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 چکيده

 میانجی نقش با شغلی مندی رضایت و شناسی خویشتن میان ارتباط هدف از انجام این تحقیق بررسی

شیراز می باشد. تحقیق حاضر از حیث هدف،  گاز شرکت در میان مدیران و کارکنان سازمانی سالمت

ت. پیمایشی اس -پژوهشی کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی، از نوع همبستگی

یراز و شرکت های وابسته به آن جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت گاز ش

گیری تصادفی نفر با روش نمونه 011نفر می باشد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران،  051به تعداد 

ساده و در دسترس انتخاب شد. برای گردآوری اطالعات مورد نیاز، از پرسشنامه خویشتن شناسی 

و  (0۹۹1) هوی و فیلدمنسازمانی (، پرسشنامه سالمت 0۹۹0مدیران دیوید وتن و کیم کامرون )

( استفاده شد. جهت تحلیل فرضیه اصلی تحقیق، از آزمون 0۹11پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا )

-یومن ویتنی-تحلیل آنوا-های تحلیل مسیر، آزمون های مقایسه ای تی تک نمونه ای/ آزمون عالمت

 ،کروسکال والیس و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. جهت تحلیل فرضیه های فرعی تحقیق

( و ضریب F(، تحلیل واریانس)R2از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون ضریب تعیین)

رگرسیون استفاده شد. یافته های پژوهش نتایج نشان داد بین خویشتن شناسی و رضایتمندی شغلی 

اما بین خویشتن شناسی و  .(P_Value>0.05به طور مستقیم، ارتباط معناداری وجود ندارد)

ی شغلی به طور غیر مستقیم به واسطه نقش میانجی سالمت سازمانی ارتباط معنادار وجود رضایتمند

( و بین سالمت سازمانی با  =811/1Pدارد. بین خویشتن شناسی و سالمت سازمانی به میزان )

 ( ارتباط معنادار وجود دارد.=P 214/1رضایتمندی شغلی به میزان )

 شغلی، سالمت سازمانی.خویشتن شناسی، رضایت  :واژگان کليدي
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 مقدمه
 قیت و افزایش بهره وری سازمان میدر هر سازمانی توجه به خویشتن شناسی مدیران و کارمندان بسیار قابل توجه است و باعث موف

 هنری،ذهنی،  عملی، نوآوری )خالقیت و خالقیت گیری، تصمیم کیفیت چون هم هایی زمینه در خودارزیابی توانند با می گردد. مدیران

 آورند دست به سازمان در خود از کارکرد مند نظام شناختی گروهی، کار و انگیزش، کار، به احساس نوع ها، ارتباط تخیلی(، و غیرکالمی،

 ی(. نتایج مطالعات گذشته بیان گر این امر است که میان سالمت سازمانی و رضایت مندی شغلی ارتباط مستقیم24: 08۹4)امیرحسینی، 

دارد. راجرز خویشتن را به صورت یک محصول اجتماعی که خارج از روابط بین شخصی رشد می کند و برای ثبات می کوشد تشریح وجود 

می کند. جنبه دیگر خویشتن، خویشتن آرمانی است، یعنی آن تصوری که می خواهیم باشیم. بنابراین هر چه خویشتن آرمانی به خویشتن 

تر و خطر پذیرتر خواهد بود. در فرایند تحقق خود، اساسی ترین نیروی بالقوه کاهش می یابد و فرد راضیواقعی نزدیک تر باشد، اضطراب 

برانگیزنده رفتار آدمی، خودشکوفایی است و آن گرایش و تمایل به تحقق بخشیدن، شکوفا ساختن و بالفعل نمودن استعدادها و نیروی بالقوه 

افزایش خود مختاری و خودکفایی برای خالق بودن، بقا و عزت نفش و خود نظمی و خود مدیریتی می باشد. این تمایل به تحقق خود موجب 

وظیفه اساسی مدیران در تمام سطوح، حفظ محیطی است که افراد بتوانند با یکدیگر کار کرده  (.45:  08۹2می شود )رشیدیان و نژاد ایرانی، 

راستا مدیران باید اثرات گرایش ها و عادات خود را روی دیگران تحلیل نمایند تا بتوانند  و به هدف های از پیش تعیین شده دست یابند. دراین

و  0آنهایی را که موجب دریافت عکس العمل منفی می شود حذف نمایند. بنابراین باید خودشناسی را آموخته بر خویشتن مسلط باشند)کونتز

 (. 00: 4102دیگران، 

 سازمانی دهد ارتباط مستقیمی میان خویشتن شناسی و سالمت سازمانی وجود دارد. مفهوم سالمتنتایج مطالعات گسترده نشان می 

 توسعه و رشد و بقا برای اجتماعی های سیستم همه عقیده پارسونز است. به شده گرفته 4پارسونز اجتماعی های سیستم نظریه چهارچوب از

 عبارت سازمانی (. سالمت5: 08۹4هستند )امیرحسینی،  نهفتگی و ارچگییکپ هدف، انطباق، کسب اساسی مشکل چهار حل نیازمند خود

 و دوام از عبارتست سازمانی سالمت کند می اشاره 8مایلز توانایی. عقیده این بهبود و محیط با سازش و بقاء حفظ در سازمان توانایی از است

 سالمت فورسیت و هوی گفته به یا و بیشتر، سازش برای خود توانایی و ارتقاء و گسترش و آن سازگاری با و خود محیط در سازمان بقای

 و کرده برخورد آمیزی طور موفقیت به خارجی مخرب نیروهای با است سالم که سازمانی و است خود بقاء برای سازمان توانایی سازمانی

 نشان خود از را سالم سازمان یک عالئم مدت دراز در و کند، می سازمان هدایت اصلی مقاصد و اهداف جهت در اثربخشی، طور به آنها نیروی

(. برای اینکه جامعه ای سالم داشته باشیم بایستی سازمان های سالمی را به وجود آوریم، در نتیجه آنچه موجب 20: 08۹1)شیخی،  دهد می

انی است و همچنین آنچه که باعث از هم افزایش و توسعه ی اهداف و برنامه های یک سازمان می شود، داشتن ویژگی ها و صفات سالم سازم

گیری های آگاهانه است. بنابراین می توان گفت یکی از  -پاشیدگی سازمان ها می شود، نحوه ی رهبری و مدیریتی، برنامه ریزی و تصمیم

و حس مسئولیت پذیری، وظایف مهم و ضروری یک مدیر در تمام فعالیت های یک سازمان، نگهداری محیطی است که افراد با تالش و صداقت 

 روظایف محوله را به درستی به اتمام رسانند تا به اهداف از پیش تعیین شده سازمان نائل شوند، در نتیجه، مدیران یک سازمان بایستی تاثی

