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 چکيده

حاضر   پژوهش  از  سازمان   بررسی هدف  سالمت  سرما   ی نقش    ه ی و 
بهز ب   شناختی روان  ارتقاء  در    ی ست ی ر  استان    ی ورزش   ی ها سازمان کارکنان 

است که به شکل    ی ـ همبستگ   ی ف ی پژوهش از نوع توص   ن ی ا کرمان بود.  
آمار   ی دان ی م  جامعه  است.  کل   ی انجام شده  را  حاضر  کارکنان    ه ی پژوهش 

آنها    ن ی ( که از ب N= 245دادند )   ل ی ی ورزشی استان کرمان تشک ها سازمان 
  ی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برا   ی خوشه ا   ی نفر به روش تصادف   150

ا   ی گردآور  پس  ها  تأ داده  پا   یی روا   د یی ز  ها   یی ا ی و  نامه  پرسش    ی از 
استاندارد  1989)   ف ی ر   ی ست ی بهز  پرسشنامه   ،   ه ی سرما   ی سوال   24( 

)   شناختی روان  پرسشنامه  2007لوتانز  و  سالمت    ی سوال   44(  استاندارد 
. داده ها به کمک روش  د ی (  استفاده گرد 1987)   دمن ی و ف   ی هو   ی سازمان 

و    ی ن داد که سالمت سازمان نشا   ج ی شد. نتا   ل ی تحل   ی حداقل مربعات جزئ 
  ی ورزش   ی ها سازمان کارکنان در    ی ست ی بر ارتقاء بهز   شناختی روان   ه ی سرما 

به    م ی مستق   ر ی تأث  توجه  با  دارد.  معنادار  به    ی ها   افته ی و  حاضر  پژوهش 
  ی الزم را برا   ی شود که بسترها   ی م   ه ی توص   ی ورزش   ی ها سازمان مسئوالن  

جهت توسعه    شناختی روان   ه ی و افزایش سرما   ی سالمت سازمان   ی ساز   اده ی پ 
 . فراهم آورند   ها سازمان   ن ی در ا   ی نیروی انسان 

 : های کليدیواژه 
کارکنان    ،یستیارتقاء بهز  ،شناختیروان   ه یسرما  ،یسالمت سازمان
 ی سازمان ورزش

 

Abstract  

 The purpose of this study was  to investigate   the 

role of Organizational Health and psychological 

capital with Staff’s improving the psychological 

well-being in sports organizations of Kerman 

province. This study was a descriptive-correlative 

type that was administered as a field study. The 

population of this study included all employees of 

sports organizations of Kerman province (N=245), 

that among them 150 persons selected by cluster 

sampling method. After determining validity and 

reliability, in order to data gathering use of 

Organizational Health, psychological capital and 

psychological well-being questionnaires. The data 

analyzed by method Partial Least Square. Findings 

indicated that Organizational Health and 

psychological capital has a direct and significant 

impact on psychological well-being of sports 

organizations employees. According to the 

findings of this study, suggested to the experts 

sports organizations employees do provide the 

necessary context for the implementation of the 

Organizational Health and increase the 

psychological capital for human resource 

development in these organizations.   
Keywords: 

Organizational Health, psychological capital, 

Promoting psychological well-being, sports 

organizations employees 
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 مقدمه 
هستند که  هر سازمانیسرمایه   تریناصلی و ترینمهممنابع انسانی 

.  داین منابع انجام گرد  حفظ و تقویت بیشتر  در جهتاقداماتی    باید
رابطه   این  جدیدی  در  دیدگاه  علومامروزه  سالمت    در  به  وابسته 

روانشناسی    طوربه  در  و  حال    طوربه اعم  در   و  گیریشکلاخص 
روی  بر  تمرکز  علمی  رویکرد  و  دیدگاه  این  در  است.  گسترش 
ماهیت تبیین  و  توضیح  نیز  و  مثبت  جبنه  از  بهزیستی  و    سالمتی 

کارکنان    بهزیستیبه  توجه    (. 7)است     شناختیروانبهزیستی  
برای   بسیاری  شاد  برمبنای  دارد.  هاسازمان مزایای  کارکنان   -تز 

کارکنانی که سطوح باالیی  (2017(نیلسن و همکاران کارکنان برتر

  کنند خوبی عمل می   به  خود  کار  درمی کنند    تجربه  ازبهزیستی را
کار  (.27) درمحیط  باال  بر   بهزیستی  کلی    عالوه  رضایتمندی 

نتیجه    در  و محیط کاری سالم نقش نیزداشته  حفظ یک  در  زندگی،
 رویکرد بهزیستی(.  6است )  اجتماع مفید  و  هاسازمانان  برای کارکن

چالش  شناختیروان  برابر  در  شده  مشاهده  تحول  و  های    رشد 
انسانی  توسعه  بر  شدت  به  و  کند  می  بررسی  را  زندگی    وجودی 

دارد. بهزیستی    تاکید  دیگر  عبارت  یک    شناختیروان به  مستلزم 
پاسخی   عنوان  به  که  است  درونی  عاطفی  به    شناختیروان حالت 

می وجود  به  کار  )  محیط  دارای 17آید  هم  بهزیستی  احساس   .)
مولفه  مولفه هم  و  عاطفی  با    های  افراد  است.  شناختی  های 

باال   بهزیستی  تجربه    عمده  طوربهاحساس  را  مثبت  هیجانات  ای 
یابی مثبتی دارند، در  ارز  و از حوادث و وقایع پیرامون خود  کنند  می

موقعیت   و  حوادث  پایین،  بهزیستی  احساس  با  افراد  که  حالی 
می ارزیابی  نامطلوب  را  منفی    کنند  زندگیشان  هیجانات  بیشتر  و 

می تجربه  را  خشم  و  افسردگی  اضطراب،   بهزیستی   .کنند نظیر 

و    شناختیروان  استعدادها  تحقق  در  که  ارتقاء،  برای  تالش  یعنی 
فرد  توانایی می  های  )  تجلی   را  شناختیروان   یستیبهز(.  31یابد 

توان  در  یشاد  ی، خوشبخت  می  مثبت  احساسات  داشتن    زندگی   و 
بالقوه خود    هاییینمود. که در آن فرد در تالش است توانا  یفتعر

بهز.  را شکوفا کند از آمادگ  یاسازه   یستیارتقاء    یت و ظرف  یمثبت 
خود)توانایی سازه پذیرش    ششاست که    یتحول فرد  ینهفته برا

با   مثبت  رابطه  خود(،  ضعف  و  قوت  نقاط  پذیرش  و  دیدن 
زندگی(،   مهم  افراد  با  ارزشمند  و  نزدیک  ارتباط  دیگران)داشتن 

بر  یتفعالخودمختاری)  توانا  یشخص  یارهای مع  اساسو عمل    یی و 
فشار  یستادگیا برابر  اهدافی  اجتماعیدر  هدفمند)داشتن  زندگی   ،)

احساس رشد  )بخشد(، رشد شخصیکه به زندگی فرد جهت و معنا  

( و  یدجد  یها  به انجام تجربه   یلو تما  ی تغییرمداوم و تالش برا
محیط بر،  از )  تسلط  مناسب  توانا  هافرصت  استفاده    یا خلق    ییو 

