پیشین

 مدیریت سالمت بررسی جهت 2000 سال در خود مطالعه در) نیز 2000(جانیس در این راستا 

را مورد تایید قرار داده اند. از  شغلی رضایت ورابطه معنادار بین سالمت سازمانی  ،عملکرد و سازمانی
) نیز بر وجود رابطه معنادار سالمت سازمانی و اثربخشی سازمانی 1388نگاهی دیگر شریعتمداري (

عنوان رابطه کیفیت  پژوهشی با) نیز در 1389د. عالوه بر این  ساعدي و همکاران (تاکید داشته ان
 اسالمی واحد اهواز دانشگاه آزاددر بین کارکنان  زندگی کاري و سالمت سازمانی با خشنودي شغلی

تاکید داشته اند. کیفیت زندگی کاري و سالمت سازمانی با خشنودي شغلی بر رابطه معنادار 
معنادار سالمت سازمانی و نگرش هاي ) نیز بر رابطه معنادار 1388ري و همکاران (همچنین انصا

    صحه گذاشته اند. مثبت کاري
 سالمت بر روي رهبري سبکهاي تأثیر بررسی به خود تحقیقی در 2007در سال  25کورکماز محمت

 و تحولی رهبري تأثیر سبکهاي بیشتر تحقیق این در او  .است پرداخته ترکیه مدارس سازمانی
 آن اصلی هدف است، داده قرار بررسی را مورد سازمانی سالمت در معلمان رضایت با همراه تبادلی

 سالمت سازمانی

 سطح نهادي

 سطح اداري

 سطح فنی

 کارکنان نگرش

 رضایت شغلی

 وابستگی شغلی

 تعهد سازمانی

 رفتار شهروندي سازمانی
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 و رهبري سبکهاي با مدارس سازمانی سالمت تغییرات چه میزان تا که است رابطه این در تحقیق
  ).2007کورکماز، (محمت .میباشد مرتبط شغلی معلمان رضایت

   پژوهش شناسی روش
براساس  وپیمایشی به شیوه همبستگی  ،، توصیفینحوه گردآوري داده ها براساس حاضر تحقیق 

هاي  دار بین سالمت سازمانی و نگرش وجود ارتباطی معنیباشد. در این تحقیق   هدف، کاربردي می
شرکت ملی کارکنان شود.  هاي نفتی ایران بررسی می شغلی کارکنان ستاد شرکت ملی پخش فراورده

از روش نمونه گیري با استفاده تحقیق بوده و جامعه آماري  بعنوان هاي نفتی ایران ش فراوردهپخ
مورد نیاز از  داده هايآوري  به منظور جمعبعنوان نمونه تحقیق انتخاب و نفر  160، تصادفی طبقاتی
  استفاده شده است. 1استاندارد بشرح جدول ابزار پرسشنامه 

  یق. اجزاي پرسشنامه تحق1جدول

  توضیحات  پرسشنامه

پرسشنامه رضایت 
  )JDIشغلی(

  باشد که توسط اسمیت ابداع شده است. اي می سوال پنج گزینه 29شامل  

پرسشنامه وابستگی 
  شغلی

باشد که توسط وندنبرگ و همکاران ابداع  اي می سوال پنج گزینه 32شامل 
  شده است.

که توسط میر وآلن طراحی شده باشد  اي می سوال پنج گزینه 20شامل   تعهدسازمانی
  است.

باشد که توسط پودساکف و همکاران  اي می سوال پنج گزینه 20شامل   رفتار شهروند سازمانی
  طراحی شده است.  

سالمت سازمانی ( 
OHI(  

باشد که توسط هوي و  اي می سوال با طیف لیکرت پنج مرحله 48شامل 
  همکاران ابداع شده است.

