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بر اساس  یمدل سالمت سازمان نیحاضر تدو قیهدف از تحق     

از  قیتحق نیکارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. ا یسازمان لتیفض

و با  یدانیم وهیآن به ش هایبوده که داده یهمبستگ -یفینوع توص

مطالعه شامل  ی. نمونه آماردیگرد آوریاستفاده از پرسشنامه جمع

و جوانان بودند که به روش نمونه رزشنفر از کارکنان وزارت و 793

 آوریجمع یبرا یرگیساده انتخاب شدند. ابزار اندازه یتصادف یرگی

( و پرسشنامه 4002کامرون ) یسازمان لتیپرسشنامه فض ،هایداده

 ییکه روا باشندی( م6991و همکاران ) ی(  هوOHI)یسالمت سازمان

 یورزش تیرید مدیتن از اسات 61 دییها مورد تأپرسشنامه یصور

 یکرونباخ برا یآلفا بیها با استفاده از ضرآن یانیپا نیهمچن

و  α= 412/0  بیبترت یو سالمت سازمان یسازمان لتیپرسشنامه فض

974/0 =α  مدل روش از استفاده با هاقرار گرفت. داده دییمورد تأ 

تحلیل شدند. LISRELو  SPSSافزارنرم قیاز طر ساختاری معادالت

نشان  یسازمان لتیبراساس فض یسالمت سازمان یساختار مدل جینتا

ی(  در مدل مP<06/0) یاثر معنادار یسواالت دارا یداد که تمام

 یاز برازندگی مناسب یبرازش مدل ساختار های. شاخصباشند

 لتیبر فض ی، توانسته اثر معناداریبرخوردار است، و سالمت سازمان

 کارکنان وزارت ورزش و جوانان داشته باشد. ینسازما

 کليدي هايواژه
کارکنان وزارت ورزش و  ،یسالمت سازمان ،یسازمان لتیفض    

 .جوانان

 

 

 

 

 
 

        The aim of current investigation The 

development of organizational health model based 

on organizational Virtuousness among youth and 

sport ministry staff of islamic republic of iran. This 

research is kind of descriptive- correlation 

research. and is done by Traversal- Field method 

by Using questionnaires were collected. Statistical 

Sample research, including 397 persons youth and 

sport ministry staff of islamic republic of iran was 

determined and Statistical sample were selected by 

Random Sampling. Measurement tools in the study 

for gathering data was Organizational 

Virtuousness Cameron questionnaire (2004) and 

organizational health Hoy and et al. questionnaire 

(1996) that the content validity of the 

questionnaires confirmed by 15 Sport Managment 

professors so questionnaire's reliability was 

approved respectively, α= 0/864 and α= 0/932 By 

Cronbach's alpha. Data Using Structural Equation 

Modeling via Software LISRELwere analyzed. 

Results the structural model of organizational 

health based on organizational Virtuousness 

showed that All questions have a significant effect 

are the model (P< 0/01). Fitting indicators 

structural model is a good fitness and 

organizational health Could have a significant 

effect on organizational Virtuousness among youth 

and sport ministry staff (P< 0/01, T= 11/51, β= 

0/71).  

Keywords 

    Organizational Virtuousness, organizational 

health, youth and sport ministry staff 
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 مقدمه

نهادینه سازی اخالقیات در سطح سازمان، راهی است جهت 
 امنیت و ایمنی کارکنان و جامعه، مبارزه با فساد مالی و اخالقی

 کارکنان، رعایت منصفانه افرادن و منزلت أکارکنان، توجه به ش

محصوالت تولیدی و  به دور از تبعیض، ارتقای کمیت و کیفیت
اثربخشی سازمان سالمتی و کلی راهی برای افزایش  به طور

ها اثرات مختلفی دارد. (. کاربرد فضیلت در سازمان3) باشدمی
گر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه جو اخالقی سالم و حمایت

ش شود که افزایآنان و بالطبع باعث افزایش کارایی می باالی
 ی خود عامل مهمی در افزایش اثربخشینوبه کارایی کارکنان به

تواند (. فضیلت می51شود )سازمان محسوب می و سالمت

ساز شکوفایی روابط متقابل اثربخش و ثبات اجتماعی در زمینه
ه فضیلت را نهادین جهت اطمینان از وجود بقاء در جامعه باشد. لذا

کردن )درونی سازی اصول اخالقی برای ایجاد هماهنگی 

اند و نسبت دادن خصیصه فضیلت به اجتماعی( معنا کرده
سازمان، مبین آن است که سازمان از توانمندی الزم برای ایجاد، 

ور در محهای پرهیزکارانه و فضیلتتقویت و حمایت از فعالیت

چنین فضیلت در سازمان، به هم اعضای خود برخوردار است
رفتار برتر و متعالی افراد سازمان، اشاره دارد. از این رو آن دسته 