مح ن  یط انتخاب  به  توجه  کنترل  یازهابا  را  یرونیب  هایفعالیت  و   )
دارد خود  پوشش  ا  هرکدام  و  تحت   یتظرف  یک  هاسازه  یناز 

قابل  شناختیروان  که  هستند  د  یتمثبت    طور به و    ارندرشد 

پ  یریگچشم به    .(16،18)  اندمرتبط   یعملکرد  یامدهایبا  توجه 

کارکنان  بهزیستی   روان  سالمت  که    شودمی باعث    هاسازمانو 
و بازدهی کاری کارکنان و سازمان باالتر    وریبهره درنتیجهتعهد و  

 (.7) .رود
سالمت  ،  کارکنانبهزیستی  ارتقاء  بر    تأثیرگذار  هایمؤلفه   ازجمله

سرمایه   و  سازمان    .است  شناختیروان سازمانی   ازجمله  یسالمت 
همواره توجه خود را نسبت    یریتمد  پردازاننظریه است که    یمباحث

مفهوم و  داشته  ابراز  آن  که    یبه  و    کنندهتوجیه است  دوام  علت 
بیشتر(.  1)  هاستسازمان بقای   وضعیتی  به  سازمانی  از    سالمت 

به    مدتکوتاهاثربخشی   و  دارد  اشاره  از    ایمجموعه سازمان 
نسبتاً    هایویژگی اساس یک   پردوامسازمانی  این  بر  دارد.  داللت 

سالم،   پایدار    تنهانه سازمان  خود  محیط  در  ماندمیدر  بلکه   ،
شده،    بلندمدت سازگار  خود  محیط  با  کافی  اندازه  به  است  قادر 

بقای خود پیوسته ایجاد کند و گسترش  های الزم را برای    توانایی
سالمت سازمانی موجب به وجود آمدن محیطی دلپذیر برای  .  دهد

یافتن تالش، افزایش روحیه سازندگی، سالمت روان و دست    کار و
در یک سازمان سالم، کارکنان بدون    . به اهداف سازمانی خواهد شد

کرد   هیچ تنش جسمی، روانی، شغلی و درکمال آرامش کار خواهند
این   از یک سو و    وریبهرههای    امر زمینه  که   وریبهره سازمان 

  ی انسان  یروین  یقتدر حق  .سازد  یمکارکنان از سوی دیگر رافراهم  
ا  هاستسازمان  یهسرما  ینمهمتر هرچه    یفیت ک  یه سرما  ینو 

موفق احتمال  باشد،  داشته  سازمان   ءبقا  یت،مطلوبتری  ارتقای  و 
ارزش   ینانسا  یروین.  خواهد شد  یشترب و  اهداف  با    وفادار، سازگار 

که حاضر است    یسازمان  یتبه حفظ عضو  یلو متما  یهای سازمان
وظا از  فعال  یففراتر  م  یتمقرر  مهم  تواند  یکند،  در   یعامل 

باشد.    یاثربخش )  .(12)سازمان  وهمکاران  پور  نیز  (  1392طالب 
  ند که رابطه معناداری بین سالمت سازمانی ددرتحقیق خود نشان دا

و اثربخشی در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه 
نیز  1391نصیری و همکاران)  .(38)های دولتی تهران وجود دارد  )
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تاکید   شناختیروانبر وجودرابطه بین سالمت سازمانی و بهزیستی  
 . (24)دارند

سویی   توانمندی   ایمجموعه   شناختیروان سرمایه  از  و  صفات  از 
می تواند مانند یک منبع قوی در رشد و ارتقاء    های مثبت است که

باشد داشته  نقش  سازمان  و  سرمایه    .فرد  واقع،  ،   شناختیروان به 
دارد.   گرا  مثبت  سازمانی  رفتار  های  مالك  و  چارچوب  در  ریشه 

  ی سازمان ییراتتغ یلدر غلبه بر استرس و تسه  شناختیروان  یهسرما
به    یمثبت نقش مؤثر  یاصل  هستهختاراز سا  عنوان بخشیدارد و 

تواندسازمان   و  عملکرد    موجب    می  انسانی    یدارپامؤثر  نیروی 
(  1396. همانطور که یافته روزبهانی و همکاران)(23)سازمان شوددر

آن    یحاک سرما  است از  کارکنان  شناختیروان ه  یکه  عملکرد    با 
مستق و    یمارتباط  رابطه  دارد  کارکنان   درخصوصاین  عملکرد 

توانمند   .(30)شدمثبت و معنادار بامی تواند    ورزش و جوانانوزارت  
از برخورداری  و  از    شناختیروانسرمایه    سازی  کارکنان،  باالی 

تراه و  افزایش عملکرد  اساسی  بقاأبرد های  ی هاسازمان  در  ء مین 
امروزی است؛ زیرا تغییرات وسیع محیطی در دنیای متالطم امروز، 

امری ضروری ساخته    ءمین بقاأرا برای ت  هان سازما  انعطاف پذیری
سرمایه   مفهوم  عنوان  یشناختروان است.  بهبود    به  برای  موقعیتی 

متغیرهای رشد  به  توجه  با  )خودکارآمدی،   سازمان،  چهارگانه 
(.    26، امیدواری و تاب آوری( حمایت و توسعه می یابد )خوشبینی
 و  ینوفسکیمال  (1393)و همکاران    شاکرمیتعددی مانند  م  محققان

 ( 2013)  3یلز و همکارانم(  2014)  2روشه و همکاران   (2015)  1یم ل
تری بس  شناختیروان سرمایه  اشاره دارند که    خود  پژوهش های  در
 شودمی  افراد  یستیبهز  ارتقاءه باعث  کد  کن  یراهم مفرد  ف  یبرا  را

کند و    یش بینیرا پ  آنرات  ییتغشته و  گذا  یرتأثو می تواند بر آن  
وتهمبسهمچنین   مثبت   شناختیروان  یستیبهز  اب  معناداریگی 

وهمکارانلکا  .(20،29،19،36)دارد   معتقدند   (2010)  4برتسون 
هایرماس م  شناختیروان  یه   شناختیروان ت  الح  یکتوان  ی را 
تو ف  تبثم از  و رشد  سرد  داراک  ت.سدان  یافتگیعه    مؤلفه   ی چهاره 

آوری امتاب  استمد کارآودخ و    ینیوشبخ،  یدواری،   ارتخاسه  ک  ی 
  یکپارچه ه  ک  نی زماود  نده  یل میرا تشک  شناختیروان   یه هایرماس
 دکنن  یراهم مفرا    نیسم هایابع و مکاناز م  جموعه اید منشو   یم

 
1. Malinowski  & Lim 

2. Roche , Haar & Luthans 

3. Mills , Fleck & Kozikowski 

4. Culbertson, Fullagar & Mills 

بهزنتوا  یم  که ارتقاء ده  یستید  بر  نیز    (  2002  )  5لوتانز.  (4)د نرا 
کهیا است  اعتقاد  عوا  شناختیروان   بهزیستی  ن  از  فردی متأثر    مل 