 ندمی شود، رفع کن نگرش ها و رفتار خود را بر روی کارکنان و دیگر افراد بررسی کنند تا بتوانند مواردی را که باعث واکنش منفی در افرا

 تعداد برای شود: هدف فقط می مواجه زیر مشکالت مثل مشکالتی با سازمان سالم، سازمانی وجود عدم صورت (. در04:  2،4102)هالند

 انجام آن اصالح جهت در کاری اما هستند مشکالت مختلف شاهد سازمان در کارکنان است، روشن سازمان اول طراز کارکنان از معدودی

 در مقام و عنوان داشتن و شود می مشکل بسیار و نامربوط، غیراصلی عوامل طرح علت به مسایل حل (،1: 4102،  5)کاپالن دهند نمی

 کلیه تا دارند سعی سازمان باالی سطح افراد کنند، می تهدید را یکدیگر مؤدبانه و بطور رسمی مدیر و کارکنان و است مهم خیلی سازمان

 منطقی کارکنان های خواسته و قضاوت کنند می تنهایی احساس ریزی، انجام برنامه در مدیران باشند، داشته خود در کنترل را تصمیمات

 وقتی شود، می نگاه غیرضروری و جنبی عنوان مسایل به انسانی روابط شخصی نیازهای به گیرند، نمی قرار احترام و توجه مورد پایین، سطوح

 سازمان موقعیت بحرانی هرگاه (.011: 411۹،  1کنند)شیدر می رقابت ای صورت غیرسازنده به شوند می دعوت مساعی تشریک به کارکنان

 هیچ است، مشکل بسیار یادگیری شود، می گذاشته سرپوش تضادها روی بر عمدتاً خواهند کشید، کنار را خود افراد دهد، قرار خطر در را

 در کنند احساس می کارکنان ندارد، وجود روابط در صداقت گیرد، نمی  انجام کارها پیشرفت عدم با ارتباط در و منطقی علنی انتقاد نوع

 می کنترل را جزیی امور شدیداً کنند، مدیریت می فرسودگی و خستگی احساس و بوده ناراضی خود کار از و اند شده محبوس خود شغل
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 در کس هر پذیرند، نمی را ریسک اصوالً کارکنان و مدیران ندارد، پذیری وجود مسؤولیت و آزادی متقابل، اعتماد حس کارکنان در و کند

 و ها مشی خط و سازمانی ساخت گیرد، می قرار بررسی مورد سراسری صورت به ضعیف عملکرد شود، گذاشته می کنار کند، اشتباه سازمان

 همگامی برای تغییر یا و است، ابتکار متداول کامالً سنتی های روش و ندارد وجود نظمی سازمان در هستند، گیر پا و دست ها، دستورالعمل

 می انجام کندی به سازمان کار و شود می غیرضروری های دوباره کاری باعث بازی کاغذ و بوروکراسی وجود ندارد، وجود بازار با انطباق و

 (.88: 08۹4)امیرحسینی،  گیرد

از طرفی نتایج نشان داده است که سالمت سازمانی و رضایت مندی شغلی ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. برنامه پیاده سازی رضایت 

شغلی در بسیاری از سازمان ها مورد توجه قرار گرفته و بسته به میزان درک وتوانایی مدیران ومشاوران ارشد سازمان ها موجب تاثیراتی 

ه است. اما دربسیاری از این برنامه ها علی رغم تالش فراوان مدیریت، موفقیت چندانی به دست نیامده است. شاید بتوان گفت درسازمان گردید

رایج ترین علت شکست این برنامه ها عدم درک صحیح محتوا وعمق پیام دیدگاه رضایت شغلی است. در بسیاری از موارد مدیران رضایت 

خشهایی از فعالیت های سازمان خود می دانند. اما نکته اصلی این است که مسئله رضایت شغلی درحقیقت یک شغلی را ابزاری جهت اصالح ب

نگرش جدید در مدیریت سازمان است. که بایدبرمبنای این نگرش چارچوب مدیریت سازمان تشکیل گردد و پس از بررسی عوامل موثر بر 

(. درصورتی 51: 0811ل پرداخته و درصدد افزایش رضایت شغلی کارکنان باشند)رنجبران،رضایت شغلی کارکنان یک سازمان به تقویت آن عوام

که سازمان ها به این اصل توجه ننمایند، تنها به ظواهری از نگرش رضایت شغلی دست خواهند یافت. امروزه سازمان های تولیدی وخدماتی 

لمداد می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است. دستیابی به میزان رضایت مشتری را معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود ق

چنین حدی از رضایت شغلی مشتری ممکن نیست مگر در سایه یک سیستم با کیفیت مناسب و مدیران الیق و دلسوز که رضایت شغلی 

ررسی های انجام شده در مطالعات پیشین، (. ب08: 4102کارکنان و به همان نسبت رضایت مشتریان و ارباب رجوع را مهم بدانند)هالند، 

تاکنون مطالعاتی در خصوص بررسی ارتباط بین خویشتن شناسی و رضایتمندی شغلی با نقش میانجی سالمت سازمانی انجام نشده است و 

( و ...  مطالعهاغلب پزوهش های انجام شده تنها به ارتباط خویشتن شناسی و سالمت سازمانی، خویشتن شناسی و رضایت شغلی)فقط یک 

 پرداخته شده و به ارتباط خویشتن شناسی و رضایتمندی شغلی با نقش میانجی سالمت سازمانی اشاره ای نشده است که این مساله نشان 

 دهنده جدید بودن موضوع این پژوهش می باشد. به ویژه که در شرکت گاز شیراز هیچ تحقیقی در این باب صورت نگرفته است. 

باحث انجام شده، این تحقیق سعی به بررسی ارتباط میان خویشتن شناسی و رضایت مندی شغلی با نقش میانجی سالمت با توجه به م

سازمانی در میان مدیران و کارکنان شرکت گاز شیراز دارد. این پژوهش می تواند دورنمای تاثیر برخورداری مدیران و کارکنان از شناخت 

 یجاد سالمت سازمانی بیان کند. بنابراین سوال های زیر مطرح گردید:  خویشتن را روشن و نقش آن را در ا

 وضعیت موجود متغیرها، مولفه ها و رتبه بندی آنها در شرکت گاز شیراز چگونه است؟ 

 شود؟آیا بین متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق با توجه به هر متغیر اصلی تفاوت معناداری مشاهده می 

 

 چارچوب نظري تحقيق
 ( 1۹۹1خویشتن شناسی دیوید و تن و کيم کامرون) 

 داللت دارد و آن بر چیرگی کردار و و رفتار ،کنترل خود شخصیت به بردن ، پی خو شناخت به شناسی خویشتن مدیریت، ادبیات در

 به شناسی این، از خویشتن بر افزون است. شده تأکید ها انسان رفتار با سازمان تطبیق مؤثر عامل عنوان به شناسی خویشتن دانش فراگیری

 (.8: 08۹5به نقل از پایمرد و حافظی،  4100است)وتن و کمرون،  شده یاد دیگران شناخت و روانی بهداشت شرط پیش عنوان

 پی در را وی انسانی روابط بهبود و فردی وری بهره خود، افزایش از مدیر بیشتر آگاهی بینش و درک، که است آن گفته این معنای

 بهتر را دیگران یابند، آگاهی خود ی باالقوه توان از آنان شود می موجب مدیران خودشناسی می دهد نشان شده انجام های بررسی دارد.

