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سالمت سازمانی، سالمت  متغیرهای میان علّی روابط تعیین پژوهش هدف با پژوهش این: چکیده

 ساختاری همبستگی؛ معادله نوع از تحقیق روش. است گرفته انسانی) عمومی( و پیشرفت تحصیلی صورت

 مازندران استان غرب پرورش و آموزش ادارات در شاغل کلیه معلمان پایه ششم شامل آماری جامعه. است

 می پیشنهاد را 122 نمونه حجم ساختاری معادله آنجاییکه برای انجاماز . باشد می نفر 991  تعداد به

 نیز گیری نمونه روش. شد گرفته نظر در ششم پایه آموزگاران از نفر 122 نمونه حجم پژوهش این در کنند؛

 1 ترتیب به تحقیق این در اطالعات آوری گرد اصلی ابزار.  گرفت صورت ای طبقه تصادفی روش به

 و بوده ساخته محقق عمومی سالمت پرسشنامه همکاران، و هوی سازمانی سالمت استاندارد پرسشنامه

 آموزان دانش دروس علوم، فارسی و ریاضی کالسی معدل از تحصیلی پیشرفت متغیر گیری اندازه برای

پرسشنامه سالمت سازمانی استاندارد بوده و از روایی برخوردار بوده است؛  .شد استفاده منتخب معلمان

 پایایی از روش محاسبه روایی پرسشنامه سالمت عمومی از طریق روایی صوری و سازه بررسی گردید. برای

؛ و سالمت عمومی 27319سالمت سازمانی  شد و مقدار آن به ترتیب پرسشنامه استفاده کرونباخ آلفای

سالمت سازمانی بر پیشرفت تحصیلی و سالمت   که داد نشان حاصل های محاسبه شد. یافته 313/2

عمومی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سالمت عمومی نیز بر پیشرفت تحصیلی تاثیر مثبت و معنی 

بر  داری دارد. ضمن اینکه سالمت عمومی دانش آموزان نقش واسطه ای را در اثرگذاری سالمت سازمانی

 پیشرفت تحصیلی دارد. 

 

 ساختاری معادالت مفهومی؛ الگوی سالمت سازمانی؛ سالمت انسانی؛ پیشرفت تحصیلی؛ :ها واژه کلید

 

 

م(
دو

ل 
سا

ی )
الم

 اس
نی

سا
م ان

لو
ی ع

ص
ص

تخ
ی 

علم
له 

مج
 

ره 
ما

ش
61 

د 
جل

 /
6 

ر  
مه

  /
69

31
ص 

 /
63

1
- 

61
1

 



 611-631، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9163-1691 

       http://www.joih.ir  

 
 

281 
 

 مقدمه

 و گیرد عهده به را نوجوانانش و کودکان رسمی تربیت تا آورد می بوجود را آن اجتماع که است مهمی بسیار نهاد و سازمان مدرسه

 فرزندان تعلیم و تربیت مدرسه،. بدهد ایشان به نیاز مورد های رشته در و مختلف مقاطع و سطوح در را الزم معارف و ها مهارت

 امر و کند می ارضاء را جامعه نیازهای دهد، می گسترش و رشد را افراد امکانات دارد، عهده به تحصیلی مختلف مراحل در را جامعه

 آموزشی، سازمان یک عنوان به مدرسه (.1ص ،6911 همکار، و سرشت حلم) دارد عهده به کلی بطور را جهانی تمدن و فرهنگ

 است شایسته کمال تحقق برای بشر تکوین به کمک طریق بهترین و جامعه افراد وجودی های ظرفیت تعالی و گسترش مهم عامل

 به آدمی و است تکامل مسیر در حرکت سالمت، دینی، های آموزه در اینکه به عنایت با و( 6932 فرهنگی، انقالب عالی شورای)

 حسینی،)کرد خواهد هماهنگی و آرامش نشاط، احساس بگیرد، قرار تکامل مسیر در اگر نهایت، بی احساس با موجودی عنوان

 ایده .نمایند مراقبت خود سالمت و پیشرفت بر مستمر طور به بتوانند باید تربیتی نهادهای و ها سازمان منظور بدین  ؛(6919

 تکامل و رشد ارتقاء باعث سازمان پویایی در که کند می جلب شرایطی به را افراد توجه و نبوده جدیدی موضوع سازمان در سالمت

 مفهوم سازمانی سالمت مفهوم(.  1269 میسکل، و هوی از قل به ؛6313 میلس،)کند می جلوگیری سازمانی سالمت از یا و شده

 و متعهد کارمندان سالم، سازمانهای در. باشیم داشته سازمان سالمت از بزرگی تصویر دهد می اجازه ما به که است نظیری بی

 روانی، فیزیکی، لحاظ از سازمان سالمتی درحقیقت. برخوردارند باالیی عملکرد و روحیه از و هستند سودمند و شناس وظیفه

 انجام و آنها قابلیتهای به دادن رشد و نفعان، ذی شخصیت و تخصص، دانایی، به ارزشگذاری و ساالری شـــــایسته تعلق، امنیت،

 جو با مدرسه(. 6919 جاهد،)دارد بسزایی تاثیر سیستمی هر رفتار اثربخشی در خود های فراسیستم سوی از شده محول وظایف

 محیط با موفق صورت به هستند؛ هم با هماهنگی در 6نهادی و مدیریتی فنی، سطوح آن در که است ای مدرسه سالم، سازمانی

 می فراهم را بیشتر اثربخشی موجبات و برسد اهدافش به کند می سعی و کند می استفاده خود منابع از کرده، پیدا تطابق خود

 و دیگران به مفاهیم انتقال و سالمت ارتقاء در مهم بسیار انسانی منابع آموزان دانش اینکه به توجه با(. 1269 میسکل، و هوی)آورد

توجه به هر دو بعد  شود، می محسوب امر این تحقق برای مناسب محلی عنوان به مدرسه آنجاییکه از و باشند، می جامعه سالمت

جلوه ای از تحقق حیات طیبه، پاک و  6929مدارس در افق چشم انداز سالمت اعم از سازمانی و انسانی ضروری به نظر می رسد. 