  (.39( است  شناختیروان  یۀسرما مانند

بشر بوده و    یمطلوب همواره آرزو  یفیتبا ک  یزندگ  یکذا داشتن  ل
و   زندگ  یافتن  یمتماد   یانسال  یط  درهست  و   یمفهوم  خوب 

به خود معطوف    یافتندست    یچگونگ را  و مطالعات  افکار  آن،  به 
و رشد    یعلم  یان اتفاق افتاد، ب  یراخ  یداشته است. آنچه در سال ها

  ی است و م  شناختیروان   ستییمثبت  و بهز  یروز افزون روانشناس
بهز ارتقاء  گفت  روانشناس  یکی   یستیتوان  اهداف  قرن حاضر    ی از 

وظ5است) به  توجه  با  ورزشهاسازمانکه    ینیسنگ  یفه (.  بر    ی ی 
که بر دوش    یریخط  یفهخواهند توانست وظ  یعهده دارند در صورت

که   دهند  انجام  احسن  نحو  به  پوهاسازمانآنهاست  و  سالم   یای 
باش پوداشته  سازمانهای  و   یاند.  بوده  سالم  و  مطلوب  جوی  دارای 

انگ به    یزشموجبات  مندی  عالقه  سازمان   کارو  کارکنان  در  را 
  . (38برد)    ی سازمان را باال م  ی اثر بخش  یقطر ینفراهم کرده و از ا

ارگانهاسازمان از    یکی مح  یکی  با  پو  یطکه  دارد،    یاارتباط 
کارک  یورزش  ی  هاسازمان و  رسالت  اساساست.   ی هاسازمان  یرد 

  یدار رشد و توسعه پا  رایمساعد ب  ای  ینهفراهم آوردن زم    یورزش
گفت  است.   توان  ز  یفیتکمی  اندازه  تا  ورزش  توسعه  به   یادیو 

سازمان  ی ها سازمانکارکنان    شناختیروان سرمایه  و    یسالمت 
 هاسازمانسالمت    ی و بررس  یقتحق  ینوابسته است. بنابرا   یورزش

ارتقاء بهزیستی  آن  وتآثیر  شناختیروان سرمایه  و    یاز مسائل  دو بر 
مسائل  یلو تحل یهتجز برایسو بازخورد مناسب را  یکاست که از 

  یک های استراتژ  یزیو برنامه ر  یاساس  گیریهای  یمو تصم  یورزش
م فراهم  ورزش کشور  نظام  اندرکاران  و دست  مسئوالن    ی توسط 

و    یاز سالمت سازمان    یورزش  ی  هاسازمان   یگر،آورد و از سوی د
توانند به اصالح و بهبود   یو م  یابند  ی م  یعوامل مؤثر بر آن آگاه

اقدا کنندآن  سالمت    .م  نقش  درخصوص  مطالعه  نیازمند  امر  این 
سرمایه   و  بهزیستی    شناختیروان سازمانی  کارکنان  درارتقاء 

 های ورزشی است.  سازمان
دستر  در  اطالعاتی  ها ی  بانک  به جستجوی  توجه  مقاالت  با  س 

سرما و  سازمانی  سالمت  که  پژوهشی  خارجی  و    یه داخلی 
در حوزه ورزش سنجیده باشد، بسیارکم بود  توامان  را    شناختیروان 

ی ورزشی انجام شده باشد،  هاسازمانویژه پژوهشی که در  طوربه و 

 
5. Luthans 
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انجام شده  .یافت نشد ت،  اکثر تحقیقات  رابطه  ثیر  أبه صورت  هر  و 
ویا با متغیرهای غیر مرتبط با   به تنهایی  کدام از متغیرهای مذکور
حاضر   تحقیق  و  ی ها سازماندرموضوع  است   ورزشی    . غیرورزشی 

غیرورزشی  هاسازماندر   ،  مفهوم سالمت سازمانی  مانندبررسی  ی 
سرمایه   ارتقاء    یلتحلو    شناختیروان تبیین  در  مؤثر  عوامل 

  ه ها دانشگا،  مدارسمراکز آموزشی مانند  در  یروان شناخت  یستیبهز
ا جامعه  وو  پور  نادری  تحقیقات  به  توان  می    همکاران  ست.که 

ذهن  شناختیروان   یستیبهز  یینتبباعنوان    (1398) اساس   بر 
  یان، در دانشجو  شناختیروان   یه هایسرما  و  به شناخت  یازن  ی،آگاه

همکاران) و  عنوان    (1398سعادت  سرمابا  هاینقش   یه 
خوشب  یتابآور  یدواری،ام  ی،خودکارآمد)  شناختیروان    در   ینی(و 

وهمکاران)  یان،دانشجو  یشرفتپ  نگیزها عنوان    (1391نصیری  با 
بررسی ارتباط میان جهت گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی 

عوامل    یل( با عنوان تحل1399سامعه و همکاران)  و  در دانشجویان
شهروندان از    یروان  یتو امن  ی روان شناخت  یستیمؤثر در ارتقاء بهز
کارکنان مرکزی  ی انتظام  یروین  سوی  اشاره   استان 

نیز  هاسازماندر  .(22،32،24،33)کرد ورزشی  و  ی  باقری 
بررسی1399همکاران) به  تعهد    شناختیروان  یهسرما  یرتأث  (  بر 

جوانان  موردی  مطالعه)  یورزش و  ورزش  وزارت  جاللی  (  کارکنان 
ثیر سبک رهبری اصیل بر  أتبررسی به  ( 1398فراهانی و همکاران )

جوانان  شناختیروان  ییستبهز و  ورزش  وزارت  نقش    با  کارکنان 
وهمکاران)  شناختیروان   یهسرما  یمیانج بررسی    به  (1394قانع 

برسرمایه اجتماعی بردانشجویان تربیت    شناختیروان نقش سرمایه  
بررسی    به(  1392طالب پور وهمکاران)  بدنی دانشگاه های مشهد،

  های تربیت بدنی و رابطه سالمت سازمانی و اثربخشی در دانشکده  
تهران  دولتی  های  دانشگاه  ورزشی  و    علوم  حسینی  سلطان 

بررسی سهم نسبی سالمت سازمانی بر کیفیت  به    (1391همکاران)
کارکنان استان    زندگی  ورزشی  های  هیئت  و  بدنی  تربیت  ادارات 

بویراحمد و  همکاران)،  کهگیلویه  و  حسینی    ه ب   (1389سلطان 
ب  روانی  سالمت  نسبی  سهم  درادارات  بررسی  سازمانی  سالمت  ر 

اصفهان   استان  بدنی  این    .(2،13،8،38،10،9)  پرداختندتربیت 
سالمت   اهمیت  و  اثربخشی  به  دوباره  نگاهی  بر  عالوه  پژوهش 

ها رابطه آن  ورزشیی  هاسازماندر     شناختیروان   یهسرماو    سازمانی
ی ورزشی مد نظر قرار هاسازمانرا با ارتقاء بهزیستی کارکنان در  

متغیر مهم می تواند  دو    ده است. با عنایت به این مطلب که ایندا
در   جانبه  همه  صورت  در    هاسازمانبه  ی هاسازمانباالخص 

ارتقاء    بر ثیری که ممکن استأر باشد، و همچنین تمثمر ثم ورزشی
کارکنان   داشته    هاستسازمان نهایی  اهداف    ازیکی    کهبهزیستی 

با انجام    .مطالعه را انجام دهد  باشد، محقق بر آن شده است تا این
بررس  یقتحق  ینا بر  سازمان  ی عالوه    یه سرما  ی، سالمت 

  یه سرماو  یکارکنان، نقش سالمت سازمان  یستیو بهز شناختیروان 
متغ  شناختیروان  ورزشی   هاسازمانکارکنان    یستیبهز  یربر  ی  
ا  یم  یبررس شناخت  با  توانند    یم  یرانمد  یت،وضع  ینشود. 