 بخشند)همان(.  بهبود دیگران با را خود روابط و دهند کاهش را انسانی روابط موجود در های کنند، تنش درک

مولفه می باشد، به شرح زیر است: خویشتن شناسی  8( که متشکل از 0۹۹0کیم کامرون )نظریه خویشتن شناسی مدیران دیوید و تن و 

 (.08: 08۹1همکاران،  و پرور فردی، خویشتن شناسی جمعی و خویشتن شناسی ارتباطی )گل
 

 رضایت شغلی 
دهد ارضاء شوند رضایت شغلی میهای اصلی و مهم فرد در زمینه شغل او با کارهایی که انجام ( معتقد است اگر انگیزه0۹۹۹)1کوهلن

هرچه فاصله بین نیازهای شخصی فرد با ادراک یا نگرش او نسبت به توانایی بالقوه شغل برای ارضاء این نیازها کمتر باشد  نیز زیاد خواهد بود.

                                                           
7 Cohlen 
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 بخش و کار از انتظارات با رکا واقعی شرایط مقایسه از شغلی رضایت از (. بخشی01: 08۹4رضایت شغلی نیز زیاد خواهد بود)شفیع آبادی، 

 رضایت و انگیزه ایجاد برای عاملی تواند می فرد های تلقی طرز کار محیط در پس شود. می حاصل کار به نسبت افراد تلقی طرز از دیگر

 شغلش از فرد ادراک شد گفته قبالً که همانطور .باشد می خاص موضوع یا هدف به نسبت فرد مثبت احساس میزان تلقی طرز واقع در باشد.

 (.84: 08۹1باشد )اقتداری،  مدنظر انگیزش و شغل طراحی در باید شغل از فرد تلقی طرز و بوده شغل از بهتر

 مولفه به شرح زیر است: 1( که متشکل از 0۹11نظریه رضایت شغلی مینه سوتا)

به نقل از  08۹8سازمانی )شائمی و همکاران، (، جو 08۹2های پیشرفت، شرایط فیزیکی، نوع شغل)پورقاسمی، نظام پرداخت، فرصت

 (.08۹5(، سبک رهبری)یاسینی و همکاران، 411۹، 1ریچارد و اشنایدر

 

 (2002سالمت سازمانی هوي و ميسکل ) 
 پردوام نسبتاً سازمانی از خصایص مجموعه ای به و داشته داللت سازمان کوتاه مدت بخشی اثر از فراتر وضعی سازمانی به سالمت

 محیط با کافی اندازه به است قادر درازمدت در بلکه ماند، می پایدار خود در محیط فقط نه معنا، این به سالم، سازمان یک .کند می اشاره

به نقل از هوی،  5:  08۹0دهد)ساالر زرهی و همکاران،  گسترش و کند ایجاد پیوسته خود بقای برای را الزم های توانایی شده، خود سازگار

4111  :21-11 ) 

سالمت سازمانی، از گویاترین و بدیهی ترین شاخص های اثربخشی سازمان است. در یک سازمان سالم، مدیر رفتاری کامال دوستانه و 

ن نیز تمایل بیشتری برای ماندن و کارکردن در سازمان حمایت گر با کارمندان خود دارد و در برنامه های خود دارای یگانگی است. کارمندا

 (.45۹: 4111به نقل از هوی و میسکل،  5:  08۹0دارند و به طور موثرتری کارها را انجام می دهند)ساالر زرهی و همکاران، 

 مولفه به شرح زیر می باشد: 01( متشکل از 0۹۹1نظریه سالمت سازمانی هوی و فیلدمن)

(، بکارگیری منابع، اتحاد و همبستگی/یگانگی نهادی، 04: 0۹۹1شایستگی ارتباطات، مشارکت اختیاری)هوی و میسکل، هدف،  بر تمرکز

 (. 2: 0۹1۹ میسکل، و نوآوری، استقالل، انطباق پذیری، شایستگی حل مساله و روحیه)هوی

 

 روش تحقيق
پیمایشی است. -ا، پژوهشی توصیفی، از نوع همبستگیتحقیق حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از منظر گردآوری داده ه

 اطالعات مورد نیاز به دو روش کتابخانه ای و میدانی با ابزار پرسشنامه به شرح زیر جمع آوری شد: 

 و باشدمی سوال 05دارای  که استانداردی ( :  پرسشنامه0۹۹0) ۹الف( پرسشنامه خویشتن شناسی مدیران دیوید وتن و کیم کامرون

ارتباطی )سواالت  وخویشتن شناسی (01تا  1جمعی )سواالت  (، خویشتن شناسی5تا  0فردی )سواالت  شناسی خویشتن مولفه؛ سه شامل

 موافقم( طراحی کامالً و موافقم موافقم، نسبتاً مخالفم، مخالفم، ای )کامالً گزینه پنج به صورت سواالت شد. خواهد استفاده است، (05تا  00

 پرسشنامه برای 01است. ضریب آلفای شده داده اختصاص 5نمره  موافقم ، ...، کامال4ًنمره  ، مخالفم0نمره  مخالفم کامالً گزینه به است. شده

 پرسشنامه 00و اعتبار باز آزمایی %11،  %11،  %14خرده مقیاس های خویشتن شناسی فردی، جمعی و ارتباطی به ترتیب از این قرار است:

 %11( به ترتیب برابر با 08۹2بوده است و ضریب آلفای پرسشنامه در پژوهش رشیدیان ) %11،  %11،  %12به ترتیب  برای هر خورده آزمون

 (.11-18: 08۹2به دست آمد)پورقاسمی،  14%،  11%،

 بر کزمؤلفه تمر استاندارد ده پرسشنامه از سازمانی سالمت سنجش ( : برای0۹۹1) 12ب( پرسشنامه سالمت سازمانی هوی و فیلدمن

تا  01(، بکارگیری منابع )سواالت 01تا  04( مشارکت اختیاری )سواالت 00تا  1(، شایستگی ارتباطات )سواالت 1تا  0هدف )سواالت شماره 