فرصت های آموزشی و تربیتی مسیر این حرکت را باید هموار نمایند) شورای عالی  سالم اند و به عنوان کانون عرضه خدمات و

(. به تعبیری مدارس در صورتی خواهند توانست وظیفه خطیری را که به دوش آنهاست به نحو احسن انجام 6932انقالب فرهنگی، 

نی نیز برخوردار باشند و در مسیر تحقق آن تالش ( و از سالمت منابع انسا6919دهند که سازمان های سالم و پویایی باشند)جاهد، 

 نفسه فی که شود، می محسوب دارایی هایی  مدارس جمله از سازمانی هر سازمانی و سالمت منابع انسانی برای نمایند. سالمت

) دهد می قرار تاثیر تحت را...  اثربخشی و یادگیری، مانند دیگری مستقیم متغیرهای غیر و مستقیم طور به و هستند ارزشمند

سازمان های سالم و انسان های سالم دو مفهوم مکمل هم هستند. انسان سالم کسی است که  (.6931 همکاران، و زاده قشقایی

عالوه بر فقدان عالیم بیماری، برای حرکت در مسیر تحقق بیش ترین سرمایه ها و نیروهای بالقوه خویش در تالش باشد) حسنی 

و سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادی سودمند و موثر  (6932بافرانی و همکار، 

                                                           
2  . Technical, Managerial &  Institutional 
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(، در سیستم های سالم همه نیروها ضمن داشتن زندگی جاری و پویا در 6312(. به زعم سیندر و اندرسون)6919باشند)جاهد، 

به زعم (. 6331، 1بازخوردها و نیازها می باشند) فرووافحال فعالیت به سمت هدف مشترک هستند و دائماً پاسخگوی 

داللت بر این دارد که یک سازمان می تواند اثربخشی و سالمتی کارکنان خود را بهینه نماید و  سازمانی ( سالمت1222)9لینستروم

پیشنهاد می کند که به موازات  مفهوم سالمت سازمان(. 1262، 9از عهده چالش ها و تغییرات درونی و بیرونی برآید)بیواز و بیواز

 (.  1269، 1سود و منفعت سازمان، سالمتی کارکنان نیز یک هدف مهم برای سازمان محسوب گردد)رایا و پنییرسلوام

 در آن های چالش عهده از بلکه بماند، باقی و زنده محیط در تنها نه  که سازمانی عنوان به را سالم سازمان یک ،(6313) مایلز

او ویژگی های سالمت . نمود توصیف بخشد توسعه آن با مقابله و ماندن باقی برای را خود توانایی مداوم طور به و برآمده درازمدت

 منابع، کارگیری به قدرت، برابری حداکثر ارتباطات، شایستگی اهداف، بر تمرکز مساله، حل شایستگی سازمانی را شامل: سازگاری،

 به آن سودمندی اما بود، مدارس مورد در تفکر برای ابتکاری مایلز داند. چارچوب می نوآوری و استقالل روحیه، یگانگی، و انسجام

 سالمت گیری اندازه ناموفق های تالش از پس .نشد تثبیت خوبی به مدارس سازمانی سالمت گیری اندازه برای ای پایه عنوان

 نظام همه. شد جلب( 6319)همکارانش و پارسونز نظری های تحلیل سمت به توجه مایلز، سازمانی سالمت ابعاد به توجه با مدارس

 اساسی وظایف به ،(6319)همکارانش و پارسونز.  نمایند حل توسعه و رشد بقاء، برای را اساسی مشکل چهار باید اجتماعی های

 فنی، شامل کنترل از متفاوت سطح سه به همچنین،( 6311) پارسونز . نمودند اشاره دوام و انسجام هدف، به دستیابی انطباق،

 سطح. است آموزان دانش یادگیری -آموزش فرایند با رابطه در فنی سطح. نمود اشاره نیازها این به توجه با  نهادی و مدیریتی

 سطح. کنند می هماهنگ را ها تالش و دهند می اختصاص را منابع آنها. کند می کنترل را سازمان درونی وظایف مدیریتی

 بدین ترتیب یکی از پر .نیازمندند جامعه حمایت و مشروعیت به مدارس زیرا کند می مرتبط خود محیط با را مدرسه نیز سازمانی

 سالمت. شد داده توسعه و ارائه (6336؛ 6311همکارانش) و هوی توسط مدرسه سازمانی سالمت ابعاد بندی طبقه کاربردترین

 سیستم ای پایه نیازهای حیاتی اجزای این. شود می تعریف مدارس در تعامل الگوی هفت بوسیله بندی طبقه این در سازمانی

 (. 6336دهند) هوی و همکاران،  می نشان را مدرسه در کنترل و مسئولیت سطح سه و گفته پاسخ را اجتماعی

 

 (Hoy et al, 1991) همکاران و هوی مدرسه سازمانی سالمت ابعاد . 1شماره جدول

سطح 

 کنترل

 توضیح در باره ابعاد ابعاد سالمت 

یکپارچگی  نهادی

 نهادی

 و انسجام یگانگی، که ای گونه به خود مدیریت و محیط با سازگاری برای مدرسه توانایی

  .کند حفظ را اش آموزشی های برنامه تمامیت

                                                           
1 . Frueauff 
1.  Lindstrom 
1  .Biswas & Biswas 
5  .Raya & Panneerselvam 
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 توجه به ها آن ترغیب و خود فرادست، کارگزاران بر تاثیرگذاری برای مدیر قابلیت نفوذ مدیریت مدیریتی

 به نشدن وابسته و مراتبی سلسله اداری موانع با نشدن مواجه. مدرسه مسائل به بیشتر

 فرادستان نیروی

 به نسبت را او واقعی توجه و است همکارانه و باز حامی، دوستانه، که مدیر رهبری رفتار مالحظه گری 

  .دهد می نشان معلمان رفاه

 کاری روابط و کاری مناسبات کردن مشخص در مدیر مدارانه وظیفه و مند ساخت رفتار ساخت دهی 

 انجام های روش و عملکرد استانداردهای شغلی، انتظارات از او روشن تعریف و معلمان با

 کار

پشتیبانی  

 منابع

آموزشی مورد نیاز کالس درس تدارک دیده شود و مواد آموزشی جدید مورد نیاز  لوازم

 سهولت تهیه و در دسترس قرار بگیرد.در صورت درخواست  به 

اعتماد در میان کادر حرفه ای  و شوق، و شور بودن، باز دوستی، جمعی احساس روحیه روحیه فنی

است. معلمان همدیگر را دوست دارند، شغل خود را دوست دارند، به یکدیگر  مدرسه

 کمک می کنند 

تاکید  

 تحصیلی

 اشاره دارد به میزان تالش یک مدرسه برای دستیابی به برتری علمی.  علمی تاکید

 

(، رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی تعریف شده است و نه صرفاً عدم 6391سالمتی انسانی نیز توسط سازمان بهداشت جهانی)

زندگی مهیج، خالق و رضایت بخش. بیماری یا داشتن معلولیت. سالمتی فرایندی است برای خود پاداش دهی مورد نیاز برای 

سالمتی دانش آموزان به عبارتی دیگرخود تحقق یابی کامل آنان است. خود شکوفایی آنچنان که بوسیله آبراهام مزلو، نظریه 

(. سالمتی در واقع رفاه مطلوب و بهینه ای است که به 1222پردازی شده گرایشی در جهت تحقق یافتن خود است)ناکامورا، 

