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 چکیده 

مومی تهر ها  عهدف ال این یژوهش بررسی راباه هون سالمانی بر ارتقا  سالمت سالمانی   ابخانه هدف:
  رمانشاه است.

ا  مشد مل بدر مبن گی بدین جامعدهه-این یژوهش ال نظر هدف  اربرد  و به رون توصیفی روش پژوهش:
مت سدالمانی هدو  سویه و یرسشنامه سال ۴۹ها ،  هون سالمانی نلبرتت با ابزار یژوهش یرسشنامه .نفر انجا  تد 8۰

ک، سرنوتدت اندالاسد راتژیهدا  هدون سدالمانی ال نظدر نلبرتدت تدامل چشد مولفده. باتدسویه می ۴۳و فیلدمن  با 
مل المانی هد  تداهدا  سدالمت سدت،ییر، اتحاد و تواف ، روهیه،  اربرد دانش و فشار عملکرد و مولفهمش ر ، میل به 
 تد.بادهی میسر  و سایتگانگی نهاد ، روهیه، تس ید بر ییشرفت تح یلی، نفوذ مدیر، مالهظهیش یبانی منابآ، ی

ون سدالمانی هددهنده ایننت  ه نشان 7۳۹/۰برابر  βبا ضری  بین هون سالمانی و سالمت سالمانی  ها:یافته
نددال اشچش  βرای  ن سالمانی با ضها  هودار  دارد و همچنین ن ایج سنجش تاثیر مولفهدر سالمت سالمانی اثر معنا

(، ۶۲7/۰ش(، روهیدده7۲۵/۰(، اتحدداد و توافدد ش۵۵8/۰ت،ییددرش(، میددل بدده۵۴۴/۰(، سرنوتددت مشدد ر ش۵7۱/۰اسدد راتژیک ش
ری  بیدانگر ضد(( بر سالمت سالمانی نشان داد بدا توجده بده مثبدت بدودن 7۰7/۰( و فشار عملکردش۶۵۶/۰ اربرد دانشش
سدالمانی  نن با سالمت ها ها است بنابراین بین هون سالمانی و مولفهسالمانی   ابخانه دار بر سالمتوجود اثر  معنا

 دار  وجود دارد.راباه معنا
ون ها  هدمولفه ها اع  الها ال جمله   ابخانهها  مخ ل  در سالمانط بین مولفهموضوع ارتبا نتیجه گیری:

ور ، بهدره مانی اعد  الها بر ایجداد مندافآ سدالایت تاثیر تلفیقی ننن اثرسذار  ننان بر یکدیگر و در نهسالمانی و تببی
 ها، سالمت سالمانی و ... همواره مورد تا ید بوده است.اثربخشی فعالیت

 ها  عمومی تهر  رمانشاه،   ابداران،سالمت سالمانی، هون سالمانی  ابخانه کلیدواژه ها:

                                                                                                                   
 ۱۳۹۶ /۰۹ /۱۹مقاله   رنییذ  ی؛ تار۱۳۹۶ /۰7 /۱۵ارساد مقاله     یتار. 

اسـتان کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی ،کتابدار کتابخانه امیرکبیر کرمانشـاه، اداره کـل .  1

 akram.korani@gmail.com  کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور )نویسنده مسئول(

کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی، کارشناس آمار و پـژوهش، اداره کـل اسـتان .  2

 roham.e.588@gmail.com کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
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 مقدمه
برا  رسیدن به اهداف مشخ دی بده وجدود مدیو  سالمان یک واهد اج ماعی است

دهند. الب ده هدر سدالمانی ها  من مر  را برا  رسیدن به نن اهداف انجا  مینیند و فعالیت

ها  یود را دارد  ه عبارتند ال  مرلها  تقریبا ثابت، سلنله مراتد  ادار  و ندوعی ویژسی

تدود افدراد در سدایه   مینظ  مدبرانه، یک سین   ارتباط و یک سین   انگیزتی  ه موج

 (.۱۳8۰همکار  بدا یکددیگر بدرا  دسد یابی بده اهدداف مشد ر  تدالن  نندد شاسدکا ، 

هدا  اند. انندانروانشناسان هون را به عنوان توانایی عملکرد مفثر در لندسی تعری   رده

-میتر به اهداف یود و توانایی هل به ر منارل سریآ ترباهون به دلیل اس دالد به ر، سریآ

(. لمانی  ده افدراد بداهون در یدک سدالمان ۱۳8۱رسند شهاجی هنینی نژاد و بال،ی لاده، 

ها بده ها درسیر  و س یز در سالمانتوند، به تدریج و بعد ال ساداس خدا  و بکار مش،ود می

و بده  ها  هوتی یود را به  ار نگرف ه نند و ورفیتعالقگی دس ه جمعی تمایل ییدا میبی

 (۲۰۰۳، 1توند شنلبرتت ارنمد تبدیل میافراد  نا

ا  جهددت رتددد و ییشددرفت ( هددون سددالمانی برنامدده۲۰۰۳ال نظددر  ددارد نلبرتددت ش

تر یدک سدالمان اسدت  ده تدامل ت،ییدر نگدرن مددیری ی، ت،ییدر در بکدارسیر  هوتمندانه

                                                                                                                   
۱.Albrecht 
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-فدهسیدر  ال ابعداد و مولتکنولو  ، ت،ییرا  رف ار  افراد و  ار نان است. مدیران با بهدره

توانند وضدعیت سدالمان یدود را ال لحداظ هوتدمند  بندنجند و بدا ها  هون سالمانی می

ریز  نساهانه و جذب نیرو  اننانی یدالق و تجزیه تحلیل دقی  سالمان و یا ال نن برنامه

ها  تکنولو  ، سالمانی هوتمند یل  نمایند.  مبدود توجده مددیران بده تقویت لیرسایت

اق  اد ، سای ار سالمانی معیوب و مددیریت ندامعقود موجد  اهداف سالمانی، مشکال  

ان عد  اس فاده بهینه ال توان هوتی یک سدالمان تود  ه ن یجهای الد عملکرد سالمان می

 تود.می

ار بده ها  م فاوتی وجود دارد  ه بده ای  ددر مورد هون سالمانی نظرا  و دیدساه

اراره تده  ۱  این تعاری  در جدود تماره ا  ال نکا   لیدتود و یالصهها اتاره مینن

 است 

 (1391خالصه ای از تعاریف هوش سازمانی مأخذ: )ستاری قهفرخی و زمانیان،  1جدول 

 نکات کلیدی تعاریف صاحب نظر

Ganzert and et als,2012 روابط بازیگران محیطی، جستجوی محیطی، پردازش اطالعات شناختی 

Silber and Kearny,2010 یزمانتفکردرمورد سازمان از منظرمنطق کسب وکار با تاکید بریادگیری سا 

