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مشخص  ،این پژوهش از اجرای هدف .چکیده:
 ایحرفهکردن نقش سالمت سازماني در توسعه 

ت علمي دانشکده منابع طبیعي دانشگاه اعضای هیئ
تهران بود. روش پژوهش با توجه به هدف آن، 

 جامعه .مبستگي بوده -کاربردی و از نوع توصیفي
ت علمي ئاعضای هی تماميآماری پژوهش را 

دانشکده منابع طبیعي پردیس کشاورزی دانشگاه 
ها بر آوری دادهگرد(. N=72تهران تشکیل دادند )

اساس دو پرسشنامه سالمت سازماني و توسعه 
صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ  ایحرفه

ین تعی برایبه دست آمد.  97/0و  84/0ترتیب آنها به 
استفاده شد.  ها از روایي محتوایيروایي پرسشنامه

کلي وضعیت سالمت  طوربهنتایج نشان داد که 
 ط وسازماني دانشکده منابع طبیعي باالتر از حد متوس

در حد  ت علمياعضای هیئ ایحرفهوضعیت توسعه 
ر بین متغیها نشان داد که یافتهمتوسط است. همچنین 

رابطه مثبت و  ایحرفه سالمت سازماني و توسعه
ی سالمت هامؤلفهبین از  .داری وجود داردمعني

 بینيپیشلفه روحیه بیشترین نقش را در مؤسازماني، 
 ت علمي دارد. اعضای هیئ ایحرفهتوسعه 

Abstract: The purpose of this study was 
to determine the role of organizational 
health in the professional development of 
faculty members of the College of Natural 
Resources of University of Tehran. The 
research methodology was applied and 
descriptive-correlational, and the research 
population was the faculty members of the 
College of Natural Resources of 
University of Tehran (N = 72). Data were 
collected using two questionnaires of 
organizational health and professional 
development. Their Cronbach's alpha 
coefficients were 0.2 and 0.2, respectively. 
Content validity was used to determine the 
validity of the questionnaires. The results 
showed that the organizational health 
status of the College of Natural Resources 
was above average and the status of 
faculty members' professional 
development was moderate. The findings 
also showed that there is a positive and 
significant relationship between 
organizational health and professional 
development and among the components 
of organizational health, morale has the 
most role in predicting professional 
development of faculty members. 
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 مقدمه
نظام پرورش نیروی انساني متخصص و تولیدکننده دانش، نقش  عنوانبهآموزش عالي 

ویژه در مهمي در توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي هرکشور دارد. این نقش به
توسعه انساني کارآزموده کشورها و پرورش افراد متخصص انکارناپذیر است. در این 

جامعه ایراني را مورد نظر قرار  انداز بیست سال آینده توسعهسند چشم توانميراستا 
داد. در این سند بر ضرورت توجه به پرورش نیروی انساني برخوردار از دانش 
پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمایه 

به نقش و اهمیت آموزش عالي در  توانمي ،رواجتماعي تأکید شده است. از این
نظران با این امر موافقند که (. صاحب1391نده کشور پي برد )صفری، توسعه آی

ترین رابطه را با کار عوامل متعددی است، نزدیک تأثیرکیفیت دانشگاه، اگرچه تحت 
مستقیم  طوربهعلمي دارد. تخصص، تعهد، انرژی و خالقیت آنها  هیئتاعضای 

تر الي را بر جامعه بزرگنهاد آموزش ع تأثیرتجارب دانشجویان، ماهیت پژوهش و 
 و پژوهشي مراکز در کار کیفیت (.2006، 1و همکاران سورسینلي) دهدميشکل 

و  چربودارد ) بستگي علمي تهیئ اعضای به پویایي چیز هر از بیش عالي آموزش
نقش محوری در  ،قلب هر دانشگاه عنوانبهت علمي ئاعضای هی(. 2006، 2همکاران

که با توجه به اهمیت و جایگاه  دنکنميهای دانشگاه ایفا مأموریتو ها پیشبرد رسالت
ها و ها، در پیشبرد رسالتت علمي و کادر آموزشي دانشگاهئخطیر اعضای هی

بهسازی و توسعه نظام  برایام، همواره نیاز است که تدابیری های این نظمأموریت
اعضای  ایحرفهو های علمي ها و قابلیتتوانمندی یارتقا ویژهبهآموزش عالي و 

 پژوهشگراني (.1386، و همکاران پسندشاه) علمي در دستور کار قرار گیرد هیئت
در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که نیز  3استووال و فوت ،همچون گراس

اجتهادی ) علمي است هیئتاثربخشي پایدار مؤسسات آموزش عالي منوط به توسعه 
یکي از  عنوانبهعلمي  هیئتاعضای  ایحرفه توسعهدر واقع،  (.1390و همکاران، 

 ی مناسبهاآموزش با علمي هیئتاعضای  شده است؛ تا پیشنهادراهکارهای مناسب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Sorcinelli et al 
2 . Boucher et al  
3 . Gross, Stovall & Foote 
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نیاز  ل علمي و حل مسئله موردالای آموزش و مشاوره بتوانند استدهو تغییر در شیوه
 (.2017، 1و همکاران لوسیس) دانشگاهي را بهبود بخشند جامعه

عوامل متعددی ازجمله افراد و روابط بین فردی آنها، ساختار یا عوامل سازماني، 
فکری  -شناختي و ذهنيهای روانو مشخصه هاویژگيتعهدات و مالحظات فردی و 

دارد. عوامل یاد شده در دو دسته  تأثیرعلمي  هیئتاعضای  ایحرفهافراد بر توسعه 
. برخي از عوامل سازماني که بر رشد شوندميبندی کلي سازماني و فردی دسته

ی سازماني اعضای پذیراجتماعند از: ادارند عبارت تأثیرعلمي  هیئتاعضای  ایحرفه
های علمي با سازمان و مرزبندی هیئتشناختي اعضای علمي، قراردادهای روان هیئت

ی هامؤلفهجمله سازماني از مؤلفه( 2001) 3(. از نظر استنلي2009، 2شغلي آنها )کونتز
یي چون ایجاد هافعالیتعلمي است که  هیئتاعضای  ایحرفهی توسعه هابرنامهمهم 

ارتباط و دسترسي افراد به منابع مالي، کار با سایر واحدهای دانشکده و ارائه خبرنامه 
وجود  ایحرفهبنابراین محور اصلي سنجش در توسعه . شودميها را شامل و مقاله

