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 مقدمه

  و  اهداف یدگ یچیپ و قلمرو ارتباطات، وسعت  جوامع، یازهاین گسترش لحاظ به ت یریمد نقش یفایا حاضر عصر در

 دشوارتر اریبس نینو  زاتیتجه از استفاده یهامهارت و نانک ارک  انتظارات و ارکاف یدگ یچیپ گسترش ،هاسازمان فیوظا

 بهران یمد امروزه. باشدیم یضرور یمهم نقش نیچن یبرا هاآنسازی هآماد و آموزش ران،یمد نشیگز لذا ؛است شده

 انیم نیا در ؛دنباش رگذاریتأثها آن ارک  و یزندگ  روند در ینوعبه دنتوانیم هرکدام هک  دارند ازین یمتعدد یهاییتوانا

 رودشمار میبه یاجتماع مناسبات جادیا و ارتباط یبرقرار ییتوانابرای ها مهارت نیترازجمله مهم 1یشناسشتنیخو 

مدیران .  است   ارآمدک   تیریمد  یبرا  الزم  یمبنا  و  ت یریمد  مهم  اریبس  مهارت  یک «ارتباطات».  (2021ارتیایی و همکاران،  )

 برقرار د،ندار ضرورت مطلوب نحو به روزانه فیوظا انجام یبرا هک را  فردینیب روابط توانندیم ارتباطات قیطر از

 یخوببه ارتباطی یهامهارت و خوب ارتباطات بدون را خود ارک  تواندینم یریمد چیه درواقع ؛نندک  حفظ و ساخته

 بتوانند . همچنین بایدنمایند تحلیل دیگران بر را خود عادات و گرایشات اثرات باید مدیران راستا این در . دهد انجام

 خویشتن بر و آموخته را خودشناسی باید لذا ؛نمایند حذف ،شوندی م منفی العملعکس دریافت  موجب  که را ییهاآن 

شرط عنوان پیششناسی بهدر ادبیات مدیریت از مهارت خویشتن (.2020 ،2همکاران و آنتونیا کریبیچ) باشند مسلط

وری تخصص موجب بهره  که  بینش و آگاهی مدیر  ،درک   معنایبه؛  است شده  ادیبهداشت روانی و توانایی شناخت دیگران  

های اصلی تا ویژگی دادباید مدیران را یاری  با توجه به موارد مذکورشود. و بهبود در روابط عمومی انسانی او می

ها، انتظارات و نیازهای بشناسند. رمز موفقیت مدیران در شناخت خواستهشخصیت و نقاط ضعف و قدرت خود را 

بر اعمال و افکار  ،شد مگر اینکه مدیران بتوانند خود را بشناسندست و این مهم میسر نخواهدا هاانسانی سازمان ۀسرمای

 نکهیابه  ت با عنای(. 1394، یرانینژاد اها افزایش دهند )رشیدیان و همکاری را در سازمان و باشندخود تسلط داشته

 شده نییتعشیپف ازاهداحفظ محیطی است که افراد بتوانند با یکدیگر کار کرده و به    ،اساسی مدیران در تمام سطوح  ۀوظیف

یک نیاز اساسی امری مستمر بوده که در این  عنوانبهتالش و کوشش پیگیر آدمی برای شناخت خویشتن  ؛یابنددست 

 . همچنیندنباشیمبرخوردار    یاژهیواز اهمیت    نفسعزت  ترمهم، اهداف انسانی و از همه  هاارزشمیان شناسایی نیازها،  

 از  هک  نفسعزت ازجملهنیازهای سطح پایین  ءانسان است، ارضا ۀبرای رسیدن به خودشکوفایی که باالترین انگیز

 (.2016)سوتون، باشد میضروری  ،شودیمهم خودآگاهی محسوب م یهامؤلفه

  مدیر  ،سالم سازمان یک در. است  سازمانی اثربخشی یهاشاخص نیتریهیبد و گویاترین از یکی 3سازمانی سالمت 

 تمایل  نیز کارمندان. است  یگانگی یدارا خود یهابرنامه در و دارد خود کارمندان با حمایتگر و دوستانه کامالً یرفتار

 سالمت »  که  است   معتقد  4مایلز.  دهندیم  انجام  را  کارها  یثرترؤ م  طوربه  و  دارند  سازمان  در  کارکردن  و  ماندن  یبرا  یبیشتر

 بیشتر سازش یبرا خود توانایی گسترش و ءارتقا و آن با یسازگار ،خود محیط در سازمان ءبقا و دوام به «سازمانی

 امور، ۀادار ۀشیو  کارکنان، برداشت  و تلقی طرز مانند عواملی 6هرزبرگ. (2019، 5و همکاران )آنتونیا کالوزا دارد اشاره
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 دستمزد، و حقوق سطح منزلت، و مقام ،یکار شرایط ،یکار امنیت  سرپرستی، میزان و ماهیت  سازمان، یهایمشخط

 سالمت  حفظ و مینأت یبرا را کارکنان شخصی زندگی و مرئوسان ،همگنان سرپرستان، دوجانبه، متقابل روابط استقرار

؛ لذا کارکنان سازد  رضایت عدم  دچار  را  کارمندان  است   ممکن  عوامل  این  فقدان  ت کهاس   معتقد  داند. ویمی  الزم  سازمان

  (.1392 امیرحسینی،) ندازدبی مخاطره به را هاآن موجودیت  و روی آورده سازمان ترک به 

 درخور،  یاگونهبه   آن  یهادورادست  هنوز  که  دیآیم  شماربه  ت یریمد  قلمرو  در  تازه  نسبت هب  یاده یپد  نیز  1یسازمان  یبالندگ 

 موضوع اکنونهم . است شده برخوردار یانیشا اریبس گسترش از اخیر ۀ ده 4 در لیکن ؛اندنشده استوار و یبندصورت

 ژهیوبه یرفتار یهادانش یهادانشکده از یاریبس یآموزش یهادوره نیادیبن و مهم دروس شمار در یسازمان یبالندگ 

 یسازمان بزرگ یهاکوشش در انسان ارزش یبازشناس ،قت یحق در یسازمان یبالندگ . باشدمی جهان سراسر در ت یریمد

 در هک  افرادی پرورش راه از هاسازمان شدنبالنده و رشد موجبات سازیفراهم عبارت است از سازمان یبالندگ . است 

 در عامل نیترمهم گفت  توانیم لذا ؛(1391 استادی، نجارپور) پردازندیم به کار هیسرما نیبهاترگران عنوانبه سازمان

 متخصص  یانسان  یروین  به  زین  سازمان  هر  شرفت یپ  و  ت یموفق  شکیب  که  است   یانسان  یروین  سازمان،  هر  یبالندگ   و  رشد

 اغلب  مدیران خصوصبه آن یانسان یروین هک  است  ییهاسازمان ازجمله وپرورشآموزش سازمان .دارد یبستگ آن

 خدمت   در  را  خود  مهارت  و  استعداد  ،یزشیانگ  و  یارک   طیشرا  مساعدبودن  صورت  در  که  ندهست  متعهد  و  پرتالش  یافراد

 دیبا سازمان هر اهداف به لین یراستا در. آورنددرمی ت ک حر به بهتر را آن یهاچرخ و گرفتهکاربه شتریب سازمان آن

 به سالم سازمان یک در املک ت یرضا و یخشنوداب جذاب یهاطیمح در کارکنان و مدیران  تا آورد  فراهم را یطیشرا

شعبانی و همکاران، ) شودشرایطی باعث افزایش کارایی و اثربخشی الزم می. ایجاد چنین بپردازند محوله فیوظا انجام

1399.) 

 مهارت، و سرعت  بر هیتک با باید همواره لذا ؛ندارند را دیروز هایسازمان زمانی هایفرصت  دیگر امروز هایسازمان

 نیروی» که ترقی و پیشرفت  کلیدی عامل بر تأکید با رقابت کنونی ۀعرص در و دارندنگه روزبه را خود هایتوانمندی

نیز از  نیاعتمادآفر یهاسازماندر این میان توجه به  .کنند حرکت  رقبا سایر از جلوتر گام یک ،است  «کارآمد انسانی

بقاء را در کسب اعتماد و اطمینان عوامل استراتژیک محیطی  ،هاسازمان گونهنیا ؛باشدیم برخوردار ایویژهاهمیت 

دیگر هریک   عبارت  بهدارند.    مسئولیت تضمینی  ،هریک از افراد در برابر کسب و حفظ اعتماد محیطی  همچنین  .دانندیم

 انددهیرسبه این باور کلیدی    زیرا  ؛دانندیمعامل ایجاد یا سلب اعتماد سازمانی در محیط رقابتی    خود را مستقیماً  ،از افراد

 .(2020، و همکاران کالمکی لیکنرسکند )تضمین   هاآن ۀندیآرشد و پویایی  ،ءمحیطی را جهت بقا تواندمی که اعتماد