Jung,2009 کاربرد سرمایه فکری 

Schwaninger,2009 کاربرد مفهوم سایبرنتیک 

Akgun, 2007 جتماعیا -دیدگاه شناختی، دیدگاه رفتاری و دیدگاه عاطفی 

Lie bowitz,2006 نا مشهود منافع ارزش افزوده حاصل از دارایی های 

Yolles,2005 تمیزدادن مشخصات دانش فرهنگی درمحیط های پدیداری متفاوت 

Simic, 2005 تمرکز بر تلفیق تئانایی های فنی و انسانی 

 کاربرد مدیریت دانش 1391لیبوویتس،

Albrecht,2003 
ظرفیت یک سازمان در حرکت قدرت ذهن یا شوت مرکزاین قدرت در 

 رسیدن به رسالت سازمان

McMaster,1996 ،انشدانش عمومی وعمل مؤثر برپایه ای جاد د نوآوری، افزایش اطالعات 
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مادرح تدد. ماتندودا هدون  1( توسط ماتنودا۱۹۹۲هون سالمانی اولین بار در ساد ش

ها  ذهنی یک سالمان می داند ده تر یبدی ال دو عامدل هدون سالمانی را مجموع توانایی

 باتد  هون سالمانی به عنوان یک فرایندددارا  دو جز  میو  اننانی و هون ماتینی است

سدالد ا  ال فرایندها  فرعی فراه  مدی ه تجزیه و تحلیل نظر  یک سالمان را با مجموعه

ها  تعامل، اجماع، همکار  یا تشریک مناعی است؛ و هون سالمانی بده و دارا  ویژسی

هدایی بدرا  وراهدی سیند   ی ه یط مشی تر یبی و ورح و راهنمدای عنوان یک مح ود

 ند. الب ه این دو جز  ال یکدیگر جدا نین ند و به عندوان دو اوالعاتی برا  سالمان اراره می

 (۱۳88 ند شالهیان و لوار ، عامل وابن ه به یکدیگر در سالمان عمل می

( هدون سدالمانی تدامل اسد عداد و ورفیدت یدک سدالمان در ۲۰۰۳ال نظر نلبرتت ش

دن بده به توانایی ذهنی سالمان و تمر ز دادن ایدن تواندایی در جهدت رسدیهر ت بخشیدن 

فدراد در ه تمدامی او رهبران به تنهایی قادر به انجا  این امر نین ند، بلک رسالت سالمانی است

 ارل است سالمان در این امر سهی  هن ند. او برا  هون سالمانی هفت بعد به ترح لیر ق

ا  مدون به سند چش  اندال معروف است و تامل برنامه اندال اس راتژیک   هچش  .۱

است  ه اهداف یک سالمان در وود مد  مشخص و منیر رسیدن به اهدداف را مشدخص 

  ند.می

و  ها  سالمانسیر . سرنوتت مش ر    ه به معنا  مشار ت  ار نان در ت می ۲

 ها عمی  همکار  و همدلی بین  ار نان است.

ط و ه عبدار  ال همندویی و همداهنگی سدالمان بدا ت،ییدرا  محدی. میل به ت،ییدر   د۳

 تدانا و و هایی  ه این همنویی وجود دارد هر نوع ت،ییر نشدانهفناور  است و در سالمان

 ها  جدید است.راهی برا   ن  موفقیت

اغل بده هدا و مشد. اتحاد و تواف   به این معنی  ه در یک سالمان هوتمند مندئولیت۴

 توند  ه موج  افزایش تعامل و همکار  بین  ار نان تود.نحو  تعری  می

                                                                                                                   
۱ . Matsuda 
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ها و دهنددده اتدد یاق افددراد در  ددار  ددردن فراتددر ال اسدد اندارد. روهیدده   دده نشددان۵

 نندد و معیارهاست. در یک سالمان موف  مدیریت و  ار نان با اتد یاق و عالقده  دار مدی

 دانند.موفقیت یود را با موفقیت سالمان یکی می

ن و هدا  داندش موجدود در سدالمارسیر  دانش عبار  ال تمر ز بدر دارایدی. به  ا۶

ل  داندش بالنفرینی تکل نوین دانش است  ه این امر با مدیریت دانش  ه تمر ز نن بر ی

 ال اوالعا  است، یکنان نینت.

 . فشار عملکرد  ه تس ید نن بر انگیزن ها مشدار ت  ار ندان و اهندا  مدوثر7

هدا ننامر نیز ال وری  هدل مشدکال   ار ندان و افدزایش انگیدزن  هاست  ه اینبودن نن

 تود.هاصل می

انی بده ها  مخ ل  درباره مفهدو  هدون سدالمیا ال تبیین و اراره تعاری  و دیدساه

 یردالی .بررسی سالمت سالمانی  ه ال دیگر م ،ییرها  تحقی  است می

شنهاد ورهی بدرا  سدنجش  رده و ضمن یی تعری ( ۱۹۶۹ش 1سالمت سالمانی رامایلز

 ند به دوا  و بقا  سالمان در محیط یدود و سدالسار  بدا نن و سالمت سالمانی اتاره می

 (.۱۳8۴جاهد، ش بیش رارتقا  و سن رن توانایی یود برا  سالن 

ال نظر مایلز سالمت سالمانی بده وضدعی فراتدر ال اثدر بخشدی  وتداه مدد  سدالمانی 

 ند و عبار  است ال دوا  ی ایص ننب اا یردوا  اتاره می   الداللت دارد  ه به مجموعه

و بقا  سالمان در محیط یود، سالسار  با نن و ارتقدا و سند رن تواندایی سدالمانی بدرا  

(. سالمت سالمانی تنها تامل توانایی سالمان برا  ۲۰۰۹سالسار  بیش ر شلاهد و همکاران، 

اندایی سدالمان بدرا  رتدد و بهبدود مدداو  انجا  ووای  به وور موثر نینت، بلکه تدامل تو

تنا  با روهیه و عملکرد باال و ها  سال   ار نانی م عهد و وویفهاست. ناوران در سالمان

مع قدد  3(. ارفدانر۲۰۰۰، 2یابندد شلینددن و  لینگدلها  ارتباوی بال و با موفقیت بداال مدی اناد

                                                                                                                   
۱Miles 

۲.Lynden& Klingle 

3 irfaner 
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است  ه سالمت سالمانی، بیش ال هر چیز، به منابآ اننانی سالمان وابن ه است و بده منظدور 

ور  و اثربخشی مالوب، باید توجه  افی به افراد سالمان مبدذود سدردد؛ لیدرا وجدود بهره

افراد م خ ص و  ارنمد در ساوح مخ ل ، اعد  ال فندی و ادار ، عامدل بندیار مهمدی در 

 (.۱۳۹۳علی لاده، شن مر سالمان و بقا  نن است رتد و بهبود م

 ابعاد هفتگانه سالمت سازمانی

ا در بدر تود و نیالهدا  نهداد  سدالمان رنهاد  را تامل می سا  یگانگی نهاد  -1

 ند. نمیز  با نیروها  مخرب بیرونی سالن سیرد و قادر است  ه به وور موفقیتمی

 هدا اتدارهیر قرار دادن عمل مدافوقدر تحت تاثمدیر به توانایی و   نفوذ نفوذمدیر -۲

د اما  ن ار می  ننده بوده. با رریا مافوق یود به وور اثربخشیبا نفوذ، ترغی  مدیر دارد.