ی جدید برا یهامهارتبرای رشد و یادگیری  و سالم الزم شرایط و فضایسازماني با 
که بین عوامل محیطي و  کردخاطرنشان  باید(. 200۵، 4)آکفلت و کوتي استکارکنان 
ایجاد محیط مناسب برای  خصوص،حاکم است و در این  رابطه علي ایحرفهتوسعه 

های الزم برای ایجاد توسعه بهبود امنیت شغلي و نگرش شغلي که از پیش شرط
، حقیقتدر(. 1388زاده، فرهنگي و حسین) استبسیار حائز اهمیت  ،است ایحرفه

گذاری ارزش و ساالریشایسته تعلق، امنیت، رواني، فیزیکي، لحاظ از سازمان سالمتي
 محول وظایف انجام و آنها هایقابلیت رشد نفعان،ذی شخصیت تخصص، دانایي، به

دارد  بسزایي تأثیر سیستمي هر رفتار در اثربخشي خود، هایفراسیستم سوی از شده
جو سازماني سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه  (.2011، ۵بانسيسا)

 ، ص1378بند، )عالقه شودمي آنانباالی آنان و بالطبع باعث افزایش رشد و کارایي 
14 .) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Sithole et al 

2 . Kuntz    

3 . Stanley  

4 . Ackfeldt & Coote   

5.  Sabanci   
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ي فرهنگ آموزش عالي در توسعه اقتصادی، اجتماعي و اهمیتبنابراین با توجه به 

و رسالت  هاعلمي در پیشبرد هدف هیئتاعضای  ایحرفهتوسعه  نقشکشور و 
. از شودميعلمي مطرح  هیئتاعضای  ایحرفهآموزش عالي، مسئله توجه به توسعه 

 هیئتاعضای  ایحرفهسعه در تو محیطي و سازماني عوامل تأثیربا توجه به  سویي،
ماني آیا بین سالمت سازپاسخ دهد که  پرسشت به این اسپژوهشگر در صدد  علمي،

ی هامؤلفهیا آی وجود دارد؟ و دارمعنيعلمي رابطه  هیئتاعضای  ایحرفهو توسعه 
علمي را  هیئتاعضای  ایحرفهتوسعه  کنندگيبینيپیشسالمت سازماني قابلیت 

 دارند؟
 

 پژوهش مبانی نظری
دانش،  ی طراحي شده به منظور ارتقایهافعالیتبه فرایندها و  ایحرفهتوسعه 
بهبود  ،ی که این امر خودطوربه ؛اشاره دارد مدرسان ایحرفههای و نگرش هامهارت

به عبارت (. 19 ، ص2009، 1سریموال) پي خواهد داشت یادگیری یادگیرندگان را در
و دانش  هامهارتای که به بهبود ی طراحي شدههابرنامهبه تمام  ایحرفهتوسعه دیگر، 

، اطالق کندميو مدیریت کمک  پژوهشمدرسان در جهت افزایش عملکرد تدریس، 
ی توسعه هابرنامه (.224، ص 1390، پسند، پرداختچي و شاه)حجازی شودمي

، هامهارتدانش،  شامل فرایندهایي است که از توسعهعلمي  اعضای هیئت ایحرفه
 (. 2016 ،2ن و کوزواماکاهر) کنندميحمایت اعضا  ایحرفههای ها و نگرشارزش

بهبود  بافرصت الزم را  هاسازمانپیوندد که به وقوع مي ، هنگاميایحرفهتوسعه 
دانش مرتبط با  و هامهارت یادی، مدیریتي و محیطي برای ارتقاشرایط آموزشي، اقتص

مدرسان خواهان محیط (. 200۵، )آکفلت و کوتي ی کارکنان فراهم آورندهافعالیت
تری و موفق مؤثرتدریس بتوانند کاری هستند که ایمن و سالم بوده تا بدین وسیله 

بیانگر توانایي یک که سالمت سازماني توجه به رو، از این(. 2010، 3بون) داشته باشند
آن بر اساس محیطي است که در تالش برای  هایسازمان برای دستیابي به هدف

از  (.2010، 4)المان شودمي، جلب توسعه عملکرد سازماني و تامین رفاه کارمند است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Serumola   
2. Kahraman & Kuzu 
3. Boone 
4.  Alman, 
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سالمت سازماني شامل توانایي سازمان برای انجام  (2000) 1لجو کلیننظر لیدن 
 د. سازمانشومي سازمانرشد و بهبود  موجب است که خود مؤثر طوربهخود وظایف 

افرادی سودمند و خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و سالم جایي است که افراد مي
 زماني برهه یک در بلکه آوردمي دوام خود محیط در تنهانه ،سالم سازمان .باشند مؤثر

 طوربه را خود سازش و بقا هایتوانایي و کندمي سازش کافي طوربه نیز طوالني

 سالم، یهاسازمان(. 2012، 2رامداس و تئودورو) دهدمي گسترش و توسعه مداوم

 را آینده کوشندمي کارکنان و دهندمي تطبیق محیطي تغییرات با سرعتبه را خود
 را آینده خود، ابتکارات با و کنندمي رصد را تغییرات همواره آنها زیرا کنند؛ بینيپیش

 و نو هایایده ارائه از حمایت سالم، سازمان یهاویژگي از یکي. ندکنمي بینيپیش
 طراحي موضوع این از حمایت در هاسازمان نوع این پاداش سیستم و است روزبه

 د.شومي منجرکارکنان  ایحرفهرشد  به امر (، این2014، 3و همکاران )لي شودمي

 ،تباطاتشایستگي ار ،هاهدفبر تمرکز ابعاد  ،برای سالمت سازماني (1969) مایلز
، لاستقال ،نوآوری ،روحیه ،وحدت و انسجام ،کارگیری منابعهب ،برابری قدرت

 (.1378)اسکندری،  کرده استرا پیشنهاد  لهئشایستگي حل مس و سازگاری و انطباق
پذیری، ، روحیه، انطباقمؤلفه( برای سنجش سالمت سازماني به شش 1984) هوبرت

(. 1390 ،عالمي) کرده استاشاره  یریزبرنامهسودمندی قدرت، همبستگي، رهبری و 
نهادی،  شامل یگانگي سالمت سازماني ابعاد (2000از دیدگاه هوی، تاتر و کاتکمپ )

 ستا کید علميأت، روحیه و پشتیباني منابع دهي،ساختگری، مالحظهنفوذ مدیر، 
، ازمانيس سالمت براینیز ( 2013) و میسکل هوی (.1386زاهد بابالن، و همکاران، )

اظ ز لحاحمایت  گری، ابتکار در ساختار،انسجام نهادی، نفوذ مدیر، مالحظه :ابعاد
 . نداهبرشمرد کید علمي رامنابع، روحیه و تأ