نجر به اند که مهای سازمانی خاستگاه فضیلت سازمانیاز ویژگی
  (.15سوی اعضای سازمان شوند ) ظهور رفتارهای متعالی از

های آرمانی فضیلت سازمانی در ایجاد انگیزه برای ارزش
است و در جست وجوی پاسخ به این سؤال است که  ضروری

امروزه، کاربرد فضیلت سازمانی « چه نوع سازمانی باید شد؟»

(. فضیلت 1ای افزایش یافته است )ها به طور فزایندهدرسازمان
تواند در های اخالقی سازمان است که میسازمانی ویژگی

لت فضی سازمان نمود پیدا کند. بنابراین، صفات شخصیتی افراد

سازمانی صفات اخالقی است که از تجمع ادراکی یك نوع رفتار 
شود. فضیلت سازمانی باید در سطح در زندگی آموخته می

ها آشکار های آرمان سازمانسازمان عملیاتی شود و در ارزش
اعضای  یفضیلت سازمانی به رفتار ارتقاء یافته و متعال (.1گردد )

فضیلت در "(، 1001مرون )اارش کسازمان اشاره دارد. بنا به گز
تواند به عنوان فعالیت انفرادی یا به ها میو از طریق سازمان

عنوان اقدام جمعی افراد، آشکار شود. فرهنگ یا فرآیندهای 
توانند موجب بروز یا عدم بروز اعمال با فضیلت در سازمانی می

. سه ویژگی کلیدی که در تعریف فضیلت (4) "سازمان شوند

ایی هگردند عبارتند از: تأثیر انسان )فضیلت به انسانمی تداعی

                                                                                                                                                    
1  . Hoy  and Feldman 

با شخصیت اخالقی و شکوفا، قدرتمند، دارای خودکنترلی، 

-دار و اصول متعالی مربوط میانعطافپذیر، دارای اهداف معنی

خوب، درست و "دهد که چه چیز شود(، خیر اخالقی )نشان می
تر از ت فرافضیل)است(، و بهبود وضعیت اجتماعی  "شایسته

ه های اجتماعی کیابد و ارزشصرفاً سود منافع خود گسترش می
مرون ا(. ک10کند )های ابزاری است را ایجاد میاز خواسته فراتر

( ابزاری را برای سنجش فضیلت سازمانی؛ شامل مدلی 1004)

پنج عاملی متشکل از عوامل بخشش سازمانی، اعتماد، صداقت، 
ة های اولیة توسعمود. اگرچه گامخوشبینی، و شفقت معرفی ن

ال ها در حهای سیستماتیك پدیدة فضیلت در سازمانپژوهش

فضیلت سازمانی تأثیر بسزایی در به هر حال ظهور است، 
تر و سالمت سازمانی و افزایش شور و نشاط و روابط قوی

 (.3عملکرد مثبت سازمانی دارد )

 ن سازمانسالمت سازمانی اشاره به وضیعتی دارد که در آ
ماند، در درازمدت قادر عالوه بر این که در محیط خود پایدار می

ای هاست به اندازه کافی با محیط خود سازگار شود و توانایی
 (. 14الزم برای بقاء خود را پیوسته ایجاد کرده و گسترش دهد )

برای داشتن یك سازمان سالم و وجود یك فضای مطلوب و 
گیری از ابزارهای آن نیاز به بهرهمناسب برای کار کردن در 

گوناگون است. منابع انسانی )کارکنان( از اجزای مهم و حیاتی 

باشند از آنجا که سالمت سازمان از سالمت کارکنان سازمان می
آن ناشی می شود سالمت کارکنان ضامن موفقیت سازمان 

( ابعاد سالمت سازمانی یا 5331) 1هوی و فلیدمن است.

مجموعه خصایص و متغیرهای سازمانی را در هفت بعد بررسی 
. حمایت 3. روحیه، 1. تأکید علمی، 5تند که عبارتند از: کرده

. 1. نفوذ مدیر و 1گری، . مالحظه1دهی، . ساخت4منابع، 

 (. 50یگانگی نهادی )
یم م ایجاد کنهای سالبرای داشتن جامعه سالم، باید سازمان

و برای این که سالمت سازمانی در یك سازمان ایجاد شود، ابتدا 
باید جو موجود در آن سازمان شناخته شود. برای تعریف، توضیح 

های علمی قابل ها، تالشو سنجش جو اجتماعی سازمان
های اخیر صورت گرفته است. یکی از ای در دههمالحظه
سالمت "در این مورد های نظری مشهور و سودمند چارچوب

(. سالمت سازمانی در ادبیات مدیریت، 11است ) "سازمانی
عمدتاً به سالمت کارکنان وابسته است؛ اما یك تکامل تدریجی 

ها و حرکت از سالمت افراد به سمت سالمت در استفاده از واژه

فرآیندهای مدیریتی، رهبری، اعتماد، حمایت متقابل، مسئولیت 
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و غیره ایجاد شده است. از دیدگاه کیت اجتماعی، اثربخشی 