 (،20تا  81انطباق پذیری )سواالت ( ، 85تا  80(، استقالل )سواالت 81تا  41(، نوآوری )سواالت 45تا  40، اتحاد و همبستگی )سواالت  (41

 51که همانطور که گفته شد، شامل  است گرفته قرار استفاده ( مورد51تا  21( و روحیه )سواالت 25تا  24شایستگی حل مساله )سواالت 

 به شده است. موافقم( طراحی کامالً و موافقم موافقم، نسبتاً مخالفم، مخالفم، ای )کامالً گزینه پنج صورت به این پرسشنامه باشد. می سوال

است. میانگین ضریب آلفای پرسشنامه برای خرده  شده داده اختصاص 5نمره  موافقم ، ... ، کامالً 4نمره  ، مخالفم0نمره  مخالفم کامالً گزینه

                                                           
8 Reichard and Schneider 
9 David Watton and Kim Cameron 

10 Alpha coefficient 

11 Retest 

12 Hoy and fildman 
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بوده است و ضریب آلفای پرسشنامه در پژوهش  %12و میانگین اعتبار باز آزمایی پرسشنامه برابر با  %11مقیاس های این پرسشنامه برابر با 

 (.11-18: 08۹2به دست آمد)پورقاسمی،   %11(، این میانگین برابر با 08۹4ینی)امیرحس

 در روث و برافیلد توسط بار اولین ( : پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا0۹11) MSQ08ج(پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا 

آن را بررسی و اصالح  0۹11در سال  02سوال طراحی و ساخته شد. بعدها وایس، داویس و انگلند الفکویست 011 با و سوتا مینه دانشگاه

درجه ای به صورت خیلی ناراضیم،  5ماده است که در یک مقیاس  41سوال کاهش دادند. این پرسشنامه دارای  41نمودند و سواالت آن را به 

 ،8نظری ندارم نمره  ،4، ناراضیم نمره 0ی )خیلی ناراضیم نمره  گزینه ضیم نمره گذاری می شود. بهناراضیم، نظری ندارم، راضیم و خیلی را

( اختصاص داده شده است. و کسب نمره باالتر به معنی داشتن رضایت شغلی بیشتر است. بر طبق 5خیلی راضیم نمره  و 2راضیم نمره 

 ینا هدف. بیرونی شغلی رضایت و  جود دارد که عبارتند از: رضایت شغلی درونیبسیاری از مطالعات دو زیرمقیاس برای این پرسشنامه و

 پیشرفت هایفرصت ،(2،5،1،1سواالت) شغل نوع ،(0،4،8 سواالت) پرداخت نظام بعد 1 در شغلی رضایت ابعاد بررسی پرسشنامه

. باشد می ( 41و01،01،0۹ایط فیزیکی )سواالتشر ،(08،02،05،01سواالت) رهبری سبک ،(00،04سواالت) سازمانی جوّ ،(1،۹،01سواالت)

/ 14/ و 1۹( اعتبار و روایی آن را 0811/ به دست آوردند. سوفی)15/ و 11آن را به ترتیب  01و روایی 05اعتبار( 0815) همکاران و مجیدی

( ، اعتبار و روایی 4115)01/ به دست آوردند. تامپسون و بیر11/ و 18( اعتبار و روایی آن را به ترتیب 08۹0به دست آورد. تیموری و همکاران)

 0۹/ به دست آورند . نیکلسون15/ و 11(، اعتبار و روایی آن را به ترتیب 411۹) 01و لنون/ به دست آورند. کروز 11/ و 14آن را به ترتیب 

/ به 10/ و 10( اعتبار و روایی آن را به ترتیب 4104) 41/ به دست آورد. شائول و یانگ11/  و 1۹( اعتبار و ورایی آن را به ترتیب 4100)

 (. 1:  08۹2دست آوردند)شریفی و نجار، 

نفر بود که بر  051ن تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت گاز شیراز و شرکت های وابسته به آن به تعداد جمعیت آماری ای

نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسشنامه ها، اطالعات وارد نرم افزار  011نفر، حداقل  051اساس فرمول کوکران از بین 

جهت نرمال سنجی مولفه ها، سپس از آزمون تحلیل مسیر، جهت تعیین  KSل فرضیه اصلی، از آزمون شد. جهت تحلی SPSSتحلیل اماری 

، جهت رتبه بندی این مولفه ها از آزمون فریدمن و جهت بررسی تفاوت 40ارتباط بین متغیرها، آزمون تی تک نمونه ای /آزمون عالمت

(، یومن ویتنی و ANOVAو کارمندان از آزمون های تحلیل واریانس)معناداری متغیرها بر اساس خصوصیات جمعیت شناختی مدیران 

، از آزمون ضریب همبستگی KSکروسکال والیس استفاده شد و جهت تحلیل فرضیه های فرعی از پس از نرمال سنجی توسط آزمون 

 . ( و ضریب رگرسیون ساده استفاده گردیدF(، تحلیل واریانس)R2پیرسون/اسپیرمن، آزمون ضریب تعیین)

 

 یافته ها و نتایج
درصد(، با سطح تحصیلی کارشناسی  8/18با توجه به جدول توصیفی ویژگی های شخصیتی، اکثر کارشناسان )کارمندان(، مردان )

 درصد( با سطح تحصیلی کارشناسی ارشد 1/15درصد( هستند و اکثر مدیران، مردان ) 1/85سال ) 05-00درصد( با سابقه کاری  1/20)

 درصد( هستند. ۹/24سال ) 81-40درصد( و  ۹/24سال) 05-00درصد( و با سابقه کاری  2/10)

 ها با نقش ميانجی سالمت سازمانی در فرضيه اصلی: بين خویشتن شناسی مدیران و کارکنان و رضایت مندي شغلی آن

 شرکت گاز شيراز ارتباط معنادار وجود دارد.