ندگی کمک می کند. در واقع، سالمتی همان طور که اشاره شد فراتر از فقدان بیماری و ناخوشی است. هر چند که فراغت کیفیت ز

  سالمتی (. سالمتی مفهومی چند بعدی است. ابعاد سالمتی عبارتند از: 1262، 1از بیماری نیز برای سالمتی بسیار مهم است)کربین

 تعریف اینگونه سالمت روان را ،(6331)تودور(.  1262) کربین، 66معنوی و 62اجتماعی ،3جسمی ،1فکری عقالنی ،1روانی عاطفی

 ی شیوه روان، سالمت. است دردسر وجود بدون و وری بهره شادی، با همراه کردن زندگی توانایی شامل روان سالمت: کند می

 را شاد گرایش و گرانه مالحظه رفتار خلقی، یکنواختی حالت هستند، راضی و شاد موثر، که هایی انسان دنیاست، با آدمی سازگاری

 است قادر و شناسدمی باز را هایشتوانایی فرد آن در که است رفاه از حالتی روان بهداشت (.6913 پریس، لطافتی) کنند می حفظ

                                                           
6 . Corbin 
7.  Mental Emotional  
8.  Intellectual 
9.  Physical 
20.  Social 
22.  Spritual 
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 دیگران با و کند ایفا نقشی خود اجتماع برای باشد، سازنده و مفید شغلی نظر از کند، مدارا زندگی معمول فشارهای و هااسترس با

 آسیب یادگیری درگیر های سیستم و مغز به که  است هایی بیماری از رها فکری سالمت با باشد. فردی داشته همکاری و مشارکت

 را مطلوب عملکرد و روزانه زندگی کیفیت ارتقاء منظور به اطالعات از استفاده و یادگیری برای الزم توانایی فردی چنین.  زنند می

 مهارت و دانش و مدبرند فکری، سالمت با افراد. است یادگیری برای قوی تمایل و کنجکاوی حس داشتن فکری، سالمتی. دارد

 می مشاهده متفاوت های دیدگاه از را مسائل باز، ذهن حفظ ضمن و برند می کار به زندگی واقعی شرایط در را خود تحصیلی های

 نیاز مورد هایی که برای حفظ شرایط بدن در حالت ایده آل  جنبه از یک هر به فیزیکی یا جسمی سالمتی(.  1262کنند)کربین، 

پذیری بدن  انعطاف و استقامت عروق، و قلب سالمت برای ورزش کافی مقدار و سالم غذایی رژیم یک است، اشاره دارد. مصرف

انواع احساسات جسمانی مانند سرگیجه، درد، ... تشکیل شده است و برای نیل به این هدف ضروری است. عالئم سالمت فیزیکی، از 

 دهنده نشان فیزیکی سالمتی (. 1266، 61دربردارنده ادراکات، احساسات و باورهای فرد در مورد وضعیت جسمانی است)کینگ

 فراهم را فراغت اوقات از مطلوب استفاده توان چنین هم و بوده روزانه های خواسته رفع در موثر عملکرد برای شخص یک توانایی

(. برخورداری دانش آموز از غذای کافی و مناسب، توجه به بهداشت دانش آموز، توجه به خواب و استراحت 1262آورد)کربین،  می

کافی، درنظرگیری تفریحات سالم برای دانش آموز و تامین آرامش خاطر وی از جمله مسایلی هستند که والدین می بایست در 

رشد، تکامل و سالمت فیزیکی فرزندان خود مورد توجه قرار دهند. در محیط های آموزشگاهی نیز دقت نظر در مواردی چون جهت 

توجه به اعمال و کنش های بدنی، شناخت تفاوت های موجود در میزان رشد، توجه و مراقبت های فردی در سالمت جسمی دانش 

(. سالمت اجتماعی به وجود ارتباط میان افراد یا همان جامعه پذیری، 6911کار، آموزان بسیار مفید خواهد بود)حلم سرشت و هم

لذت بردن از بودن در میان دوستان، پشتیبانی شدن از سوی خانواده و بستگان و دوستان را در بر می گیرد. بعد اجتماعی سالمت 

ر شخص از خود به عنوان عضوی از یک جامعه در برگیرنده سطوح مهارت های اجتماعی، عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت ه

 با فردی بین بخش رضایت ای رابطه ایجاد فرد برای توانایی شامل اجتماعی (.  سالمت6919بزرگتر است) سجادی و صدرالسادات، 

کربین،  انواع موقعیت هاست) در مناسب عمل و های اجتماعی مختلف موقعیت با انطباق برای خود توانایی همچنین. است دیگران

(، افراد سالم، زندگی را هدفدار می بینند و مرتب درحال رشد و تغییر هستند و سطوح باالیی از 1222(. به زعم کییز)1262

رضایت اجتماعی را دارا هستند، احساس تعلق به اجتماع اطرافشان دارند، و احساس می کنند دیگران برای آنچه آنها انجام می 

 (.  6939اصل و پیله وری، دهند ارزش قائلند) زاهدی 

 ایجاد برای فرد آورد و  می ارمغان زندگی به را برای هدف هایی است که ارزش و باورها از ای مجموعه کشف شامل معنوی سالمتی

 فرایندی واقع در معنوی (. سالمت1262است) کربین،  نیازمند آن به خود باورهای و عقاید اساس بر عمل و ارزشی سیستم یک

 منبع یک به اعتقاد در است (.  معنویت6911 ناکامورا،)است اعمال و عقاید انسجام جستجوی در فرد آن طریق از که پویاست

است. معنویت بر این ایده استوار است که اعتقاد به یک نیرو یا  قدرت الهی می تواند زندگی ما را در میان  قدرت از داخلی

(، سالمت 1229(. گومز و فیشر)1221، 69ناراحتی های عاطفی روانی متعادل نماید) نیکولزفشارهای روزمره زندگی، بیماری ها و 

                                                           
21 . King 
21 . Nichols 
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معنوی را حالتی از بودن، واکنش احساسات مثبت، رفتارها و شناخت ارتباط با خود و دیگران، و یک نیروی ماورایی و فطرت است 

یی، عشق، احترام، نگرش مثبت، آرامش، توازن درونی که فرد متمایل به احساس هویت، کمال، رضایت مندی، لذت خرسندی، زیبا

دهد که ابعاد سالمت اعم از انسانی  می نشان اخیر تحقیقات های یافته(. 6931هدف و جهت زندگی می شود)سام آرام و همکاران، 

در پژوهشی نشان دادند ( 6932و سازمانی بر عملکرد تحصیلی فعال و پیشرفت تحصیلی اثرگذارند. استادیان، قنواتی و کجباف نژاد)