( زمانی، سازمان سالم است که کارکنان احساس 5335) 1دیوس
دهند و به احساس رشد و پرورش سودمند انجام می کنند کاری

نودی انگیز که خششخصی دست یابند. آنان بیشتر کاری شوق

پذیرند. بسیاری از آورد دوست دارند و میدرونی را فراهم می
مسئولیت و فرصت پیشرفت و کامیابی شغلی را  نان،کارک

جستجو می کنند. آنان می خواهند که به سخنانشان گوش داده 
شود و با آنان چنان رفتار شود که گویی هر یك دارای ارزش 

خواهند که اطمینان یابند  سازمان، به راستی وجودی هستند. می
 (. 55کند )های آنان دلسوزی میبرای نیازها و دشواری

سالمت و  نیدر تأم یمهم و اساس اریورزش از عوامل بس

 زاییس نقش به ،یورزش یهاتینشاط جامعه است و توجه به فعال
 ،برای مدیران .داردی، اجتماعی و فرهنگی در رونق اقتصاد

تالش برای تأمین سالمت سازمان، حفظ و ارتقای سطح آن، 

 ولویتا در دارند برعهده که وظایفی و هانسبت به سایر فعالیت
 نقش و اهمیت و سازمانی سالمت ابعاد متأسفانه اما دارد، قرار
 دست برای اثربخش کننده تعیین اصل یك منزلة به آن

 علت همین به و است ایمفهوم ناشناخته ورزش  اندرکاران
دم عنابهنجار مدیریتی ) موقعیت یك در که افرادی بیشتر

کارکنان، کاهش  تیکاهش رضا ی( مانندسالمت سازمان
اختالفات، کاهش  شیکار، افزا یگیختیعملکرد، از هم گس

 غیبت، کاری، کم ،خدمات تیفیو ک یکاهش همکار ،ینوآور
 ایینپ کیفیت دیگر، هایسازمان به انتقال برای متعدد تقاضای

 به ارفش یا دستکاری با تا دارند آن بر سعی گیرند،می قرار... و

و سامان بخشند، غافل از این که  سر را وضع این کارکنان
، مشکل جای دیگری است و راه حل آن در چیز دیگری است

-می در وزارت ورزش و جوانان فهم وضع سالمت سازمان لذا

 رایب مناسب مدیریتی هایروش گزینش و انتخاب در را ما تواند
ا در هاثربخشی و کارایی عملکرد شغلی کارکنان و ماندگاری آن

(، تحقیقی 5333جوادی پور و پارساجو ) (.3) کند یاری زمانسا
ن اداره کارکنا یبا سالمت سازمان یارتباط نگرش شغلبا عنوان 

اند نتایج نشان داد انجام داده کل ورزش و جوانان استان همدان
مت به بهبود سال تواندیکارکنان م یبهبود در نگرش شغلکه 

نان کارک گیخانواد و یغلش یو توازن مناسب در زندب یسازمان

 یهادر بخش تواندیعوامل م نیا ریمنجر شود، که البته تأث
ف شدت و ضع یدارا متفاوت، التیو افراد با تحص یمختلف ادار

( حاکی از 5331های قبادی یگانه و همکاران )یافته .(51)باشد

                                                                                                                                                    
1  . Kitth Davis 

این است که از دیدگاه کارمندان از بین ابعاد فضیلت سازمانی 

ماد، خوش بینی، صداقت، شفقت و بخشش( تنها )شامل اعت
اعتماد سازمانی است که تأثیری بر خوشنامی سازمانی ندارد. لذا 

توانند بوسیله رشد و توسعه فضایل مدیران سازمان ورزشی می

مانزچ  .(8) خوشنامی سازمان را فراهم کنند سازمانی زمینه ساز
مانی فضیلت سازکنند زمانی که ( نیز بیان می1008و همکاران )

های ها و آرمانشود، ارزشدر سطح سازمانی عملیاتی می
. از نظر الیدن و گلینکل (51) گرددسازمان در جامعه آشکار می

( سالمت سازمانی یك مفهوم تقریباً جدید است و یك 1000)
سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند،  سازمان

 باشند؛ بنابراین سازمان سالم، موجباتکار کنند و سودمند و مؤثر 

انگیزش و عالقه به کار را در کارکنان به وجود آورده و از این 
نتایج حاصل از  .(51) طریق اثربخشی خود را باال می برند

( نشان دهنده رابطه معنادار 5331پور و همکاران )پژوهش طالب

نی دهای تربیت ببین سالمت سازمانی و اثربخشی در دانشکده
و علوم ورزشی است که با افزایش سالمت سازمانی، اثربخشی 

یابد، بنابراین مدیران باید تدابیری برای ارتقاء نیز افزایش می

سالمت سازمانی اتخاذ کنند تا اثربخشی که هدف نهایی 
 . (13) سازمانهاست، نیز افزایش یابد