 بر  .است   برخوردار  یاالعادهفوق  اهمیت   از  وپرورشآموزش  سازماندر    مدیران  یشناسشتنیخو میزان    از  اطالع  و  بررسی

 سازمانی  سالمت   و  سازمانی  بالندگی  میزان  بر  اثرگذار  یهامؤلفه   ،داشته  مدنظر  همواره  را  این مفهوم   که  است   الزم  مدیریت 

 پیامدهای به دستیابی برای سازمان انسانی منابع بالندگی و فرهنگ سطح افزایش جهت  در را هاافتهی ،کند شناسایی را

کند شناسی به مدیران کمک میخویشتن  .گیردکاربه سالمت سازمانی  عدم  از  ناشی  نامطلوب  نتایج  با  مقابله  و  آن  مطلوب

های خود ها و نگرانیها، ترسها و خصوصیات خود، نقاط ضعف، نقاط قوت و توانمندیشدن از ویژگیتا ضمن آگاه

فشار روانی قرار تحت  ،آموزد که در چه شرایطیمی هابشناسند. همچنین خودشناسی و آگاهی از خویشتن به آنرا 
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 وپرورشسازمان آموزش سازمانی در  بالندگی و سازمانی سالمت  با مدیران شناسیۀ خویشتن رابطتحلیلی بر 

62 

نیاز روابط مؤثر توانند به شکل مؤثر و مطلوب رفتار نمایند. درواقع خودشناسی پیشگیرند و در چه شرایطی میمی

 .اجتماعی و بین فردی است 

، یگانگی نهادی) یسازمان سالمت  با مدیران یشناسشتنیخو  میان ۀرابط تعیین با که است  این دنبالبه حاضر پژوهش

سازمان  در سازمانی بالندگی و (تأکید علمیو  روحیه، ، پشتیبانی منابعیدهساخت ، یگرمالحظه، نفوذ مدیر

 بهبود منظوربه را الزم  اتپیشنهاد و آورد فراهم آینده مطالعات برای را بستری یک شهر ساریناحیۀ  وپرورشآموزش

 زمینه این در ثریؤم راهکارهای بتواند نکهیا به امید با ؛نماید ارائه آموزشی یهاسازمان در بالندگی سالمت و شرایط،

 یک شهر ساریناحیۀ    وپرورشتحصیلی سازمان آموزشدورۀ  مدیران سه    اول  ۀمرحل  در  پژوهش  ایننتایج    از  .نماید  ارائه

 به توجه با کهاین است  پژوهشگر ۀدغدغ .خواهدشد متحول مدارس اداری و آموزشی نظام سپس و سودخواهندبرد

 در سازمانی بالندگی و سازمانی سالمت  با مدیران یشناسشتنیخو  میان ۀرابط شناخت  در موجود مسائل و مشکالت

 متعالی سازمان  اهداف  تحقق  جهت   در  عملی  و  علمی  راهکارهای  بتواند  یک شهر ساری،ناحیۀ    وپرورشسازمان آموزش

 سالمت  با مدیران یشناسشتنیخو  میان آیا» که است  سؤال این به پاسخ درصدد پژوهشگر توصیف این با. گردد میسر

 « دارد؟ وجود رابطۀ معناداری یک شهر ساریناحیۀ  وپرورشسازمان آموزش در سازمانی بالندگی و سازمانی

 سازمانی   شرایط  تغییر  یا  بهبود  برای  یابینهیزم  پژوهش،  موضوع  بررسی  با  که  است   آن  بر  تالش  توجه به موارد مذکور،با  

 یک مزایای به دستیابی شاهد تا گردد فراهم مطلوب سازمانی بالندگی و سالمت سازمانی خلق برای ییهایبسترساز و

  :شودیمدر این بخش به تشریح مبانی نظری پژوهش پرداخته    ؛ لذاباشیم  آموزشی  یهاسازمان  در  مطلوب  سازمانی  محیط

 نوع افراد اختصاصی یهاجنبه شناخت  یمعنابه »خودشناسی« اگر. است  یفرد و نوعی یهایژگ یو از ترکیبی فرد، هر

 باشد،  خویشتن  از  فرد  هر  خودشناسی شناخت   از  مقصود  اگر  ؛ لیکناست   «یشناسانسان»  همان  »خودشناسی«  باشد،  انسان

با  دوم یمعنابه و «یشناسانسان» عنوان با اول یمعنابه »خودشناسی« از. شودمی « متفاوتیشناسانسان» با »خودشناسی«

 (.1398)اسکندری و نوروزی،  شودیم یاد« خاص یمعنابه یا »خودشناسی« خودشناسی»نام 

 یحضور  علم  ،آن  راه تحصیل  که  معرفت نفس  یمعنابه  یشناسشتنیخو   یکی  ؛شودیم  تصور  گونه  2  نیز  «یشناسشتنیخو »

 یحضور  شناخت .  دیآیم  به دست  ولیحص  طریق علم  از  عمدتاً  که  یشناسانسان  یمعنابه  یدیگر  و  است   عرفانی  روش  و

 صورتبه تواندینم و دیآیم حساببه یفرد ۀتجرب شناختی یک چنین زیرا ؛است  خارج بحث  محور از اساساً ،نفس

 و نفس از مراقبت توجه، ذکر، عبادت،. شود استفاده ،باشد دیگران به انتقالقابل آموزش و تعلیم با که جمعی علم یک

 یشناسشتنیخو   .آزمون   و  استدالل  ،تحقیق  ،پژوهش  نه  ؛کنندیم  نائل  شناختی  چنین  به  فرد را  که  هستند  اسبابی  ینگردرون

 :از اندعبارت هاآن نیترمهم کهاست  گوناگونی یمحورها دارای

 ؛شودی مآن  از ناشی یهامسئولیت  و دیگران و خود متقابل حقوق از آدمی آگاهی باعث  خودآگاهی: یشناسحقوق (1

 .کندیم تنظیم صحیحی موازین براساس را اشیاجتماع روابط حقوق، این از یفرد آگاهی با زیرا فرد

 که شودیم شامل را یو خودآگاهی از یدیگر بخش ی خود،هایتوانمند و هات یقابل با فرد آشنایی: یشناست یظرف (2

  مصباح  .دارد نفساعتمادبه با تنگاتنگی ارتباط خودآگاهی،. گرددیم انسان یخودباور ۀتوسع و نفساعتمادبه باعث 

 و ملکات  استعدادها  ،صفات  نظر  از(  خویشتنانسان )  شناخت   عبارت است از  یشناسشتنیخو   که  است   معتقد  ییزد

 . (اخالقی یشناسشتنی)خو یاخالق
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 توانیم  یتیجنس  یشناسشتنیخو   آن به  از  که  دارد  وجود  نیز  یشناسشتنیخو   از  دیگر  نوعی:  یتیجنس  یشناسشتنیخو  (3

  .کرد تعبیر

  نظر   به  .دنگردیم خود  موجودیت   از  فرد  آگاهی  سبب  که  است   عواطف  و  افکار  از  یامجموعه  «یشناسشتنیخو درواقع »

 محصول  یک  عنوانبه  را  خویشتن  وی.  است   شخصی  تعادل  و  انسان  شخصیت   در  محوری  جزء  یشناسشتنیخو   1روگرز

 (.2016سوتون، )کند می تشریح ،کوشدیم ثبات برای و کندیم رشد فردیبین روابط از خارج که اجتماعی

مدرسه است. او  «یسالمت سازمان» پردازه ینظر ولینا ،وپرورشآموزشسازمان  نظرصاحب روانشناس و  2لزیما و یاتم

ف یتعر  یسازمان  عنوانبهسازمان سالم را    یک  ،لزیما  .ن مفهوم پرداخت یح ایتوض  ف ویبه تعر   یمفصل  ۀدر مقال  1956سال  

 یهاییتوانارده و کسازش  یافک  طوربه ز ین یطوالن ی زمان ۀبرهه در کبل ؛آوردیم ط خود دوامیدر مح تنهانهه ک  کندیم

 ی رونیمانع ب یروهایسازمان سالم با ن در این تعریف واضح است که. دهدیممداوم توسعه  طوربهبقاء و سازش خود را 

ت یسازمان هدا یمقاصد اصل اثربخش در جهت اهداف و طوربهرا  هاآن یروهایرده و نک برخورد  یزیآمت یموفق طوربه

مدت در بلند عالئم لیکن ؛راثربخش باشدیا غین است اثربخش کروز مشخص مم یکرد سازمان در کالبته عمل .کندیم

جلب  یطیتوجه را به شرا ،سازمان یکدر  «مثبت  یسالمت سازمان»مفهوم  .است  یسالم، مساعد اثربخش یهاسازمان

 ست. ین یدیه البته مفهوم جدک  شوند یسازمان یهاییایپو ا موجب یرده ک ل یسازمان را تسه ۀه رشد و توسعک  کندیم

از  یامجموعه به و سازمان داللت داشته مدتکوتاه یفراتر از اثربخش یبه وضع یسالمت سازمان کند کهمیبیان لز یما