ها  مؤثر  ییراهکارها برنامه  از    ییو  برخورداری  جهت  هدفمند 
کنند و در    ینو تدو  یو عوامل مؤثر بر آن طراح کارکنان    یستیبهز

ب هرچه  ارتقای  بردارند.  آن  یشترراستای  که    گام  آنچه  به  توجه  با 
بررس  یانب با هدف  مطالعه حاضر  و    یشد   سازمان  نقش سالمت 

بهز  شناختیروان   یهسرما ارتقاء  د  یستیبر   ی ها سازمانر  کارکنان 
ا  .انجام شد   یورزش   ین به ا  ییپاسخگو  یاساس محقق در پ  ینبر 

  شناختیروان   یهو سرما  یباشد که نقش سالمت سازمان  یسوال م
  یست؟چ یورزش یهاسازماندر  کارکنان یستیبر ارتقاء بهز

 روش تحقیق 
جمع آوری   تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر چگونگی

می آید که به   همبستگی به شمار -از نوع توصیفی  کمی وداده ها 
کارکنان  یهپژوهش کلاین  یآمار جامعه شکل میدانی انجام گرفت.

نفر بودند. قواعد    245  د  به تعدا  ی ورزشی استان کرمانهاسازمان
مربعات   حداقل  روش  در  الزم  نمونه  حداقل  تعیین  برای  مرسوم 

تع از  است  عبارت  بخش    روابط  یشترینب  یینجزئی   در  موجود 
به    یمدل اصل  یساختار شوند،    یمربوط م  یرمتغ  یکپژوهش که 

عدد   در  ها  یشترینب  یاو    10ضرب  سازه    یشاخص  به  مربوط 
عدد   در  ضرب  ا20)  10متناظرش  از  رو(.  حاضر   پژوهشدر    ین 

آمار نمونه  مبنا   یحداکثر حجم  دوم    ی بر  به دست    70قاعده  نفر 

و احتمال پاسخگو   یجدقت نتاصحت و    افزایش   منظور  آمد، اما به
برخ نمونه  ینبودن  نها  توزیع  پرسشنامه  150  ها،   از  در  با    یتو 

پرسش هایحذف   بدون  و  کامل  نامهپرسش  139مخدوش    نامه 
تحل  تجزیه  مورد  نقص از   .گرفت  رارق  یلو  است که  به ذکر  الزم 

شهرستان   12  یهاسازمان استان کرمان،    ی ورزشیهاسازمان  ینب
  به   یاخوشه   تصادفی  صورت  استان به   ینو جنوب ا  از مرکز، شمال

گردآورشدند   انتخاب  پژوهش  نمونه  عنوان جهت  از    ی.  اطالعات 
استاندارد    یت شناختی،جمع  یژگیو  فرم های   ی سوال  18پرسشنامه 

استاندارد  1989)  یفر  یستیبهز پرسشنامه    یهسرما  یسوال  24(، 
)  شناختیروان  و2007لوتانز  ستاندارد  ا   یسوال  44پرسشنامه    ( 
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ف  یهو  یسالمت سازمان است  1987)  1یدمنو  به ذکر  بود. الزم   )
  نادری پور و همکاران   پژوهش های  در  نامه ها   پرسش   ییکه روا

وهمکاران(  1398) بهار  تأ1389)  شعبانی  مورد  و   یید(  گرفته  قرار 
گزارش شده است که    89/0و 90/0،  72/0  یببه ترت  یزآنها ن  یاییپا

  یی محتوا  یی روا  یینتع  ی برای شود.  م  زیابیردر سطح قابل قبول ا
  10بر اساس نظرات    ییمحتوا  ییروا  کیفی  روش  از  هانامه   پرسش

  یی استفاده شد. عالوه بر روا  ینه زم  یننظر در اصاحب  ید تن از اسات
همگرا    روایی  از   گیری  سازه ابزارهای اندازه ییروا  ییدمحتوا برای تأ

روا پا  ییو  تعیین  برای  و  ها  پرسش  یایی واگرا    معیار  سه  از  نامه 
ضر  بارهای ضر  یبعاملی،  و  کرونباخ  ،   یاییپا  یبآلفای  مرکب 

فورنل   نظر  )  -طبق  توص1981الکر  جهت  شد.  گرفته  بهره    یف ( 
برا  توصیفی   آمار  از  ها  داده   از   ها  داده  ی استنباط  یلتحل  ی و 
جزئ  رویکرد  با  ساختاری  معادالت  یابیمدل مربعات    ی حداقل 

جهت شد.  آزمون  استفاده    افزارهای   نرم  ازشده    یاد  های  انجام 

بهره گرفته    2نسخه       Smart Plssو    23نسخه    SPSS  یآمار
 شد. 
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 یافته های تحقیق 

های،  1جدول   شناختیجمع  یافته  م  یت  نشان  دهد.را  با   ی 
 مرد  ینمونه آمار  یتپژوهش نشان داده شد که اکثر  یجبه نتا  توجه

سال    40تا    31  ینب  یسن  یانگینم  یدارادرصد(،  3/58)

دارادرصد(  6/46) تحص  یو  ارشد کارشناس  یلیمدرك    ی 
تا ی  نمونه آمار  یتاست که اکثر  یدر حال  ینبودند. ا  درصد(8/46)

 درصد(داشتند.9/48سابقه خدمت) سال 10
 جمعیت شناختی  هایویژگیفراوانی و درصد توزیع  . 1جدول 

 درصدفراوانی فراوانی  جمعیت شناختی هایویژگی 

 7/41 58 زن جنسیت 

 3/58 81 مرد 

 7/36 51 سال و کمتر 30 

 6/46 62 سال  40تا  31 سن

 7/18 26 شتر یسال و ب 41 

 3/4 6 پلم یفوق د 

 9/43 61 سانسیل یالتتحص

 8/46 65 سانسیفوق ل 

 2/2 3 دکتری  

 9/48 68 سال 10کمتر از  

 2/38 53 سال  20تا  11 سابقه خدمت

 9/12 18 شتر یسال و ب 21 

 

 . باشدمی 4/0ها یکی از معیارهای ارزیابی پایایی ابزار است؛ مقدار مالك برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی بار عاملی سنجه