ل ارد و نیدادبعد به سدا  ادار  ارتبداط  این در عین هاد در فکر و عمل یود اس قالد دارد.

 سیردابزار  را در بر می

نیدال بیدانی  وسالمت سالمانی به بخدش ادار  مدرتبط بدوده بعد  این سر  مالهظه-3

مای ی، بدال هدهنده رف ار  ال مدیر است  ه دوس انه، رعایت( نشانش سر مالهظه باتد.می

 و همکارانه است.

باتدد و بده یدهدی بعدد دیگدر  ال ابعداد سدالمت سدالمانی مدسایت دهی سایت-۴

ل   یدود را اان ظدارا مددیر و موفقیت مدار است.مدار رف ار  ال مدیر اتاره دارد  ه وویفه

ه سدا  بعد نیدز بد این  ند.هیئت نمولتی روتن  رده، اس انداردها  عملکرد را هفظ می

 سیرد.ادار  مرتبط است و در دس ه نیالها  ابزار  قرار می

 ندد  ده به سالمان نمولتی اتداره مدی بعد ال سالمت سالمانی این همایت منابآ -۵

ود اسدت. ابآ و وسایل نمولتی الل  بوده و وسایل اضافی دیگر براه ی قابل ه ددارا  من

 در سا  ادار  قرار داردو ال نیالها  ابزار  است.

  ندد.، همددرد  و دوسد ی اتداره مدیاومیندان به اهنا  اع مداد؛ روهیه روهیه -۶

یدود را  نند  ده  دار اهنا  یوبی به یکدیگر دات ه و در عین هاد اهنا  می  ار نان
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سیدرد و بده نیالهدا  بیدانی می بعد قنم ی ال سا  فنی را در بر این دهند.به یوبی انجا  می

 مرتبط است.

ره ا ید بر ییشرفت تح یلی  این بعد ال سالمت سالمانی به تا ید بدرا  یدادسیر  اتدات-7

د  جد واهداف علمی سا  باال و لی قابل قبود وضآ تده است، محدیط یدادسیر  مدنظ   دارد.

 (۱۹۹۶، یلدمنهو  و فاست. این بعد در سا  فنی قرار دات ه و ال جمله نیالها  ابزار  است. ش

 دن، سدای ارها  یاصی مانند هدفمندد بدوها، ویژسیها نیز مانند همه سالمان  ابخانه

 (۱۳8۰مند بودن، ارتباط سالمانی دارند. شبراتی علویجه، سالمانی، قانون

رارده  یفیدت ا ها و بهبودها و ضع  مر نیالمند تناسایی توانایی  ابخانه ها به وور من

ه مر منجر بباتند  ه این ایدما  به مراجعین و همچنین ارتقا  هون سالمانی  ار نان می

 نباد بررسیدباتد. به همین منظور یژوهش هاضر به ها میافزایش سالمت سالمانی   ابخانه

شداه اسدت. ها  عمومی تدهر  رمانسالمانی   ابخانه تاثیر هون سالمانی بر ارتقا  سالمت

ا بکدارسیر  هدا  راهبدرد  سدالمان در راباده بدتواند در بهبود برنامدهها  یژوهش مییاف ه

 هون سالمانی و دات ن سالمانی سال  سودمند باتد.

 و سدالمت سدالمانی بدین  ار ندان بدین هدون سدالمانی فرضیه اصلی  بررسی راباده

 مانشاهها   ر  ابخانه
ندان بررسی راباه مولفه چش  انددال اسد راتژیک و سدالمت سدالمانی در بدین  ار  .۱

 ها   رمانشاه  ابخانه

بررسددی رابادده مولفدده سرنوتددت مشدد ر  و سددالمت سددالمانی در بددین  ار نددان  .۲
 ها   رمانشاه  ابخانه

  هدابخاندهبررسی راباه مولفه میل به ت،ییر و سالمت سالمانی در بین  ار ندان   ا .۳
  رمانشاه

ا  هابخانهبررسی راباه مولفه اتحاد و تواف  و سالمت سالمانی در بین  ار نان    .۴
  رمانشاه

  هدابررسی راباده مولفده روهیده و سدالمت سدالمانی در بدین  ار ندان   ابخانده .۵
  رمانشاه
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 هدا خانهبررسی راباه مولفه  اربرد دانش و سالمت سالمانی در بین  ار نان   اب .۶
  رمانشاه

 هدا خانهررسی راباه مولفه فشار عملکرد و سالمت سالمانی در بین  ار نان   ابب .7
  رمانشاه
 ها  بنیار  در راباه با هون سدالمانی و سدالمت سدالمانی صدور  سرف دهیژوهش

تدده  نی انجا ولی تحقیقا  اند ی در راباه با تاثیر و راباه هون سالمانی با سالمت سالما
 تود اتاره می هادر لیر به نن  ه ؛است

هددا  هددون ( نشددان داد  دده بددین مولفدده۱۳۹۳لاده و همکدداران شن ددایج یددژوهش علددی
سدالمانی  هدا  چداال یها  راهبرد ، تعامدل تیمدی( و مولفدهسالمانی شمیل به ت،ییر، بینش

 ار  وجدوددشسرعت در انجا   ار،  یفیت انجا   ار( با سالمت نظا  سدالمانی راباده معندا

نی و ( در دانشدگاه اصدفهان بدین هدون سدالما۱۳۹۰ی لهرایدی و همکداران شدر بررس دارد.
( راباه بین ۱۳8۹دارد. باقرلاده و همکاران ش سالمت سالمانی درجه م وسای ال راباه وجود

ندین بدین هون سالمانی و چابکی سالمانی را راباه مثبت و معنادار  بدرنورد  ردندد. همچ
هیده،  ر ، میدل بده ت،ییدر، اتحداد و توافد ، روچند بعد هون سالمانی تامل سرنوتت مشد

ین مدد امدا بد اربرد دانش و فشار عملکرد با چابکی سالمانی راباه مثبت و معنادار بدست ن

 دار  یافت نشد.چابکی سالمانی و چش  اندال اس راتژیک راباه معنا
ا ( بده ایدن ن یجده رسدیدند  ده ابعداد هدون سدالمانی بد۱۳88محمود  و همکارانش ش

-ننده یش بینیدا  ال این م ،یرها ارتباط دارد و درواقآ هون سالمانی به عنوان عامل یهر 

ن ها معرفی تدده اسدت. بده ایدن صدور   ده دو بعدد اسد راتژ  و داندش هدو  این م ،یر

 سالمانی بر قتاو  و ت می  سیر  فرد تسثیرسذار است.

 دار  و سدالمانی و هدا  سدالمت ( به این ن یجه رسدید  ده بدین ویژسدی۲۰۰۹ش 1داین

ها  هون سالمانی راباه وجود دارد و مهم رین ن یجه ایدن  ده سشدودسی در  ند  مفلفه
هددا  تخ ددی ی اسددت  دده بددا هددر چهددار بعددد هددون تجربدده، یکددی ال مهم ددرین ویژسددی

 سالمانیارتباط مثبت دارد.