ط خود و سازگار با آن و یبه دوام سازمان در مح یسازمان یسالمت همچنین. داردنسبتاً پردوام اشاره  یص سازمانیخصا

 (2001) ویلسون .(2019آنتونیا کالوزا و همکاران، کند )یماشاره  شتریبقاء سازش ب یبرا خود ییارتقاء و گسترش توانا

 افسردگی،  میزان  بتواند  که  داندیم  سالم  را  یسازمانوی    داند.می  کار  محیط  روانی  بهداشت معنای  به  را  «سازمانی  سالمت »

 در سازمان توانایی از است  عبارت «سازمانی سالمت » جهیدرنت. برساند حداقل به را کارکنان در ...و نارضایتی ،یناامید

 (.1391 همکاران، و نظری) توانایی این بهبود و محیط با سازش و بقاء حفظ

 یدرخور توجه ییرسابه رشد و  یکنون ۀدهشد و در  یزیرهیستم پایب ۀسددوم  ۀمینکه در  «یسازمان یبالندگ »جنبش 

 ۀشیر «یسازمان یبالندگ»د. نکامل دار یسازگار یانسان یواال یهاارزشاستوار است که با  یمفروضات ۀیبر پا ؛دیرس

انسان را  . همچنینکندیجو موانسان« جست یرا در »بالندگ  یانسان یهاتالشدر قلمرو  ییو شکوفا یتوانمند هرگونه

 یاگسترده یهادانشن جنبش از درون ین ایآورد. اصول و موازیم شماربه یدگرگون هرگونه یادیو عامل بن یاصل ۀیما

، یدگرگون . همچنیندنریگ یسرچشمه م یرفتار یهادانشاقتصاد از  و یشناسمردم، یشناسجامعه، یشناسروانمانند 

دن یرس ین خود قرار داده و براینخست اهدافرا در شمار  و اصیل بزرگ یهانیبرتربه  یابیو دست یگردان، تازهییبهپو 

و   شدهیزیربرنامهاست دوربرد،   یکوشش  «یسازمان یبالندگ »  ۀک برنامی.  اندمناسب را فراهم آورده  یسازوکارها  هاآنبه  

ج یو بس هایدشوارو منظم  یص منطقیتشخکوشد تا با یم . همچنیناستوار است  یک راهبرد سراسری ۀیدار که بر پایپا

 « یسازمان یبالندگ » یهاکوشش بودن دوربرد دست بزند. یدگرگون ۀک برنامی یروها و منابع موجود، به اجراینتمام 

و  مدتکوتاه یسودها ۀیپاداش بر پا یهانظام از  یاریکه بس شرایطیرا در یز ؛دیآیم شماربهآن  یهایدشواراز  یکی

شه  ید و رید آیپد یاگر قرار باشد دگرگون البته .باشد یرفتنیتواند پذیدرنگ و انتظار فراوان نم ،باشندمیع استوار یسر
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 یبانیمتعهد و دلبسته باشند و از آن پشت ،بستن برنامهکاربهبودن زمان بلندد به یت سازمان و کارکنان آن بایریرد، مدیگ 

 یبا پاداش، استواررا نگرش دارد  مدتکوتاه اهدافو  بلندمدت اهداف یسو بهرا که  یندیفرا هرگونه . از طرفیکنند

 یهاروشفراگردها،    وجود آنکهو رفتار است. با    هانگرش  سازیدگرگون  همان  «یسازمان  یبالندگ »  ۀکانون برنام  بخشند.

ۀ  هدف عمد لیکن؛ گردندیم یدگرگون خوشدست در برنامه بالندگی سازمانی ن شمار یاز ا ییهانهیکار، دستورها و زم

 (.1399)شعبانی و همکاران،  همواره بر نگرش، رفتار و کارکرد افراد در درون سازمان توجه و تمرکز دارد یدگرگون

ز در ین یشخص یو دگرگون یفرد یریادگ ید. نها توجه دارنخست به گروه ۀدر مرتب «یسازمان یبالندگ  یهاکوشش»

 دلیل است کهمسئلۀ مذکور بدین .برنامه یفرع یپرتوها صورتبهتنها  لیکن ؛دیآی د میپد «یسازمان یبالندگ  یهابرنامه»

 یهاکوشش» .شوندمحاسبه نمی یسازمان ین بالندگ ینخست اهدافدر شمار  یو فرد یشخص یهایدگرگون گونهنیا

آن در آن شرکت  یکه سازمان و اعضا ییهاکوششو  هادخالت  تمام. هستند یسرشت کنشدارای  «یسازمان یبالندگ 

 رونیازا ؛ابدی بوددگرگون شود و به یزیچ ،ت یان آن کوشش و فعالیکه پس از پا هستند ن هدفیا ۀمتوج کنندیم

 یآموزش یهاکارگروها ی یآموزش یهادوره مانند یآموزش یهاکوششگر یاز د یاریبا بس یسازمان یبالندگ  یهاکوشش

 ی هادوره در . دندار تفاوت اند،شده یطراح کنندگانشرکت  درک  و نشیب ای مهارت دانش، شیافزا یبرا کهت یریمد

 کاربهکار خود  یت واقعیسپس آن را در وضع ؛اموزندیرا ب یزیچ کنندگانشرکت  که است  آن  هدف ،یعاد یآموزش

وند با یدر پ کهکند یم یرا طراح با سرشت کنشی ییهات یفعال، یسازمان یبالندگ  یهاکوششدر  گروه کهیدرحال. بندند

 ای گونهبه یریادگ ی ،یعاد یآموزش یهابرنامهشوند. در یدرنگ گذاشته میب یبه اجرا یسازمان یبالندگ  یهاکوشش

 یبالندگ  یهابرنامه»در  کهیدرحالنان داشت. یتوان اطمیکار در سازمان نم یاست و به انتقال آن به بافت واقع یساختگ

بالندگی درواقع » د.ریگ یدر سراسر برنامه صورت م یریدارند و فراگ  یشرکت فعال یسازمان یاعضا ،«یسازمان

 اعضای  به رساندنیاری هدف با دگرگونی از نوعی پدیدآوردن برای شدهیزیربرنامه کوشش از یاگونه «سازمانی

 لیکن)رس صورتی بهتر از پیش به انجام برسانندبه ، که موظف به انجام هستند یی راکارها بتوانند تا ست ا هاسازمان

 اند:شرح ذیل انجام شدهبهراستا در داخل و خارج کشور  ایندر  مطالعاتی .(2020کالمکی و همکاران، 

 درونی خودمدیریتی هایمؤلفه معرفی برای چارچوبی ۀارائعنوان »با ( در پژوهشی 1400محمدی ثابت و همکاران )

 کارکنان  درونی  خودمدیریتی  نتیجه گرفتند که«  )ایران  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  کارکنان:  کارکنان )مورد مطالعه

های شناختی، خودانگیزشی )با بار عاملی مؤلفه  بین  در  همچنین.  است شده  تشکیل  شناختی  و  رفتاری  هایمؤلفه  منظر  2  از

های رفتاری خودمدیریتی، خودکنترلی )با بار ( کمترین و بین مؤلفه0/ 929( بیشترین و خودسازی )با بار عاملی 0/ 97

 . رندگیری مربوط به خود دادازه( کمترین حمایت را از مدل ان0/ 663( بیشترین و خودمراقبتی )با بار عاملی  0/ 97عاملی  

  پژوهش  در انجام دادند.ای مدیران« حرفه ۀمدلی برای توسع ۀارائعنوان » با( در پژوهشی 1400همکاران )حسینی و 

 عوامل مقوله، 9 یازمینه عوامل مقوله، 7 یمحورمقوله، پدیده 8 علّی عوامل) فرعی ۀمقول 44 و اصلی ۀمقول 16مذکور

ها آن .دنشدییشناسا مدیران یاحرفه ۀتوسع مدل قالب در( مقوله 6 پیامدها مقوله و 6 راهبردها مقوله، 8 گرمداخله

 توجه  یاو حرفه  عمومی  یهاو شایستگی  هاصالحیت   یمحور  ۀمقول  2  به  است   الزم  مدیران  انتخاب  در  نتیجه گرفتند که

 عّلی شرایط حاکم؛ جو  و محیطی شرایط فرهنگ جامعه، بخش 3 شامل یاحرفه ۀتوسع یازمینه شرایط همچنین. شود

 شغلی؛ تنوع و مدیران شغل پیچیدگی و ماهیت  ،وپرورشآموزش یهامأموریت  و تکالیف کلی ۀدست 3 شامل
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 توسعه، یمعیارها و یالگوبردار مدیران، آموزش مدیران، بالندگی شامل) سازمانی و یفرد ۀحوز 2 شامل راهبردها

 فرایند  در باید هاآن که تمامی هستند اجتماعی و یفرد آموزشی، بخش 3 شامل پیامدها و (ارزیابی و و نظارت گزینش