 

                                                           
13 Minnesota Satisfaction Questioner 

14 Weis, Davis and England are Lafquist 

15 Reliability 

16 Validit 

17 Thompson and bir 

18 Cruise and Lennon 

19 Nicelson 

20 Saul and Yang 

21 Sign 
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ایی که بین خویشتن شناسی و رضایتمندی شغلی کارکنان و مدیران، به صورت مستقیم، ارتباط با توجه به نتایج تحلیل مسیر و از آنج

 (، بنابراین مدل مفهومی اولیه تحقیق به صورت زیر، مجددا تنظیم و مقدار دهی می گردد: <15/1P_Valueمعناداری وجود نداشت)
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 مولفه های خویشتن شناسی کارمندان و مدیران تفاوت معناداری وجود نداردبین  -0نتایج آزمون عالمت نشان داد: 

(15/1P_Value>.) 4- (15/0بین مولفه های رضایتمندی شغلی کارمندان و مدیران تفاوت معناداری وجود نداردP_Value> .)8-  بین

(. نتایج <15/1P_Value)ندارد وجود معناداری تفاوت مدیران و کارمندان -ارتباط شایستگی مولفه از غیر به –مولفه های سالمت سازمانی 

خویشتن -0آزمون فریدمن نشان داد: الف( مولفه های خویشتن شناسی بین مدیران و کارمندان به ترتیب به صورت زیر رتبه بندی می شوند: 

و کارمندان با میزان  11/2یران با میزان خویشتن شناسی ارتباطی )مد -4( 10/2و کارمندان با میزان  ۹8/2شناسی جمعی )مدیران با میزان 

(. همچنین نتایج نشان داد که رتبه بندی هر سه مولفه 51/0و کارمندان با میزان  4۹/4خویشتن شناسی فردی )مدیران با میزان -8( و 51/8

رتبه  دان به ترتیب به صورت زیرخویشتن شناسی در مدیران، از کارمندان بیشتر است. ب( مولفه های رضایتمندی شغلی بین مدیران و کارمن

سبک رهبری مدیران )با میزان  -8(، 45/01نوع شغل مدیران)با میزان  -4(، 88/01شرایط فیزیکی مدیران)با میزان -0بندی می شوند:  

 -1(، 45/1زان سبک رهبری کارمندان)با می -1(، 88/1فرصت پیشرفت مدیران)با میزان -5(، 51/1نوع شغل کارمندان)با میزان  -2(، ۹4/۹

نظام  -01(، 11/2نظام پرداخت کارمندان)با میزان  -۹(، 45/5فرصت پیشرفت کارمندان)با میزان  -1(، 1شرایط فیزیکی کارمندان)با میزان 

لفه های ( .   ج( مو01/0جو سازمانی کارمندان)با میزان  -04( و 15/4جو سازمانی مدیران)با میزان  -00(، 51/2پرداخت مدیران )با میزان 

انطباق پذیری مدیران)با  -4(، 02/05شایستگی ارتباط مدیران )با میزان -0سالمت سازمانی به ترتیب به صورت زیر رتبه بندی می شوند: 

(، 51/01انطباق پذیری کارمندان)با میزان  -5(، 12/00استقالل مدیران) -2(، 11/08اتحاد و همبستگی مدیران)با میزان  -8(، 51/08میزان 

شایستگی ارتباط  -۹(، 81/1استقالل کارمندان)با میزان  -1(، 4۹/01روحیه مدیران)با میزان  -1(، 81/01نوآوری مدیران)با میزان  -1

شایستگی حل مساله  -04(، 1۹/1روحیه کارمندان)با میزان  -00(، 11/1اتحاد و همبستگی کارمندان)با میزان  -01(، 11/1کارمندان)با میزان 

)با  شایستگی حل مساله کارمندان -05(، 11/5نوآوری کارمندان) -02(، 51/5بکارگیری منابع مدیران)با میزان  -08(، 51/5میزان مدیران)با 
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تمرکز بر هدف کارمندان)با  -01(، 10/4مشارکت اختیاری کارمندان)با میزان  -01(، 21/4بکارگیری منابع کارمندان)با میزان  -01(، 8میزان 

(.  همچنین نتایج سنجش تفاوت 02/1تمرکز بر هدف مدیران)با میزان  -41( و 11/1مشارکت اختیاری مدیران )با میزان  -0۹(، 10/0میزان 

معناداری متغیرهای تحقیق با توجه به خصوصیات جمعیت شناختی کارمندان و مدیران نشان داد خویشتن شناسی، رضایتمندی شغلی و 

 (.<15/0P_Valueان بر اساس خصوصیات جمعیت شناختی آنها، تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند)سالمت سازمانی بین کارمندان و مدیر

: 4111ویلکرسون) (، بیل41: 08۹0(، خالصی و همکاران )00: 08۹8یافته های این فرضیه در تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قدوس )

( همسو نمی 01: 4101( و اسکات)5: 081۹ات صالح بلوردی و همکاران )( همسو می باشد و با نتایج تحقیق01: 08۹5( و  پورقاسمی )08

 باشد.

( در تحقیقات خود بدین نتیجه دست یافت که خویشتن شناسی بر روی تعهد سازمانی تأثیر مستقیم دارد. اما 01: 08۹5پور قاسمی )

( به این نتیجه رسید که مدیران و رهبرانی 00: 08۹8میان خویشتن شناسی و رضایت شغلی معلمان ارتباط مستقیمی وجود ندارد. قدوس )

 که درجه باالیی از خویشتن شناسی دارند، با خود و دیگران صادق هستند و می دانند که چگونه احساسات بر آنان، سایر مردم و عملکرد شغلی

 رفتار گانه پنج ابعاد و سازمانی سالمت بین( نشان داد 41: 08۹0و سالمت سازمانی آن ها تاثیر می گذارد. یافته های خالصی و همکاران )

 به توجه معناداری وجود دارد. با شهروندی( ارتباط جوانمردی و فضیلت دوستی، نوع تکریم، و احترام شناسی، سازمانی )وظیفه شهروندی

 بهبود و رشد همچنین و سازماناعضای  میان هماهنگی ایجاد با توانند می ها سازمان سازمانی، سالمت و شهروندی رفتار معنادار رابطه

 در خویشتن شناسی ( نشان داد بین5: 081۹نمایند. نتایج تحقیق صالح بلوردی و همکاران ) ایجاد بهبودهایی کارکنان رفتار در مداوم،

موقعیت  در فرد خویشتن شناسی روی از را شغلی رضایت توان و می دارد وجود معناداری مثبت رابطه شغلی رضایت و موقعیت خصوصی

 بر تواند می دیگران با خود ارتباط و ها هیجان ها، درونی، احساس تجارب به نسبت افراد بیشتر شناخت نتیجه کرد. در بینی پیش خصوصی

( حاکی از آن بود که خویشتن شناسی فردی، جمعی و ارتباطی تاثیر 01: 4101بگذارد. مطالعات اسکات) مثبت تاثیر آنان رضایت شغلی

سالمت سازمانی دارند. خویشتن شناسی جمعی تاثیر معنادار بر تعهد سازمانی دارد. خویشتن شناسی ارتباطی تاثیر معنادار بر  معنادار بر

 کارمندان تک تک و مدیران که است سالم هنگامی سازمان، یک ( نشان داد08: 4111ویلکرسون) رضایت شغلی دارد. نتایج تحقیقات بیل

 را مشترک سوددهی و مشتری وفاداری که بپذیرند پویا، کاری مکان ایجاد را برای مسئولیتی تا بپیوندند یگریکد به مشترک فرایند یک در

 برد. خواهد باال

 

  فرضيه فرعی اول: بين خویشتن شناسی مدیران و کارکنان با سالمت سازمانی در شرکت گاز شيراز ارتباط معنادار

 وجود دارد.