 های زمینه در نوجوانان توانایی رشد مناسب بستر افزایش خوشحالی، احساس شادکامی، افزایش افزایش و روان سالمت که بین

 تحصیلی عملکرد نتیجه در و تالش میزان و امیدواری افزایش جسمی، فرسودگی کاهش فردی، بین موثر روابط ازجمله مختلف

دارند. شفیعی،  باالتری تحصیلی پیشرفت  دارند، باالتری روان سالمت که نوجوانانی. دارد وجود داری معنی و مثبت رابطه باالتر

 بر منفی تاثیرات روان و اعصاب داروهای و مخدر مواد الکل، سیگار، مصرف ( نشان دادند که فراوانی6936و قادری) شمسی

 آرامی تن تمرینات و آموزش ( نشان دادند که6936نظری)  درتاج و شاه کارگر، قریشی، رضایی کالنتر .داشت تحصیلی پیشرفت

رابطه معنی ( نیز نشان دادند که 6931می شود. طیبی و همکاران) نوجوانان تحصیلی پیشرفت افزایش و اضطراب کاهش موجب

 مؤید مطلوب، معنوی سالمت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان وجود دارد. در واقع  وجود پیشرفت با معنوی داری بین سالمت

 کوچک علیزاده و نمازی، می شود. تحصیلی بهتر عملکرد روحی موجب دغدغه های نداشتن و ذهن آرامش و آسودگی آن است که

 و افسردگی اجتماعی، عملکرد همچون عمومی سالمت های مولفه و هیجانی هوش های مولفه بین ( که6939طالمی)  زاده

( نیز نشان 1226)69مرکز توسعه آموزش. گردد تحصیلی سطح ارتقای به منجر میتواند که دارد؛ وجود مثبت همبستگی اضطراب

دادند که دانش آموزانی که احساس پذیرفته شدن، ارزشمند بودن و امنیت داشته باشند، آمادگی آنان برای یادگیری به طور قابل 

 احساس عاطفی و جسمی لحاظ به که آموزانی دانش تحصیلی تپیشرف که داد ( نیز نشان1221)61توجهی افزایش می یابد. بری

 ابعاد به مربوط های ( نیز در پژوهشی تایید نمودند که فعالیت1221)61یابد. سازمان بهداشت جهانی می بهبود کنند، می سالمت

 قراری بی و ها تنش کاهش تحصیلی، پیشرفت بهبود شناختی، عملکرد افزایش به منجر فیزیکی های فعالیت نظیر انسانی سالمت

 یاد بهتر تر سالم آموزان دانش که است داده نشان (1266)61باچ پژوهش درس خواهد شد. نتایج کالس در نشستن از ناشی های

نیز در پژوهشی نشان دادند که محیط فیزیکی سالم و محیط روانی (، 1269آمریکا) 61گرفت. انجمن سالمت مدارس خواهند

 اجتماعی سالم، منجر به افزایش سالمت دانش آموزان و کارکنان می شوند و این امر نیز منجر به پیشرفت تحصیلی می گردد.  

در پژوهشی نشان داد که ( 6913همچنین سالمت سازمانی مدرسه نیز موجب ارتقاء عملکرد تحصیلی می گردد. تقی پوردهکردی)

( 6936)همکار و آبادی زینبین سالمت سازمانی دبیرستان های پسرانه و موفقیت تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.  

 و ها نگرش بر گذاری تاثیر با سازمانی نتایج نشان داد که سالمت .پرداختند تحصیلی پیشرفت و مدرسه سازمانی سالمت بررسی به

 پیشرفت از آموزان دانش سالم مدرسه در. باشد موثر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر تواند می معلمان فرانقشی های رفتار

 ششم پایه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و سازمانی سالمت بین رابطه بررسی ( به6939رشیدی)  .برخوردارند باالتری تحصیلی

                                                           
21 . Education Development Center 
25 .Berry 
26 . World Health Organization 
27 . Basch 
28 . American School Health Association 
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 دانش تحصیلی پیشرفت با آن های مؤلفه و سازمانی سالمت بین که بود آن از حاکی آمده بدست پرداخت.  نتایج مدارس ابتدایی

نشان دادند که جوسازمانی سالم مدرسه، سهم قابل توجهی  (6332)  بلیز و تارتر هوی،آمد.  بدست معناداری و مثبت رابطه آموزان

 هنگ هنگ کشور مدارس در سالمت ترویج برنامه ارزشیابی به پژوهشی طی( 1221)موون و لگر را در موفقیت تحصیلی دارد. لی،

نتایج نشان داد که این برنامه با توجه به شاخص هایی همچون خط مشی های سالمت موجب بهبود ابعاد سالمت در  .پرداختند

یشرفت تحصیلی نیز رابطه بین سالمت سازمان و پ (1266) دانش آموزان و هم تغییر در موفقیت تحصیلی می گردد.  بروسناهان

دروس ریاضی و خواندن را نشان داد. به همین ترتیب تحقیقات قابل توجهی ارتباط نزدیک بین سالمت عمومی دانش آموزان و 

موفقیت تحصیلی؛ سالمت سازمانی و موفقیت تحصیلی را نشان دادند. همچنین پژوهش هایی نیز اثرگذاری سالمت سازمانی 

نش آموزان و کارکنان را نشان دادند. بر اساس پژوهش های فوق روابط علی زیر را می توان در مدرسه بر ابعاد سالمت عمومی دا

 نظر گرفت: 

 

 است:  گردیده مطرح زیر های فرضیه فوق مفهومی مدل به توجه با راستا این در

 .دارد دار معنی و مثبت تاثیر سالمت سازمانی بر سالمت انسانی: اول فرضیه

  .دارد دار معنی و مثبت تاثیر پیشرفت تحصیلی بر انسانیسالمت : دوم فرضیه

 .دارد دار معنی و مثبت تاثیر پیشرفت تحصیلی سالمت سازمانی بر : سوم فرضیه

  سالمت سازمانی بر پیشرفت تحصیلی دارد.  اثرگذاری در را واسطه ای نقش سالمت انسانی: چهارم فرضیه

 تحقیق شناسی روش

روش تحقیق متغیرهای سالمت سازمانی، سالمت انسانی و پیشرفت تحصیلی بوده است. لذا  میان علّی روابط تعیین پژوهش هدف

 روابط درباره هاییفرضیه آزمون برای جامع رویکرد یک ساختاری معادله یابی مدلاز نوع همبستگی؛ طرح معادله ساختاری است. 