                                                                                                                   
1.Dyane 
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ی ( نشان داد  ه بین ادرا  معلمان ال سدالمت سدالمان۲۰۰۶ش 1یاف ه ها  یژوهش مایلز

ها  موجود، تالن به منظدور بهبدود و هون سالمانی  ه در سروه در  موقعیت و واقعیت

 دار  وجود دارد.وضعیت، ایجاد نونور  و ... همبن گی من قی  و معنی

 روش شناسی
باتدد و بده مبن گی مدیه -این یژوهش بر اسا  هدف  اربرد  و به رون توصیفی

تدهر  هدا  عمدومیقدا سدالمت سدالمانی   ابخاندهمنظور بررسی تسثیر هون سالمانی بر ارت

هدا  خاندهنفدر ال  ار ندان   اب 8۰جامعه نمار  ایدن یدژوهش .  رمانشاه انجا  سرف ه است

جا  سیر  انهباتد و با توجه به محدود بودن جامعه نمار  ال نمونعمومی تهر  رمانشاه می

 اسد  دادندد.ینفر به یرسشنامه  ۶7نشد و ال رون سرتمار  اس فاده سردید  ه ال این تعداد 

المانی این یژوهش ال دو یرسشنامه هون سالمانی  ارد نلبرتت و یرسشنامه سالمت سد در

عاد هفدت هو  و فیلدمن اس فاده تده است. یرسشنامه  ارد نلبرتت  ه هون سالمانی و اب

-۱  االسواد است  ه سدو ۴۹سانه نن را مورد سنجش قرار می دهد. این یرسشنامه دارا  

روهیده،  ۲8-۲۲ییدر، میل بده ت، ۲۱-۱۵ ر ، سرنوتت مش ۱۴-8چش  اندال اس راتژیک،  7

فشار عملکدرد را اندداله سیدر  مدی  ۴۹-۴۳نش و  اربرد دا ۴۲-۳۶واف ، انحاد و ت ۲۹-۳۵

یگدانگی  مولفده یشد یبانی مندابآ، 7  دهیرسشنامه سالمت سالمانی هدو  و فیلددمن  و ؛ نند

را  ییشرفت تح یلی، نفدوذ مددیر، مالهظده سدر  و سدایت دهدی نهاد ، روهیه، تس ید بر

 براسا  وی  لیکر  وراهی تده است. ند. این یرسشنامه هاارلیابی می

 پایایی و روایی پرسشنامه
 محاسبه سردید ۹۱/۰یایایی یرسشنامه هون سالمانی با محاسبه نلفا   رونبا  معادد 

-بیشد ر مدی 7/۰باتد و چون این مقادیر ال یم 8۶/۰و یایایی یرسشنامه سالمت سالمانی ه  

باتدد و روایدی نندخه ترجمده تدده باتد بندابراین یایدایی یرسشدنامه در سدا  مالدوبی مدی

                                                                                                                   
1Miles 
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و  یرسشنامه بین صاهبنظران و اساتید رت ه   ابدار  و مددیریت ۱۰ها نیز با تولیآ یرسشنامه

 دریافت نظر ننان بررسی و مورد تایید قرار سرفت.

 هاو تحلیل دادهروش تجزیه 
بده تحلیدل  SPSSها ال وری  یرسشنامه با اس فاده ال ندر  افدزار نور  دادهیا ال جمآ

 حلیل قدرارتها یردای ه تد و اوالعا  بدست نمده مورد تجزیه و توصیفی و اس نباوی داده

... بدرا   انحرافاسد انداردو میدانگین،سرفت. در سا  نمار توصیفی ال فراواندی و درصدد و 

 هدا  همبند گیوصی  ترایط موجود اسد فاده تدد. در سدا  نمدار اسد نباوی ال نلمدونت

 ییرسون، رسرسیون و تحلیل عاملی اس فاده سردید.

 هایافته

 فرضیه اصلی

 هدا و سدالمت سدالمانی بدین  ار ندان   ابخانده بررسی راباه بدین هدون سدالمانی

  رمانشاه

 سازمانیبررسی همبستگی هوش سازمانی و سالمت  2جدول 

 P-Value ضریب همبستگی 

 000/0 739/0 المت سازمانیس -هوش سازمانی

 

ا مااب  جدود همبن گی ییرسون مشخص تد بین هون سالمانی و سالمت سالمانی ب

 د.راباه معنادار  دارن P-value>0.05با مقدار  7۳۹/۰ضری  

 بررسی خالصه مدل هوش سازمانی و سالمت سازمانی 3جدول 

R SquareR  
ضریب تعیین اصالح 

 شده
Std Durbin-Watson 

739/0 546/0 539/0 341/0 30/2 

 



  

 

 

 

 یعموم یهاکتابخانه یبر ارتقاء سالمت سازمان یرابطه هوش سازمان یبررس

 شهر کرمانشاه
131 

  یدیالهام رش /یاکرم کران

ت،ییدر  ۵۳۹/۰مااب  ن ایج جدود فوق ضری  تعیین اصالح تده م ،یر من قل به انداله 

تندون برابدر ( دوربدین واd نند. مقدار نماره شبینی مییذیر  م ،یر سالمت سالمانی را ییش

رسرسدیون  تدوان القرار دارد یااها من قل ال یکدیگرندد و مدی ۵/۲یا  ۵/۱در فاصله  ۳۰/۲

سدیون باتد لدذا برقدرار  مددد رسرمی ۱و  ۰بین  =R 7۳۹/۰اس فاده  رد. همچنین ضری  

 یای قابل قبود است.

 تحلیل واریانس هوش سازمانی و سالمت سازمانی 4جدول 

 F P-Value میانگین مربعات مجموع مربعات مدل

 000/0 025/77 974/8 974/8 رگرسیونی

   117/0 456/7 باقیمانده

    430/16 کل

 

ر نن است  ه هون  لی بیانگ P-Value=0.000وب  جدود فوق در سا  معنادار  

عندی دار م ۰۲۵/77برابدر  Fسالمانی در تعیین سالمت سالمانی دیالت دارد و مقددار نمداره 

 می باتد و فرض یای بودن برقرار است.