 
 پیشینه پژوهش

گذار بر تأثیری هامؤلفهبررسي »( در پژوهشي با عنوان 1389) حجازی و رستمي
های کشاورزی دانشگاه علمي: مطالعه موردی دانشکده هیئتاعضای  ایحرفهتوسعه 

علمي را شامل توسعه سازماني، توسعه فردی  هیئتی توسعه اعضای هامؤلفه، «تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Lyden & Klingele   
2.  Ramdass & Theodore   
3.  Lee et al 
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آموزشي، پژوهشي و خدمات تخصصي( بیان کردند و ساختار ) ایحرفهو توسعه 

عامل مدیریتي(؛ خصوصیات ) فردی عامل نهادی(؛ افراد و ارتباطات بین) نهادی
عامل فردی( ) ل اجتماعي(؛ و تعهدات و مالحظات فردیعام) اجتماعي -شناختيروان

 نورشاهي اند.علمي ارائه کرده هیئتگذار بر  توسعه اعضای تأثیری هامؤلفه عنوانبهرا 
 علمي تئهی اعضای کاری زندگي کیفیت» عنوان با پژوهشي در (1391) فراستخواه و
علمي  هیئتنشان دادند که کیفیت زندگي کاری اعضای  «آنها زیسته تجربه اساس بر

در سطح پایین و متوسط قرار  ایحرفههای توسعه های دولتي از نظر فرصتدانشگاه
بر رشد  مؤثرعوامل »( در پژوهش خود با عنوان 1393) نورشاهيهمچنین . دارند
نشان داد که بین  «علمي و ارائه راهکارهایي برای بهبود آن هیئتاعضای  ایحرفه

ی روابط و تعامالت علمي و هامؤلفهعلمي موفق و ناموفق از نظر  هیئتاعضای 
گیری در گروه علمي مربوط و عوامل پذیری سازماني، شیوه تصمیمگروهي، جامعه

علمي موفق و ناموفق  هیئتداری وجود دارد. مقایسه دو گروه ساختاری تفاوت معني
دار معني طوربهوابط علمي آنها نشان داد که گروه موفق بر حسب میزان تعامالت و ر

 قدسيجهانیان و  بیشتر از گروه ناموفق دارای تعامالت و روابط علمي هستند.
 ایحرفهمت و عدالت سازماني با رشد رابطه سال»( در پژوهشي با عنوان 1393)

نشان دادند که بین سالمت سازماني در ابعاد نهادی،  «ی آموزشيهاسازمانکارکنان در 
درزوند گوداری وجود دارد. ثبت و معنيکارکنان رابطه م ایحرفهني با رشد اداری و ف

سالمت سازماني و »در پژوهشي با عنوان نیز ( 139۵چگیني و صالحي کردآبادی )
که تمامي ابعاد سالمت سازماني دارای رابطه مثبت  ندنشان داد «توانمندی منابع انساني

گفت که هرچه میزان  توانميی با توانمندسازی کارکنان بودند. به عبارتي دارمعنيو 
 یابد.، میزان توانمندی کارکنان افزایش ميباشدسالمت سازماني باالتر 

ترین عامل موفقیت یا شکست مهم عنوانبه( حمایت سازماني را 2007) 1برودی
علمي در کشور تایلند ذکر کرده است. از نظر او  هیئتی توسعه اعضای هابرنامه

علمي باعث  هیئتی توسعه هابرنامهویژه مدیران ارشد دانشگاه از حمایت سازماني به
و در نهایت، ایجاد تغییرات سازماني در دانشگاه را تسهیل  شودميایجاد انگیزه در آنها 
آنها همچنین نشان داد که نبود رهبری دانشگاهي مناسب و  بررسيخواهد کرد. نتایج 

 هیئتعلمي از موانع مهم بهسازی  هیئتاعضای  ی توسعههابرنامه نکردننیازسنجي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Brody  
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های نقش محیط»( در پژوهشي با عنوان 201۵) 1دوباس .شودميعلمي محسوب 
ی هابرنامهبه این نتیجه دست یافت که تاکید بر  «ایحرفهیادگیری در خدمات توسعه 

عملي در یک محیط یادگیری بسیار دلگرم و تسهیل تعامل، یادگیری تجربي، انعکاس 
( در 2016) 2و همکاران گرکن .دهدميو افزایش عملکرد در محل کار را بهبود 

: عالي آموزش در علمي هیئت کارکنان ایحرفه توسعه روی بر کار»پژوهشي با عنوان 
 «استخدام هایقابلیت و اجتماعي غیررسمي یادگیری یهافعالیت بین رابطه بررسي

 علمي هیئتاعضای  توانمندی به مربوط اجتماعي غیررسمي یادگیری که ندداد نشان
یادگیری غیررسمي ، همکاران از بازخورد دنبال به بیروني اطالعات ویژهبه، شودمي

 . کنندمي بینيپیش را علمي هیئت اعضای کارآیي و هستند

 
 پژوهش هایپرسش

 ایحرفهمشخص کردن نقش سالمت سازماني در توسعه پژوهش حاضر با هدف 
مت آیا بین سالکه  بوداصلي  پرسشدر صدد پاسخگویي به این علمي،  هیئتاعضای 

س علمي دانشکده منابع طبیعي پردی هیئتاعضای  ایحرفهسازماني و توسعه 
این  برای پاسخ به رو،از این ی وجود دارد؟دارمعنيکشاورزی دانشگاه تهران رابطه 

 زیر مطرح شد: هایپرسشهای پژوهش پرسش و با توجه به هدف
طبیعي  دانشکده منابع علمي هیئتاز نظر اعضای ، وضعیت سالمت سازماني  -1

 پردیس کشاورزی دانشگاه تهران چگونه است؟
ردیس علمي دانشکده منابع طبیعي پ هیئتاعضای  ایحرفهوضعیت توسعه  -2

 کشاورزی دانشگاه تهران چگونه است؟
فردی، پژوهشي، ) ایحرفهی توسعه هامؤلفهآیا بین سالمت سازماني و  -3

 رد؟داری وجود دارابطه معنيآموزشي، سازماني، اخالقي و فرهنگي و اجتماعي( 
، ستگي ارتباطاتروحیه، یگانگي نهادی، شای) ی سالمت سازمانيهامؤلفهآیا  -4

اعضای  ایحرفهتوسعه  کنندگيبینيپیشقابلیت بکارگیری منابع و برابری قدرت( 
 ؟را دارندعلمي  هیئت