 .گیرند قرار توجه مورد مدیران یاحرفه یاتوسعه

مدیران و سالمت سازمانی )ادارات   یشناسشتنیخو بین  ۀ  بررسی رابط»  با عنوان( در پژوهشی  1398)  انیپوری تق  و  مؤذن

و سالمت سازمانی در ادارات  یشناسشتنیخو بین  ۀ رابط نتیجه گرفتند که(« بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران

  .است بنیاد شهید غرب استان مازندران معنادار 

عامل با استفاده  22، عامل 35از  انجام دادند.« مدیران یشناسشتنیخو » با عنوان( پژوهشی 1398اسکندری و نوروزی )

مدیران، عوامل فرهنگ سازمانی، عوامل  یاحرفه یهایژگ یوعوامل  ۀدست 5از تکنیک تحلیل عاملی شناسایی و در 

  .ندگردید یبندطبقه شخصی مدیران  یهایژگ یوسازمانی، عوامل 

، سالمت سازمانی و رفتار یشناسشتنیخو ثیرگذار بر  أشناسایی عوامل ت»  با عنوان( در پژوهشی  1396باقری و همکاران )

، یشناسشتنیخو وضعیت  نتیجه گرفتند که« شهرستان نیشابور یاحرفهفنی و  یهادانشگاهشهروندی سازمانی کارکنان 

مطلوب   شهرستان نیشابور در حد نسبتاً   یاحرفهفنی و    یهادانشگاهرفتار شهروندی سازمانی کارکنان    و  سالمت سازمانی

وجود  معناداریمثبت و  ۀبا رفتار شهروندی سازمانی رابط یشناسشتنیخوبین همچنین . هستندمعنادار  آماریبه لحاظ 

 یشناسشتنیخو از طرفی  .  وجود دارد  معناداریمثبت و    ۀرابطنیز  دارد. بین سالمت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی  

، یسازمانسالمت درنهایت  نمایند. ینیبشیپرا  یاحرفهفنی و  یهادانشگاهرفتار شهروندی سازمانی کارکنان  تواندیم

  .است رفتار شهروندی سازمانی  ۀکنندینیبشیپ

اداری سازمانی )سالمت    مدیران و  یشناسشتنیخو بین    ۀبررسی رابط»  با عنواندر پژوهشی    (1394همکاران )رشیدیان و  

 ؛ باشندمی ییدأت مورد پژوهش اتفرضی نتیجه گرفتند که تمامی «ادارات دولتی شهرستان ملکان موردی: ۀمطالع (مالی و

 شهرستان دولتی ادارات در مالی( و سالمت سازمانی )اداری و مدیران شناسیخویشتن بین ۀرابط در که ترتیب بدین

  .دارد وجود رابطۀ معناداری ملکان

و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه پیام نور  نفسعزتارتباط بالندگی سازمانی با » با عنواندر پژوهشی ( 1393پژوهان )

 معناداری  و مثبت ۀرابط سازمانی بالندگی با تحصیلی نفسعزت و کلی نفسعزت بین نتیجه گرفتند که« استان کردستان

. ندارد  وجود  رابطۀ معناداری  سازمانی  بالندگی  با  اجتماعی  نفسعزت  و  خانوادگی  نفسعزت  بین  که  طرفی  از.  دارد  وجود

 هاییافته به عنایت  با. نشد مشاهده معناداری تفاوت زن و مرد کارکنان سازمانی بالندگی و نفسعزت بین همچنین

 برای جهیدرنت. شودمی محسوب سازمانی بالندگی ۀکنندتعدیل  و مهم متغیرهای از نفسعزت که گفت  توانمی پژوهش

 از تواندمی کارکنان میان در نفسعزت افزایش جهت  مناسب  هایآموزش مطلوب، سازمانی بالندگی به دستیابی

  شود. محسوب ایمداخله هایاولویت 
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  و  میان ارشد،) مدیران یشناسشتنیخو  ،سازمانی جو  بین ۀرابط بررسی» با عنواندر پژوهشی ( 1392) امیرحسینی

 با سازمانی جو  بین نتیجه گرفتند که« یکشور 3 ۀمنطق سالمت ۀ بیم کل ادارات در سازمانی سالمت  و( عملیاتی

 مدیران  یشناسشتنیخو  بین  ۀرابط  همچنین  .دارد  وجود  یمثبت معنادارۀ  رابط  سازمانی  سالمت   و  مدیران  یشناسشتنیخو 

  .باشدیم معنادار و مثبت  سازمانی سالمت  و

رشد بزرگساالن: یک بررسی ادبیات  ۀنیدرزم»تعریف خودآگاهی  با عنوان( پژوهشی 2021) 1همکارانو گاردن  ایجول

که شامل چگونگی تعریف ساختار  دندهیمیک مرور ادبیات سیستماتیک را گزارش  درواقع ؛انجام دادندسیستماتیک« 

مقاله  31 ،پس از غربالگری .خودآگاهی و تفاوت آن با خودآگاهی و خودشناسی در چارچوب آموزش مدیریت است 

و خودشناسی  یخودآگاهمشخص شد که با چگونگی تعریف  هاآن لیوتحلهیتجزکه در  در این بررسی وارد شدند

خودآگاهی و هدف  ۀ، نحو یخودآگاه یهامؤلفهشامل شناسایی  نیز لیوتحلهیتجزسایر مضامین . داردوجود  همپوشانی

در  تواندیمکه  است شفافیت در ساختار خودآگاهی و یک تعریف مفید  ارائه پژوهش مذکورسهم  ت.خودآگاهی اس

بزرگساالن  ۀنیدرزمو برای تحقیقات آینده  هاسازمانمدیریت توسط پزشکان در آموزش و  ۀرهبری و توسع یهانهیزم

  .استفاده شود

توسط دانشجویان   یشناسشتنیخو درستی و اعتبار استفاده از ابزارهای  »  با عنوان( در پژوهشی  2021)  2رین و کوننینگهام

 روانهیمباالیی برخورداند و در سازگاری  یشناسشتنیخو که دانشجویان با توانایی باال از  نتیجه گرفتند «با توانایی باال

  .هستند

مرور عملکرد سواد سالمت سازمانی در مراکز بهداشتی »  با عنوان( در پژوهشی  2020و همکاران )  چاروقچیان خراسانی

  زیرا  ؛یند پیچیده است اجامع احتماالً یک فر OHL که انتقال به یک  نتیجه گرفتند«  کنندگانلیتسهدرمانی: نتایج، موانع و  

HL   بیشتر ۀتوسع .استراتژیک سازمان بهداشت و درمان یکپارچه نیست  یزیربرنامهو  اندازچشم معموالً در  OHL به 

یک اولویت  عنوانبهرا  HL بهداشتی یهامراقبت نیاز است که سیستم  لذا ؛و متعددی نیاز دار همزمانتغییرات بنیادی، 

 گویی است.معنای پاسخبه گرفت کهسازمانی در نظر 

که  نتیجه گرفتند خشنودی شغلی و خودشناسی« ،سالمت سازمانی ۀ»تحلیل رابط با عنواندر پژوهشی ( 2020) 3تنسیف

دارای قابلیت انعطاف و خالقیت ، باشد اعتمادقابلیعنی در مبادله اطالعات  ؛یک سازمان جو سالمی داشته باشد هرقدر

، کارکنان آن سازمان نیز به همان میزان از متعهد باشددارای یگانگی باشد و نسبت به اهداف خود  ،برای ایجاد تغییرات

 شوند.مند میبهرهو خودشناسی  خشنودی شغلی

نتیجه   و خودافزایی افراد در سازمان«  یشناسشتنیخو بررسی و شناسایی  »  با عنواندر پژوهشی  (  2019)  4همکارانو    ایلرت

یا خودافزایی را  یشناسشتنیخو ۀ کنندت یتقو انواع خطاها و تحریفات  ،مثبت دارند یشناسشتنیخو افرادی که گرفتند 

 .دهندیماز خود نشان  ،زمانی که با یک تهدید واقعی یا خیالی نسبت به خودشناسی فردی خود مواجه باشند ژهیوبه

 
1 Julia Garden et al 
2 Rin and Cunningham 
3 Fatness 
4 Tailer et al 
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مدیران با سالمت  یشناسشتنیخو بین » مبنی بر اینکه اصلی ۀفرضی براساس مورد مطالعه  جهت بررسی دقیق موضوع

شرح به  ویژه  فرضیات  ،«رابطه وجود دارد  یک شهر ساریناحیۀ    وپرورشسازمان آموزشسازمانی و بالندگی سازمانی در  

 شوند:مطرح می ذیل

 مدیران با یگانگی نهادی رابطه وجود دارد. یشناسشتنیخو بین  (1

 .دارد وجود مدیران با نفوذ مدیر رابطه یشناسشتنیخو بین  (2

 رابطه وجود دارد. یگرمالحظهمدیران با  یشناسشتنیخو بین  (3

 رابطه وجود دارد. یدهساخت مدیران با  یشناسشتنیخو بین  (4

 رابطه وجود دارد. منابعمدیران با پشتیبانی  یشناسشتنیخو بین  (5

 مدیران با روحیه رابطه وجود دارد. یشناسشتنیخو بین  (6

 مدیران با تأکید علمی رابطه وجود دارد. یشناسشتنیخو بین  (7

 رابطه وجود دارد. مدیران با بالندگی سازمانی یشناسشتنیخو بین  (8

 