. (6911 هومن) است شده نامیده علّی یابی مدل کوواریانس، ساختاری تحلیل گاه که است مکنون و شده مشاهده متغیرهای

متغیرهای مکنون بیانگر یک سری سازه های تئوریک هستند مانند مفاهیم انتزاعی که مستقیماً قابل مشاهده نیستند و به طور غیر 
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ه، مصاحبه ها یا مشاهدات جمع مستقیم و به واسطه متغیرهای آشکار از طریق ابزارهای مختلف گردآوری داده ها از جمله پرسشنام

تقسیم می شوند. متغیرهای مکنون برونزا متغیرهای  12و برونزا 63آوری می شود. متغیرهای مکنون خود به دو نوع؛ متغیرهای درونزا

مکنونی هستند که علت تغییرات آن ها خارج از مدل است و بر متغیرهای دیگر تاثیر می گذارند. متغیرهای برونزا متغیرهایی 

هستند که از سایر متغیرهای مدل تاثیر می پذیرند. مدل ساختاری به بررسی رابطه میان متغیرهای مکنون )برونزا و درونزا( می 

 مدل در(. برای بررسی برازش داده ها با متغیرهای مکنون  از مدل اندازه گیری استفاده شد. 6931پردازد) رامین مهر و چارستاد، 

 .شوند می محسوب درونزا تحصیلی پیشرفت و انسانی عمومی سالمت های متغیر و برونزا متغیر سازمانی سالمت تحقیق مفهومی

 برخی از قواعد که در میان اکثریت صاحب نظران مورد توافق و پذیرش واقع گردیده، ذکر شده است: 9در جدول شماره 

 ساختاری معادالت های مدل ارزیابی برای  قواعد .  2جدول شماره 

 برازندگی قابل قبول برازندگی خوب اختصار معادل فارسی

 CFI 2731 ≤ CFI ≤ 6722 2732 ≤ CFI < 2731 16شاخص برارزش تطبیقی

 GFI 2712 ≤ GFI ≤ 6722 2712 ≤ GFI < 2732 11شاخص نیکویی برازش

 IFI 2712 ≤ IFI ≤ 6722 2711 ≤ IFI < 2712 19شاخص برازش افزایشی

مجذور تقریب میانگین ریشه 

 19خطا

RMSEA RMSEA<2/21  RMSEA< 2762 

 11شاخص خی دو بر درجه آزادی
   

ریشه میانگین مجذورات باقی 

 مانده

RMR RMR ≤ 2/21 RMR ≤ 2/62 

 

 مورد نفر بوده است. از آنجاییکه در 991مازندران به تعداد  استان مدارس غرب آموزگاران پایه ششم  کلیه شمال آماری جامعه

 از نقل به ؛6333 همکاران، و کالم مک)زعم به اما. ندارد وجود اجماعی محققان میان در ساختاری؛ معادالت در الزم نمونه حجم

 معادله انجام برای( 6936 حبیبی، از نقل به ؛1262 کالین، ؛1221 گلداشتاین، و شه ؛1229 جکسون،)  ؛(همکار و مهر رامین

نفر از آموزگاران پایه ششم در نظر گرفته شد.  122پژوهش حجم نمونه  این کنند؛ در می پیشنهاد را 122 نمونه حجم ساختاری

روش نمونه گیری نیز به روش تصادفی طبقه ای صورت گرفت. بر این اساس نسبت نمونه به جامعه محاسبه گردید و برای به دست 

 (122÷  991=  11/2آمدن تعداد نمونه این نسبت در تعداد آموزگاران هر منطقه ضرب گردید) 

                                                           
29 . Endogenous 
10.  Exogenous 
12.  Comparative Fit Index (CFI) 
11.  Goodness of Fit Index (GFI) 
11 . Incremental fit index(IFI) 
11 . Root Mean Squerd Error Of Approximation]]]] 
15.Chisquare to df ration   
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پرسشنامه استاندارد سالمت سازمانی هوی و همکاران، پرسشنامه  1به ترتیب  تحقیق این در اطالعات آوری گرد اصلی ابزار 

سالمت عمومی محقق ساخته بوده و برای اندازه گیری متغیر پیشرفت تحصیلی از معدل کالسی دانش آموزان معلمان منتخب 

 استفاده شد. 

( 6911گردیده؛ بوسیله عالقه بند)  تهیه همکاران و هوی توسط بار نخستین مذکور پرسشنامهپرسشنامه سالمت سازمانی: 

 ساخت ،(گری مالحظه) رعایت علمی، تأکید روحیه، بعد 1 در( نهادی اداری، فنی،)سطح سه دارای ترجمه گردید. این پرسشنامه

 آموزگاران توسط باشد که می لیکرت ای گزینه 1قالب  در گویه  99  شامل و نهادی یگانگی مدیر، نفوذ منابع، حمایت ، دهی

گردید. روایی این پرسشنامه توسط دکتر عالقه بند تایید گردیده و در بسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی مورد استفاده  تکمیل

؛ 329/2؛ 169/2؛ 323/2؛ 399/2؛ 161/2قرار گرفته است. در این پژوهش ضریب پایایی خرده مقیاس ها و کل آزمون به ترتیب 

 محسابه گردید.  319/2و  119/2؛ 319/2

 مقیاس این. است شده استفاده ساخته محقق پرسشنامه از متغیر، این سنجش برایآموزان:  دانش عمومی سالمت رسشنامهپ

 شد خواسته مدیران از. سنجد می را معنوی و اجتماعی جسمی، فکری، عاطفی، سالمت بعد پنج که است شده تشکیل گویه 11 از

روایی پرسشنامه مذکور از دو روش روایی محتوایی و . کنند بندی درجه لیکرت مقیاس براساس را آموزان دانش سالمت میزان تا

 =RMSEA= 2/211 , IFI= 2/31, GFIتحلیل عامل تاییدی روایی سازه را تایید نمودند) روایی سازه مورد بررسی قرار گرفت. 

 313/2و  161/2؛ 121/2؛ 129/2؛ 166/2؛ 161/2(. در این پژوهش ضریب پایایی خرده مقیاس ها و کل آزمون به ترتیب 2/31

 بدست آمد. 