به عنوان  رانیا یاسالم یوزارت ورزش و جوانان جمهور
  نقش اساسیکشور ی در زمینه ارتقای ورزش ورزش نهاد نیباالتر

دارد. هدف وزارت ورزش و جوانان، پرورش نیروی جسمانی و 
تقویت روحیه سالم در افراد و توسعه و تعمیم ورزش و هماهنگ 

های تربیت بدنی و تفریخات سالم و همچنین ساختن فعالیت

ور در بخش توسعه ورزش کشایجاد و اداره امور مراکز ورزش و 
جامعه نقش  یسالمت عموم نیهمچن یو همگان یورزش قهرمان

در رشد و توسعه در همه  یخود عامل نیکه ا کندمی فایرا ا یمهم
. و باشدیم یعلم ،یاسیس ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع هایجنبه

رورش با پ المللینیورزش کشور در سطح ب گاهیجا یدر ارتقا نیهمچن
مؤثر باشند و وجهه  توانندیم یمختلف ورزش هایقهرمانان در رشته

 نیشرفت ارتقاء دهند، که ایورزش کشور را در جهان متحول و رو به پ
 نیسالمت کامل ا نیو همچن یاخالق لیتوجه به فضا ازمندیمهم ن

 زا بخواهند هاسازمان نیاز گذشته است. چنانچه ا شتربی هاسازمان
ردار برخو یرانیاز کارکنان و مد دبای گردد، مندبهره بالندگی و رشد

و  یسازمان تو سالم لتیفض هایبه معقوله ایژهیباشند که توجه و
-یم هنیزم نیخود داشته باشند که در ا یاعضا یبهبود عملکرد شغل

 لیفضا یریو  بکارگ سازیسالم از یعملکرد شغل شیافزا یبرا توانند
 در سازمان  استفاده کنند.  یاخالق
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به نقش تاثیرگذار فضلیت سازمانی و سالمت  با توجه

سازمانی در سازمان، چنانچه سازمان سالم را سازمانی بدانیم که 
روابطی متعادل و متوازن را میان انتظارات و منافع تمامی 
ذینفعان خود برقرار کرده است، فالسفه آراء خود را در خصوص 

ت فضیلبه پایبندی به  در سازمان را بروز چنین رفتارهایی
 آنان دیدگاه از دهند.و سالمت سازمان نشان می سازمانی
 و ودهب سازمان سالمت دهنده نشان اخالقی، فضائل به پایبندی

. ارسطو شودمی احساسات و اعمال در تفریط و افراط از مانع

ز داند که مانع اای میفضیلت را سعادت و خیر اعلی و حد میانه
شود. از دیدگاه وی این احساسات میافراط و تفریط در اعمال و 

 دهد عمل درستمندی است و به ما اجازه میتعادل قلب فضیلت

ای درست و به را به دالیل درست، در زمان درست، به شیوه
 انتظار چنین توانمی بنابراین(. 1میزان متعادل انجام دهیم )

 با تواندمی وجودی واحد یك عنوان سازمان به که داشت

گی هماهن ایجاد برای الزم فضائل اخالقی ظرفیت به پایبندی
 ط،محی با خود رابطه ساختن متعادل نیز و درونی خود اجزاء میان

 یابد. دست( نفس بسامانی) سالمتی و به آورد دست به را

سالمت سازمانی، برای هر سازمان ضروری است و مدیران باید 
در توسعه آن در سطح سازمان تالش کنند؛ اما وجود آن به لحاظ 
نقش حساس و مهمی که وزارت ورزش و جوانان در رشد و 
توسعه ورزش کشور و همچنین پرورش قهرمانان ورزشی و 

ری است ها در ورزش جهان دارد، بسیار ضروافتخار آفرینی آن
تا کنون مطالعات محدودی در زمینه سالمت سازمانی و فضیلت 

های ورزشی انجام سازمانی در وزارت ورزش و جوانان و نهاد

شده است. از این رو با توجه به اهمیت دو مبحث یاد شده برای 
وزارت ورزش و جوانان، پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه 

ت ورزش و جوانان برآمده بین دو مؤلفه مذکور در کارکنان وزار

 است.

 

 روش تحقيق

-همبستگی بوده که داده -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

ی آورجمع های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه
گردید. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و 

. بودندزن(  315 مرد، 113نفر ) 830به تعداد  31جوانان در سال 

منظور تخمین و انتخاب حجم نمونه آماری از جدول کرجسی به 
نفر تعیین شد، به دلیل استفاده از  110( تعداد 5310و مورگان )

و به منظور برازندگی  (SEM) 1روش مدل معادالت ساختاری

روش تصاوفی به نفر  331 در پژوهش حاضر حجم نمونهمدل 
پژوهش، شامل گیری متغیرهای ابزار اندازه .تعیین گردیدساده 

پرسشنامه فضیلت سازمانی و پرسشنامه سالمت سازمانی بودند. 
( ساخته شده 1004سازمانی توسط کامرون ) فضیلتپرسشنامه 