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Dobos  
2. Gerken  et al 
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 پژوهشروش 
 -از نوع توصیفي پژوهشبا توجه به هدف آن، کاربردی و روش  پژوهشنوع 

 هیئتاعضای  همهشامل  پژوهش. جامعه آماری مورد نظر در این استهمبستگي 
نفر  72ن است برابر با علمي دانشکده منابع طبیعي پردیس کشاورزی دانشگاه تهرا

وسعه تدو پرسشنامه سالمت سازماني و  ،ابزار مورد استفاده در این پژوهش. بود
  :استبه شرح زیر  ایحرفه

باتوجه به ساخته است که ای محقق، پرسشنامهپرسشنامه سالمت سازماني -الف
های موجود، و پرسشنامه پژوهشچارچوب مفهومي مباحث سالمت سازماني، ادبیات 

 عدرا در پنج بگویه است که سالمت سازماني  26. این پرسشنامه شامل شدتهیه 
رت( شایستگي ارتباطات، بکارگیری منابع و برابری قدیگانگي نهادی،  ،روحیه)

باخ، با استفاده از روش آلفای کرون سالمت سازماني سنجد. پایایي پرسشنامهمي
. ستا ٪84. پایایي کل پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برابر شدمحاسبه 
نظور دین مبرای روایي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. ب، همچنین

ات ب نظردانشگاهي استفاده شد. در این مرحله با کس استاداناز نظرات متخصصان و 
ن ه هماکه پرسشنام شدعمل آمد و اطمینان حاصل  افراد یاد شده، اصالحات الزم به

 سنجد.خصیصه مورد نظر را مي
( 1394) ، پورکریمي و حجری، توسط میرکماليایحرفهوسعه پرسشنامه ت -ب

اعضای  ایحرفه که توسعه است پرسش 36 دارایتهیه شده است. این پرسشنامه، 
 هنگيفردی، آموزشي، پژوهشي، سازماني، اخالقي و فر) علمي را در شش بعد هیئت

ز اتفاده ، با اسمیرکمالي و همکاران را پایایي این پرسشنامهسنجد. و اجتماعي( مي
فای وش آل. پایایي کل پرسشنامه بر اساس رکرده بودندروش آلفای کرونباخ، محاسبه 

 عتبار محتوا،روایي این پرسشنامه  از روش ا. به منظور تعیین است ٪97کرونباخ برابر 
  استفاده شده است.

 
 هاروش تجزیه و تحلیل داده

 62و توزیع  ،علمي هیئت وعض 72ها بین ها، پرسشنامهآوری دادهگرد برای 
وتحلیل قرار پرسشنامه مبنای تجزیه ۵2پس از بررسي آنها  .پرسشنامه برگردانده شد

وتحلیل در پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار توصیفي و استنباطي برای تجزیهگرفت. 
های بررسي برایها، ابتدا پس از استخراج داده. بدین صورت که ها استفاده شدداده
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 هیئتاعضای  ایحرفهوضعیت سالمت سازماني و توسعه شناختي و تعیین جمعیت
و سپس برای بررسي  ای و ...نمونهتک  tعلمي از آمار توصیفي شامل میانگین، درصد،

همبستگي و استنباطي شامل  از آمار ایحرفهتعیین نقش سالمت سازماني بر توسعه 
 .شداستفاده  spssرگرسیون  و ...  با استفاده از نرم افزار 

 
 های پژوهشیافته

و سپس  شدشناختي نمونه بررسي ی جمعیتهاویژگي ، نخستدر این قسمت
 گرفت.به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار  هاپرسش

 
 علمییت، سن و مرتبه جنساساس  بر دهندگانپاسخ یفراوان عیتوز (1)جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 69/7 4 زن
 31/92 48 مرد

 سن

40- 30 20 46/38 

۵0- 41 16 76/30 
60- ۵1 12 07/23 

70-61 4 69/7 

 مرتبه علمي
 76/30 16 استادیار
 1۵/46 24 دانشیار
 07/23 12 استاد

 
ز ا درصد( 69/7نفر ) 4 که است آن از يحاک( 1) جدول در شده ارائه شواهد

ر نف 20همچنین .باشندمي مرد درصد( 31/92نفر ) 48 و زن ،يعلم هیئتی اعضا
 76/30نفر ) 16 ؛سال 40تا  30در رده سني  ،يعلم هیئت یاعضا از درصد( 46/38)

 سال 60 تا ۵1در رده سني  درصد( 07/23نفر ) 12 سال؛ ۵0تا  41در رده سني درصد(
 نفر 16، همچنینباشند. مي سال 70تا  61نیز در رده سني  درصد( 69/7نفر ) 4 و
 1۵/46) نفر 24ی، اریاستاد مرتبه یدارا يعلم هیئت یاعضا از درصد( 76/30)

 .باشنديم یدارای مرتبه استاددرصد(  07/23) نفر 12ی و اریدانش مرتبه یدارادرصد( 
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ع دانشکده منابعلمي  هیئتاز نظر اعضای وضعیت سالمت سازماني : اول پرسش
 دانشگاه تهران چگونه است؟پردیس کشاورزی طبیعي 

ر د .شدای استفاده نمونهمت سازماني از آزمون تي تکت سالیتعیین وضع برای
 است.  ارائه شده اینمونهتک t نتایج حاصل از تحلیل (2)جدول 

 
 متغیر سالمت سازمانی و  هامؤلفهوضعیت برای  اینمونهتک t تحلیل (2) جدول

 میانگین ی سالمت سازمانیهامؤلفه
انحراف 
 استاندارد

نمره 
 معیار

تفاوت 
 میانگین

آماره 
t 

سطح 
 دارییمعن

 000/0 17/4 26/0 ۵/2 46/0 76/2 روحیه
 42/0 09/2 11/0 ۵/2 41/0 61/2 یگانگي نهادی

 ۵1/0 99/1 19/0 ۵/2 71/0 69/2 شایستگي ارتباطات
 000/0 27/۵ 32/0 ۵/2 44/0 82/2 منابعبکارگیری 

 ۵3/0 62/0 03/0 ۵/2 44/0 ۵3/2 برابری قدرت
 000/0 78/4 20/0 ۵/2 30/0 70/2 سالمت سازماني

 0۵/0ی دارمعني* سطح 

 
کارگیری هب و لفه روحیهؤم tمقدارآماره  ،شودمي دیده (2)گونه که در جدول همان

که  است 82/2و  76/2به ترتیب  مؤلفهاین دو میانگین و  27/۵و  17/4منابع به ترتیب 
راین وضعیت در این بناب باالتر است. ۵/2میانگین فرضي ( از 000/0ی )دارمعني طوربه