 پژوهش   یعامل یبارها بیضرا. 2جدول

 بارهای عاملی  ها مؤلفه متغیرها

 55/0 تاب آوری 

 83/0 خودکارآمدی   شناختیروان سرمایه 

 77/0 خوشبینی 

 80/0 امیدواری 

 83/0 روحیه 

 88/0 تاکیدعلمی  

 79/0 نفوذمدیر سالمت سازمانی

 70/0 پشتیبانی منابع 

 81/0 ساخت دهی 

 73/0 خود یرشپذ 

 58/0 یگران روابط مثبت با د 

 46/0 یط تسلط بر مح بهزیستی 

 40/0 هدفمند یزندگ 
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 72/0 یرشد فرد 

  یعامل  یقابل مشاهده است، بارها  2آن طور که در جدول شماره  

بوده است که نشان از    4/0مدل پژوهش باالتر از    ی حاصل از اجرا

ا بودن  آلفا  اریمع  نیمناسب  مقدار  دارد.  پا  یرا  و   ییایکرونباخ 

از    یبیترک پا  7/0باالتر  اندازه  ییاینشانگر  ابزار  قبول    ی رگی  قابل 

برتر اما  آلفا  یبیترک  ییایپا  یاست،  به  اکرو  ینسبت  در    ن ینباخ 

پا که    به   توجه  با  بلکه  مطلق  صورت  به  نه   هاسازه  ییایاست 

م  گریکدیبا    شیهاسازه  همبستگی رواشود  یمحاسبه  همگرا    یی. 

برا  یگرید  اریمع که  اندازه  یاست  مدل  روش    یرگی  برازش  در 

ساختار   سازی  مدل م  یمعادالت  برده  کار  م  شود  یبه   زانیو 

که هر   دهد  ید را نشان مخو  های  سازه با شاخص  کی  یتگهمبس

ا ن  شتریب  یهمبستگ  نیچه  برازش  و    شتریب  ز یباشد،  فورنل  است. 

( مع1981الرکر  برا  انسیوار  نیانگیم  اری(  را  شده     یاستخراج 

روا معرف  ییسنجش  ب  یهمگرا  و    مقدار   که  اند  داشته  انیکرده 

 . دهند یمقابل قبول را نشان  یهمگرا ییروا 5/0 باالی

 ارهای آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرای متغیرهای پژوهش گزارش معی  . 3جدول

 کرونباخ  آلفای ضریب مکنون  متغیرهای
(Alpha ≥ 0/7 ) 

 ترکیبی پایایی ضریب
(CR ≥ 0/7 ) 

 شده  استخراج واریانس میانگین
(AVE ≥ 0/5) 

 553/0 721/0 756/0 بهزیستی 

 652/0 903/0 865/0 سالمت سازمانی

 562/0 834/0 737/0 شناختیروان سرمایه 
 

شاخص به  جدولباتوجه  در  شده  گزارش  توان  می3شماره  های 
مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای متغیرهای پژوهش 

گیری از معیار را تأیید نمود. جهت بررسی روایی واگرای مدل اندازه
الرکر   و  فورنل  شد.  استفاده  مقطعی  بار  آزمون  و  الرکر  و  فورنل 

کنند که روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبولی است که  ان میبی
شدهمیزان   استخراج  واریانس  از    میانگین  بیشتر  سازه  هر  برای 

و   سازه  آن  بین  اشتراکی  باشد.  هاسازهواریانس  مدل  در  دیگر  ی 

 

 ر اساس معیار فورنل و الرکر گیری بروایی واگرای مدل اندازه. 4جدول 

 شناختی روانسرمایه  سازمانی  سالمت بهزیستی متغیرها
   74/0 بهزیستی 

  80/0 32/0 سالمت سازمانی

 75/0 34/0 51/0 شناختیروان سرمایه 
 

مقاد به  توجه  جدول  یانسوار  یانگینم  یربا  در  شده   استخراج 
م4شماره حاضر    یان ب  توان  ی،  پژوهش  در  که   هاسازهنمود 

ب   متغیرهای) تعامل  مدل  در  شاخ  یشتریمکنون(  خود   های  صبا 
با   تا  اساس معیگرد  یهاسازه دارند  بر   یبارها  یزن  یبار مقطع  یار. 

متغ  هرکدام  یعامل متغ  یرهایاز  به  مربوط  شده  پنهان   یرمشاهده 
بارها از  ب  یرهایمتغ  یگرد  یعامل  یمتناظرش،  شده    یشتر مشاهده 

نوبت به برازش    گیری، اندازه  های برازش مدل  یبود. پس از بررس 
ساختار م  یمدل  معرسد یپژوهش  دو  از  حاضر  پژوهش  در   یار . 

معنادار  یبضر  ی،معنادار  یبضر شد.  استفاده    یب ضرا  یاستاندارد 
اجرا شده در شکل  یرمس  یبو ضرا  یرمس  و1شماره  استاندارد مدل 

. همانطورکه در شکل شماره نشان داده شده است  2  شکل شماره
مسیر  شودمیمشاهده  1 سال  یستیبهزارتقاء    ینب  ضریب  مت  و 

عدم  255/0ی  سازمان یا  و  پذیرش  برای  که  است  شده  گزارش 
مقدارمعناداری ضرایب مسیر که همان  به  بایست  پذیرش آن می 
ارزش تی است رجوع نمود، که در پژوهش حاضر مقدار ارزش تی  

این  می باشد بنابراین  81/2یعنی  96/1مربوط به این مسیر باالتر از  
 .  ضریب مورد پذیرش است
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ا عل  یندر  روابط  دستیابی   یرهای پژوهش،متغ  ینب  یبخش   جهت 

  ی تریمقادی می شود.  بدین منظور از  پژوهش بررس  یافته هایبه  

رو  یعنیمسیر)بتا(    بی( ضرا2  )شکل و معن  یاعداد    ی دار  ی مسیر 

)شکل  انسیوار  ای  2R  ریرومقادیمس  بیضر شده  استفاده  1تبیین   )

 ییز خطوط مربوط به بارهاخطوط مسیر و ن  ی. اعداد رواستشده

اگر مقاد  یرتیمقاد  یعامل از    ریهستند.  در سطح    د باشن  96/1بیش 

دار هستتند.    یمعن  01/0باشند در سطح    58/2از    شیو اگرب  05/0

و    سالمت سازمانیدررابطه بین     (81/2ی)ارزش ت  باتوجه به مقدار

ت  مقدار   و ،  بهزیستیارتقاء   بین  86/6) یارزش  دررابطه  سرمایه  ( 

تأثیر  می   ،بهزیستیارتقاء  و    شناختیروان  که  گفت  سالمت  توان 

 25/0برای ضریب مسیر    05/0درسطح    بهزیستی بر ارتقاءسازمانی  

برای    01/0بر ارتقاء بهزیستی درسطح    شناختیروان سرمایه  تأثیر  و  

مسیر   است.یمعن    48/0ضریب  فرض  دار  تائ  هیو  مورد   دیپژوهش 

 ضرایب مسیر و برازش مدل ساختاری با استفاده از مقادیر ضریب تعیین  . 1شکل 

  

 

 استفاده از ضرایب معناداری  برازش مدل ساختاری با .  2شکل    
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م نتا.  ردیگیقرار  با مرب  جیخالصه  همراه  ها  فرضیه  آزمون  به   ارائه شده است.  5شماره درجدول یمسیر و مقدار آماره ت بیضروط 