   
سوال، از  5استاندارد وابستگی شغلی   سوال، از پرسشنامه 10استاندارد رضایت شغلی   از پرسشنامه

سوال  10استاندارد رفتار شهروند سازمانی   سوال، از پرسشنامه 6استاندارد تعهد سازمانی   پرسشنامه
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و در انتخاب  گاهیخبرگان دانشسوال با توجه به نظر  14استاندارد سالمت سازمانی   و از پرسشنامه
در براي آزمون فرضیه هاي تحقیق طراحی گردید. اي  سوال پنج گزینه 45 اي با پرسشنامه مجموعه

پرسشنامه بین تعدادي از فزایش روایی محتوایی پرسشنامه پس از انتخاب  سواالت این تحقیق براي ا
ردید. همچنین براي تعیین گاعمال  نظرات اصالحی آنانتوزیع شده و دست اندرکاران سازمان مزبور 

هاي رضایت شغلی،  نیز از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامهپایایی 
، 861/0وابستگی شغلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندي سازمانی و سالمت سازمانی به ترتیب برابر 

هستند، پس تمام سواالت  7/0باشد که همگی بزرگتر از  می 901/0و  792/0، 774/0، 743/0
  پایایی قابل قبولی برخوردار است. پرسشنامه از

  فرضیات این پژوهش عبارت است از:
فرضیه اصلی اول : بین سالمت سازمانی و نگرش هاي شغلی کارکنان ستاد شرکت ملی  -1

  پخش فراورده هاي نفتی ایران رابطه معناداري وجود دارد.
مانی و رضایت شغلی کارکنان ستاد شرکت ملی پخش فرضیه فرعی اول: بین سالمت ساز -1-1

  فراورده هاي نفتی ایران رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین سالمت سازمانی و وابستگی شغلی کارکنان ستاد شرکت ملی پخش  -1-2

 فراورده هاي نفتی ایران رابطه معناداري وجود دارد.

د سازمانی کارکنان  ستاد شرکت ملی پخش فرضیه فرعی سوم: بین سالمت سازمانی و تعه -1-3
 فراورده هاي نفتی ایران رابطه معناداري وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: بین سالمت سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی کارکنان ستاد شرکت  -1-4
 ملی پخش فراورده هاي نفتی ایران رابطه معناداري وجود دارد.

سازمانی بر حسب سطوح سالمت سازمانی در فرضیه اصلی دوم: بین وضیعت سالمت  -2
 مدیریتهاي مختلف شرکت ملی پخش فراورده هاي نفتی ایران  تفاوت معناداري وجود دارد.

  هاي پژوهش یافته
اسمیرنوف، آزمون همبستگی و  -هاي آماري کولموگروف هاي تحقیق از آزمون براي آزمون فرضیه

 استفاده شده است.  هاي تکراري اندازهطرح ضریب همبستگی پیرسون و آزمون 
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وضعیت نرمـال بـودن    اي آزمون کولموگروف اسمیرنف یک نمونهقبل از آزمون فرضیه ها با استفاده از 
 95 اطمینـان سـطح   درصـد، در  5از  Sig بودن بزرگتر متغیرها را مورد بررسی قرارگرفته و باتوجه به

نرمال بوده و براي آزمون فرضیه اول و فرضیه هـاي   هاتوان پذیرفت که توزیع نمرات متغیر درصد می
از  هـا فرضـیه   ایـن  بـراي آزمـون  در این راستا استفاده نمود. وشهاي پارامتري از رفرعی آن، می توان 

و باتوجه به کوچک بودن  2مطابق با جدول  وآزمون همبستگی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده 
Sig  می توان ادعـا نمـود بـین سـالمت سـازمانی و نگـرش        صددر 95 اطمینانسطح  درصد، در 5از

شغلی و بین سالمت سازمانی با رضایت شغلی، وابستگی شـغلی، تعهـد سـازمانی و رفتـار شـهروندي      
داشته و فرضیه اصلی اول و فرضیه هاي فرعی تحقیق مورد تایید مثبتی وجود  سازمانی رابطه معنادار

  قرارگرفتند. 

  فرعی فرضیاتاول و  اصلی فرضیه آزمون نتیجه.  2 جدول
ضریب   متغیرها  فرضیه

  همبستگی
  نتیجه آزمون

سـالمت   -نگرش شغلی  اصلی
  سازمانی

در سـطح  سالمت سـازمانی و نگـرش شـغلی    تایید رابطه معنادار   71/0
 اطمینان نودو پنج درصد

فرعی 
  اول

سالمت  -رضایت شغلی
  سازمانی

در سـطح  سالمت سـازمانی و رضـایت شـغلی    تایید رابطه معنادار   60/0
  اطمینان نودو پنج درصد

فرعی 
  دوم

-وابســــتگی شــــغلی
  سالمت سازمانی

در سـطح  سالمت سازمانی و وابستگی شـغلی  تایید رابطه معنادار   62/0
 اطمینان نودو پنج درصد