 یشناسروش

 صورت کاربردیبه و از نظر هدف همبستگی از نوع  توصیفیصورت به هاداده یگردآوراز نظر روش حاضر پژوهش 

 تعداد  به ناحیۀ یک ساری شهر وپرورشتحصیلی سازمان آموزشدورۀ  سه کلیۀ مدیران آماری شاملجامعۀ . باشدیم

در این پژوهش از . باشندیم نفر 127با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد  آمارینمونۀ حجم  .باشدیم نفر 190

و  یاکتابخانهروش  2از نیز  هاداده یگردآوربرای  .شداستفاده  ت یجنسبرحسب  یاطبقهتصادفی  یریگ نمونهروش 

در . گردید( استفاده تمقاال کتاب، سایت و ،هانامهانیپا) یاکتابخانهاز منابع  یاکتابخانهروش در  استفاده شد؛میدانی 

 پژوهش  متناسب با عنوان  یآموزش  یهاشرفت یپرات و  یین تغیمبتنی بر آخر  استانداردی  یهاپرسشنامهاز    نیز  روش میدانی

 . استفاده گردید

نظران چند تن از صاحب   ت یسازمان به رؤ   یو بالندگ   یسالمت سازمان  ،یشناسشتنیخو   یهاپرسشنامه  ییروا  نییتع  یبرا

برخوردار  یخوب ییایها از پاقرار گرفتند. با توجه به استانداردبودن، پرسشنامه دییکه مورد تأ دندیامر رس نیو متخصص

کرونباخ پرداخته شد؛ لذا  یآلفا ۀارآم قیاز طر یریگ ابزار اندازه ییایپا یبه بررس شتریب نانیهستند. البته جهت اطم

کرونباخ محاسبه شد. با   ی. سپس مقدار آلفادیگرد  عیدهندگان، توزاز پاسخ  ییتا  30  ۀنمونشیپ  کی  انیها در مپرسشنامه

( 1حاضر طبق جدول شماره )  سشنامهلذا پر  باشد؛یم  1از    شتریب  ریمقاد  یدارا  رهایمتغ  یمقدار در تمام  نیا  نکهیتوجه به ا

 برخوردار است. ییاز اعتبار باال

 2گویه و   11از  متشکل    که  تنظیم گردید(  1991)  1کامرونتوسط دیوید وتن و کیم   یشناسشتنیخو استاندارد    ۀپرسشنام

تغییر  یابیجهت ، یشناسسبک، هاارزش( و آگاهی از سؤال 5خودگشودگی و استقبال از بازخور دیگران )مقیاس خرده

 
1 David Wetton and Kim Cameron 
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 6طیف لیکرت  صورتبهپرسشنامه  یگذارۀنمر .باشدمیشناختن خود  منظوربه( سؤال 6و روابط متقابل شخصی )

، یشناسسبک،  هاارزشآگاهی از  ،  خودگشودگی و استقبال از بازخور دیگرانشامل    پرسشنامه  یهامؤلفه  .باشدیم  1یانقطه 

 با آزمون آلفای کرونباخ یشناسشتنیخو استاندارد  ۀپایایی پرسشنام. دنباشیم تغییر و روابط متقابل شخصی یابیجهت 

 به دست آمد. 0/ 87 برابر 

 شامل  بعد سالمت سازمانی 7 که( تنظیم گردید 1996) 3همکارانوسط هوی و ت 2سازمانی سالمت  استاندارد ۀپرسشنام

مورد سنجش گویه  24در کید علمی أت وروحیه ، پشتیبانی منابع،یدهساخت  ،یگرمالحظه، نفوذ مدیر، یگانگی نهادی

پایایی این پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ   .باشدیمای  نقطه  5طیف لیکرت  ی نیز براساس  گذارنمرهشیوۀ  گرفتند.  قرار  

 .آمد دست  به 0/ 91برابر 

. باشدیم سؤال 30و  مؤلفه 6که دارای  تنظیم گردید( 2007) 4توسط اسپایدرز بالندگی سازمانی استاندارد ۀپرسشنام 

بازبودن  اند ازعبارتاین پرسشنامه  یهامؤلفه .نظر کارکنان سازمان است  بالندگی از سنجش توسعه و  ،هدف اصلی آن 

توانمندسازی،   بیرونی، پرورش و  همدیگر، بازخورد درونی ودرگیری با    شفافیت سازمان، اعتماد به همدیگر، شمول و  و

پایایی این پرسشنامه با  .باشدیمای نقطه 5طیف لیکرت  براساس نیز یگذارنمره ۀ. شیو به پایین ساختار سازمانی باال

 .آمد دست  به 0/ 65 برابر آزمون آلفای کرونباخ

روش آماری شامل آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی از  2از  هاداده لیوتحلهیتجزبرای همچنین 

استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون  آمارانحراف معیار و در   و میانگین، واریانس مانندیی هاآزمون

 شد. استفاده SPSS افزارنرمچندگانه با استفاده از 

 

 پژوهش حاضر  پایایی سؤاالت پرسشنامه ۀ: محاسب1جدول  

 آلفای کرونباخ آمارۀمقدار  تعداد سؤاالت مؤلفه متغیر

 714/0 11 _____ یشناسشتنی خو

 952/0 30 _____ بالندگی سازمانی

 

 

 

 سالمت سازمانی 

 
 

 

 830/0 7 ینهاد یگانگی 

 771/0 5 ر ی نفوذ مد

 763/0 5 یگرمالحظه 

 725/0 5 یدهساخت

 901/0 5 منابع یبانیپشت

 665/0 9 هیروح

 754/0 8 ی علم دیتأک

 924/0 44 _____ کل سؤاالت تعداد 

 
در نظر  6و  5، 4، 3، 2، 1ترتیب نمرات موافقم و کامالً موافقم بههای کامالً مخالفم، مخالفم، کمی مخالفم، کمی موافقم، برای گزینه 1

 گرفته شد.
2 OHI  
3 Hui et al 
4 Spiders 
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 هاافتهی

 اند:( ارائه شده2در جدول شماره )نتایج تحقیقات در بخش توصیفی 

  

 حاضر پژوهش آماریشناختی نمونۀ اطالعات توصیفی و جمعیت:  2جدول  

 درصد تعداد زیرمتغیر متغیر
 

 تیجنس
 2/40 51 زن

 8/59 76 مرد 

 تأهل 
 7/15 20 مجرد 

 3/84 107 متأهل 

 
 سن

 

 7/4 6 سال  25کمتر از  

 7/15 30 سال  30تا   26ن یب

 1/18 23 سال  35تا   31ن یب

 4/61 78 سال  25باالی 

 
 

 میزان تحصیالت 

 8/0 1 دیپلمفوق

 1/59 75 یکارشناس

 4/39 50 ارشد یکارشناس

 8/0 1 ی دکتر

 
 مقطع تحصیلی

 7/41 53 ابتدایی

 2/40 51 دورۀ اول متوسطه )راهنمایی(

 1/18 23 دورۀ دوم متوسطه )دبیرستان(

 

 

 سابقۀ خدمت 

 5/5 7 سال  5کمتر از  

 0/22 28 سال  10تا  6بین 

 2/25 32 سال  15تا   11بین 

 1/18 23 سال  20تا   16بین 

 1/29 37 سال  20باالی 

 
 

 سابقۀ مدیریت 

 3/17 22 سال  5  کمتر از

 4/39 50 سال  10تا   6بین 

 0/26 33 سال  15تا   11بین 

 3/17 22 سال  15باالی 

 
 

 نوع مدرسه 

 4/61 78 دولتی

 7/30 39 غیردولتی

 9/7 10 ییامنائتیه

 100 127 کل 
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اصلی از آزمون   ۀدر بخش استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و برای بررسی فرضی ویژه فرضیاتبرای بررسی 

 شد:استفاده  شرح ذیلبه رگرسیون چندگانه

 

 مدیران با یگانگی نهادی رابطه وجود دارد.  یشناسشتنی خوبین اول:  فرعی ۀفرضی

 

 نهادی یگانگی با مدیران یشناسشتن ی خو رابطۀ بین: بررسی 3جدول  

 نهادی یگانگی  متغیر

 

 یشناسشتنی خو

 - 540/0( = Rمقدار ضریب همبستگی )

 000/0( =  .Sigمقدار احتمال )

 127( =  Nتعداد )

 

باشمد. مقدار یم -0/ 540برابر ر یمتغمذکور  2رسمون بین یپ یهمبسمتگب یضمر (3اطالعات جدول شمماره )با توجه به  

 شمودیم صمفر رد ۀیاسمت؛ لذا فرضم  ( = 0/ 05)اسمتاندارد  معناداریکمتر از سمطح  و 0/ 000معادل   شمدهمشماهدهاحتمال 

 ۀنمر  کهییازآنجاالبته  .باشممدیعالمت منفی م یدارا نیز یب همبسممتگیوجود دارد. ضممر معناداری ۀرها رابطین متغیو ب

متغیر با یکدیگر  2توان گفت که تغییرات بین یم لذامعنای سمالمت سمازمانی کمتر اسمت؛ باالتر در سمالمت سمازمانی به

و بالعکس  یشمناسم شمتنیخو   ۀنهادی با افزایش نمر یگانگی  ۀافزایش نمر معنا که. بدینباشمندمی و از نوع مثبت  جهت هم

 همراه است.