 جیها و نتا هی فرض . 5جدول 

 ها  هیرد فرض  /رشیپذ ی ارزش ت 2R ر ی مس بیضرا ها  هیفرض
 رشیپذ 81/2 17/0 25/0 بهزیستی  ارتقاءبر  سالمت سازمانی ریتأث

 رشیپذ 86/6 29/0 48/0 بهزیستی  ءارتقا بر  شناختیروان سرمایه  ریتأث

 

مقدار ضرایب معناداری باید معادل یا بیشتر از شاخص معناداری 
از    96/1 اعداد  این  مقدار  که  در صورتی  شود،    96/1باشد.  بیشتر 

سازه بین  رابطه  صحت  از  فرضیهنشان  تأیید  نتیجه  در  و  های ها 
شکل    پژوهش است. مقادیر ضرایب معناداری مدل پژوهش که در 

تأیید فرضیهمشاهده می  2شماره   پژوهش مبنی  شود گویای  های 
سرمایه  و  ارتقاء بهزیستی  بر سالمت سازمانی  بر اثر مثبت و معنادار  

. 1باشد می   %99در سطح اطمینان  بر ارتقاء بهزیستی    شناختیروان 
در نهایت برای بررسی برازش مدل کلی پژوهش از معیار نیکویی 

که   36/0و    25/0،  01/0با توجه به سه مقدار  استفاده شد.   2برازش 
عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای نیکویی برازش معرفی  به

مقدار   حصول  است،  کلی    38/0شده  مدل  مناسب  بسیار  برازش 
 کند. پژوهش را تأیید می

 

 یری گ یجهبحث و نت
توسعه   یک  یازن  یشپ از    یافته،   جامعه   ی هاسازمان برخورداری 

و    هیافت  توسعه اقتدار   یزن  یافته  توسعه  یهاسازمان است  و  قدرت 
 های  یهبه منزله سرما ی،انسان  نیرویخود را به واسطه وجود   یواقع

به  هایی  . انسانآورند  یبدست م  یکاستراتژ  اختیار  در  واسطه  که 
عظ قد  ترین  یمداشتن  م  یعنی  رت؛ منبع  موجبات    توانند  یتفکر، 

  یانسان نیروی یتآورند. اهم پدید را هاسازمانحرکت و رشد  ی،تعال
م  هاسازماندر   طرح  نحصرنقش  در  آن  فرد  و    ریزی   به  اجرا  و 

سازمان امور  بر  عرصه  ینظارت   به  را  او  مختلف   سطوح  و  ها  در 

 
باشد، در   1/ 64چنانچه مقادیر بدست آمده معناداری ضرایب مسیر، باالتر از  . 1 

 %99باشد در سطح    58/2و باالتر    %95، در سطح  96/1، باالتر از    %90سطح  

 .معنادار است

2. Goodness of  Fit (GOF) 

شناسا  تبدیل  راهبردی  عامل که  است  از    ییکرده  آن  به  توجه  و 
مهمتر11است)  یریتمد  ی اساس  یفوظا از    یکیحداقل    یا  ین(. 

به    این  های  رصهع  ینمهمتر پرداختن  ارتقاء   موضوعتوجه 
و کارآمدی سازمان   یتبهزیستی کارکنان است که به مدد آن موفق

ا  شود  یم  ینتضم در  چه  هر  هنگام   ینهبه   ها  ینهزم  ین و   به  و 
قابل سازگار  یتباشند  مح  یو  با    ی م  یشترب  یزن  یرمتغ  یطسازمان 

اشود از  بررس   رو  ین.  هدف  با  حاضر  سال  یپژوهش  مت  نقش 
سرمایه   و  کارکنان   شناختیروان سازمانی  بهزیستی  ارتقاء  بر 

 ی ورزشی  صورت گرفت. هاسازمان
 شناختیروان آن است که سرمایه    ۀدهندنشان  یآمار  یلتحل  یجنتا

کارکنان   بهزیستی  ارتقاء  تأثهاسازمانبر  ورزشی  و    یممستق  یری 
ا دارد.  مطالعا  یافته  ینمعنادار  و  با  فراهانی  جاللی  ت  

همکاران)1398اران)همک و  سپهوند  پور  1398(  نادری   )
هرندی)1398وهمکاران) جعفری  و  وحیدی  و    کولر(  1396( 

)2016)  3یکس ه ولیم  مالینوفسکی  و    مورگان  یوسف(   2015( 
رو  (2015)  4لوتانز همکاران  و  و  همخوانی    (2014)شه 
هر  این محققان بیان کردند که    (. 13،34،22،39،15،19،40،29دارد)

سر مانند      شناختیروان مایه  چقدر  آن   ی،خودکارآمدومؤلفه ها ی 
آوریخوشب تاب  افزا  ینی،  یابد،افراد  ن  یستیبهز  یش  ارتقاء آنها  یز 

کند.   می  بهبود  شناختیروان  یهسرماپیدا  فرد  به  و   یعملکرد 
م  یسازمان کمک  چن  یکارکنان  م  ینکند.  در    شودی برداشت  که 

سازمان رفتار  چارچوب  در  ی توسعه  گرا  سرماهاسازمان   مثبت    یه ، 
 یتو منبع مز   یبیعامل ترک  یکمثبت گرا به عنوان    شناختیروان 
بر  یم  هاسازمان  یرقابت م  این  باشد.  ب  یاساس  که    یانتوان  کرد 
تک  ،شناختیروان   یهسرما متغ  یه با  مثبت    شناختیروان  یرهایبر 

 
3 . Koller  & Hicks 

4 . Youssef‐Morgan & Luthans 
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  منجر   و خودکارامدی  یتاب آور  ینی،خوش ب  ید،همچون ام  ییگرا
 یهافراد( و سرما  ی)دانش و مهارتها  ی انسان یهش سرماارز ارتقای به

م  یاجتماع روابط  م  یان)شبکه  سازمان  در  بنابرا  یآنها(    ین، شود. 
متغ  ،شناختیروان   یهسرما گرا  شناختیروان   یرهایاز    یی مثبت 
توسعه و پرورش هستند و   یری،شده است که قابل اندازه گ  یلتشک

مد اعمال  دارد  یریتامکان  وجود  آنها   شناختیروان سرمایه    .  بر 
برفه  ک  شودمی باعث   در  مساخرد  با  مشکال  ئلورد   یبردبار  ت و 

با بر  نشان  ودخاز    یشتریب به   مگا  یزیر  مهنادهد و   ترینبردارد و 
 شناختیروان  یه هایرماسد.  کن   نتخابا  لمشک  ی حلبرا  را  راه ها

مف قادر  را  تا  س  یرد  ا  نشت  تردچارمکازد  وجود  با  و  در    ینکهشود 
ود را  خ  یتیرد بهزیسگ  یقرار م  تطراخو  سترس زا  ا  لواممعرض ع

را  خ،  کند  حفظ تصور  آرکاودخود  و   آیندهبه    بتسنو    یدمانمدتر 
. همانطور که اسونس  (23باشد )  ینوشبخ  فتادواهد اخ  اتفاق   چهآنو