فرعی 
  سوم

سالمت  -تعهد سازمانی
  سازمانی

در سـطح  سالمت سـازمانی و تعهـد سـازمانی    تایید رابطه معنادار   41/0
 اطمینان نودو پنج درصد

فرعی 
  چهارم

ــار شــــهروندي   رفتــ
ــازمانی ســـالمت  -سـ

  سازمانی

در سالمت سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی تایید رابطه معنادار   50/0
 سطح اطمینان نودو پنج درصد

یعنی سنجش وضعیت سالمت سـازمانی برحسـب سـطوح     فرضیه اصلی دوم،قسمت اول براي آزمون 
. این طرح حالت تعمیم یافته آزمـون  گردیده استهاي تکراري استفاده  سالمت سازمانی از طرح اندازه

مقایسه زوجی است، با این تفاوت که در آزمون مقایسـه زوجـی یـک گـروه در دو وضـعیت مقایسـه       
شـوند. بـراین    دو یا چنـد وضـعیت مقایسـه مـی    در  هاي تکراري یک گروه شود ولی در طرح اندازه می

هاي تکراري براي متغیر سالمت سازمانی برحسب سـطوح نهـادي، اداري و فنـی     از طرح اندازهاساس 
  شده استاستفاده 
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  هاي تکراري نتایج آمار توصیفی طرح اندازه - 6شماره جدول 
 سطوح سالمت سازمانی میانگین انحراف معیار ها تعداد داده

157  
157  
157 

76273/0  
80434/0  
85119/0 

9204/3  
3947/3  
3301/3 

  سطح نهادي
  سطح اداري
 سطح فنی

درصد بین وضعیت سالمت سازمانی برحسب  یکنشان می دهد که با سطح معنی دار  6جدول 
هاي نفتی ایران  سالمت سازمانی در مدیریتهاي مختلف شرکت ملی پخش فراوردهسه گانه سطوح 

 وجود دارد.تفاوت معناداري 

  هاي تکراري نتایج تغییرات فاکتور و خطا در طرح اندازه - 7شماره جدول 

Sig. F 
میانگین 
 مربعات

 درجه آزادي
مجموع 
 مربعات

 منبع

000/0  
000/0  
000/0 

304/52  
304/52  
304/52 

490/16  
456/16  
913/32 

996/1  
2  
1 

913/32  
913/32  
913/32 

  گیسر -گرین هاوس
  فلدت -هوینه
 پایینحد 

  
  1عامل 
 

  
315/0  
315/0  
629/0 

361/311  
312  
156 

164/98  
164/98  
164/98 

  گیسر -گرین هاوس
  فلدت -هوینه

 حد پایین
 خطا

  
یعنی سنجش وضعیت سالمت سازمانی در مدیریتهاي اصلی دوم، براي آزمون قسمت دوم فرضیه 

  کنیم. عامله استفاده می مختلف شرکت ملی پخش فراورده هاي نفتی ایران از تحلیل واریانس یک
آزمون  .Sigباشد. مقدار  می 8جدول آزمون تحلیل واریانس یک عامله داراي یک خروجی بصورت 

مدیریتهاي  باشد. در نتیجه بین وضعیت سالمت سازمانی در می 05/0است که بزرگتر از  266/0برابر 
  د ندارد.مختلف شرکت ملی پخش فراورده هاي نفتی ایران تفاوت معناداري وجو
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  خروجی آزمون تحلیل واریانس یک عامله - 8شماره جدول 

Sig.  آمارهF منبع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادي میانگین مربعات 

266/0 216/1 

576/0  
474/0 

15  
141 

646/8  
821/66 

  تغییرات بین موردي
 تغییرات درون موردي

 
 کل 467/75 156

  
  گیري نتیجهبحث و 

رابطه مثبت و نگرش شغلی  مولفه هاي سالمت سازمانی با انواع نتایج حاصل از این پژوهش،بر اساس 
معناداري داشته است، یعنی هر قدر سالمت سازمانی بیشتر باشد، وابستگی، تعهد، رضایت و بروز 

  رفتارهاي شهروندي سازمانی بیشتر خواهد شد.
رابطه  مت سازمانی و رضایت شغلی کارکنانبین سالفرعی اول که در آن فرضیه توجه به نتیجه با 

معناداري مثبتی وجود دارد، هرقدر سالمت سازمانی بیشتر باشد، رضایت شغلی در نزد کارکنان 
کنند و یا سازمان خود را براي  افرادي که از شغل خود رضایت دارند کمتر غیبت میبیشتر می شود. 