 ضرایب رگرسیونی هوش سازمانی و سالمت سازمانی 5جدول 

 Beta t P-Value خطای معیار B وابسته
 000/0 560/9  192/0 840/1 عرض از مبدأ

 000/0 776/8 739/0 058/0 505/0 هوش سازمانی

 

درصدد  ۵ م در ال  برا  هون سالمانی P-Valueدهنده این است  ه ن ایج فوق نشان

براین تسیید می تدود، بندا ۱است و فرض تناو  ضری  رسرسیون با مقدار صفر رد و فرض 

 در سالمت سالمانی اثر معنادار  دارد. 7۳۹/۰هون سالمانی با مقدار 

بین بررسی رابطه مولفه چشم انداز استراتژیک و سالمت سازمانی در . 1

 کارکنان کتابخانه های کرمانشاه
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 بررسی همبستگی مولفه چشم انداز استراتژیک و سالمت سازمانی 6جدول 

 P-Value ضریب همبستگی 

 000/0 571/0 چشم انداز استراتژیک و سالمت سازمانی

مااب  جدود همبن گی ییرسون مشخص تدد بدین مولفده چشد  انددال اسد راتژیک و 

 اه معنادار  دارند.راب P-value>0.05با مقدار  ۵7۱/۰سالمت سالمانی با ضری  

 بررسی خالصه مدل چشم انداز استراتژیک و سالمت سازمانی 7جدول 

R R Square 
ضریب تعیین اصالح 

 شده
Std Durbin-Watson 

571/0 326/0 315/0 416/0 43/2 

 

ت،ییدر  ۵7۱/۰مااب  ن ایج جدود فوق ضری  تعیین اصالح تده م ،یر من قل به انداله 

تندون برابدر ( دوربدین واd نند. مقدار نماره شبینی مییذیر  م ،یر سالمت سالمانی را ییش

رسرسدیون  تدوان القرار دارد یااها من قل ال یکدیگرندد و مدی ۵/۲یا  ۵/۱در فاصله  ۴۳/۲

سدیون می باتد لذا برقدرار  مددد رسر ۱و  ۰بین  =R ۵7۱/۰اس فاده  رد. همچنین ضری  

 یای قابل قبود است.

 تحلیل واریانس چشم انداز استراتژیک و سالمت سازمانی 8جدول 

 F P-Value میانگین مربعات مجموع مربعات مدل

 000/0 917/30 352/5 352/5 رگرسیونی

   173/0 078/11 باقیمانده

    430/16 کل

 

ر نن اسدت  ده مولفده بیدانگ P-Value=0.000وب  جدود فدوق در سدا  معندادار  

ابددر بر Fاندددال اسدد راتژیک در تعیددین سددالمت سددالمانی دیالددت دارد و مقدددار نمدداره چشد 

 دار می باتد و فرض یای بودن برقرار است.معنی ۹۱7/۳۰

 استراتژیک و سالمت سازمانیضرایب رگرسیونی چشم انداز  9جدول 

 Beta t P-Value خطای معیار B وابسته
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 000/0 249/13  188/0 485/2 عرض از مبدأ

چشم انداز 

 استراتژیک
313/0 056/0 571/0 560/5 000/0 

 ۵س راتژیک  م در ال برا  چش  اندال ا P-Valueدهنده این است  ه ن ایج فوق نشان

، تسییدد مدی تدود ۱درصد است و فرض تناو  ضری  رسرسیون با مقدار صفر رد و فرض 

 ار  دارد.در سالمت سالمانی اثر معناد ۵7۱/۰بنابراین چش  اندال اس راتژیک با مقدار 

بررسی رابطه مولفه سرنوششت مششترو و سشالمت سشازمانی در بشین . ۲

 بخانه های کرمانشاهکارکنان کتا

 بررسی همبستگی مولفه سرنوشت مشترک و سالمت سازمانی 10جدول 

 P-Value ضریب همبستگی 

 000/0 544/0 سرنوشت مشترک و سالمت سازمانی

 

مااب  جدود همبن گی ییرسون مشخص تد بین مولفه سرنوتت مش ر  و سدالمت 

 ادار  دارند.معن راباه P-value>0.05با مقدار  ۵۴۴/۰سالمانی با ضری  

 بررسی خالصه مدل سرنوشت مشترک و سالمت سازمانی 11جدول 

R R Square 
ضریب تعیین اصالح 

 شده
Std Durbin-Watson 

544/0 296/0 285/0 425/0 41/2 
 

ت،ییدر  ۵۴۴/۰مااب  ن ایج جدود فوق ضری  تعیین اصالح تده م ،یر من قل به انداله 

تندون برابدر ( دوربدین واd نند. مقدار نماره شبینی میییش یذیر  م ،یر سالمت سالمانی را

رسرسدیون  تدوان القرار دارد یااها من قل ال یکدیگرندد و مدی ۵/۲یا  ۵/۱در فاصله  ۴۱/۲

سدیون باتد لدذا برقدرار  مددد رسرمی ۱و  ۰بین  =R ۵۴۴/۰اس فاده  رد. همچنین ضری  

 یای قابل قبود است.

 شت مشترک و سالمت سازمانیتحلیل واریانس سرنو 12جدول 

 F P-Value میانگین مربعات مجموع مربعات مدل
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 000/0 910/26 863/4 863/4 رگرسیونی

   181/0 567/11 باقیمانده

    430/16 کل

ر نن اسدت  ده مولفده بیدانگ P-Value=0.000وب  جدود فدوق در سدا  معندادار  

 ۹۱۰/۲۶برابدر  Fسرنوتت مش ر  در تعیین سالمت سالمانی دیالت دارد و مقددار نمداره 

 باتد و فرض یای بودن برقرار است.دار میمعنی

 ضرایب رگرسیونی سرنوشت مشترک و سالمت سازمانی 13جدول 

 Beta t P-Value خطای معیار B وابسته

 000/0 989/9  232/0 316/2 عرض از مبدأ

 000/0 187/5 544/0 064/0 313/0 سرنوشت مشترک

 

ت مشد ر   م در ال برا  مولفه سرنوت P-Valueدهنده این است  ه ن ایج فوق نشان

ود، تسیید می ت ۱درصد است و فرض تناو  ضری  رسرسیون با مقدار صفر رد و فرض  ۵

 د.در سالمت سالمانی اثر معنادار  دار ۵۴۴/۰بنابراین سرنوتت مش ر  با مقدار 

بررسی رابطه مولفه میل بشه تیییشر و سشالمت سشازمانی در بشین کارکنشان . 3

 های کرمانشاهکتابخانه 

 بررسی همبستگی میل به تغییر و سالمت سازمانی 14جدول 

 P-Value ضریب همبستگی 

 000/0 558/0 میل به تغییر و سالمت سازمانی

 

مااب  جدود همبند گی ییرسدون مشدخص تدد بدین مولفده میدل بده ت،ییدر و سدالمت 

 ادار  دارند.معن راباه P-value>0.05با مقدار  ۵۵8/۰سالمانی با ضری  

 بررسی خالصه مدل میل به تغییر و سالمت سازمانی 15جدول 

R R Square 
ضریب تعیین اصالح 

 شده
Std Durbin-Watson 

558/0 311/0 300/0 420/0 5/2 
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ت،ییدر  ۳۰۰/۰مااب  ن ایج جدود فوق ضری  تعیین اصالح تده م ،یر من قل به انداله 

تندون برابدر ( دوربدین واd نند. مقدار نماره شبینی میییشیذیر  م ،یر سالمت سالمانی را 

سرسدیون رتدوان ال قرار دارد یااهدا مند قل ال یکدیگرندد و مدی ۵/۲یا  ۵/۱در فاصله  ۵/۲

سدیون می باتد لذا برقدرار  مددد رسر ۱و  ۰بین  =R ۵۵8/۰اس فاده  رد. همچنین ضری  

 یای قابل قبود است.