( نیز بیان کردند که بین خوش بینی و ارتقاء بهزیستی 2008)1وگلد
این یافته می توان   بییندر ت (.37)رابطه مثبت  ومعناداری وجوددارد

و  یتهااز ظرف یا یانگرمجموعهب شناختیروان یها یهسرماگفت که 
طر  یها  ییتوانا از  که  ها   یتتقو   یقاست  ،   یمهارت  اجتماعی 
افراد برا  یباال  یها  یتظرف به    یدر  تعامالت گروهی و اجتماعی 

  یان از م  ینشخصی و همچن  یوجود می آورد و با کاهش ضعف ها 
را در    تواناییوجود دارند،    یت موفق  یردن موانعی که در مسبر افراد 
بهز  یها  ینهزم سرما  یشافزا  یستیمختلف  دهد.  یه  می 

 یرش خود،همچون پذ  یمثبت  یامدهای منجر به تعداد پ  شناختیروان 
بهتر با همکاران و   یاسترس کمتر، برقرا   یگیری پ  سایرین،  ارتباط 

شخص   یها  خواسته رشد  و   یستیبهز  کلی  طوربه   یا  یخود 
م  شناختیروان  شود)  کارکنان  همچنین  13ی    یۀ سرما(. 
از عوامل مختلف   یشگیریپ  ی می تواند در برنامه ها  شناختیروان 
افزا  یبوآس و  استفاده   شناختیروان  یستیبهز  یشزا  و  موردتوجه 

همچون اعتماد،   آنها  ارتقاء  و  ها   ارزش  توجه به از طرفی  یرد.  قرار گ
تالش   و  سرمایه      نسازما  درتعهد  از  های  شاخص  عنوان  به 

که نتیجه آن    می توان بهزیستی کارکنان را ارتقاء داد  شناختیروان 
طریق   تحر  یدتأکاز  مهارت  یکبر  توسعه    هم  ارتقای  و  ها  افراد، 

است. ارتقاء ارزش  سازمان    ردبهبود عملک ی درافراد،  و نوآور  افزایی
تواند می  اد  یخوب  یاربس  یراهنما  ها  و  توسعه  حجهت    یات امه 

 
1 . Svence & Golde 

  یک   نیز   (2009)  2و همکاران   ژانگ  همانطور که (.  3سازمان باشد )
 های  ارزش   همچون  ها  ارزش  یبر مبنا  یریتمد  یمدل سه محور

   (.41ارائه داد) یانسان نیروی یریتمد یبرا یاجتماع -یاخالق
که   داد  نشان  تحقیق  دیگر  سازمانیافته  ارتقاء    یسالمت  بر 

و معنادار دارد.    یممستق  یر ورزشی تأثی  هاسازمانبهزیستی کارکنان  
تحق  یقات تحق  ازجمله به  مشابه  و  م  یق همسان  به    یحاضر  توان 

  ( 1393)  یو بهرام  یپ  یک( ن1395قدم پور و همکاران )  یقاتتحق
وهمکاران) پور  همکاران)1392طالب  و  نصیری  شعبانی  (  1391( 

ا که  آنه   یج. نتا(7،28،38،24،35)(  اشاره کرد 1389بهار وهمکاران )
متغ مجزا  بررس   یرهابصورت  م  یرا  نشان  اند  که    یکرده  دهد 

  کارکنان  یستیبهز یبر ارتقا ینقش مثبت معنادار  یسالمت سازمان
و      یاثربخش  یینتع  یبرا  یاریبه عنوان مع  یسالمت سازماندارد.  
شاخص های تاثیرگذاربر رشد فردی شخص به  ازسازمان    وریبهره

رود. طالب   یبه کار م  یزبهزیستی ن  عنوان یکی ازمولفه های ارتقاء
وهمکاران) )1392پور  وهمکاران  بهار  شعبانی  و  نیز 1389(   )

اثربخش از  کدام  هر  سطح  افزایش  با  که   وریبهرهو     یمعتقدند 
سالمت باعث    یسازمان  یسطح  یکی  کاهش  و  یافته  افزایش  نیز 

دیگری   گویا شودمی کاهش  از  یکی  سازمانی  سالمت  همچنین   ،
. نتایج تحقیق  (38،35)های اثربخشی سازمانی استترین شاخص  

همکاران و  بهار  دهد  1389)  شعبانی  می  نشان   وریبهره( 
وضعیت   از  کشور  بدنی  تربیت  سازمان  ستادی  حوزۀ  کارشناسان 

که    وریبهره است  برخوردار  تواند  معمولی  در    نقص بیانگر  می 
نیروی این    انسانی  بهزیستی  سازمانی  درسالمت  ضعف  دلیل  به 

کارکنان بایستی   وریبهرهباشد و بیان می کنند جهت ارتقاء    داراتا
افزایش  تالش   جهت  کارشناسان  در  و  مدیران  سازمانی  سالمت 

اثربخش باشد قبل    ینکها  یبرا  یهر سازمان(.  35باشد)حوزۀ ستادی  
ضمن انطباق و سازش با    یبتواند در موارد بحران  یستیبا  یزاز هر چ

با    یرمتغ  یطمح مقابله  مشکلو  کار    ینبهتر  ی هر  به  را  خود  منابع 
ن با  و  خارجیتهد  یروهایگرفته   یزیآم  یتموفق  طوربه   یدکننده 

 یتسازمان هدا  یآنها را در جهت هدف اصل  یرویبرخورد کرده و ن
خود، آن را رشد و توسعه    یبقا  یها  ییکند و همواره با حفظ توانا

درتبیین باشد.    برخوردار   یسازمان  یاز سالمت  یگر د  یریدهد و به تعب
توان گفت که   از عوامل بسیار مهم در این یافته می  امروزه یکی 

 

2. Zhang, Dolan & Zhou 
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جو سازمانی    ایجادبازیرا  موفقیت سازمانها، سالمت سازمانی است،  
ای که کارکنان بتوانند به دور از هر گونه    سالم، به گونه  مناسب و

صورت به  همدیگر  با  شغلی  روانی،  جسمی،  آزادانه    فشار  و  فعال 
کنندهمکار ایجاد    باعث  ی  و  کارکنان  روانی  فشار  از  پیشگیری 

در یک سازمان سالم، کارکنان  .همچنین  شودیم  آنان  دربهزیستی  
کار   آرامش  کمال  در  و  شغلی  روانی،  جسمی،  تنش  هیچ  بدون 

سازمان از یک سو و    وریبهرههای    امر زمینه  خواهند کرد که این
م  وریبهره فراهم  را  دیگر  سوی  از  و  سازد  ی کارکنان  نصیری   .