ظری نبین میانگین مشاهده شده و میانگین . است باالتر از حد متوسط مؤلفهدو 
 دیدهداری يقدرت تفاوت معن شایستگي ارتباطات و برابریی یگانگي نهادی، هامؤلفه
یانگین آن و م 78/4در متغیر سالمت سازماني  tبر این، مقدار آماره  افزون د.شونمي
ز میانگین فرضي ( ا000/0داری )معني طوربهکه  است 30/0با انحراف استاندارد  70/2
د ح ني باالتر ازی سالمت سازماهامؤلفهوضعیت تمامي  ،کلي طوربهباالتر است.  ۵/2

 متوسط است.
یعي علمي دانشکده منابع طب هیئتاعضای  ایحرفهوضعیت توسعه : دوم پرسش

 دانشگاه تهران چگونه است؟
ای نمونهعلمي از آزمون تي تک هیئت اعضای ایحرفهتوسعه ت یتعیین وضع برای

 . است درج شده اینمونهتک t نتایج حاصل از تحلیل (3)در جدول  استفاده شد.
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  ایحرفهمتغیر توسعه و  هامؤلفهوضعیت برای  اینمونهتک t تحلیل (3)جدول 

 میانگین ایحرفهتوسعه های مؤلفه
انحراف 
 استاندارد

نمره 
 معیار

تفاوت 
 میانگین

 tآماره 
سطح 

 یدارمعنی
 039/0 11/2 21/0 3 71/0 21/3 فردی

 000/0 91/3 29/0 3 ۵4/0 29/3 پژوهشي
 000/0 -42/4 -34/0 3 ۵6/0 6۵/2 آموزشي
 000/0 -79/3 -38/0 3 73/0 61/2 سازماني
 111/0 62/1 20/0 3 88/0 20/3 اخالقي

 830/0 -21/0 -02۵/0 3 8۵/0 97/2 فرهنگي و اجتماعي

 61/0 ۵0/0 04/0 3 61/0 04/3 ایحرفهتوسعه 

 0۵/0ی دارمعني* سطح 

 
و  91/3ي پژوهش مؤلفه tمقدارآماره  ،شودمي دیده (3)گونه که در جدول همان 

( از 000/0داری )معني طوربهکه  است 29/3میانگین نمره پژوهشي در گروه نمونه 
یانگین آن و م 11/2فردی  مؤلفه tآماره  مقدارهمچنین باالتر است.  3میانگین فرضي 

بنابراین است.  باالتر 3 میانگین فرضي( از 039/0ی )دارمعني طوربهکه  است 21/3
بین  ،دشومي دیدهطور که همان. است باالتر از حد متوسط مؤلفهدو وضعیت در این 

تماعي ی اخالقي و فرهنگي و اجهامؤلفه فرضيمیانگین مشاهده شده و میانگین 
ترتیب به ،انيی آموزشي و سازمهامؤلفه tآماره  مقدار. وجود نداردداری نيتفاوت مع

 طوربهاست که  61/2و  6۵/2ب به ترتی فهمؤلو میانگین این دو  -79/3و  -42/4
 دو وضعیت دهدمينشان  وتر است پایین 3 میانگین فرضياز  (000/0داری )معني
در  t ار آمارهمقد، همچنین. استتر از حد متوسط یینپاآموزشي و سازماني  مؤلفه

با  04/3در گروه نمونه  ایحرفهوسعه نمره تو میانگین  ۵0/0 ایحرفهمتغیر توسعه 
بین داری يتفاوت معن(، 61/0)  یدارمعنياست که با سطح  61/0انحراف استاندارد 

 طوربه د.شومشاهده نمي ایحرفهمتغیر توسعه  فرضيمیانگین مشاهده شده و میانگین 
 در حدعلمي دانشکده منابع طبیعي  هیئتاعضای  ایحرفهکلي وضعیت توسعه 

 متوسط است.
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فردی، ) ایحرفهی توسعه هامؤلفه: آیا بین سالمت سازماني و سوم پرسش
 داری وجود( رابطه معنيپژوهشي، آموزشي، سازماني، اخالقي، فرهنگي و اجتماعي

 دارد؟
بستگي از آزمون هم ایحرفهتعیین رابطه بین سالمت سازماني و توسعه  برای

مده آنتایج حاصل از آزمون همبستگي پیرسون  (4)در جدول . شدپیرسون استفاده 
 است.

 
 ایهحرفی توسعه هامؤلفهبین سالمت سازمانی و همبستگی پیرسون  نتایج آزمون (4)جدول 

 
 

 اخالقی سازمانی آموزشی پژوهشی فردی
فرهنگی و 

 اجتماعی

سالمت 

 سازمانی

ضریب 

همبستگي 

 پیرسون

**709/0 **۵۵7/0 **862/0 **8۵2/0 **790/0 **694/0 

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 یدارمعنيسطح 

 01/0ی دارمعني** سطح 

 
المت سبستگي بین که میزان ضریب هم دهدمي( نشان 4)نتایج مندرج در جدول 

ازماني، یعني فردی، پژوهشي، آموزشي، س ایحرفهی توسعه هامؤلفهسازماني و 
و  790/0، 8۵2/0، 862/0، ۵۵7/0، 709/0اخالقي و فرهنگي و اجتماعي به ترتیب 

 همهبین سالمت سازماني و  است. در نتیجه 000/0داری با سطح معني  790/0
، بارت دیگرداری وجود دارد. به عرابطه مثبت و معني ،ایحرفهی توسعه هامؤلفه

یز علمي ن هیئتاعضای  ایحرفهابعاد توسعه  همهچه سالمت سازماني باالتر باشد، هر
  باالتر است.

 
ایحرفهبین سالمت سازمانی و توسعه همبستگی پیرسون  نتیجه آزمون (5)جدول   

 
ایحرفهتوسعه   

 سالمت سازمانی

 

 **0/84۵ ضریب همبستگي پیرسون

یدارمعنيسطح   000/0  

 01/0ی دارمعني** سطح 
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بین سالمت  که میزان ضریب همبستگي دهدمي( نشان ۵)نتایج در جدول 
بین  تیجهاست. درن 000/0ی دارمعنيبا سطح  84۵/0 ایحرفهسازماني و توسعه 

ه عبارت برابطه مثبت و معني داری وجود دارد.  ایحرفهسالمت سازماني و توسعه 
مي نیز عل هیئتاعضای  ایحرفهسازماني باالتر باشد، توسعه هرچه سالمت  ،دیگر

 باالتر است.