 تغییر و سالمت سازمانی تحلیل واریانس میل به 16جدول 

 F P-Value میانگین مربعات مجموع مربعات مدل

 000/0 923/28 114/5 114/5 رگرسیونی

   177/0 316/11 باقیمانده

    430/16 کل

ر نن است  ه مولفه میدل بیانگ P-Value=0.000وب  جدود فوق در سا  معنادار  

-دار میمعنی ۹۲۳/۲8برابر  Fبه ت،ییر در تعیین سالمت سالمانی دیالت دارد و مقدار نماره 

 باتد و فرض یای بودن برقرار است.

 ضرایب رگرسیونی میل به تغییر و سالمت سازمانی 17جدول 

 Beta t P-Value خطای معیار B وابسته

 000/0 833/11  205/0 423/2 عرض از مبدأ

 000/0 378/5 558/0 064/0 343/0 میل به تغییر

 

درصدد  ۵ر  م در ال بدرا  میدل بده ت،یید P-Valueدهنده این است  ه ن ایج فوق نشان

راین تدود، بندابتسیید می ۱است و فرض تناو  ضری  رسرسیون با مقدار صفر رد و فرض 

 سالمانی اثر معنادار  دارد.در سالمت  ۵۵8/۰مولفهمیل به ت،ییر با مقدار 

بررسشی رابطششه مولفشه اتحششاد و توافشت و سششالمت سشازمانی در بششین . 4

 کارکنان کتابخانه های کرمانشاه
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 بررسی همبستگی اتحاد و توافق و سالمت سازمانی 18جدول 

 P-Value ضریب همبستگی 

 000/0 725/0 اتحاد و توافق و سالمت سازمانی

مااب  جدود همبن گی ییرسون مشدخص تدد بدین مولفده اتحداد و توافد  و سدالمت 

 ادار  دارند.معن راباه P-value>0.05با مقدار  7۲۵/۰سالمانی با ضری  

 بررسی خالصه مدل اتحاد و توافق و سالمت سازمانی 19جدول 

R R Square 
ضریب تعیین اصالح 

 شده
Std Durbin-Watson 

725/0 525/0 518/0 348/0 03/2 

 

ت،ییدر  ۵۱8/۰مااب  ن ایج جدود فوق ضری  تعیین اصالح تده م ،یر من قل به انداله 

تندون برابدر ( دوربدین واd نند. مقدار نماره شبینی مییذیر  م ،یر سالمت سالمانی را ییش

رسرسدیون  تدوان القرار دارد یااها من قل ال یکدیگرندد و مدی ۵/۲یا  ۵/۱در فاصله  ۰۳/۲

سدیون باتد لدذا برقدرار  مددد رسرمی ۱و  ۰بین  =R 7۲۵/۰اده  رد. همچنین ضری  اس ف

 یای قابل قبود است.

 تحلیل واریانس اتحاد و توافق و سالمت سازمانی 20جدول 

 F P-Value میانگین مربعات مجموع مربعات مدل

 000/0 944/70 638/8 638/8 رگرسیونی

   122/0 792/7 باقیمانده

    430/16 کل

 

ر نن است  ه مولفهاتحاد بیانگ P-Value=0.000وب  جدود فوق در سا  معنادار  

عنی دار می م ۹۴۴/7۰برابر  Fو تواف  در تعیین سالمت سالمانی دیالت دارد و مقدار نماره 

 باتد و فرض یای بودن برقرار است.

 ضرایب رگرسیونی اتحاد و توافق و سالمت سازمانی 21جدول 

 Beta t P-Value خطای معیار B وابسته
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 000/0 898/10  183/0 992/1 عرض از مبدأ

 000/0 423/8 725/0 053/0 447/0 اتحاد و توافق

 ۵و توافد   م در ال  بدرا  مولفده اتحداد P-Valueدهنده این است  ه ن ایج فوق نشان

، تسییدد مدی تدود ۱درصد است و فرض تناو  ضری  رسرسیون با مقدار صفر رد و فرض 

 ار  دارد.در سالمت سالمانی اثر معناد 7۲۵/۰بنابراین مولفه اتحاد و تواف  با مقدار 

 

بررسی رابطه مولفشه روحیشه و سشالمت سشازمانی در بشین کارکنشان . 5

 های کرمانشاهکتابخانه 

 بررسی همبستگی روحیه و سالمت سازمانی 22جدول 

 P-Value ضریب همبستگی 

 000/0 627/0 روحیه و سالمت سازمانی

 

ا مااب  جدود همبن گی ییرسون مشخص تد بین مولفه روهیه و سدالمت سدالمانی بد

 د.معنادار  دارن راباه P-value>0.05با مقدار  ۶۲7/۰ضری  

 خالصه مدل روحیه و سالمت سازمانیبررسی  23جدول 

R R Square 
ضریب تعیین اصالح 

 شده
Std Durbin-Watson 

627/0 393/0 384/0 394/0 34/2 

 

،ییدر ت ۳8۴/۰مااب  ن ایج جدود فوق ضدری  تعیدین اصدالح تدده م ،یدر مند قل بده اندداله 

 ۳۴/۲ندون برابدر ( دوربدین واتdیذیر  م ،یر سالمت سالمانی را ییش بینی می  نند. مقددار نمداره ش

ن اسد فاده  درد. قرار دارد یااها من قل ال یکدیگرند و مدی تدوان ال رسرسدیو ۵/۲یا  ۵/۱در فاصله 

 ود است.می باتد لذا برقرار  مدد رسرسیون یای قابل قب ۱و  ۰بین  =R ۶۲7/۰همچنین ضری  

 تحلیل واریانس روحیه و سالمت سازمانی 24جدول 

 F P-Value میانگین مربعات مربعاتمجموع  مدل

 000/0 453/41 459/6 459/6 رگرسیونی
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   156/0 972/9 باقیمانده

    430/16 کل

ر نن اسدت  ده مولفده بیدانگ P-Value=0.000وب  جدود فدوق در سدا  معندادار  

ندی دار مدی مع ۴۵۳/۴۱برابر  Fروهیه در تعیین سالمت سالمانی دیالت دارد و مقدار نماره 

 باتد و فرض یای بودن برقرار است.