 

 .دارد وجود مدیران با نفوذ مدیر رابطه یشناسشتنیخو بین : دومفرعی  ۀرضیف

 

 مدیر  نفوذ با مدیران یشناسشتن ی خو رابطۀ بینبررسی  :4جدول  

 مدیر نفوذ متغیر

 

 یشناسشتنی خو

 - 383/0( = Rمقدار ضریب همبستگی )

 000/0( =  .Sigمقدار احتمال )

 127( =  Nتعداد )

 

باشد. مقدار احتمال یم -0/ 383برابر  متغیر  2رسون بین این یپ یهمبستگب یضر( 4با توجه به اطالعات جدول شماره )

ن یو ب شمودیمرد   فرضمیۀ صمفرلذا   ؛( اسمت  = 0/ 05اسمتاندارد ) معناداریکمتر از سمطح و  0/ 000معادل   شمدهمشماهده

در  نمرۀ باالتر کهییازآنجاالبته . باشمدیعالمت منفی م یدارا نیز یب همبسمتگیوجود دارد. ضمر رابطۀ معناداریرها یمتغ

و  جهت همبا یکدیگر   متغیر 2توان گفت که تغییرات بین یم  لذا ؛معنای سالمت سازمانی کمتر است سالمت سازمانی به

و بالعکس همراه است. یشناسشتنیخو  ۀمدیر با افزایش نمر نمرۀ نفوذافزایش  معنا کهباشند. بدینمیاز نوع مثبت 
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 رابطه وجود دارد.  یگرمالحظه مدیران با   یشناسشتن ی خوبین : سومفرعی  ۀفرضی

 

 یگرمالحظه  با مدیران یشناسشتن ی خو رابطۀ بینبررسی  :5جدول  

 یگرمالحظه  متغیر

 

 یشناسشتنی خو

 - 215/0( = Rمقدار ضریب همبستگی )

 015/0( =  .Sigمقدار احتمال )

 127=  ( Nتعداد )

 

باشد. مقدار احتمال یم -0/ 215برابر  متغیر  2رسون بین این یپ یب همبستگیضر( 5)با توجه به اطالعات جدول شماره 

ن یو ب شمودیمرد   فرضمیۀ صمفر( اسمت؛ لذا   = 0/ 05اسمتاندارد ) معناداریکمتر از سمطح و  0/ 015معادل   شمدهمشماهده

در  نمرۀ باالتر کهییازآنجاالبته  .باشمدیعالمت منفی م یدارانیز  یب همبسمتگیوجود دارد. ضمر رابطۀ معناداریرها یمتغ

و  جهت همبا یکدیگر   متغیر 2توان گفت که تغییرات بین یم  لذا ؛معنای سالمت سازمانی کمتر است سالمت سازمانی به

 و بالعکس همراه است. یشناسشتنیخو  ۀبا افزایش نمر یگرمالحظه ۀافزایش نمر معنا کهبدین .دنباشیماز نوع مثبت 

 

 رابطه وجود دارد. یدهساخت مدیران با  یشناسشتنیخو بین : چهارمفرعی  ۀفرضی

 

 ی دهساخت با مدیران یشناسشتن ی خو رابطۀ بین: بررسی 5جدول  

 یدهساخت متغیر

 

 یشناسشتنی خو

 - 339/0( = Rمقدار ضریب همبستگی )

 000/0( =  .Sigمقدار احتمال )

 127( =  Nتعداد )

 

باشد. مقدار احتمال یم -0/ 339برابر  متغیر  2رسون بین این یپ یهمبستگ ( ضریب 5)با توجه به اطالعات جدول شماره 

ن یو ب شمودیمرد   فرضمیۀ صمفرلذا   ؛( اسمت  = 0/ 05اسمتاندارد ) معناداریکمتر از سمطح  و 0/ 000معادل   شمدهمشماهده

در  نمرۀ باالتر کهییازآنجاالبته  .باشمدیعالمت منفی م یدارا نیز یب همبسمتگیوجود دارد. ضمر رابطۀ معناداریرها یمتغ

و  جهت همبا یکدیگر   متغیر 2توان گفت که تغییرات بین یم  لذا ؛معنای سالمت سازمانی کمتر است سالمت سازمانی به

 و بالعکس همراه است. یشناسشتنیخو  ۀبا افزایش نمر یدهساخت  ۀافزایش نمر معنا که. بدیندنباشیماز نوع مثبت 
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 رابطه وجود دارد. منابع مدیران با پشتیبانی یشناسشتنیخو بین : پنجمفرعی  ۀفرضی

 

 منابع پشتیبانی با مدیران یشناسشتنیخو  رابطۀ بین: بررسی 6جدول 

 منابع پشتیبانی  متغیر

 

 یشناسشتنی خو

 - 360/0( = Rمقدار ضریب همبستگی )

 000/0( =  .Sigمقدار احتمال )

 127( =  Nتعداد )

 

باشمد. مقدار احتمال یم -0/ 360برابر متغیر 2رسمون بین این یپ یب همبسمتگیضمر (6اطالعات جدول شمماره )با توجه به 

ن یو ب شمودیمرد   فرضمیۀ صمفرلذا   ؛( اسمت  = 0/ 05اسمتاندارد ) معناداریکمتر از سمطح  و 0/ 000معادل   شمدهمشماهده

در  نمرۀ باالتر کهییازآنجاالبته  .باشمدیعالمت منفی م یدارانیز  یب همبسمتگیوجود دارد. ضمر رابطۀ معناداریرها یمتغ

و  جهت همبا یکدیگر   متغیر 2توان گفت که تغییرات بین یم  لذا ؛معنای سالمت سازمانی کمتر است سالمت سازمانی به

 و بالعکس همراه است. یشناسشتنیخو  ۀمنابع با افزایش نمر پشتیبانی ۀافزایش نمر معنا کهبدین دنباشیماز نوع مثبت 

 مدیران با روحیه رابطه وجود دارد. یشناسشتنیخوبین : ششمفرعی  ۀفرضی

 

 روحیه با مدیران یشناسشتن ی خو رابطۀ بین: بررسی 7جدول  

 روحیه متغیر

 

 یشناسشتنی خو

 - 305/0( = Rمقدار ضریب همبستگی )

 000/0( =  .Sigمقدار احتمال )

 127( =  Nتعداد )

 

باشد. مقدار احتمال یم -0/ 305برابر  متغیر  2رسون بین این یپ یب همبستگیضر( 7با توجه به اطالعات جدول شماره )

ن یو ب شمودیمرد   فرضمیۀ صمفرلذا   ؛( اسمت  = 0/ 05اسمتاندارد ) معناداریکمتر از سمطح و  0/ 000معادل   شمدهمشماهده

در  نمرۀ باالتر کهییازآنجاالبته  .باشمدیعالمت منفی م یدارا نیز یب همبسمتگیوجود دارد. ضمر رابطۀ معناداریرها یمتغ

و  جهت همبا یکدیگر   متغیر 2توان گفت که تغییرات بین یم  لذا ؛معنای سالمت سازمانی کمتر است سالمت سازمانی به

 و بالعکس همراه است. یشناسشتنیخو  ۀروحیه با افزایش نمر ۀافزایش نمر معنا که. بدیندنباشیماز نوع مثبت 
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 وجود دارد.کید علمی رابطه أمدیران با ت یشناسشتنیخوبین : هفتمفرعی  ۀفرضی

 

 علمی  کیدأت با مدیران یشناسشتن ی خو رابطۀ بین: بررسی 8جدول  

 علمی  کیدأت متغیر

 

 یشناسشتنی خو

 - 380/0( = Rمقدار ضریب همبستگی )

 000/0( =  .Sigمقدار احتمال )

 127( =  Nتعداد )

 

باشد. مقدار احتمال یم -0/ 380برابر  متغیر 2رسون بین این  یپ یب همبستگیضر( 8با توجه به اطالعات جدول شماره ) 

ن یو ب شمودیمرد   فرضمیۀ صمفرلذا   ؛( اسمت  = 0/ 05اسمتاندارد ) معناداریکمتر از سمطح و  0/ 000معادل   شمدهمشماهده