ایستگي شروحیه، یگانگي نهادی، ) ی سالمت سازمانيهامؤلفه: آیا چهارم پرسش
 ایرفهحتوسعه  کنندگيبینيپیشقابلیت ارتباطات، بکارگیری منابع و برابری قدرت( 

 ؟را دارندعلمي  هیئتاعضای 
 ایحرفهر توسعه کنندگي ابعاد سالمت سازماني دبینيپیشتعیین نقش  منظوربه

ت ر به دساستفاده شد که نتایج زیگام به گام علمي از تحلیل رگرسیون  هیئتاعضای 
 آمد.

 
 رگرسیونخالصه مدل  (6)جدول 

هاگام نیبشیپمتغیر    R R2 

67/0 شایستگي ارتباطات اول  4۵/0  

 دوم
 شایستگي ارتباطات

 روحیه
78/0  61/0  

 سوم
 شایستگي ارتباطات

 روحیه
 برابری قدرت

84/0  71/0  

 چهارم

ایستگي ارتباطاتش  
 روحیه

 برابری قدرت
 بکارگیری منابع

86/0  7۵/0  

 پنجم

 شایستگي ارتباطات
 روحیه

 برابری قدرت
کارگیری منابعهب  

 یگانگي نهادی

88/0  78/0  

 نیبشیپمتغیر  عنوانبه سالمت سازماني یهامؤلفهمتغیر مالک و  عنوانبه ایحرفهتوسعه * متغیر        
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مرحله وارد  پنجدر  نیبشیپمتغیرهای  شودمي دیده (6)که در جدول  طورهمان

و  86/0، 84/0، 78/0، 67/0 اند. ضرایب همبستگي به ترتیبهمعادله رگرسیوني شد
ترین قوی عنوانبهمتغیر شایستگي ارتباطات  ،است. در گام اول آمدهدست هب 88/0

 ،گام دوم در .کندمي بینيپیشرا  ایحرفهتوسعه درصد از واریانس  4۵ بین،متغیر پیش
دیگر متغیر قوی پس از متغیر شایستگي ارتباطات وارد معادله  عنوانبهمتغیر روحیه 

در گام افزایش یافت. درصد  61به  بینيپیشاین متغیر، قدرت با اضافه شدن شد که 
متغیرهای متغیر قوی پس از  عنوانبه برابری قدرت متغیربا اضافه شدن  ،سوم

شایستگي ارتباطات و روحیه وارد معامله شد که با اضافه شدن این متغیر، قدرت 
با اضافه شدن متغیر  ،در گام چهارم. رسدميدرصد  71 به ایحرفهتوسعه  بینيپیش

متغیرهای شایستگي ارتباطات، روحیه و متغیر قوی پس از  عنوانبهکارگیری منابع هب
 7۵ به بینيپیشبرابری قدرت وارد معامله شد که با اضافه شدن این متغیر، قدرت 

یگانگي نهادی به سایر متغیرهای  مؤلفهبا اضافه کردن  ،پنجمدر گام  .رسددرصد مي
ی شایستگي ارتباطات، هامؤلفهتوسط  ایحرفهتوسعه  بینيپیشبین، قدرت پیش

 .رسدمي رصدد 78کارگیری منابع به هروحیه، برابری قدرت و ب
، شایستگي ارتباطاتپیداست متغیرهای  (6)جدول در طور که از نتایج همان

. دارند ایحرفه را برای متغیر توسعه بینيپیشبیشترین قدرت  ،روحیه و برابری قدرت
 ارهیتغمدیگر شایستگي ارتباطات، روحیه و برابری قدرت های واقع با حضور متغیردر
 .کنندميپیدا ن بینيپیش( چندان نقشي برای کارگیری منابع و یگانگي نهادیهب)
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 ایحرفهتوسعه بین بر یشپمتغیرهای  1تحلیل واریانس (7)جدول 

بینمتغیرهای پیش گام  منبع تغییرات 
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

 اول
شایستگي 
 ارتباطات

71/8 رگرسیون  1 71/8  

26/41 ماندهباقي   ۵6/10  ۵0 21/0  

27/19 کل  ۵1 
 

 دوم

شایستگي 
 ارتباطات
 روحیه

80/11 رگرسیون  2 90/۵  

73/38 ماندهباقي   46/7  49 1۵2/0  

27/19 کل  ۵1 
 

 سوم

شایستگي 
 ارتباطات
 روحیه

 برابری قدرت

69/13 رگرسیون  3 ۵6/4  

20/39  
ماندهباقي  ۵8/۵  48 11/0  

27/19 کل  ۵1 
 

 چهارم

شایستگي 
 ارتباطات
 روحیه

 برابری قدرت
 بکارگیری منابع

۵7/14 رگرسیون  4 64/3  

39/36 ماندهباقي   70/4  47 10/0  

27/19 کل  ۵1 
 

 
 پنجم

 

شایستگي 
 ارتباطات
 روحیه

 برابری قدرت
 بکارگیری منابع
 یگانگي نهادی

13/1۵ رگرسیون  ۵ 02/3  

62/33  

 
 

ماندهباقي  14/4  46 09/0  

27/19 کل  ۵1 
 

 0۵/0ی دارمعني* سطح 

 
ل واریانس برای تعیین ، آزمون تحلیشودمي دیده (7)طور که در جدول همان

 نجپاست. در هر  شدهمشخصالک بین بر متغیر می رگرسیون متغیرهای پیشدارمعني
داری آماری هر مرحله معني دهنده، نشانآمدهدستبه Fمرحله یا گام مقدار آماره 

 است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. ANOVA 
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به مدل رگرسیونی شده واردضرایب رگرسیونی متغیرهای  (8)جدول   