 ضرایب رگرسیونی روحیه و سالمت سازمانی 25جدول 

 Beta t P-Value خطای معیار B وابسته

 000/0 586/13  176/0 396/2 عرض از مبدأ

 000/0 438/6 627/0 050/0 322/0 روحیه

 

درصدد  ۵ م در ال  بدرا  مولفده روهیده P-Valueدهنده این است  ه ن ایج فوق نشان

براین تسیید می تدود، بندا ۱است و فرض تناو  ضری  رسرسیون با مقدار صفر رد و فرض 

 در سالمت سالمانی اثر معنادار  دارد. ۶۲7/۰روهیه با مقدار 

 

بررسی رابطه مولفه کاربرد دانش و سالمت سازمانی در بین کارکنان . 6

 کتابخانه های کرمانشاه

 بررسی همبستگی کاربرد دانش و سالمت سازمانی 26جدول 

 P-Value ضریب همبستگی 

 000/0 656/0 کاربرد دانش و سالمت سازمانی

 

مااب  جدود همبن گی ییرسدون مشدخص تدد بدین مولفده  داربرد داندش و سدالمت 

 ادار  دارند.معن راباه P-value>0.05با مقدار  ۶۵۶/۰سالمانی با ضری  

 بررسی خالصه مدل کاربرد دانش و سالمت سازمانی 27جدول 

R R Square 
ضریب تعیین اصالح 

 شده
Std Durbin-Watson 

656/0 430/0 421/0 382/0 5/2 



  

 

 

 

 یعموم یهاکتابخانه یبر ارتقاء سالمت سازمان یرابطه هوش سازمان یبررس

 شهر کرمانشاه
139 

  یدیالهام رش /یاکرم کران

 

ت،ییدر  ۴۲۱/۰مااب  ن ایج جدود فوق ضری  تعیین اصالح تده م ،یر من قل به انداله 

تندون برابدر ( دوربدین واdنماره ش نند. مقدار بینی مییذیر  م ،یر سالمت سالمانی را ییش

رسرسدیون  قرار دارد یااها مند قل ال یکدیگرندد و مدی تدوان ال ۵/۲یا  ۵/۱در فاصله  ۵/۲

سدیون باتد لدذا برقدرار  مددد رسرمی ۱و  ۰بین  =R ۶۵۶/۰اس فاده  رد. همچنین ضری  

 یای قابل قبود است.

 سازمانیتحلیل واریانس مولفهکاربرد دانش و سالمت  28جدول 

 F P-Value میانگین مربعات مجموع مربعات مدل

 000/0 268/48 064/7 064/7 رگرسیونی

   146/0 366/9 باقیمانده

    430/16 کل

 

ر نن اسددت  دده بیددانگ P-Value=0.000وبدد  جدددود فددوق در سددا  معنددادار  

 ۲۶8/۴8 برابدر Fمولفهکاربرد دانش در تعیین سالمت سالمانی دیالت دارد و مقددار نمداره 

 معنی دار می باتد و فرض یای بودن برقرار است.

 ضرایب رگرسیونی کاربرد دانش و سالمت سازمانی 29جدول 

 Beta t P-Value خطای معیار B وابسته

 000/0 468/13  173/0 331/2 عرض از مبدأ

 000/0 948/6 656/0 053/0 367/0 کاربرد دانش

 

 ۵د داندش  م در ال بدرا  مولفده  داربر P-Valueدهنده این است  ه ن ایج فوق نشان

، تسییدد مدی تدود ۱درصد است و فرض تناو  ضری  رسرسیون با مقدار صفر رد و فرض 

 دارد. در سالمت سالمانی اثر معنادار  ۶۵۶/۰بنابراین مولفهکاربرد دانش با مقدار 
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در بین کارکنشان بررسی رابطه مولفه فشار عملکرد و سالمت سازمانی . 7

 کتابخانه های کرمانشاه

 بررسی همبستگی فشار عملکرد و سالمت سازمانی 30جدول 

 P-Value ضریب همبستگی 

 000/0 707/0 فشار عملکرد و سالمت سازمانی

 

مااب  جدود همبن گی ییرسون مشدخص تدد بدین مولفده فشدار عملکدرد و سدالمت 

 ادار  دارند.معن راباه P-value>0.05با مقدار  7۰7/۰سالمانی با ضری  

 بررسی خالصه مدل فشار عملکرد و سالمت سازمانی 31جدول 

R R Square 
ضریب تعیین اصالح 

 شده
Std Durbin-Watson 

707/0 500/0 493/0 358/0 722/1 

 

ت،ییدر  ۴۹۳/۰مااب  ن ایج جدود فوق ضری  تعیین اصالح تده م ،یر من قل به انداله 

تندون برابدر ( دوربین واdم ،یر سالمت سالمانی را ییش بینی می  نند. مقدار نماره شیذیر  

ل رسرسدیون قرار دارد یااها من قل ال یکدیگرندد و مدی تدوان ا ۵/۲یا  ۵/۱در فاصله  7۲/۱

سدیون می باتد لذا برقدرار  مددد رسر ۱و  ۰بین  =R 7۰7/۰اس فاده  رد. همچنین ضری  

 یای قابل قبود است.

 تحلیل واریانس فشار عملکرد و سالمت سازمانی 28 جدول

 F P-Value میانگین مربعات مجموع مربعات مدل

 000/0 097/64 221/8 221/8 رگرسیونی

   128/0 209/8 باقیمانده

    430/16 کل
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ر نن است  ه مولفه فشار بیانگ P-Value=0.000وب  جدود فوق در سا  معنادار  

عندی دار م ۰۹7/۶۴برابدر  Fعملکرد در تعیین سالمت سالمانی دیالت دارد و مقددار نمداره 

 باتد و فرض یای بودن برقرار است.می

 ضرایب رگرسیونی فشار عملکرد و سالمت سازمانی 29جدول 

 Beta t P-Value خطای معیار B وابسته

 000/0 413/13  173/0 148/2 عرض از مبدأ

 000/0 006/8 707/0 054/0 431/0 فشار عملکرد

 ۵ملکدرد  م در ال بدرا  مولفهفشدار ع P-Valueدهنده این است  ده ن ایج فوق نشان

، تسییدد مدی تدود ۱درصد است و فرض تناو  ضری  رسرسیون با مقدار صفر رد و فرض 

   دارد.انی اثر معناداردر سالمت سالم 7۰7/۰بنابراین مولفه فشار عملکرد با مقدار 

 بحث و نتیجه گیری
این یژوهش با هدف بررسی تاثیر هون سالمانی بر ارتقا  سالمت سالمانی  ار نان 

در  ها  عمومی تهر  رمانشاه انجا  و به بررسی و نلمون فرضیا  یردای ه تد  ه  ابخانه

سدالمانی در سدالمت یردالی . بدرا  سدنجش میدزان اثدر   ده هدون ادامه به بیان ن ایج می

سارمانی دارد، ن ایج نشان دادند  ه همبن گی ییرسون هاصل ال نلمون رسرسیون نشان داد 

راباده  P-Value>0.05و با مقدادیر  7۳۹/۰بین هون سالمانی و سالمت سالمانی با ضری  

دهندده اینندت  ده هدون نشدان 7۳۹/۰برابدر  βمعنادار  وجود دارد. ال ورفدی بدا ضدری  

تدود. هدون دار  دارد بنابراین فرض یدک تسییدد مدیدر سالمت سالمانی اثر معناسالمانی 

سالمانی توانایی فکر  سالمان به منظور هل مشدکال  سدالمانی  ده تمر دز نن بدر تلفید  

هدا مشدخص تدود ها  فنی و اننانی برا  هل مشکال  است و لمدانی  ده توانداییتوانایی

جدا  داده  ده بده ودور مدوثر باعدث رتدد و بهبدود  ار نان ووای  یود را به نحو اهنن ان