 رجوع ندارند، براي خود و سازماناسب با ارباب کنند، برخورد نامن پیدا کردن شغلی بهتر ترك نمی
دهند و از سالمت  کنند، با دلگرمی و رغبت بیشتري وظایف خود را انجام می مشکل ایجاد نمی

  .جسمی خوبی برخوردارند
رابطه  شغلی کارکنان وابستگیبین سالمت سازمانی و فرعی دوم که در آن فرضیه توجه به نتیجه با 

معناداري مثبتی وجود دارد، هرقدر سالمت سازمانی بیشتر باشد، وابستگی شغلی در نزد کارکنان 
 داراي سازمانی، اهداف و ها ارزش با سازگار که نیازمندند کارکنانی به ها سازمانبیشتر می شود. 

 و مقرر وظایف رحش از فراتر .باشد سازمانی عضویت ادامه و حفظ به متمایل و متعهد و قوي انگیزه
 براي معمول مقدار از بیش بتوانند و بخواهند که کارکنانی ؛بپردازند فعالیت و کار به خود معمول

  .باشند کار به مشغول سازمانی اهدافی به یابی دست
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  پیشنهادها

براي افزایش رضایت شغلی کارکنان از نظر ابزاري بوسیله اعطا پاداش هاي مادي و از نظر روانی  .1
بوسیله تایید از طرف مدیران و سرپرستان و همکاران، تمهیداتی براي موفقیت شغلی و امنیت 

 شغلی بعمل آید.

اساس شایستگی توجه بیشتري نموده و از این  بر مدیریت در زمینه ارتقاء شغلی و پرداخت .2
  رضایت شغلی کارکنان را افزایش دهد. طریق

و فعالیت واقعی افراد مد نظر قرار گیرد که این امر  درارزشیابی عملکرد سالیانه کارمندان تالش .3
 نقش عمده اي در رضایت کارمندان دارد.

اعطا قدرت و تفویض اختیار به کارمندانی که با ارباب رجوع ارتباط دارند تاثیر به سزایی در  .4
رضایتمندي آنان از شغلشان دارد؛ زیرا که این عمل موجب افزایش نیروي فکري کارکنان در 

حل مسائل سازمانی و توسعه ظرفیت حل مسئله آنها است و باعث می شود احساس  جهت
 مسئولیت بیشتري در برابر راهبردهاي کلیدي سازمان داشته باشند.

می دهند به آموزش به طور مداوم و  ءکه دلبستگی شغلی را به طور موثري ارتقا سازمان هایی .5
-در بدو ورود و آموزش ابتدایی کارکنان هايمستمر می پردازند و خود را محدود به آن آموزش

د، بلکه با نیازسنجی دقیق، برنامه ریزي نمی کنن شناساندن سازمان به کارکنان، هاي به منظور
 منسجمی براي آموزش مستمر کارکنان می نمایند.

در این گونه تیم ها همه براي افزایش وابستگی شغلی نیاز به ایجاد تیم هاي خودگردان داریم،  .6
معناست که افراد  بدانکارکنان با هم همکاري می کنند واحساس تعهد در آنها زیاد است و این 

در این تیم ها از مسئولیت خود شانه خالی نمی کنند (آنچنان که گاهی در ساختار سلسله 
شود). شرکت هایی که دلبستگی شغلی باالیی را پرورش میدهند اغلب همه مراتبی دیده می

 .ا به عنوان کار تیمی ساخت می دهندوظایف کاري ر

کارکنان احتمال دارد که به هاي انتقال و تسهیم اطالعات را در سازمان تسهیل نمائید. کانال .7
میزان بیشتري با شغل و سازمان خود همانندسازي کنند وقتی که سازمان اطالعات درباره 

این تقسیم اطالعات سهم  عملیات و عملکردش را به طور آزاد بین کارکنان تقسیم کند.
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شخصی شان را در سازمان بر جسته می کند وبه آنها شاخص هایی میدهد که به وسیله آنها 
 تالش هایشان را در پیگیري اهداف سازمانی هدایت کنند