 گام
متغیرهای واردشده به 

 مدل

ضرایب رگرسیون 
 استاندارد نشده

ضرایب 
رگرسیون 

آزمون  استانداردشده
t 

سطح 
داریمعنی  

B 
انحراف 

 β معیار

۵7/0 شایستگي ارتباطات اول  09/0  67/0  42/6  000/0  

 دوم
 شایستگي ارتباطات

 روحیه

42/0  08/0  49/0  06/۵  000/0  

۵8/0  12/0  43/0  ۵0/4  000/0  

 سوم

 شایستگي ارتباطات
 روحیه

 برابری قدرت

16/0  09/0  19/0  71/1  093/0  

98/0  1۵/0  74/0  ۵2/6  000/0  

63/0  1۵/0  4۵/0  02/4  000/0  

 چهارم

 شایستگي ارتباطات
 روحیه

 برابری قدرت
 بکارگیری منابع

18/0  09/0  21/0  002/2  0۵1/0  

99/0  14/0  7۵/0  08/7  000/0  

64/0  14/0  4۵/0  38/4  000/0  

29/0  10/0  21/0  96/2  00۵/0  

 پنجم

 شایستگي ارتباطات
 روحیه

 برابری قدرت
 بکارگیری منابع
 یگانگي نهادی

19/0  08/0  22/0  26/2  028/0  

8۵/0  14/0  64/0  94/۵  000/0  

44/0  1۵/0  31/0  77/2  008/0  

33/0  09/0  24/0  4۵/3  001/0  

32/0  12/0  21/0  ۵0/2  016/0  

 ایحرفهتوسعه * متغیر مالک:                    0۵/0ی دارمعني* سطح 
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شایستگي  مؤلفهمقدار بتا برای د، شومي دیده( 8گونه که در جدول )همان
ی دارنيمعبا سطح  64/0روحیه  مؤلفه، 028/0ی دارمعنيبا سطح  22/0ارتباطات 

کارگیری هب مؤلفه،  008/0با سطح معني داری  31/0برابری قدرت  مؤلفه، 000/0
ی دارعنيمبا سطح  21/0ی یگانگي نهاد مؤلفهو  001/0داری با سطح معني 24/0منابع 
ت، ی شایستگي ارتباطاهامؤلفهیعني با افزایش یک انحراف استاندارد در . است 016/0

اعضای  ایحرفهکارگیری منابع و یگانگي نهادی، توسعه هروحیه، برابری قدرت، ب
. کندميیدا افزایش پ 21/0و  24/0، 31/0، 64/0، 22/0ترتیب به مقدار علمي به هیئت

 ایحرفهتوسعه  کنندگيبینيپیشروحیه بیشترین نقش را در ، با توجه به مقدار بتا
 . دارد

 
 گیریبحث و نتیجه

خاصي  یک نظام اجتماعي حساس و مهم، از جایگاه عنوانبههای آموزشي نظام
ه ست، بآنها دوش ربرخوردارند و در صورتي خواهند توانست وظیفه خطیری را که ب

 ني سالمازمادار بوده و سانجام دهند که از نیروی انساني توانمند برخور بهترین شکل
 ووده داشته باشند. مدرسان خواهان محیط کاری هستند که ایمن و سالم ب و پویا

ا تاشد امکان دسترسي به منابع کافي و ابزار مناسب پژوهشي در آن وجود داشته ب
اضر حدر پژوهش  ،بر این اساسد. تری داشته باشنو موفق مؤثربدین وسیله تدریس 

 . ودشعلمي بررسي  هیئتاعضای  ایحرفهشد نقش سالمت سازماني بر توسعه تالش 
ر رده د وي دانشکده منابع طبیعي مرد علم هیئتی اعضا بیشتر ،هایافتهبر اساس 

 یاراد يعلم هیئت یاعضا ازهستند. حدود نیمي  سال ۵0تا  41و  سال 40تا  30سني
  ند.هستی و مابقي دارای مرتبه استادیاری و استادی اریدانش مرتبه

وضعیت سالمت سازماني دانشکده منابع طبیعي پردیس ) اول پرسشدر پاسخ به 
کلي  طوربهگویای آن است که  هایافته (؟کشاورزی دانشگاه تهران چگونه است

است. در بین  باالتر از حد متوسطوضعیت سالمت سازماني دانشکده منابع طبیعي 
نسبت بهتری کارگیری منابع از وضعیت هروحیه و ب مؤلفهی سالمت سازماني، هامؤلفه

 ایحرفهوضعیت توسعه ) دوم پرسشدر پاسخ به  برخوردارند. هامؤلفهبه بقیه 
علمي دانشکده منابع طبیعي پردیس کشاورزی دانشگاه تهران چگونه  هیئتاعضای 

 یهامؤلفه وضعیت ،ایحرفهی توسعه هامؤلفهاز بین ؟ نتایج نشان داد که (است
ی آموزشي و سازماني هامؤلفهوضعیت و  باالتر از حد متوسطپژوهشي و فردی 
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 هیئتاعضای  ایحرفهوضعیت توسعه  ،کلي طوربه. استتر از حد متوسط پایین

آیا بین ) سوم پرسشدر پاسخ به  علمي دانشکده منابع طبیعي در حد متوسط است.
پژوهشي، آموزشي، سازماني، فردی، ) ایحرفهی توسعه هامؤلفهسالمت سازماني و 

بین ها نشان داد که ؟ یافته(داری وجود دارد( رابطه معنيتماعياخالقي، فرهنگي و اج
رابطه  ،ایحرفهی توسعه هامؤلفه همهو  ایحرفه متغیر سالمت سازماني و توسعه

هرچه سالمت سازماني باالتر باشد،  ،دارد. به عبارت دیگرداری وجود مثبت و معني
علمي نیز باالتر است.  هیئتاعضای  ایحرفهابعاد توسعه  همهو  ایحرفه توسعه

 (، سازماني862/0) سالمت سازماني بیشترین رابطه را به ترتیب با ابعاد آموزشي
آیا ) چهارم سشپردر پاسخ به  ( دارد.709/0) ( و فردی790/0) ، اخالقي(8۵2/0)

روحیه، یگانگي نهادی، شایستگي ارتباطات، بکارگیری ) ی سالمت سازمانيهامؤلفه
؟ (علمي هستند هیئتاعضای  ایحرفهکننده توسعه بینيپیشی قدرت( منابع و برابر

روحیه بیشترین  مؤلفهی سالمت سازماني، هامؤلفهنتایج گویای آن است که از بین 
  .دعلمي دار هیئتاعضای  ایحرفهتوسعه  بینيپیشدر  نقش را

سه دو مقای( که نشان داد در 1393) نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش نورشاهي
وه گر ا،برحسب میزان تعامالت و روابط علمي آنه ،علمي موفق و ناموفق هیئتگروه 
 ،هستندلمي عارای تعامالت و روابط دار بیشتر از گروه ناموفق دمعني طوربهموفق 

دادند  نشان در پژوهش خود (1393) جهانیان و قدسيبر این،  افزونهمخواني دارد. 
بطه را ،کارکنان ایحرفهکه بین سالمت سازماني در ابعاد نهادی، اداری و فني با رشد 

تایج ین نداری وجود دارد که با نتایج این پژوهش همخواني دارد. همچنمثبت و معني
ی عملي هابرنامهکید بر أت ،نشان داد ( که201۵) دوباساین پژوهش با نتایج پژوهش 