سیدرد و سدالمان سدال  جدایی اسدت  ده سردد بنابراین سالمان سدال  تدکل مدیسالمان می

یواهند در ننجا بمانند و  ار  نند و یود افراد سدودمند و مدوثر باتدند. ن دایج ایدن افرادمی
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( و محمددود  ۱۳۹۳ه شلاد(، علددی۲۰۰۶(، مددایلز ش۲۰۰۹یددژوهش بددا ن ددایج تحقیقددا  دایددن ش

شچشد   βها  هون سدالمانی بدا ضدرای  ( همخوانی دارد. ن ایج سنجش تاثیر مولفه۱۳88ش

(، اتحداد و ۵۵8/۰ش ت،ییدر(، میدل بده ۵۴۴/۰ش مشد ر (، سرنوتت ۵7۱/۰اندال اس راتژیک ش

(( بددر 7۰7/۰ش عملکددرد( و فشددار ۶۵۶/۰ش دانددش(،  دداربرد ۶۲7/۰ش روهیدده(، 7۲۵/۰ش توافدد 

دار بدر مانی نشان داد با توجه بده مثبدت بدودن ضدری  بیدانگر وجدود اثدر  معنداسالمت سال

 ه چش  انددال اسد راتژیک تدامل ال ننجا و ؛تودسالمت است بنابراین فرض اود تایید می

ورفیت و توانایی، یل ، تکامل و بیدان اهدداف سدالمان اسدت بدرا  ایدن منظدور مشدار ت 

ها عمی  همکار  و همدلی بین  ار نان ایجداد  ها  سالمان وسیر  ار نان در ت می 

و  تدانا نشدانه  ند. ال ورفی همنویی و هماهنگی سالمان با ت،ییرا  محیط و فنداور ،می

 تود.ها  جدید محنوب میراهی برا   ن  موفقیت

 ندد  ده موجد  ها و مشداغل بده نحدو  تعرید  مدییک سالمان هوتمند منئولیت

و  تدود  ده مددیریتایدن امدر موجد  مدی و ؛ ار نان تدودافزایش تعامل و همکار  بین 

و  ی بدانندد ار نان با ات یاق و عالقه  ار  نند و موفقیت یدود را بدا موفقیدت سدالمان یکد

 تودها در سالمان برانگیخ ه میاینگونه ها مشار ت  ار نان و موثر بودن نن

ر داندش موجدود دهدا  و  ار نان با به  دارسیر  داندش یدود و تمر دز بدر دارایدی

د کار سیرندسالمان، هدا ثر تالن یود را برا  رسیدن به اهداف و بهبود عملکرد سالمان ب

ی سال  جای تود  ه سالمان ال فتا  سالمی بریوردار باتد و سالمانو این منئله باعث می

-ف خدار مدیاست  ه افراد با عالقه به محل  ارتان می نیند و به  ار  ردن در ایدن محدل ا

(، ۱۳۹۳اده ش( علدی ل۲۰۰۶(، مدایلز ش۲۰۰۹ند. ن ایج این یژوهش با ن ایج تحقیقا  دایدن ش ن

 ( همخوانی دارد.۱۳۹۰( لهرایی و همکاران ش۱۳8۹باقر لاده و همکاران ش

 به وور  لی می توان سفت  ده بدین هدون سدالمانی و مولفده هدا  نن شچشد  انددال

ر ندش و فشداد و تواف ، روهیه،  اربرد دااس راتژیک، سرنوتت مش ر ، میل به ت،ییر، اتحا

 عملکرد( با سالمت سالمانی راباه معنا دار  وجود دارد.



  

 

 

 

 یعموم یهاکتابخانه یبر ارتقاء سالمت سازمان یرابطه هوش سازمان یبررس

 شهر کرمانشاه
143 

  یدیالهام رش /یاکرم کران

 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
 هر تدهدا  عمدومی بررسی راباه هون سالمانی بر ارتقا  سالمت سالمانی   ابخانه

  رمانشاه در ساد ها  نتی

 نشگاهیالمانی در   ابخانه ها  دابررسی راباه هون سالمانی بر ارتقا  سالمت س 

  بررسددی و مقایندده رابادده هددون سددالمانی بددین  ار نددان   ابخاندده هددا  عمددومی و

 دانشگاهی
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 منابع
تهدران  نشدر  (. سالمان ها  سین   ها  هقوقی، هقیقی و بال، ترجمه محمدرضا بهرنگی شبرنجدی(۱۳8۰ش اسکا ، ر .۱

  ماد تربیت

 .۲۰8سالمانی یاس گاه هون  ن  و  ار، تدبیر (. هون ۱۳88الهیان، ع؛ لوار ،   ش .۲

 -راث فرهنگدی(. بررسی راباه بین هدون سدالمانی بدر چدابکی سدالمانی مید۱۳8۹ش باقرلاده،  ؛ ا بر  دیباور، ال  .۳

ن، سردتگر  و صنایآ دس ی اسد ان نذربایجدان تدرقی. اولدین همدایش هدون سدالمانی و هدون  ند  و  دار، تهدرا

 اد اسالمی واهد تهران مر ز.دانشکده مدیریت دانشگاه نل

 مول . (. مدیریت   ابخانه و مرا ز اوالع رسانی، تهران ۱۳8۰ش براتی علویجه، ح .۴

 ۲۱-۱۶ ( ۱۵۹(. سالمت سالمانی، ماهنامه تدبیر ش۱۳8۴ش جاهد، ح .۵

تهدران  لن. سداردنر و داربرد نن درنمدو نظریه ها  هون چندسانه(. ۱۳8۱ش غ؛ بال،ی لاده،   هاجی هنین نژاد، .۶

 ان شارا  جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معل .

ا  تدهر هددانشدگاه  (. بررسی راباه بین هدون سدالمانی و سدالمت سدالمانی در۱۳۹۰لهرایی،  ؛ رجایی یور،   ش .7

 .۱7۴-۱۵۵(  ۶ش ۲تماره  ۲ی نو در در مدیریت نمولتی. دوره . رهیاف ۱۳8۹-۱۳88اصفهان در ساد تح یلی 

ان، مددیریت ارلیابی وضعیت هون سالمانی درتهردار  ها  ترق مالندر(. ۱۳۹۱ش ع  ؛ لمانیان، س ار  قهفریی، .8

 .۳۱تهر ، 

المانی. اولدین (. بررسی تسثیر هون و چداال ی سدالمانی در ارتقدا سدالمت نظدا  سد۱۳۹۳ش علی لاده، ن؛ هاتمیان،   .۹

  نفرانا اق  اد و مدیریت  اربرد  با رویکرد ملی.

درضدا همی هون سالمانی  مبانی مددیریت داندش، ترجمده مهدد  سد ار  قهفریدی،(. ایجاد ۱۳۹۱ش ج لیبووی ا، .۱۰

 ان شارا  نذرین مهر. :تهران عبا  جعفر ، ایوان وبا ،
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