در  نمرۀ باالتر کهییازآنجاالبته  .باشممدیعالمت منفی م یدارا یب همبسممتگیوجود دارد. ضممر رابطۀ معناداریرها یمتغ

و  جهت همبا یکدیگر   متغیر 2توان گفت که تغییرات بین یم  لذا؛ معنای سالمت سازمانی کمتر است سالمت سازمانی به

 و بالعکس همراه است. یشناسشتنیخو  ۀعلمی با افزایش نمر کیدأت ۀافزایش نمر معنا که. بدیندنباشیماز نوع مثبت 

 

 رابطه وجود دارد. مدیران با بالندگی سازمانی یشناسشتنیخو بین هشتم: فرعی  ۀفرضی

 

 سازمانی بالندگی با مدیران یشناسشتن ی خو رابطۀ بین: بررسی 9جدول  

 سازمانی بالندگی  متغیر

 

 یشناسشتنی خو

 502/0( = Rمقدار ضریب همبستگی )

 000/0( =  .Sigمقدار احتمال )

 127( =  Nتعداد )

 

باشممد. مقدار احتمال یم 0/ 502 متغیر 2رسممون بین این یپ یب همبسممتگیضممر( 9با توجه به اطالعات جدول شممماره )

ن یو ب شمودیمرد   فرضمیۀ صمفرلذا   ؛( اسمت  = 0/ 05)اسمتاندارد  معناداریکمتر از سمطح  و 0/ 000معادل   شمدهمشماهده

در  نمرۀ باالتر کهییازآنجاالبته  .باشممدیعالمت منفی م یدارا یب همبسممتگیوجود دارد. ضممر رابطۀ معناداریرها یمتغ

و  جهت همبا یکدیگر   متغیر 2توان گفت که تغییرات بین یم  لذا ؛معنای سالمت سازمانی کمتر است سالمت سازمانی به

و بالعکس همراه  یشمناسم شمتنیخو   ۀسمازمانی با افزایش نمر بالندگی ۀافزایش نمر معنا که. بدیندنباشم یم از نوع مثبت 

 است.
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یک ناحیۀ    وپرورشسازمان آموزشمدیران با سالمت سازمانی و بالندگی سازمانی در    یشناسشتنیخو بین  اصلی:    ۀفرضی

شرح ذیل به 1گامبهگامروش ه از تحلیل رگرسیون چندگانه بهیبررسی این فرض منظوربه رابطه وجود دارد. شهر ساری

 :شودیماستفاده 

 

= 𝑌  یشناسشتنیخو میزان = 𝛽1 ضریب سالمت سازمانی 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 

= 𝑋1 میزان سالمت سازمانی = 𝛽2 ضریب بالندگی سازمانی 
{
𝐻0: 𝛽

𝑖
= 0

𝐻1: 𝛽
𝑖

≠ 0
 𝑖 = 0, ⋯ ,2 

= 𝑋2 میزان بالندگی سازمانی   
 

 : خالصه مدل رگرسیونی10جدول  

 ضریب تعیین چندگانه همبستگی چندگانهضریب  متغیرهای مستقل واردشده در مدل مدل

 𝑋1 557/0 310/0سالمت سازمانی  1

 𝑋2 601/0 362/0بالندگی سازمانی 2
 

 

تحت مدل نهایی آن    ۀو مقدار برآورد شمد یشمناسم شمتنیخو مقدار ضمریب همبسمتگی چندگانه بین  (10شمماره )در جدول 

 36/ 2بوده و بیانگر این اسمت که  0/ 362برابر نیز . مقدار ضمریب تعیین در مدل نهایی باشمدیم 0/ 601رگرسمیونی، معادل  

 توضیح است.متغیرهای مستقل قابلتوسط  یشناسشتنیخو درصد از میزان تغییرات 

 

 : جدول تحلیل واریانس مدل نهایی رگرسیونی11جدول  

 مقدار احتمال فیشر بحرانی فیشر محاسباتی میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات تغییرات منبع 

 672/4 2 345/9 رگرسیونی

 133/0 124 485/16 باقیمانده 000/0 069/3 147/35

 ____ 126 829/25 کل 

 

 0/ 05 معناداریکمتر از سمطح  آمدهدسمت بهتحلیل واریانس رگرسمیونی، مقدار احتمال  (11شمماره )با مالحظه جدول  

در  2/ 124آزادی  ۀبا درج 3/ 069 برابر فیشمر بحرانیمقدار  بیشمتر از  35/ 147 برابر اسمت. همچنین مقدار فیشمر محاسمباتی

  سمالمت با مدیران یشمناسم شمتنیخو بین دیگر  عبارت به .شمودیمفرض صمفر رد   لذا ؛باشمدیم 0/ 05 معناداریسمطح 

 .وجود دارد دارامعنخطی ، ارتباط سازمانی بالندگی و سازمانی

 

 

 

 
1 Stepwise 
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 : جدول برآورد ضرایب مدل نهایی رگرسیونی12جدول  

 مقدار احتمال  t آمارۀ استاندارد ضرایب ضرایب غیراستاندارد ضرایب متغیرها 

 𝛽0 110/5 - 619/12 000/0مقدار ثابت 

𝛽ضریب سالمت سازمانی 
1

 481/0 - 401/0 - 620/4 - 000/0 

𝛽ضریب بالندگی سازمانی
2

 205/0 276/0 176/3 002/0 

 

 :باشدیمزیر  صورتبهمدل خطی  نیترمناسب  (12شماره )طبق اطالعات جدول  

𝑌 = 5.11 − 0.481𝑋1 + 0.205𝑋2 

 

 

 یریگجهینتبحث و 

 نهادی، یگانگی) یسازمانسالمت  یهامؤلفه با  رانیمد یشناسشتنیخو بین که  دهندمینشان  ی پژوهش حاضرهاافتهی

با  این مورد. وجود دارد رابطۀ معناداری (علمی کیدأت روحیه، منابع، پشتیبانی ،یدهساخت  ،یگرمالحظه  نفوذپذیری،

رین   و  (2021همکاران )ا گاردن و  لیکنج  (،1398(، اسکندری و نوروزی )1398)  انیپوریتق  و  مؤذنهای  نتایج پژوهش

مدیران  یشناسشتنیخو نیکه ب دهندیپژوهش حاضر نشان م یهاافتهیهمچنین . باشدیمهمسو  (2021)و کوننینگهام 

 هایپژوهش جیبا نتا این مورد .داردد رابطه وجو  یک شهر ساریناحیۀ  وپرورشسازمان آموزشبا بالندگی سازمانی 

و   چاروقچیان خراسانی (،1392(، امیرحسینی )1393پژوهان )  (،1394همکاران )رشیدیان و  (،  1396باقری و همکاران )

حاکی ( 2020) تنسیفپژوهش  ۀنتیج باشد.میهمسویی  (2019) همکارانتایلر و  و (2020) تنسیف(، 2020همکاران )

دارای ،  باشد  اعتمادقابلاطالعات    ۀدر مبادل  معنا است کهبدین  ؛یک سازمان جو سالمی داشته باشد  هرقدرکه    از آن است 

کارکنان  .باشدقابلیت انعطاف و خالقیت برای ایجاد تغییرات و دارای یگانگی باشد و نسبت به اهداف خود تعهد داشته

 پژوهش( در 2019ایلر و همکارانش )ت .گیرندبهره میو خودشناسی  آن سازمان نیز به همان میزان از خشنودی شغلی

یا خودافزایی   یشناسشتنیخو   ۀکنندت یتقو انواع خطاها و تحریفات    ،مثبت   یشناسشتنیخو   اراید  افراد  که  خود دریافتند

 .دهندیماز خود نشان  ،زمانی که با یک تهدید واقعی یا خیالی نسبت به خودشناسی فردی خود مواجه باشند ژهیوبهرا 

 در. است  سازمانی اثربخشی یهاشاخص نیتریهیبد و گویاترین از یکی سازمانی، سالمت ین است کها اصلی ۀنکت

. است  یگانگی یدارا خود یهابرنامه در و دارد خود کارمندان با گرت یحما و دوستانه کامالً یرفتار مدیر ،سالم سازمان

 مایلز . دهندیم انجام را کارها یثرترؤ م طوربه  و دارند سازمان در کردن کار و ماندن یبرا یبیشتر تمایل نیز کارمندان

 خود  توانایی  گسترش  و  ءارتقا  و  آن  با  یسازگار  و  خود  محیط  در  سازمان  ءبقا  و  دوام  به  سازمانی  سالمت که    است   معتقد

 یهایمشخط امور، ۀادار ۀشیو  کارکنان، برداشت  و تلقی طرز مانند عواملی هرزبرگ. دارد اشاره بیشتر سازش یبرا

 روابط استقرار دستمزد، و حقوق سطح منزلت، و مقام ،یکار شرایط ،یکار امنیت  سرپرستی، میزان و ماهیت  سازمان،