ای است. این پرسشنامه ابعاد گزینه 1سوال  51و مشتمل بر 
 (، همدردی1-4)سؤاالت  (، اعتماد3-5)سؤاالت  خوشبینی
)سؤاالت  ( و بخشش51-55)سؤاالت  (، انسجام3-1)سؤاالت 

( پایایی این 1050سنجد. ریگو و همکاران )( را می53-51
گزارش کردند. پرسشنامه دیگر پرسشنامه  (30/0پرسشنامه را )

توسط هوی و همکاران  OHI)2(  سالمت سازمانیفهرست 

ای است و هفت گزینه 1سوال  44( ساخته شد که شامل 5331)
)سؤاالت  . نفوذ مدیر1( 1-5. یگانگی نهادی )سواالت 5مؤلفه 

. ساخت دهی 4( 51-53گری )سؤاالت . مالحظه3( 8-51

. 1( 11-13. پشتیبانی منابع )سؤاالت 1( 11-58)سؤاالت 
( را 44-31. تاکید علمی )سؤاالت 1( 31-18روحیه )سؤاالت 

(، پایایی 5381سنجد. در تحقیق میرکمالی و ملکی نیا )می
( به دست 35/0آلفاى کرونباخ، ) پرسشنامه با استفاده از روش

یابی معادالت مدل از ها داده تحلیل و تجزیه جهتآمد. 
و  SPSS. همچنین از نرم افزار شد استفاده (SEMساختاری)

LISREL .منظور به جهت تاثیر عوامل مذکور استفاده شد 

 محتوایی، روایی روش از استفاده با پرسشنامه، روایی از اطمینان

 رارقاساتید متخصص مدیریت ورزشی  ختیارا در پرسشنامه

 پرسشنامه نهایی طراحی در ایشان اصالحی نظرات و گرفت
 . گردید منظور

انجام طی ها پرسشنامه ییایکرونباخ پا یآلفا بیبا استفاده از ضر
 قرار دییمورد تأ بودند، نفر 30ها مطالعه راهنما که تعداد آن كی

 5 جدول درها هرکدام از پرسشنامه یها براآن زانیگرفت که م
 .باشدمی مشاهدهقابل

 

 
 
 

                                                                                                                                                    
1  .  Structural Equal Model (SEM) 2 . Organizational Health Inventory (OHI) 
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 های  فضیلت سازمانی و سالمت سازمانیپایایی پرسشنامه .5جدول 

 آلفای کرونباخ پرسشنامه

 814/0 فضیلت سازمانی

 331/0 سالمت سازمانی

 یافته های تحقیق
درصد مرد،  1/18نتایج جمعیت شناختی بیانگر این است که 

 1/51درصد متاهل و  4/81درصد زن بودند. از این تعداد  3/45
با انحراف  34/38درصد مجرد بودند. میانگین سن کل افراد 

 ارای مدرک کارشناسیاست. بیشتر افراد د 831/8استاندارد 
( بودند. بیشتر افراد دارای رشته غیر تربیت بدنی برابر با  5/43%)
 ( افراد دارای رشته تربیت بدنی بودند. %1/11( و )3/14%)

 

 

 55-51ترین سابقه خدمت افراد نمونه در دامنه همچنین بیش
ترین سابقه خدمت در ( قرار داشت و کم%4/11نفر،  501سال )

ترین سابقه مدیریت ( بود. بیش%8/1نفر،  35سال) 11-30دامنه 
( قرار داشت و %11نفر،  501سال ) 5-1افراد نمونه در دامنه 

 .نمونه هیچ سابقه مدیریتی نداشتند 3/18%

 
 

 
 پژوهش یرهایدر ارتباط با متغ یفیتوص هایافتهی .2 جدول

انحراف  میانگین تعداد متغیرها

 استاندارد

 بیشترین کمترین

 30 30 11/51 33/13 331 فضیلت سازمانی

 151 10 13/34 11/545 331 سالمت سازمانی

 

 .دهدیپژوهش را نشان م یرهایانحراف استاندارد، حداقل، حداکثر( متغ ن،یانگی)م یفی( نشان دهنده اطالعات توص1جدول ) جینتا
 

 یسازمان لتیبراساس فض یسالمت سازمان یشده مدل ساختار نیتب انسی، مقدار وارtارزش  ریاثر، مقاد بیضرا ریمقاد
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 (estimateمقادیر برآورد مدل ساختاری سالمت سازمانی براساس فضیلت سازمانی ) .5 شکل
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 (standard solutionضرایب استاندارد مدل ساختاری سالمت سازمانی براساس فضیلت سازمانی ) .2شکل 
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 (t-valueمدل ساختاری سالمت سازمانی براساس فضیلت سازمانی ) tمقادیر  .3شکل 
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 یسالمت سازمان یمدل ساختار یابیاشکال فوق ارز جینتا