 تحصیلی سال در ششم کالس معدل دروس علوم؛ ریاضی و فارسی از تحصیلی پیشرفت گیری اندازه برایتحصیلی:  پیشرفت

 بیشتر، مقایسه امکان آوردن فراهم برای. بودند منتخب معلم آموزان دانش حقیقت در آموزان دانش این. گردید استفاده 39-31

 .شدند تبدیل T نمره به منفی عالمت حذف برای و Zاستاندارد نمره به نمرات کلیه

سازی معادالت ها و بررسی روابط علّی متغیرهای موجود در تحقیق از مدلآزمون فرضیهها: های پژوهش و تحلیل دادهیافته

 ارائه می گردد.  Lisrel1719ساختاری با استفاده از نرم افزار 

 نرمال بودن متغیرها نتایج آزمون

پیش از آنکه روابط بین متغیرها را آزمون کنیم الزم است تا نرمال بودن متغیرها را بررسی کنیم. یکی از روش های بررسی ادعای 

 ، نشان داده شده است. 9اسمیرنوف است. نتایج این آزمون در جدول شماره –نرمال بودن توزیع متغیر استفاده از آزمون کولموگروف

 توزیع نرمال متغیرها . 5ول شماره جد

 معنی داری کولموگروف اسمیرنوف مولفه

 27211 17111 سالمت انسانی

 27621 17216 سالمت سازمانی

Test distribution is Normal. 
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 بـین روابـط) تحقیـق فرضیات بررسی به دیاگرام مسیر تحلیل تکنیک از استفاده با مرحله این در: مفهومی الگوی برازش آزمون

 و اسـتاندارد تخمین ضرایب 1 و 6 های شکل در. پردازیم می تحقیق های سازه بین روابط آزمون به:  پرداختیم( مکنون متغیرهای

 نماید.  می مشاهده را پژوهش ساختاری مدل داری معنی اعداد

 

 

 .  ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش2شکل شماره
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 مدل ساختاری پژوهش tداری معنی .   اعداد3شکل شماره

 
ی بین تمامی مؤلفه ها که در مدل ابتدایی تحقیق آمده بود مثبت و معنادار  بر اساس مدل نهایی، به وضوح دیده می شود که رابطه

اری های برازندگی مدلهای معادالت ساخت گردد. شایان ذکر است که یکی از بهترین شاخص است. بنابراین مدل تحقیق تأیید می

هایی که برازندگی خوبی داشته  (است. این مقدار که برای مدلRMSEAشاخص برازندگی ریشه میانگین مجذورات تقریب خطا )

باشند از  21/2هایی که عدد میانگین خطای مجذورات آنها بیشتر از مقدار  باشد. از این رو مدل 21/2باشند، باید مقداری کمتر از 

 9شاخص دیگر برازندگی حاصل تقسیم مقدار کای دو بر درجه آزادی است؛  که این مقدار باید کمتر از برازش ضعیفی برخوردارند. 

محاسبه شده است. بنابراین مقدار حاصل تقسیم کای دو  11و درجه آزادی  191711دو  باشد. با توجه به خروجی لیزرل مقدار خی

( مقدار  11CFIبرازش مقایسه ای )که مقدار قابل قبولی است.  باشد   می 1719بر درجه آزادی برای مدل مفهومی پژوهش برابر با 

( مقدار RMSEA، ریشه میانگین مجذورات تقریب خطا )2736(نیز   NFI 11؛  شاخص) 2713(  11GFI؛  نیکویی برازش) 2739

 مقدار قابل قبولی را دارند که این امر نشان دهنده آن است که داده ها برازش خوبی با مدل دارند. ؛ 21/2آن کمتر از 

 

 

                                                           
16 . Comorative Fit Index  
17 . Goodness of Fit Index  
18 . Normed Fit Index 
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 .دارد دار معنی و مثبت تاثیر سالمت سازمانی بر سالمت انسانی: اول فرضیه

داری بین متغیر سالمت سازمانی و سالمت انسانی برابر ؛  عدد معنی9و  1های های معادالت ساختاری در شکلمطابق با خروجی

است؛ از این رو فرضیه تایید می گردد. بنابراین سالمت سازمانی دارای اثر مثبت،  6731می باشد که این مقدار بزرگتر از  1729با 

 مستقیم و معناداری بر سالمت دانش آموزان است. 

  .دارد دار معنی و مثبت اثیرت پیشرفت تحصیلی بر سالمت انسانی: دوم فرضیه

داری بین متغیر سالمت انسانی و پیشرفت تحصیلی برابر ؛  عدد معنی9و  1های های معادالت ساختاری در شکلمطابق با خروجی

بت، است؛ از این رو فرضیه تایید می گردد.  بنابراین سالمت انسانی دارای اثر مث 6731می باشد که این مقدار بزرگتر از  9769با 

 مستقیم و معناداری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. 

 .دارد دار معنی و مثبت تاثیر پیشرفت تحصیلی سالمت سازمانی بر : سوم فرضیه 

داری بین متغیر سالمت سازمانی و پیشرفت تحصیلی ؛  عدد معنی9و  1های های معادالت ساختاری در شکلمطابق با خروجی

است؛ از این رو فرضیه تایید می گردد. بنابراین سالمت سازمانی دارای اثر  6731شد که این مقدار بزرگتر از می با 1799برابر با 

 مثبت، مستقیم و معناداری بر پیشرفت تحصیلی است. 

  سالمت سازمانی بر پیشرفت تحصیلی دارد.  اثرگذاری در را واسطه ای نقش سالمت انسانی: چهارم فرضیه

واسطه ای متغیر سالمت انسانی، از خروجی معادالت ساختاری بهره گرفته شد.  در بررسی روابط میـان متغیرهـا برای بررسی نقش 

با وجود نقش متغیر میانجی بایستی اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثر کل مورد بررسی قرار گیرند. اثر کل از مجموع اثر مسـتقیم و 

-ای متغیر میانجی پذیرفته میر غیر مستقیم بیشتر از اثر مستقیم باشد، نقش واسطهآید. در صورتی که اثغیر مستقیم به دست می

 در جدول زیر اثر مستقیم، غیر مستقیم و اثر کل بین متغیرهای سالمت سازمانی و پیشرفت تحصیلی محاسبه شده است.شود. 

 

 ش. جدول اثرات مسقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوه1جدول شماره 

 اثر کل
اثر غیر 

 مستقیم

اثر 

 مستقیم

 مسیر

 از متغیر به متغیر

 سالمت سازمانی پیشرفت تحصیلی 2761 27619 27919

 

و اثر غیر  2761همانطور که از جدول شماره مشخص است،  اثر مستقیم متغیر سالمت سازمانی بر پیشرفت تحصیلی برابر با 

به دست آمد. الزم به توضیح است که؛ اثر غیر مستقیم به  27619مستقیم متغیر سالمت سازمانی بر پیشرفت تحصیلی برابر با 

( و ضریب مسیر سالمت انسانی بر 2791تغیر سالمت سازمانی بر سالمت انسانی)صورت حاصلضرب ضریب مسیر) اثر مستقیم( م
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( 27619( به دست آمده است. با توجه به اینکه اثر غیر مستقیم سالمت سازمانی بر پیشرفت تحصیلی)2793پیشرفت تحصیلی )

گذاری سالمت سازمانی بر پیشرفت ( است؛ در نتیجه نقش واسطه ای متغیر سالمت انسانی در اثر2761بیشتر از اثر مستقیم )

 تحصیلی تایید و فرضیه چهارم پذیرفته می شود. 