و حفظ سالمت سازمان الزم  نیتأم یکارکنان را برا یشخص یمرئوسان و زندگ  ،همگنان سرپرستان، دوجانبه، متقابل

سازد؛ لذا کارکنان به ترک  ت رضایعوامل ممکن است کارمندان را دچار عدم نیمعتقد است که فقدان ا ی. وداند¬یم

منبع هر سازمانی   نیترمهم  عنوانبهکارکنان سازمان    از طرفی.  ندازدبی  مخاطره  به  را  هاآن  ت یآورده و موجود  یسازمان رو
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، حاضر پژوهش یهاافتهیو استنتاج از  پیشین یهاپژوهش ۀمبانی نظری و پیشین ۀبا مطالع رونیازا ؛ندیآیم شماربه

 هستندمثبت    ۀرابط  یگدیگر دارای  مدیریت درصدد تقویت آن دسته از فاکتورهایی که باچقدر  هر  که  نتیجه گرفت   توانیم

سازمان  جهیدرنت کهخالق و نوآورانه از خود نشان داده  یهادهیاد نکارکنانی در سازمان بپرواند که بتوان تواندی مبرآید، 

کارکنان یک سازمان احساس کنند و به این باور برسند که سازمان   کهیهنگامد.  نرا به سازمانی بالنده و موفق تبدیل نمای

 انگیزه ایجاد ۀزمین انتظار توانمی،کنند درک  سازمان سوی از را الزم یهات یحماو  کندیمتلقی  باارزشرا فردی  هاآن 

 و هندد انجام یخوببه راها کار کارکنان شودیم باعث ا ریز ؛ت داش را سازمان سطح در بستگیدلو  تعهد ،پیشرفت  برای

ثیرگذارترین عوامل در أعوامل حمایتی از تتوان گفت  دلیل میبدین.  نمایند ارزیابی را خود عملکرد خودجوش صورتبه

 سازد؛موفقیت مناسب را با ارضای نیاز پیشرفت افراد فراهم  تواندیم که باشدیمسالمت سازمانی و بالندگی سازمانی 

بایستی بهبود و  وپرورشآموزش سازمان که مدیران مدارس و مسئوالن دندهیمنشان  حاضر نتایج پژوهش رونیازا

 صورت گرفته مطالعات به توجه بابکوشند.  هااز گذشته مدنظر قرار داده و در تقویت آنرا بیش  ذکرشده ابعاد تقویت 

 از مناسب  استفاده و منطقی تفکر افزایش باعث  یابد، افزایش خود به نسبت  وی شناخت  و مدیر آگاهی میزان هراندازه

 زیردستان نیازهای با و خاص وضعیت  متناسب  را خود رفتار مدیر اندازه هر از طرفی .گرددمی مدیریت  هایاستراتژی

 .خواهدبود ثرؤ م سازمان سالمت  در اندازه همان به سازد، پذیرانطباق

 پژوهش فرضیاتاز  آمدهدست بهدر داخل و خارج از کشور و نتایج  پیشین یهاپژوهش ۀمبانی نظری و پیشین ۀبا مطالع

 وپرورشسازمان آموزش  در  سازمانی  بالندگی  و  سازمانی  سالمت   با  مدیران  یشناسشتنیخو   بین  دهندمیکه نشان    حاضر

 یا بهبود برای یابینهیزم پژوهش، موضوع بررسی با که است  آن بر تالش لذا ؛رابطه وجود دارد یک شهر ساریناحیۀ 

 شاهد  تا گردد فراهم مطلوب سازمانی بالندگی و سالمت سازمانی خلق برای ییهایبسترساز و سازمانی شرایط تغییر

 یشناسشتنیخو میزان   از  اطالع  و  بررسی.  باشیم  آموزشی  یهاسازمان  در  مطلوب  سازمانی  محیط  یک  مزایای  به دستیابی

 را آن که است  الزم مدیریت  بر ؛ لذااست  برخوردار یاالعادهفوق اهمیت از نیز وپرورشآموزش سازمان مدیران در

 و کند شناسایی را سازمانی سالمت و سازمانی بالندگی میزان بر اثرگذار یهامؤلفه باشد. همچنین داشته مدنظر همواره

 با مقابله و آن مطلوب پیامدهای به دستیابی و سازمان انسانی منابع بالندگی و فرهنگ سطح افزایش جهت  در را هاافتهی

 یشناسشتنیخو  رابطۀ بین تعیین با نتایج این پژوهش نهایتاً. گیردکاربه سالمت سازمانی عدم از ناشی نامطلوب نتایج

  مطالعات   برای  را  بستری  یک شهر ساریناحیۀ    وپرورشسازمان آموزش  در  سازمانی  بالندگی  و  سازمانی  سالمت   با  مدیران

 شرح ذیلبه آموزشی یهاسازمان در بالندگی سالمت و ،طیشرا بهبود منظوربه را الزم اتپیشنهاد و آورد فراهم بعدی

 .نماید ارائه زمینه این در یمؤثر راهکارهای بتواند نکهیا به امید با ؛نماید ارائه

سازمان  در سازمانی سالمت با مدیران یشناسشتنیخو  نیب دندهیمنشان  حاضر نتایج فرضیه پژوهش نکهیابا توجه به 

 ،یحیتفر یهابرنامه قیطر از رانیمد که گرددیمدارد؛ لذا پیشنهاد  وجود رابطه یک شهر ساریناحیۀ  وپرورشآموزش

 خانواده با همراه نانکارک  یبرا یمذهب و یمل گوناگون یهامناسبت  در مناسب  یهابرنامه یاجرا ،یخانوادگ  التیتعط

 یهمدرد اعتماد، نان،یاطم احساس با همراه ییفراهم نمایند. فضا را موجبات سالمت سازمانی در نظام آموزشی بتوانند

 دوست  را گریهمد یطیمح نیچن  در همکاران  ید؛ زیراآ به وجود رانیمد و ن کارکنانیب در یستگیشا و اقتیل،  یو دوست

.  پردازندیم خود فیوظا انجام به رغبت  و لیم با و ندینمایم ابراز گریدیک را به محبت  و یدوست نیا هادارند. آن
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 در خود یهانقش  و هاولیت مسئ از را نانک ارک مدیران باید  .کنندیم افتخار و بسته دل شغلشان و ارکط یمح به همچنین

 نیب یو مستمر واضح ارتباط؛ الزم است شود حیتشر یروشنبه نانک ارک  یارکهم از سازمان انتظار ند وینما آگاه سازمان

از قبیل  راهکارهاییبا اجرای  کارایی افزایش منظوربه مدیران مدارس .صورت گیرد مدارس در نانک ارک  و رانیمد

حمایت خود را به کارکنان نشان دهند تا اعتماد کارکنان افزایش  پاداشاحترام و در نظر گرفتن  ،ییدأ، تیخودکارآمد

 جهت  مدتکوتاه خدمت ضمن یهادوره یسازمان شود. برگزار یاحرفهاین امر باعث بهبود عملکرد شغلی و ؛ یابد

، بالندگی یشناسشتنیخو ،یسازمان سالمت ازجمله سازمان به مربوط متفاوت میمفاه از محترم رانیدب ییآشنا و استفاده

 تواند مفید واقع شود.نیز می مدارس سازمان یهات یفعال بهبود یبرا شانیا نظرات جلب و ت یهدا جهت  در سازمانی

سازمان  بالندگی سازمانی در با مدیران یشناسشتنیخو بینکه  دهدیمنتایج فرضیه پژوهش، نشان  کهنیابا توجه به  

 اریاختضیتفو ران مدارس ضمن یمد که گرددیمدارد؛ لذا پیشنهاد  وجود رابطه یک شهر ساریناحیۀ  وپرورشآموزش

. نماینداقدام    هاآن ت  یه و جلب رضایت روحیتقو سته داشته و به  یبرخورد شا  هاآنمدرسه، با    یانسان  یروهایسازنده به ن

علمی با رویکرد   هایبرگزاری همایش  ند.ناز مقررات فراخوا  یرویرا به پکارکنان  نترل سازنده،  ک با اعمال    از طرف دیگر

مطروحه برای معلمان و مدیران  یهاموضوعآموزشی با رویکرد  یهاکارگاهو بالندگی سازمانی و سالمت سازمانی 

ح یمن جهت اظهارنظر صحامناسب و  یط سازمانیجاد شرایا واقع شود. دیمف تواندیم زین دورۀ تحصیلیمدارس در سه 

از  یکی دارد؛ یر منفیثأآنان ت یارک ت یبر روند فعال هاه نظرات آنک ن توهم یو رفع ا وپرورشآموزش یانسان یروهاین

منظور به فضاییبهتر است  .باشدمی وپرورشآموزشسازمان فعال  یانسان یروین نین فرهنگ در بیگسترش ا یهاراه

 یهایریگ م یتصم ران دریمد االمکانیحتشود. درنهایت د اایج تبادل نظر درمورد مسائل آموزشی میان دبیران و مدیران

 نمایند. یران نظرخواهیاز دب یآموزش
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