 
 

(، P-Value=0/000کمتر بود ) 15/1و سطح معناداری به دست آمده از  851/1بین متغیرها برابر میزان ضریب همبستگی اسپیرمن 

درصد  08( نشان داد متغیرها می توانند 085/1درصد بین آنها همبستگی معنادار وجود داشت. ضریب تعیین) ۹5بنابراین در سطح اطمینان 

بود، بین متغیرها رابطه خطی  15/1، کمتر از Fجایی که سطح معناداری در آزمون از تغییرات یکدیگر را تبیین و پیش بینی کنند. از آن

بود. مقدار بتا در ضریب رگرسیون ساده، بین   x 450/0 =y+ 411/11معناداری وجود داشت. معادله رگرسیون خطی بین متغیرها برابر 

کمتر بود. در نتیجه بر اساس  15/1ضریب رگرسیونی بین متغیرها از  و سطح معناداری 115/2آن برابر با  t؛ مقدار  811/1متغیرها برابر با 

نشان داد متغیرها با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند. یعنی بین  tآزمون های انجام شده، ارتباط متغیر ها با یکدیگر معنادار بود. مقدار مثبت در 

 راز ارتباط معنادار وجود دارد و فرضیه تایید شد.خویشتن شناسی مدیران و کارکنان با سالمت سازمانی در شرکت گاز شی

(، رین و 4102(، نایلر و همکاران )01: 4108(، فنیتس )04: 4104(، استنبرگ)82: 4100این یافته با نتایج تحقیقات کوپر و هربرت )

( 04: 08۹2رشیدیان و نژاد ایرانی )( و 41:08۹2(، قاسمی )01: 08۹4(، امیرحسینی )40: 0811(، فرزامی خواه و دیگران)8: 4101همکاران)

 همسو می باشد.

( به این نتیجه رسیدند که بین خویشتن شناسی مدیران و سالمت اداری و مالی ادارات دولتی 04: 08۹2رشیدیان و نژاد ایرانی )

شهرستان ملکان ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین بین خودآگاهی مدیران، عزت نفس، خودشکوفایی، ریسک پذیری مدیران و سالمت 
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 دارد. معناداری و تأثیر مستقیم سازمانی سالمت بر معنوی ( نشان داد رهبری41:08۹2دارد.مطالعات قاسمی ) سازمانی ارتباط معنادار وجود

 شیوه های از یکی معنوی دارند. رهبری سازمانی سالمت معناداری بر و مستقیم تأثیر بازخور و عضویت معنوی، رهبری ابعاد بین از همچنین

 روانی سالمت پرورش موجب می تواند مسیر این در که کارکنان می باشد معنوی بقای تأمین نبالد به و است سازمان ها در رهبری نوین

 سالمت و مدیران شناسی خویشتن با سازمانی جو ( حاکی از آن بود که بین01: 08۹4شود.یافته های امیرحسینی ) سازمان در کارکنان

می باشد.فرزامی  معنادار و مثبت سازمانی سالمت و مدیران شناسی خویشتن بین رابطه دارد. همچنین وجود مثبت معناداری رابطه سازمانی

( به این نتیجه رسیدند که بین خویشتن شناسی مدیران و سالمت سازمانی رابطه وجود دارد و هر چه اندازه آگاهی 40: 0811خواه و دیگران )

رنتیجه استفاده مناسب از استراتژی های مدیریت افزایش می یابد.مطالعات مدیر و خویشتن شناسی وی افزایش یابد، استفاده از تفکر منطقی و د

( نشان داد افراد با توانایی باال از خویشتن شناسی بیشتری برخوردار بوده در سازگاری و ایجاد جو سالمت سازمانی 8: 4101رین و همکاران)

شان داد مدیرانی که خویشتن شناسی مثبت دارند، انواع خطاها یا تحریفات ( ن44: 4102روتر بودند.تحقیقات نایلر و همکاران )موثرتر و میانه

: 4108تقویت کننده خویشتن شناسی را در زمان بحران، بهتر مدیریت نموده از سالمت سازمانی باالتری برخوردار هستند. یافته های فنیتس )

ی داشته باشد، یعنی در مبادله اطالعات قابل اعتماد باشد و نیز ( حاکی از آن بود که هر قدر مدیریت یک سازمان خویشتن شناسی بیشتر01

ان مدارای قابلیت انعطاف پذیری و خالقیت برای ایجاد تغییرات و دارای یگانگی باشد و نسبت به اهداف خود تعهد داشته باشد، کارکنان آن ساز

( نشان داد هر چه مدیران خویشتن شناسی 04: 4104تنبرگ)به همان میزان از سالمت سازمانی بیشتری برخوردار است.نتایج تحقیقات اس

 بهتر و بیشتری داشته باشند، در مهارت های تعیین هدف، برنامه ریزی عملیاتی، تفویض اختیار و ارتباطات موفق تر و موثرتر عمل می کنند.

ی با سالمت سازمانی ندارد. خویشتن شناسی ( به این نتیجه رسیدند که خویشتن شناسی فردی ارتباط معنادار82: 4100کوپر و هربرت )

 جمعی ارتباط معناداری با سالمت سازمانی دارد و خویشتن شناسی ارتباطی، ارتباط معناداری با سالمت سازمانی دارد.

 

  فرضيه فرعی دوم: بين سالمت سازمانی با رضایتمندي شغلی مدیران و کارکنان در شرکت گاز شيراز ارتباط معنادار

  دارد.وجود 

 
 

(، P-Value=0/000کمتر بود ) 15/1و سطح معناداری به دست آمده از  510/1میزان ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرها برابر 

درصد  44( نشان داد متغیرها می توانند 448/1درصد بین آنها همبستگی معنادار وجود داشت. ضریب تعیین) ۹5بنابراین در سطح اطمینان 

 بود. بنابراین بین متغیرها رابطه 111/1و سطح معناداری آن برابر با  401/4۹برابر با  Fاز تغییرات یکدیگر را تبیین و پیش بینی کنند. مقدار 

بود. مقدار بتا در ضریب رگرسیون ساده، بین   x 411/1 =y+ 151/41خطی معناداری وجود داشت. معادله رگرسیون خطی بین متغیرها برابر 

 tکمتر بود. مقدار مثبت در  15/1و سطح معناداری ضریب رگرسیونی بین متغیرها از  215/5آن برابر با  t؛ مقدار  214/1متغیرها برابر با 

د این متغیرها با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند. یعنی بین سالمت سازمانی مدیران و کارکنان با رضایتمندی شغلی آنها در شرکت گاز نشان دا

 شیراز ارتباط معنادار وجود دارد و فرضیه تایید شد.