( معتقدند که عدم سالمت سازمان موجب اختالل  1391همکاران )
اجتماعی،  ضعیف،طرد  خودپنداری  ازجمله  کارکنان  بهزیستی  در 
به  پایبندی  وفقدان  اجتماعی  ارتباطات  دربرقراری  توانایی  عدم 

خواهدشد) سوی  24قوانین  از  مهم(.  و  حساس  نقش  لحاظ    به 
ورزشی  هاسازمان رشد  ی  همچنین در  و  کشور  ورزش  توسعۀ  و 

افتخار آفرینی آن ها در ورزش جهان   پرورش قهرمانان ورزشی و
ورزشی  هاسازمانداشتن   سالم  سالمت  ی  است.  ضروری  بسیار 

 بهزیستیعالوه بر تأثیرگذاری مثبت بر    هاسازماناین  سازمانی در  
تأثیر مطلوب    ورزشی  قهرمانان  بهزیستیتواند بر    کارکنان می نیز 

افز  بگ ها  آن  در  را  قهرمانی  به  رسیدن  برای  تالش  انگیزۀ  و  ذارد 
براین  دهد.    ایش   می   ی ورزشیهاسازمان   سالمت سازمانیعالوه 

سالمت روانی، روابط اجتماعی و محیط کلی   تواند سالمت جسمی،
این    زندگی موجب    هاسازمانکارکنان  و  دهد  قرار  تأثیر  تحت  را 

دراین رابطه سلطان حسینی   .شود  بهزیستی آنانکردن    مطلوب تر
همکاران) که  1391و  کنند  می  بیان   بایستی  هاسازمانمدیران  ( 

خود کارکنان  روانی  و  جسمانی  سالمت  به  بیشتری  داشته   توجه 
و  کنند  فعالیت  سازمان  در  بتوانند  تر  راحت  و  بهتر  آنان  تا  باشند 

گی زند  بین  تعادل   بتوانند  و  توازن  زندگی کاری خود  و  اجتماعی 
کنندبر در 10)قرار  کردکه  اشاره  باید  پایانی  نکته  عنوان  به   .)  

متعهد   یهاسازمان کارمندان  سودمند    یفهوظ  ،سالم،  و  شناس 
روح از  و  عملکرد  یه هستند  د.  برخوردارند  ییباال  موثروو   یدگاهاز 

است    یتشفاف  یعملکرد مؤثر سازمان  نیاز  یش از محققان پ  یاریبس
ا  که سبب  اثربخش  ییهاسازمان  یجاداغلب  م  یبا  به    .شود  یباال 

سایر   کنار  در  را  شفافیت  بتوان  شاید  سالمت   هایمؤلفهعبارتی 
کارکنان   بهزیستی  ارتقاء  جهت  ورزشی  هاسازمانسازمانی   ی 

زیرا   کرد،  سازمان    یتشفافمحسوب  وکارکنان  مدیریت  عملکرد 
یط  بر مح  و تسلط   یگران با د  یفیت داشتن روابط با کبتواند منجر به  

  در همین رابطه   نشان دهنده ارتقاء بهزیستی کارکنان است.  شودکه
)  یجمال همکاران  ب1395و  شفاف  یان(  که  سازمان   یتنمودند  در 

  ی در کل سازمان م  یاییو مزا  یبهتر نیروی انسان  یریتمنجر به مد
م  شود جمله  آن  از  افزا  توان  یکه  تعلق    یره،انگ  یشبه  و  تعهد 

افزا کار  یشکارکنان،  کاهش   پذیری  یتلمسئو  ی،سالمت  باالتر، 
افزا انج  یشفساد،  ارتقاء بهره  یشغل  یفوظا  امدقت کارکنان در   و 

اثربخش  وری نمود  یو  اشاره  و      همچنین.(  14)سازمان  نیلسن 
  ینه کم هز  ترین،  موفق( نیزاشاره دارند که شفافیت  2009)  1مادسن
  ابزار مبارزه با مشکالت گوناگون به   ترین و ساده  ترین  یع سر  ترین،
 .  (26)با آن رو به روست یانسان نیرویکه   باشد  یم یمشکالت ویژه

تأث  بنابراین به  توجه  سرمایه    یندهفزا  یربا  و  سازمانی  سالمت 
کارکنان    شناختیروان  بهزیستی  ارتقاء  ورزشیهاسازمانبر  می    ی 

این   عالی  درسطوح  ریزان  وبرنامه  مدیران  که  گرفت  نتیجه  توان 
بر   هاسازمان را  شرایط  و باید  کنند  مهیا  سالم  ایجادجوی  ای 

کارکنان  وآرامش  آسایش  بهینه،  روانی  محیط  برقراری  درراستای 
کنند. ا-یم  یشنهادپ  اقدام  به  یبسترها  یجادشود  منظور    الزم 

  یین آ  ینمنعطف، تدو  یها-مشی  خط  اشتناعمال حق اظهارنظر، د

مستمر    شغلی  آموزش   شفاف،   و  روشن   های  و دستورالعمل  ها  نامه
تسه   یرانمد کارکنان،  فرآ  یلو  در  کارکنان    یم تصم  یندمشارکت 

برنامه  ها  سازی کار  یبرقرار  ی،سازمان  یها-ریزی  و  بر    یروابط 
اخالق  یهپا و  متقابل  در    یاتاعتماد  فراهم    شیورز  یهاسازمانرا 

افزایش و تقویت    در جهت  ی ورزشیهاسازمانمدیران ارشد  .  آورند
در مرحلۀ بعد، زمینۀ ارتقای  مهارتهای انسانی خود کوشش نمایند و 

افزایش  سالمت و  و   شناختیروان سرمایه    سازمانی  کارکنان 
پایدار را فراهم نمایند. تشکیل کارگاه ها و    وریبهره  اثربخشی و  

و آموزشی  برای   دوره های  آموزشی هدفمند  برگزاری سمینارهای 
اقدامات مؤثر در    از   ی ورزشیهاسازمانمدیران ارشد و کارشناسان  

تا  ا است که کمک خواهد کرد  زمینه    به عنوان   هاسازماناین  ین 
اصلی ودرنتیجه  ورزش    متولی  خود  کارکنان  بهزیستی  ارتقاء  با 

وری   بهر ه  اثربخشی و    از مشکل پایین بودن  بهبودعملکرد آنها  
کن پیدا  پ  در  د.نرهایی  مطالعات  زم  یشینمجموع   یرتأث  ینهدر 

سرمایه   و  سازمانی  بهزیستی   شناختیروان سالمت  ارتقاء  بر 
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تبهاسازمانکارکنان   به  مؤلفه  یینی ورزشی صرفأ  از   های  برخی 
بهآنها   و  و    کلی  صورت  پرداخته  سازمانی  وجود سالمت  ضرورت 

کارکنان    شناختیروان سرمایه   بهزیستی  ارتقاء  ی  هاسازمانبر 
تأ پژوهش  این  بر  عالوه.  اند  نموده  کیدورزشی  بررس   یکمتر    ی به 

ارتقاء بهزیستی در  یر  بر متغبطور همزمان  مذکور  ای  ه  یرمتغ  یرتأث
شده    های  پژوهش  اغلب  و  اند  پرداخته  هاسازمان این انجام 

را  متغ آموزشی    یرها  اغلب  کارکنان  بهزیستی  بر  تنهایی  مورد  به 
داده  ی بررس حال  این.  اند  قرار  برا  یدر  که    یت هدا  یاست 

انسان  یورزش  یهاسازمان منابع  توسعه   می  هاسازمان  این  یو 

تر  نگاه    بایست تر    وکلی   یورزش  یهاسازمان  سطح  در  و  جامع 
 برای ارتقاء بهزیستی کارکنان آنها داشت.
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