 بحث و نتیجه گیری

 رضایت و سالم زندگی برای انسان بالقوه استعدادهای همه رساندن فعلیت به زمینه که تکاملی است فرایندی پرورش و آموزش

 و عاطفی روانی، اجتماعی، فیزیکی، های جنبه تمام ارتقاء و دادن رشد فرصت آموزان دانش طریق آن از و نموده فراهم را بخش

 نوجوانان و کودکان رسمی تربیت تا آورد می بوجود را آن اجتماع که است مهمی بسیار نهاد و سازمان مدرسه. دارند را شان عقلی

 و پایدار هنگامی تنها اجتماعی هر. دهد آموزش آنان به مختلف  سطوح در را الزم معارف و ها مهارت و گیرد عهده به را جامعه

 نیز مهم این به نیل برای و باشد خویش اعضای کلیه پرورش فکر همیشه که بود خواهد پیشرفت و رشد حال در پیوسته و مترقی

 می الزم، امکانات و مسئوالن وجود از برخورداری صورت در مدرسه. ندارد اختیار در را دیگری موثرتر و مثبت وسیله مدرسه، جز

 از توجهی قابل بخش که آنجا از(.  6911 همکار، و سرشت حلم) آورد فراهم آموزان دانش برای را پاکی اجتماعی محیط تواند

 جایگاه از مهم، و حساس اجتماعی نظام یک عنوان به مدارس که نمود ادعا توان می گیرد، می صورت مدارس در آموزش فرآیند

 طیف  در طوریکه به دارند آن افراد سالمت و  جامعه هر آینده در حیاتی و مهم نقش مدارس(. 6919 جاهد،)برخوردارند خاصی

 (. مدارس1269است) انجمن سالمت مدارس آمریکا،  شده ثابت سالمت و آموزش بین مثبت همبستگی ها، پژوهش از ای گسترده

 سازمان. دهند انجام نحواحسن به آنهاست، دوش به که را خطیری وظیفه توانند می باشند، پویایی و سالم سازمانهای که صورتی در

 سازمان یک مدرسه(. 6919 جاهد،)باشند موثر و سودمند و کنند کار و بمانند آنجا در می خواهند افراد که است جایی سالم

 منزله به مدرسه سازمانی سالمت. دارد ای ویژه اهمیت سازمان، یک عنوان به مدرسه سازمانی سالمت و شود می تلقی آموزشی

 آن اعضای که است مکانی سالم مدرسه یک. است مداوم بهبود و رشد و موثر طور به خود وظایف دادن انجام برای مدرسه توانایی

 از نقل به ،6336 همکاران، و هوی)باشند موثر و سودمند افرادی و کنند کار بمانند، آنجا در خواهند می هماهنگی داشتن ضمن

 ارتقاء برای امن محملی و داشته را اجتماعی ارزش ترین عالی رسمی، سازمان یک عنوان به مدرسه لذا(. 11 ص ،6936 آبادی، زین

  .است جامعه سالمت ارتقاء تبع به معلمان، آموزان، دانش سالمت

بهبود سالمت سازمانی مدارس نه فقط به خودی خود برای فهم شرایط آموزشی و پویایی آن اهمیت دارد، بلکه پیش بینی کننده 

شاخص های اثربخشی نظام آموزش مدرسه ای می باشد. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که جو سازمانی سالم با سالمت مدرسه، 

شاخص پیشرفت تحصیلی به عنوان مهم ترین شاخص اثربخشی نظام آموزشی همچنین با اثربخشی معلمان و ارتقاء عملکرد آنان؛ 

(. همچنین تحقیقات امروزه نشان می دهد که سالمت سازمان با انسان گرایی، 6936ارتباط معنی داری دارد) زین آبادی و رضایی7 

مدرسه ارتباط مثبت دارد. سرانجام، به نظر مشارکت معلمان در تصمیم گیری، فرهنگ قوی مدرسه، اوناع شاخص های اثربخشی 

می رسد که سالمت سازمان رابطه معناداری با بیگانگی کمتر دانش آموزان، میزان ترک تحصیل کمتر و تعهد بیشتر دانش آموزان 

الم آموزشی (. توجه به ابعاد سالمت انسانی نیز به نوبه خود حائز اهمیت بوده و به برقراری محیط س1221دارد)هوی و میسکل، 

فعالیت های (.  1266نتایج پژوهش ها نشان داده است که دانش آموزان سالم تر بهتر یاد خواهند گرفت) باچ، کمک خواهد نمود. 
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مربوط به ابعاد سالمت انسانی نظیر فعالیت های فیزیکی منجر به افزایش عملکرد شناختی، بهبود پیشرفت تحصیلی، کاهش تنش 

شی از نشستن در کالس درس، افزایش اعتماد به نفس، سالمت روان و پرورش مهارت های اجتماعی از طریق ها و بی قراری های نا

برنامه تغذیه سالم از بعد توجه به سالمت انسانی نیز مهم خواهد همچنین (. 1221کار تیمی خواهد شد) سازمان بهداشت جهانی، 

درسه صبحانه می خورند، سیالی کالمی بهتر و نمره ریاضی باالتر و کودکانی که در مبود. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که 

(.  محیط یادگیری مطلوب ضمن ایجاد انگیزه 1269عملکرد بهتری در آزمون های استاندارد، دارد) انجمن سالمت مدارس آمریکا، 

ژوهش نشان داد که سالمت سازمانی و لذت یادگیری فرایند یادگیری را تسهیل نموده و سالمت را تضمین می نماید. نتایج این پ

اثر مثبت و معنی داری بر سالمت انسانی و پیشرفت تحصیلی دارد. همچنین سالمت دانش آموزان نیز دارای اثر مثبت و معنی 

داری بر پیشرفت تحصیلی آنان دارد. نقش واسطه ای سالمت انسانی در اثرگذاری سالمت سازمانی بر پیشرفت تحصیلی مورد تایید 

 ؛ کالنتر(6936)(؛ شفیعی و همکاران6932ار گرفت. در این راستا نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های استادیان و همکاران)قر

؛ (1221) ؛ بری(1226) آموزش توسعه ؛ مرکز(6939) ؛ نمازی و همکاران(6931)همکاران و (؛ طیبی6936) قریشی و همکاران

( مبنی بر اثرگذاری سالمت عمومی دانش 1269)آمریکا  مدارس سالمت ؛ انجمن(1266) باچ ؛ (1221) جهانی بهداشت سازمان

آموزان بر پیشرفت تحصیلی و بهبود عملکرد شناختی آنان همسویی دارد. همچنین با نتایج پژوهش های تقی پور 

) ؛ بروسناهان(1221)همکاران(؛  لی و 6332)  هوی و همکاران(؛  6939رشیدی) .؛(6936)همکار و آبادی زین(؛ 6913دهکردی)

مبنی بر اثرگذاری سالمت سازمانی مدرسه بر پیشرفت تحصیلی همسویی دارد. در سیستم اجتماعی حساس و بسیار مهم  (1266

مدرسه؛ مدیران مدارس و همچنین معلمان مسئولیت ارتقاء سالمت سازمانی را بر عهده دارند. و بدین ترتیب توانایی یک مدیر برای 

فرهنگ مثبت یادگیری و ارتقاء سالمت حیاتی است. آگاهی مدیران نسبت به پیامدهای مهم سالمت سازمانی و سالمت ایجاد 

انسانی اعم از بهبود پیشرفت تحصیلی؛ پیشگیری از خشونت؛ توسعه سالمت دانش آموزان؛ حفظ و نگهداری معلمان به تبدیل 

 ید. مدارس مولد با کارایی باال کمک قابل توجهی می نما

 

 منابع

(. بررسی رابطه شادکامی و سالمت روان در بین دانشجویان 6932استادیان، مریم و قنواتی، بهمن و کجباف نژاد، هادی) -

 . 691-691(. 1)61، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمیدانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان. 