(، جلیلی شیشوان 05: 08۹1کاران )(، منتظری و هم1: 08۹0(، تحقیقات ملکی )80: 0۹۹1این یافته با نتایج تحقیقات هوی و وولفوک )

 ( همسو می باشد.41: 08۹1( و زارعی محمودآبادی و همکاران )45: 08۹1و همکاران )

 شهروندی رفتار تغییر در معنی داری طور به می تواند کارکنان سازمان سالمت دادند ( نشان41: 08۹1زارعی محمودآبادی و همکاران )

 افزایش و کارکنان شهروندی رفتار ارتقای در کند. همچنین نتایج نشان داد که سالمت سازمانی، ایفا نقش آن ارتقای کارکنان و سازمانی

 سالمت بین ( حاکی از آن بود که45: 08۹1است.نتایج جلیلی شیشوان و همکاران ) مؤثر بسیار کارخانه مطلوب در اثربخشی و کارآیی

 تربییت معلمان شغلی رضایت و سالمت سازمانی بین دارد، وجود معناداری و منفی رابطه بدنی تربییت شغلی معلمان فرسودگی و سازمانی

 دارد. وجود معناداری معکوس بدنی رابطه تربیت معالمان شغلی فرسودگی و شغلی رضایت بین دارد. معناداری وجود و مثبت رابطه بدنی

 میانجی نقش با کارکنان شغلی عملکرد و سازمانی سالمت بین رابطه وجود از ( حاکی05: 08۹1یافته های منتظری و همکاران )

 بین و کارکنان توانمندسازی سازمانی و سالمت بین و شغلی عملکرد و سازمانی سالمت بین همچنین است. توانمندسازی روانشناختی

( همبستگی سالمت اداری بر رضایت 1: 08۹0دارد.تحقیقات ملکی ) وجود رابطه معنی داری کارکنان شغلی عملکرد و کارکنان توانمندسازی
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شغلی کارکنان کتابخانه مرکزی استان قدس رضوی، مستقیم است و به عبارتی با افزایش عوامل اقتصادی، رضایت کارکنان نیز افزایش 

سالمت سازمانی یعنی یگانگی نهادی و روحیه  ( حاکی از آن بود که تنها دو عامل از بین ابعاد40: 0۹۹1یابد.مطالعات هوی و وولفوک)می

( به این 80: 0۹۹1معلمان در ارتباط با اثربخشی تدریس گروهی معلمان است و باعث باالرفتن این اثربخشی می شود.  هوی و وولفوک )

ار ی و گروهی معلمان رابطه بسینتیجه رسید که جو یک مدرسه سالم با تاکید قوی بر جنبه های علمی و وجود مدیری با نفوذ، با کارایی فرد

 قوی دارد.

 

  فرضيه فرعی سوم: بين خویشتن شناسی با رضایتمندي شغلی مدیران و کارکنان در شرکت گاز شيراز ارتباط معنادار

  وجود دارد.

 
 

 مدیران و کارکنان بیشتر بودند. بنابراین بین خویشتن شناسی  15/1و ضریب رگرسیون از  Fسطوح معناداری در آزمون های اسپیرمن، 

 با رضایتمندی شغلی آنها در شرکت گاز شیراز ارتباط معنادار وجود ندارد و فرضیه رد شد.

( همسو نمی 01: 4101( و اسکات)5: 081۹(، صالح بلوردی و همکاران )00: 08۹8یافته های این تحقیق با نتایج پژوهش های قدوس)

 باشد.( همسو می01: 08۹5باشد. اما با نتایج تحقیق پورقاسمی )

( در تحقیقی با هدف بررسی رابطه خویشتن شناسی مدیران و سبک رهبری آنها به این نتیجه رسید مدیران و 00: 08۹8قدوس )

رهبرانی که درجه باالیی از خویشتن شناسی دارند، با خود و دیگران صادق هستند و می دانند که چگونه احساسات بر آنان، سایر مردم و 

 خویشتن شناسی رابطه ( در پژوهشی به بررسی5: 081۹ها تاثیر می گذارد. صالح بلوردی و همکاران )غلی و سالمت سازمانی آنعملکرد ش

 و موقعیت خصوصی در خویشتن شناسی ایران نشان داد بین صنعتی مدیریت سازمان فروش مدیران شغلی رضایت با شغلی موقعیت در

 بینی پیش موقعیت خصوصی در فرد خویشتن شناسی روی از را شغلی رضایت توان و می دارد وجود معناداری مثبت رابطه شغلی رضایت

 آنان رضایت شغلی بر تواند می دیگران با خود ارتباط و ها هیجان ها، درونی، احساس تجارب به نسبت افراد بیشتر شناخت نتیجه کرد. در

ف بررسی تاثیر خودآگاهی بر سالمت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی ( در تحقیقی با هد01: 4101بگذارد. اسکات) مثبت تاثیر

( در تحقیقات خود 01: 08۹5کارمندان به این نتیجه رسید که خویشتن شناسی ارتباطی تاثیر معنادار بر رضایت شغلی دارد. پورقاسمی )

  تقیمی وجود ندارد.بدین نتیجه دست یافت که بین خویشتن شناسی و رضایت شغلی معلمان ارتباط مس
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 و مراجع منابع

 .تهران: کمال تربیت، ترجمه محمدرضا بهرنگی، سازمان های حقیقی، حقوقی و باز(، 4101)اسکات، ریچارد [0]

  .انتشارات سپهر :تهران« سازمان و مدیریت سیستم و رفتار سازمانی »(، 08۹1)علی محمد  اقتداری، [4]

 میان، عملیاتی( و مدیران )ارشد، شناسی خویشتن و سازمانی جو بین رابطه (. بررسی08۹4امیرحسینی، محمد ) [8]

 بیمه کل کشوری، مطالعه و تحقیق درخواستی برای اداره 8منطقه  سالمت بیمه کل ادارات در سازمانی سالمت

 کرمان. استان سالمت

 شناسی خویشتن سنجش متوسط با سازمانی سالمت رابطه (، ارزیابی08۹5پایمرد، مصطفی و حافظی، شهرام ) [2]

کازرون، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین  دولتی شهرستان سازمان های در مدیران

 تیرماه. 81کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو، 

مانی درمیان مدیران مدارس (، بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سالمت ساز08۹5پورقاسمی، فاطمه ) [5]

 ابتدایی شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز، مدیریت آموزشی.