س و تسهیل تعامل، یادگیری تجربي، انعکا ودر یک محیط یادگیری بسیار دلگرم 
 همخواني دارد.  یابد،ميافزایش عملکرد در محل کار بهبود 

، ی یگانگي نهادیهامؤلفهی سالمت سازماني، هامؤلفهبا توجه به اینکه در بین 
د شنهاپی بنابراین ،شایستگي ارتباطات و برابری قدرت در سطح متوسط قرار دارند

 :دشومي
 وستانه،در جهت شایستگي ارتباطات رفتار رهبری رئیس دانشکده باید باز، د -

ها ین آنبآسایش شخصي استادان اهمیت دهد و  باشد و به رفاه و حمایتي و همکارانه
 تبعیض قائل نشود. 
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 وسا ؤر رگذاری بثیرأتاید توانایي در در جهت برابری قدرت، رئیس دانشکده ب -
انع ا موها به توجه بیشتر به مسائل دانشکده، مواجه نشدن بمافوق خود، ترغیب آن

 .کندمراتبي و وابسته نشدن به مافوق را ایجاد هلسلس اداری و
ی آموزشي، هامؤلفه ، وضعیتایحرفهی توسعه هامؤلفهبا توجه به اینکه در بین 

که  شودمي قرار دارند، پیشنهاد تر از حد متوسطپایینسازماني و فرهنگي و اجتماعي 
 : کندریزی های زیر برنامهدانشکده در زمینه

 ن در گروه یا بخش کاری مربوط به خودکاراینه همکاری بین همایجاد زم - 
 ت همکاران برای پیشرفت تدریس فردپشتیباني و حمای -
 های آموزشي در زمینه تدریس و یادگیریتدارک کارگاه -
 هایي در خصوص تدریس و یادگیری تدارک کنفرانس -
عات و تجربیات بین خصصي برای مبادله اطالتسازماندهي انجمن های  -

 انکارهم
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 منابع
(. 1390) حمید ،زادهشفیع ؛ وپریوش ،جعفری ؛نادرقلي ،قورچیان ؛اجتهادی، مصطفي

ه یک مدل علمي به منظور ارائ هیئتی بهسازی اعضای هامؤلفهشناسایي ابعاد و 
 .46-21، 2 ،ریزی در آموزش عاليفصلنامه پژوهش و برنامهمفهومي. 

ن بررسي رابطه بین سالمت سازماني و عملکرد مدیرا(. 1378اسکندری، احمد )
نامه کارشناسي ارشد، دانشکده پایان .مدارس متوسطه شهر مشکین شهر

 شناسي و علوم تربیتي. روان
ا رشد ب(. رابطه سالمت و عدالت سازماني 1393قدسي، سمانه ) و جهانیان، رمضان؛

، ۵، موزشيرهیافتي نو در مدیریت آی آموزشي. هاسازمانکارکنان در  ایحرفه
 . 114 -97، 19پیاپي 

(. 1390پسند، محمدرضا )و شاه ؛حجازی، سیدیوسف؛ پرداختچي، محمدحسن
 هران.تمؤسسه انتشارات دانشگاه تهران: . معلمان ایحرفهرویکردهای توسعه 

ر بگذر تأثیری هامؤلفه(. بررسي 1389رستمي، فرحناز ) و یوسف؛سیدحجازی، 
ورزی مجله اقتصاد و توسعه کشاعلمي کشاورزی.  هیئتاعضای  ایحرفهتوسعه 

 .3۵8 -347، 3 ایران،
(. 1387اله )و نادری، عزت ؛زاهد بابالن، عادل؛ عسکریان، محمد؛ بهرنگي، محمدرضا

های بررسي ارتباط سالمت سازماني مدرسه و تعهد سازماني دبیران دبیرستان
 .148 -127، 2، شناسينشریه مطالعات تربیتي و روانپسرانه استان اردبیل. 

. (1386) محمد ،صائبي؛ احمد ،رضوانفر؛ یوسف، سیدحجازی ؛پسند، محمدرضاشاه
های آموزش وزارت مربیان مراکز و مجتمع ایحرفهبررسي و تعیین سطح توسعه 

 .184-173، 74 ،باغباني. پژوهش و سازندگي در زراعت و جهاد کشاورزی
علمي در ارتقای مطالعات  هیئت(. نقش توسعه اعضای 1391صفری، ثنا )

 .۵1-3۵، 4 ،ای در علوم انسانيرشتهفصلنامه مطالعات میانای. رشتهمیان
یران بررسي رابطه سالمت سازماني با فرسودگي شغلي دب(. 1390عالمي، معصومه )

ه نامه کارشناسي ارشد، دانشکد. پایانشهرمدارس راهنمایي شهرستان اسالم
 شناسي و علوم تربیتي.روان

و  فصلنامه مدیریت در آموزش(. سالمت سازماني مدرسه. 1378بند، علي )عالقه
 .14، (21)6 ،پرورش
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 .د سازمانيهای نوین درباره تعه(. دیدگاه1388زاده، علي )و حسین ؛اکبرفرهنگي، علي
 . 21-16، 1۵7، ماهنامه تدبیر

ني و (. سالمت سازما139۵صالحي کردآبادی، سجاد ) و گودرزوند چگیني، مهرداد؛
 سالمي(.ازاد توانمندی منابع انساني )مورد مطالعه: واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آ

 .112 -97(، 20)۵ ،مطالعات منابع انساني
 وسعهت رابطه بررسي (.9413) کرما حجری، و جواد؛ ي،پورکریم سیدمحمد؛ میرکمالي،
 بیتيتر علوم و شناسيروان هایانشکدهد علمي هیئت اعضای نوآوری با ایحرفه

 1 ،(1)۵ ،نسانيا علوم در القیتخ و تکاراب صلنامهف .تهران شهر دولتي هایدانشگاه
-21. 

 ارائه و علمي هیئت اعضای ایحرفه رشد بر مؤثر عوامل (.1393) نسرین نورشاهي،
 ،عالي موزشآ در ریزیرنامهب و پژوهش هفصلنام آن. بهبود برای راهکارهایي

20(3)، 9۵- 120. 
 تئیه اعضای کاری ندگيز کیفیت (.1391) مقصود فراستخواه، و نسرین؛ نورشاهي،
 .64-37 ،(14)2 ایران، عالي آموزش .آنها زیسته جربهت اساس بر علمي

 ومدیریت آموزشي: نظریه، تحقیق (. 2013) .سیسل جمیسکل، و ؛ .هوی، وین ک
هران: (. ت1394) ترجمه نادر سلیماني، محمود صفری و سید مرتضي نظری ؛کاربرد
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