 دهدینشان م جیدهد. نتایرا نشان م یسازمان لتیبراساس فض

مدل  نیدر ا  (P<05/0) یاثر معنادار یسواالت دارا یکه تمام

 .باشندیم
 

 های برازش مدل ساختاری سالمت سازمانی براساس فضیلت سازمانیشاخص .3جدول 

 بندیگروه

 هاشاخص

برازش قابل  اختصار نام شاخص

 قبول

 نتیجه  مدل

ص
اخ

ش
ی 

ها ش
راز

ب
صد 

مقت
 

 تأیید 81/5 3تا  5مقدار بین  df2x/ اسکور بهنجار شده به درجه آزادیکای

 تأیید RMSEA RMSEA<50/0 041/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 تأیید 31/0 صدم 10باالتر از  PNFI شاخص برازش مقتصد هنجار شده

ص
اخ

ش
ش

راز
ی ب

ها
 

قی
طبی

ت
 

 تأیید NNFI NNFI>30/0 33/0 شاخص برازش هنجار نشده

 تأیید NFI NFI>30/0 38/0 شاخص برازش هنجار شده

 تأیید CFI CFI>30/0 33/0 شاخص برازش تطبیقی

 تأیید IFI IFI>30/0 33/0 شاخص برازش افزایشی

دهد که مدل ساختاری از برازندگی مناسبی های برازش مدل ساختاری سالمت سازمانی براساس فضیلت سازمانی نشان میشاخص
 برخوردار است.

 

 اثر فضیلت سازمانی بر سالمت سازمانی .4جدول 

مقادیر  هاعامل
 برآورد

ضرایب 
 اثر

سطح  tمقدار 
 معنی داری

R2 

 104/0 05/0 15/55 15/0 15/0 فضیلت سازمانی سالمت سازمانی 

دهد که در مدل ساختاری باال نتایج جدول فوق نشان می
(،  توانسته اثر P15/55=, t15/0=β ,<05/0سالمت سازمانی )

معناداری بر فضیلت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان 
 داشته باشد.

 

 گيريبحث و نتيجه

 نیازمند موفقیت به رسیدن و رشد جهت هاامروزه، سازمان
 یك سازمانی سالمت این میان در که هستند متعددی عوامل
 های ایجاد فضایاست، و یکی از پایه گذارتأثیر و مهم فاکتور

 اعثب که پایبندی اعضای آن به فضایل سازمانی است،سالم 
 یکیفیت زندگ بردن باال سازمانی، بهروزی و خالقیت افزایش

 الةمق راستا در همین .شودمی شغلی بهبود عملکرد سازمانی و

براساس  سازمانی سالمت تدوین مدل ساختاری هدف با حاضر
 تهگرف فضیلت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان صورت

 قادیرم اثر، ضرایب مقادیر که دهدمی نشان تحقیق نتایج .است

 سالمت ساختاری مدل شده تبین واریانس مقدار ،t ارزش

                                                                                                                                                    
1  .  Chun 

 معناداری اثر سازمانی دارای فضیلت براساس سازمانی
(05/0>P)  از ساختاری همچنین مدل .باشندمی مدل در 

قات نتیجه این تحقیق با تحقی .است برخوردار مناسبی برازندگی

 (، رگو1051کلینگل ) و ، الیدن(5331قبادی یگانه و همکاران )
(، نادری و 5331زاده و تحویلدار )غالم(، 1055) همکاران و

 51، 53، 8، 1همخوان است )( 5331(، خشویی )5333صفرزاده )
 به توجه در تواندمی که راهکارهای اساسی از (. یکی10و 53، 

 جدید راهبردهای اجرای در مؤثر شناخت عوامل و انسانی نیروی
 کند، عمل مدیران دست در قدرتمند عنوان اهرمیبه سازمانی
 ودطریق بهب از تواندمی سازمانی سالمت. است سازمانی سالمت

 را ااعض کارکنان، استعدادهای اثربخشی افزایش و کاری روابط
 لشک به سازمانی آنها، اهداف از استفاده با تا کند شناسایی
 ( اعتقاد1051کلینگل ) و (. الیدن54کند ) پیدا تحقق مطلوب

 کارکنان است، برخوردار سالم محیطی از که در سازمانی دارند
 نندک کار بمانند، آنجا در دوست دارند که هستند، مؤثر سودمند و

 5تحقیقات چان نتایج با نتیجه این(. 51کنند ) افتخار به آن و
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 که است آن از حاکی پژوهش (. نتایج1مطابقت دارد )( 1003)

 با کهاست، بل ارزشمند معنوی دیدگاه از تنها نه سازمان فضیلت
 رب و مستقیم دارد ارتباطی نیز سازمان سالمت مختلف ابعاد

 اندیدگاه ذینفع از اثربخشی به دستیابی در سازمان توانایی

مدیران وزارت ورزش  به توانمی بنابراین. گذارد می اثر مختلف،
یین تب در اخالقی مسائل به توجه طریق از کرد توصیهو جوانان 