 سازمانی سالمت رگرسیونی (، تحلیل08۹1جلیلی شیشوان، علی، طباطبایی عدنان، احمد و جلیلی شیشوان، فرزاد ) [1]

تهران، مطالعات مدیریت رفتار شازمانی در ورزش،  استان بدنی تربیت معلمان شغلی فرسودگی با شغلی رضایت و

5(4 ،)01۹-010. 

(، 08۹0خالصی، ندا، شمس، الدن، یگانه، سحر، جعفری پویان، احمد، نصیری، طیبه، روستایی، نازنین، مرادی، طاها )- [1]

 دانشکده تهران، مجله پزشکی علوم دانشگاه بیمارستانهای سازمانی در شهروندی رفتار با سازمانی سالمت ارتباط

 .204-244(، 1)1سالمت (  )پیاورد تهران پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی

(، خودشناسی مدیران، محمدعلی زکلیلی، موسسه تحقیقات و آموزش 0۹۹0ای، وتن. ) ،کیم، کمرون، اس ،دیوید. [1]

 .مدیریت

شناسی مدیران و سالمت اداری و مالی)مطالعه  (، بررسی رابطه بین خویشتن08۹2رشیدیان، سارا و نژاد ایرانی، فریبا ) [۹]

 (.  01)2موردی: ادارات دولتی شهرستان ملکان(، نشریه پژوهشی حسابداری، 

(، پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی اعضاء هیئت علمی دانشگاه 0811رنجبران، هایده )- [01]

 تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

 ارتباط در شغلی رضایت میانجی (، نقش08۹1امد، میرمحمدی میبدی، احمد و وزیری، سارا )آبادی، حزارعی محمود [00]

کاشی، فصلنامه علمی تخصصی طب  کارخانه کارکنان در سازمانی شهروندی رفتار و سازمانی ادراک شده حمایت بین

 .1-01( ، 0)01کار، 

 بینی پیش در دانش مدیریت مولفه های (، نقش08۹0)ساالرزرهی، حبیب اهلل، مرادزاده، عبدالباسط، عرب، عباس  [04]

 مدیریت بلوچستان، پژوهش های و سیستان استان جنوب شهرسازی و راه ی سازمانی اداره سالمت های مؤلفه

 . 01عمومی، سال پنجم، شماره 

 رفتار بر شده ادراک سازمانی جو تاثیر تحلیل(، 08۹8شائمی، علی،  شعبانی نفت چالی، جواد و خزائی پول، جواد ) [08]

 . 18، شماره 42سال  نگر، جامع مامایی و ، نشریه پرستاریشهروندی

مینه سوتا، فصلنامه تخصصی  شغلی رضایت پرسشنامة روانسنجی (، ویژگی های08۹2شریفی، نسترن، نجار، لیال ) [02]

 .05روان سنجی نور، شماره 

 تهران. ترمه، اراتانتش اول، چاپ مشاوره، وروش های (، فنون08۹4علی ) آبادی، شفیع [05]

 استان تامین اجتماعی های بیمارستان در سازمانی سالمت و اجتماعی سرمایه بین (، رابطه08۹1شیخی، میترا ) [01]

 رفسنجان. آزاد دانشگاه ارشد،  کارشناسی نامه پایان کرمان، 

 شغلی رضایت با شغلی موقعیت در خودآگاهی رابطه (، بررسی081۹شریفی، حسن ) بلوردی، آناهیتا، پاشا صالح [01]

 .4نخست، شماره سازمانی، سال -صنعتی روانشناسی تازه های ایران، فصلنامه صنعتی مدیریت سازمان فروش مدیران

(، بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سالمت 0811فرزامی خواه، آرزو، عسکرزاده، هایده،  منفردی راز، بهار ) [01]

 .  04شماره سازمانی در دبیرستان های شهر بجنورد، 

 اجتماعی تأمین سازمان کارکنان بین سازمانی در سالمت بر معنوی رهبری تأثیر (، بررسی08۹2قاسمی، علی )- [0۹]

 .01پژوهشی مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره  –زاهدان، فصلنامه علمی 

http://www.psyj.ir/


 81 -02، ص  8931 ، زمستان02فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
پژوهشی  –(، بررسی رابطه خویشتن شناسی مدیران و سبک رهبری آنها، فصلنامه علمی 08۹8قدوس، فرید ) [41]

 .0، شماره 5حسابداری، دوره 

 (، خودشناسی مدیران، محمد علی زکلیلی، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت . 4104کمرون، استیو و کیم، وارن ) [40]

بین  رابطه در شده ادراک سازمانی عدالت میانجی (، نقش08۹1) نوری، احمد، خاکسار، سارا پرور، مهدی، گل [44]

 .82 روانشناسی، در وپژوهش ومدیریت، دانش نتیجه سرپرست آنها از رضایت با کارکنان مزمن خودپنداره

(، بررسی تاثیر سالمت اداری بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانه مرکزی آستانه قدس رضوی، 08۹0ملکی، سلیمان ) [48]

 مه کارشناسی، مشهد: دانشگاه پیام نور .پایان نا

-کارکنان. فصلنامه علمی شغلی عملکرد بر سازمانی سالمت (، تاثیر08۹1منتظری، محمد، فردوسی پور، لی لی ) [42]

 .25-12(،  ۹1پژوهشی مطالعات مدیریت) بهبود و تحول(، سال بیست و هفتم، )

ارومیه:  زاده، میرمحمد سیدعباس ی ترجمه آموزشی، مدیریت در عمل و تحقیق و (، تئوری4111میسکل ) و هوی [45]

 .45۹ص  آگاه، نشر

زاده،  میرمحمد سیدعباس آموزشی، ترجمة مدیریت در عمل و وتحقیق (، تئوری0۹۹1وین و مسیکل، سیل ) هوی، [41]

 ارومیه: انزلی.

 سید محمد میر در مدیریت، ترجمه وعمل تحقیق تئوری، آموزشی، (، مدیریت0۹1۹وین، مسیکل، سیل ) هوی، [41]

 .05۹-081، 12، ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه، 02(، چاپ 08۹4زاده، ) عباس

 سالمت با رهبری سبک رابطه کمیِ (، فراتحلیل08۹5یاسینی، علی، عباس پور، حیدر و نوروزی کوهدشت، رضا ) [41]

طباطبائی،  عالمه انشگاهآموزشی، د مدیریت و رهبری پژوهش های ایران، فصلنامه آموزشی سازمان های سازمانی در

 . 1شماره  دوم، سال

 (، انسان در جستجوی هویت خویشتن، ترجمه محمود بهفروزی، تهران: گلبان، چاپ اول.08۹1یونگ، کیم گانگ ) [4۹]
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