که  شوندانتخاب  باید آنهایی ،از میان تعداد زیاد متقاضیان شغلدر زمان انتخاب کارمند جدید،  .8
کنند. در اصل، آنها کوشش می کنند تا نسبت سازمان را بهتر منعکس میهاي اهداف و ارزش

شغلی و انگیزش و بهره وري باال  وابستگیکوچکی ازمتقاضیان را با بیشترین آمادگی براي 
  .انتخاب کنند

وارد دنیاي واقعی کنید. براي درك بهتر از تعهد کاري، در  سازمانی را به صورت عینیاهداف  .9
، در مورد اهداف بازخورد بگیرید. براي شناخت بیشتر نریزي شده از کارمنداجلساتی برنامه 

افراد گروه از آنها پرسش کنید، مثال از آنها بپرسید چه کاري می تواند باعث شود تا هر یک از 
، یا افراد تیم از خود بپرسد، آیا در هفته گذشته کارهایش مورد ستایش قرار گرفته شده یا نه

 .ول می کشد تا این کار نتیجه بدهدقدر طفکر می کنید چ

. کارمندان بهترین افرادي هستند که شوندترغیب  باید براي درگیري بیشتر در کارافراد گروه  .10
نیازهاي گروه را می شناسند. براي تبدیل تعهد کاري به یک فرهنگ، ایجاد احساس مالکیت در 

و مسوولیت  زه وارد هایی که به چالش هاکارکنان بسیار موثر واقع خواهد شد. از داوطلبان و تا
 .تا در این برنامه به شما کمک کنند باید خواسته شود ها پاسخ مثبت می دهند

ایجاد شرایطی که کارکنان در آن یک نقش سازنده و فعال براي خود ببینند و نسبت به شرکت،  .11
 نند.احساس تعلق و تعهد نموده و بین اهداف فردي و سازمانی احساس یگانگی ک

براي افزایش تعهد به کار و سازمان، توجیه مستمر کارکنان در جهت توجه به عامل زمان و  .12
با  شودسعی هزینه در انجام امور مربوط به شرکت ضروري بنظر می رسد. از طرفی باید 

تمایل ندارند که در جلسات  کارکنان. برخی از شودبه صورت انفرادي هم صحبت  کارکنان
و احتیاجاتشان را ابراز کنند. حتی بعضی ها دوست دارند تا عقایدشان را هم  گروهی خواسته ها

در خلوت بیان کنند. نظرات آنها را یادداشت کنید و از طرف افراد ناشناس آنها را در اهداف 
 .شرکت قرار دهید

افرادي که عالئم شهروندي خوبی را در حوزه زندگی شخصی از خود بروز می دهند به همان  .13
تمایل دارند تا شهروندان سازمانی خوبی باشند، بر این اساس سازمانها باید فرایندهاي  میزان
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جذب و استخدام نیروي خود را طوري طراحی نمایند که افرادي با رفتار شهروندي خدمتی 
 جذب سازمان شوند .

تا حد توانند با ایجاد سیستمهاي منطقی و منظم براي ارائه پاداش به کارکنان سازمانها می .14
زیادي رفتار شهروندي سازمانی را تسهیل نمایند  تحقیقات نشان داده است که افراد در کارهاي 
که احتمال دریافت پاداش و جود دارد بیشتر مشارکت می نمایند به همین علت توجه به 
سیستمهاي پاداش اقتضایی و موثر توسط سازمان در شکل دهی شهروندان خوب بسیار تاثیر 

 د بود .گذار خواه

فشارهاي اجتماعی و هنجارهاي گروهی غالباً تاثیر بیشتري نسبت به رویدادهاي رسمی بر رفتار  .15
گذارند به همین علت توسعه مکانیزمهاي غیررسمی مانند فرهنگ فردي در سازمان می

 مشارکتی، یک رکن اساسی و محوري براي تقویت رفتار شهروندي سازمانی در محیط کار است.

تسهیالت براي خانواده هـاي پرسـنل ، برگـزاري جشـن بـا حضـور خـانواده هـاي  با ایجـاد .16
مناسبتهاي مختلف و غیره کــارکنان را بـه سـازمــان مـدیون کـرده تـا  کارکنـان در اعیـاد و

بـدین ترتیــب کـارکنــان تـالش بیشتـري در جهت دستیابـی سازمان به اهـداف خـود 
 .تیــب دیـن خـود را بـه سـازمــان خویش بپردازنـدنمـوده وبدیــن تر
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