 یاثربخش به دستیابی زمینه وزارتخانه، راهکارهای و هاسیاست
 ا درب توانندمی مدیران. آورند فراهم را مختلف ذینفعان از دیدگاه

 برای ارزیابی معیاری عنوان به اخالقی هایشاخص گرفتن نظر
 ایجنت احتمال کسب خود، سیاستهای و تصمیمات گزینش در

  .دهند افزایش را مطلوب

 که ردک تبیین این گونه توانرا می روابط این دالیل از یکی
ن آ تشکیل دهنده ابعاد و سازمانی سالمت مفهوم به توجه با

دهی، گری، ساختیگانگی نهادی، نفوذ مدیر، مالحظه: مانند

 ادعا انتومی منابع، روحیه، تأکید علمی،حمایت و پشتیبانی از 
 یاثربخش هایشاخص گویاترین از یکی سازمانی کرد سالمت

 رایب بیشتری تمایل افراد سالم محیط یك در. است سازمانی

 را کارها مؤثرتری طور به و دارند سازمان در کارکردن و ماندن
 از نیقی به است، اثربخش پیوسته که سازمانی دهندمی انجام

 طور به سازمانی، سالمت مجموع در .است برخوردار سالمت
این  کند کهمی داللت اثربخش کار انجام جمع حاصل بر ضمنی

 آن توانمی بنابراین و دارد عینی جنبه بیشتر سازمان در ویژگی
 نکرد، بنابرای مشاهده سازمان مدیران یك و کارکنان رفتار در را

بتوانند  که این برای جوانانمدیران و کارکنان وزارت ورزش و 

 به بتنس باید دهند، افزایش را خود سازمان کلی اثربخشی میزان
 رایب وکارهایی ساز و دهند نشان بیشتری توجه سازمانی سالمت

 ابعاد و سازمانی از طرف دیگر  فضیلت .سازند فراهم آن ارتقاء

 و انسجام همدردی، بینی، اعتماد،خوش یعنی آن دهنده تشکیل
 ابلق سازمان یك بطن در و دارد انتزاعی جنبه بیشتر بخشش

 وزارت ورزش و جوانان، در که گرددمی پیشنهاد .است درک
 سازمانی و سالمت سازمانی، فضیلت بهبود و جهت توسعه

 کار دادن درست انجام به تشویق را کارکنان باید سازمان مدیران
 در نیز ار سازمان منافع بلکه شخصی، منافع کسب برای تنها نه

 را نداشده قائل سازمان به که را خود تعهدات و باشند نظر داشته

 از اضحو و دقیقی تعریف مدیران بایستی همچنین. کنند رعایت
 کارکنان احساسات تا دهند ارائه کارکنان برای سازمان اهداف
 هدایت را هاواکنش که سازمان اهداف به نسبت عمیقی و ژرف

 لتع به کارکنان که است حالت این در. باشند داشته کند،می
 حتی سازمان، هایو مأموریت اهداف از دقیق تعریف داشتن

 به موفقیت باشد، مواجه ای،عمده هایچالش با سازمان زمانی که

 رددگمی توصیه چنینهم. بینی()خوش هستند بینخوش خود

 گسترش جهت در تالش مضاعف مدیران وزارت ورزش و جوانان

گام هن به دیگران به اعتنا و توجه و کارکنان بین همدردی ابراز
 هتج در بایستی مدیران. )شفقت( باشند داشته وظایف، انجام

 زتع بودن رایج وزارتخانه، در و یکپارچگی انسجام سطوح ارتقای

 الشت در سازمان، مهربانی و درستی، و راستی صداقت، شرافت، و
 رایج وزارتخانه در سازمانی داری امانت طریق، این از تا کنند
 تیبایس مدیران سازمانی فضایل گسترش همچنین جهت. گردد

 ترشگس کارکنان در بین را سازمان در اشتباهات بخشش روحیه

 در عذرخواهی با صادقانه اشتباهات، که صورت بدین. دهند
 در یادگیری برای هاییفرصت عنوان به و شود سازمان پذیرفته

 شود نگریسته آن به باالی عملکرد استانداردهای یزمینه

وزارت  در سازمانی فضیلت که است حالت این در. )بخشش(
 باالیی سطح ورزش و جوانان همراه با سالمت سازمان از

 یسازمان فضیلت مثبت اثرات به توجه شد. با خواهد برخوردار

 اشندب داشته بیشتری توجه مهم متغیر این به هاسازمان هرچقدر
 و شوندمی سازمان در خود افراد سازمانی افزایش سالمت موجب

 قطری از کارکنان زندگی شرایط به سازمان شودمی پیشنهاد

 برای کافی مزایای و حقوق دادن کاری، حجم و بندی کارزمان
 و راختیا آنها به و کند توجه افراد معنوی و مادی نیازهای تأمین