 .92-19، 11تدبیر، شماره (. سازمان سالم. ماهنامه 6911بنی اسدی، حسین) -

(. بررسی رابطه سالمت سازمانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه 6913تقی پوردهکردی، اکبر)  -

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه عالمه طباطبایی.13-11شهر کرد در سال تحصیلی 

 . 16-61، 613امه تدبیر، شماره (. سالمت سازمانی، ماهن6919جاهد، حسینعلی) -

 (. آموزش کاربردی لیزرل. چالوس: انتشارات پارس مدیر. 6936حبیبی، آرش) -

(. منظومه باورهای بنیادین انسان سالم از دیدگاه قرآن. فصلنامه 6932حسنی بافرانی، طلعت و مهدوی راد، محمدعلی) -

 .611-616(، 66)1فلسفه دین، 
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 . مشهد: دانشگاه فردوسی.بررسی مقدماتی اصول روانشناسی اسالمی(،  6919حسینی، ابوالقاسم )  -

 . تهران: انتشارات چهر.بهداشت مدارس(. 6911حلم سرشت، پریوش و دل پیشه، اسماعیل) -

 روش تحقیق کمی با کاربرد مدلسازی معادالت ساختاری )نرم افزار لیزرل(.(. 6931رامین مهر، حمید و چارستاد، پروانه) -

 رمه.تهران: نشر ت

 ششم آموزان دانش بین در مطالعه) آموزان دانش تصحیلی پیشرفت و مدارس سازمانی (. سالمت6939حسن)7 رشیدی -

 روانشناسی، و تربیتی علوم در پایدار توسعه ملی کنفرانس دومین ،(هوشمندسازی وضعیت اساس بر مهاباد شهر ابتدایی

 مرتضوی. حکمت سروش اسالمی تحقیقات و مطالعات مرکز تهران، فرهنگی، و اجتماعی مطالعات

فصلنامه برنامه ریزی (. فراتحلیلی بر مطالعات مربوط به سالمت اجتماعی. 6939زاهدی اصل، محمد و پیله وری، اعظم)  -
 .621-16(، 63)1، رفاه و توسعه اجتماعی

تدوین و اصالح یک (. سالمت سازمانی مدرسه و پیشرفت تحصیلی: 6936زین آبادی، حسن رضا و رضایی، مرادعلی) -

 .32-11(، 92)1الگوی علی. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 

(. 6931سام آرام، عزت اهلل و هزار جریبی، جعفر و فداکار، محمدمهدی و کرمی، محمدتقی و شمسایی، محمدمهدی) -

، زی رفاه و توسعه اجتماعیفصلنامه برنامه ریسالمت معنوی؛ چارچوب، محدوده و مولفه های مبتنی بر آموزه های اسالم. 

1(69 ،)6-11 . 

اقتصادی،  -(.  شاخص های سالمت اجتماعی. فصلنامه اطالعات سیاسی6919سجادی، حمیرا و صدرالسادات، سیدجالل) -

 . 119 -199، 121و 121شماره 

 و هوی الگوی اساس بر تهران استان های شهرستان مدارس سازمانی سالمت میزان بررسی(. 6913)نادر سلیمانی، -

 .99-19  ،(9) 6 آموزشی، مدیریت در نو رهیافتی فصلنامه. فیلدمن

 و سیگار الکل، مخدر، مواد مصرف همبستگی (. بررسی6936شفیعی، نعمت اهلل و شمسی، افضل و قادری، مصعب) -

 . 11-93(، 1)6بم. فصلنامه مدیریت ارتقای سالمت،  دانشجویان در تحصیلی پیشرفت با روان و اعصاب داروهای

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی (. 6932شوارای عالی انقالب فرهنگی و آموزش و پرورش) -
 .عمومی جمهوری اسالمی ایران

هرا و صفایی پور، روح طبیبی، مریم و احمری طهران، هدی و سلطان عربشاهی، سید کامران و حیدی، سعیده و عبدی، ز -

مجله دانشگاه علوم (. ارتباط سالمت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم. 6931اهلل)
 .11-11(، 1)1، پزشکی قم

 . تهران: نشرروان.مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی(. 6911عالقه بند، علی) -

(. ارائه الگوی نظری سالمت سازمانی دانشگاه بر مبنای 6931قشقایی زاده، نصراهلل و محمدی، بهزاد و مسعودیان، پریسا) -

 .619-611(، 1)1. فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسالمیآموزه های دین اسالم. 
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 آرامی تن تمرینات و آموزش تاثیر  (.6936کالنترقریشی، منیر و رضایی کارگر، فلور و درتاج، فریبرز و شاه نظری، مهدی) -

 . 31-11(، 6)1 مشاوره، و بالینی شناسی روان های پژوهش تحصیلی. مجله پیشرفت و اضطراب میزان بر

 . 91-91، 11، شمارهفصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه(. معیارهای سالمت روان. 6932لطافتی پریس، رامین) -

(. 6911ترجمه حیدر محمدی باغمالیی) .درس سالم : انگیزش، ارتباط و ارتباطمدیریت کالس (. 1222ناکامورا، ریموند) -

 تهران: نشرطلوع دانش. 

 هیجانی هوش عمومی، سالمت بین ارتباط بررسی (.6939نمازی، آسیه و علیزاده، شیوا و کوچک زاده طالمی، سبحانه) -

 . 11-12(، 1)9مامایی. مجله بالینی پرستاری و مامایی،  دانشجویان در تحصیلی پیشرفت و

 . انتشارات سمت.مدل یابی معادالت ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل(. 6936هومن، حیدرعلی) -

(. 6939(. مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و عمل. ترجمه حسین عباسیان)1269هوی، وین.ک و سیسیل، میسکل) -

 اب. تهران: انتشارات آراد کت
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