 ازمانس تصمیمات در مشارکتشان خصوص در را فرصت بیشتری
عنوی م نیازهای و ایجاد افراد بین صمیمانه ارتباط و سازد فراهم را

 ینا دادن رشد با باید سازمان و سازد برطرف را کارکنان به آنان
 برای اینکه خود کارکنان به دادن فرصت و سازمان در هامؤلفه

 سازمانی سالمت سازند همسو سازمان اهداف با را خود اهداف

 وفقم اثربخش و و کارا سازمانی به بتواند که دهد افزایش را خود
 .شود تبدیل
سالمت ، مدل ساختاریاز  حاصل هاییافته به توجه با

(، توانسته اثر معناداری P15/55=, t15/0=β ,<05/0سازمانی )
 بر فضیلت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان داشته باشد.

بیانگر آن است که هنگامی که در سازمان فضیلت نتایج پژوهش 
-سازمانی و جو اخالقی فراهم باشد در نتیجه چنین توجهی مؤلفه

کند به عبارتی در چنین های سالمت سازمانی را تقویت می
توان شاهد بود که اعضای سازمان با میل و رغبت شرایطی می

وقت خود را صرف کمك به یکدیگر کنند، حس همکاری بین 
عضای سازمان ایجاد شود، کارکنان اطالعات مورد نیاز اهداف ا

وزارتخانه را به کار گرفته شود، مشکالت وزارتخانه در چنین 

فضایی در زمان مناسب حل شود کارکنان و مدیران تغییر و 
تحوالت را بدون نگرانی بپذیرند، هر اقدام آموزشی در وزارتخانه 

بینی در وزارتخانه جو خوشای صورت گیرد. حرفه براساس دانش

و محیط سازمان حاکم باشد، ارتباط با اعتماد در محیط سازمان 
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به راحتی برقرار شود، کارکنان مراقب یکدیگر باشند، همدردی و 

نگرانی امری معمول است، اشتباهات سهوی به شفقت پذیرفته 
شود و به عنوان فرصتی برای یادگیری در زمینه ارتقای عملکرد 

های تحقیق محمد داودی گرفته شود نتایج حاصل یافته در نظر

زاده و (، غالم5331(، احمدی و بذرافشان )5331و والیی ملکی )
( 5331(، خشویی )5333(، نادری و صفرزاده )5331تحویلدار )
-باشد چرا که نتایج مشابهی دست یافتند. در واقع یافتههمسو می

مکمل نتایج  های حاصل از تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر

(. بنابراین با 53و  58، 53، 8، 5باشد )های گذشته میپژوهش
 ها در تدوینتوجه به نقش سازنده کارکنان و جایگاه حساس آن

های تربیتی و اخالقی جامعه، باید انتظار داشت که در پایه

وزارتخانه ورزش و جوانان و بخصوص بین کارکنان، فضیلت و 
 جو اخالقی حاکم باشد.

 اثربخشی ارتقای منظور به وزارت ورزش و جوانان ئولینمس

 سالمت ارتقای در جهت آموزشی های دوره برگزاری با سازمان
مدیران و  گردد،می پیشنهاد همچنین و کنند اقدام سازمانی

 بیشتری توجه سازمانی سالمت مقوله کارکنان وزارتخانه به

 سالمتسنجش  به بار یك سال هر حداقل و باشند داشته
 ردازندبپ خود مدیریتی حوزه در خود زیردستان و کارکنان سازمانی

 و مشکالت ساختن مرتفع در نیاز مورد آوری اطالعاتجمع با و

 لتفضی فرهنگ همچنین اشاعة .بردارند اساسی گامی نقایص
وزارت ورزش و جوانان صورت  در مختلف اشکال به سازمانی

کارکنان به شدت صورت  گیرد. حمایت و نوآوری و خالقیت در

پذیرد و فضای الزم برای پذیرش تغییر و تفکرهای کارکنان 
وزارت ورزش و جوانان به وجود آید. در صورتی که فضای 
وزارتخانه دارای فضیلت باشد کارکنان متعهدتر و با روحیه 

دهند همچنین سهیم بیشتری به فداکاری به جمع نشان می

مایت از خالقیت و فناوری آنها ساختن کارکنان در تصمیمات و ح
در کارهایشان منجر به همکاری و همدلی کارکنان با مدیران و 

ای آنها هدیگر کارکنان وزارتخانه شده که منجر به بهبود فعالیت

های وزارت ورزش و جوانان و سالمت سازمان و دستیابی هدف
-نداشت می مشابهی مورد که جهت این از مطالعه گردد. اینمی

 در رهای دیگپژوهش که باشد مناسبی مسیر کننده شروع ندتوا

 وجود، با این. نمایند رد یا و تأیید را آن نتایج دیگر نقاط
 هب توانمی آن ترین از مهم که داشتند وجود نیز هاییمحدودیت

 .کرد اشاره این زمینه در مشابه مطالعات نبود
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