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چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره سوم)

سازمانی در جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی

شماره  /02پاییز ( 2099جلد سوم) /صص 221-201

بررسی تأثیر مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی بر سالمت

چکیده
سازمان سالم ،سازمانی است که بتواند تواناییهای خود را توسعه و گسترش دهد و با موانع بیرونی به صورت موفقیت
آمیزی برخورد نماید .در این میان ،نیروی انسانی اهمیت بسیار زیادی دارد .هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت
تصویرپردازی و اعتماد سازمانی بر سالمت سازمانی در جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی است .جامعه آماری این
تحقیق ،کارکنان جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی می باشد .که به این منظور تعداد 122 ،پرسشنامه صحیح مورد
تحلیل قرار گرفت .این مطالعه از لحاظ هدف ،کاربردی و روش پژوهش از نوع توصیفی -پیمایشی است .پایایی پرسشنامه
استاندارد با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که برای متغیر مدیریت تصویرپردازی 059.0؛ اعتماد
سازمانی  05920و سالمت سازمانی  059.2به دست آمده است .روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوی و روایی
سازه مورد تأیید قرار گرفته است .برای بررسی فرضیات تحقیق ،از آزمون معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی
استفاده شده است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میان مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی با سالمت
سازمان ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :مدیریت تصویرپردازی ،اعتماد سازمانی ،سالمت سازمانی.
مقدمه
امروزه اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن بـه منزلـة یـك منبـع اسـتراتژیك و طـراح و مجری نظام ها و
فراگردهای سازمانی جایگاهی به مراتب واالتر از گذشته یافتـه اسـت تـا جـایی کـه در تفكر سازمانی پیشرفته از انسان
به مثابة مهمترین منبع و دارایی برای سازمان یاد میشود .بـدین لحـاظ ،امروزه سازمان ها برای بقا ،انتظام و بالندگی خود
میكوشند از طریق منابع انسـانی فرهیختـه در گسـترة جهانی به رشد سریع ،بهبود مستمر ،کارآمدی ،سودبخشی ،انعطاف
پذیری ،انطباق پذیری ،آمـادگی بـرای آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصة فعالیت خود نایل شوند.
سالمت سازمانی ،همانطور که در ادبیات مدیریت مطرح شده ،عمدتاً به سالمت کارکنان وابسته است اما یك تكامل
تدریجی در استفاده از واژه ها و حرکت از سالمت افراد به سمت سالمت فرایندهای مدیریتی ،فرهنگ و سـاختار و توجـه
بـه عوامل روانشناختی ،سازگاری با محیط کار ،احساسات مطلوب کارکنان ،رهبری ،اعتماد ،حمایـت متقابـل ،مسؤولیت
اجتماعی ،تأثیربخشی و  ...ایجاد شده است .یكی از مشكالتی که امروزه بیشتر سازمانها و شرکت های کشورمان با آن
روبرو هستند ،نبود سالمتی سازمانی است که پیامدها و مضرات زیادی را به همراه داشته است .این مسئله نیازمند
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تحقیقات دانشگاهی است که با ریشه یابی مسائل ،سعی در دریافت عواملی داشته باشند که بر این متغیر تأثیرگذار است.
به عنوان نمونه اعتماد سازمانی یكی از عواملی است که بر سالمت سازمان تأثیرگذار است .دانایی فرد و همكاران ()2011
اعتماد سازمانی را به عنوان ،انتظارات مثبتی که افراد ،بر پایه نقش های سازمانی ،مناسبات ،تجربیات ،وابستگی های
متقابل از نیات و رفتارهای مختلف اعضاء سازمان دارند ،تعریف می کنند .اما در اینكه این اعتماد سازمانی در همه شرایط
تأثیر معناداری بر سالمت سازمانی دارد ،به قاطعیت نمی توان عنوان کرد .لذا این تحقیق در صدد بررسی نوع تأثیر
مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی بر سالمت سازمانی در جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی می باشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن به منزلة یك منبـع استراتژیك و طراح و مجری نظام ها و
فراگردهای سازمانی جایگاهی به مراتب واالتر از گذشته یافته است تا جایی کـه در تفكر سازمانی پیشرفته از انسان به
مثابة مهمترین منبع و دارایی برای سازمان یاد میشود (انصاری و همكاران .)2011 ،محققان اکنون در زمینة جدید
مطالعات مثبت سازمانی ،پویایی های هدایت شـده بـرای عملكرد استثنایی فردی و سازمانی و روشهایی که سازمان و
اعضایشان در مسیرهای مناسب پیشرفت می کنند و موفق می شوند را نشان می دهند (کامرون و کازا .)1002 ،سالمت
سازمانی ،همانطور که در ادبیات مدیریت مطرح شده ،عمدتاً به سالمت کارکنان وابسته است اما یك تكامل تدریجی در
استفاده از واژه ها و حرکت از سالمت افراد به سمت سالمت فرایندهای مدیریتی ،فرهنگ و سـاختار و توجـه بـه عوامل
روانشناختی ،سازگاری با محیط کار ،احساسات مطلوب کارکنان ،رهبری ،اعتماد ،حمایـت متقابـل ،مسؤولیت اجتماعی،
تأثیربخشی و  ...ایجاد شده است (انصاری و همكاران .)2011 ،سازمان سالم سازمانی است که برای ادامة حیات خود قادر
است به هدفها و مقاصد انسانی خود دست یابد ،موانعی را که در دستیابی به هدفهایش با آن مواجه می شود ،بشناسد و
ایـن موانـع را از پـیش پـای خود بردارد .سازمان سالم سازمانی است که دربارة خود و موقعیتی که در آن قرار گرفته
اسـت ،واقـع بـین باشد ،قابلیت انعطاف داشته و قادر باشد برای مقابله با هر مشكلی ،بهتـرین منـابع خـود را بـه کـار
گیـرد (ساعتچی .)202. ،به نظر کالرك ،یك سازمان سالم هم نو آور و هم سازگار است ،ظرفیت باالیی برای تحمل
بحران های درونی و بیرونی دارد و قادر به پیشروی به سطوح جدید فعالیت می باشد (نیواسترام .)2992،2سالمت سازمانی
از عوامل بسیاری تأثیر می پذیرد که می تواند در دستیابی به اهداف سازمان مؤثر واقع شود ،منجر به تأثیر بخشی سازمان
شود و در نهایت در سوددهی و بازدهی سازمان کارایی داشته باشد (مایلز.)299. ،1
از طرفی ،مدیران جهاد دانشگاهی خواهان دریافت این موضوع هستند که وضعیت سالمت سازمانی جهاد دانشگاهی،
اعتماد سازمانی و مدیریت تصویرپردازی به چه نحوی است و چه عواملی در این میان بر سالمت سازمانی تأثیرگذار است
تا با بهبود عوامل تأثیرگذار مثبت و نیز کاهش عوامل تأثیرگذار منفی ،سالمت سازمانی خود را بهبود دهند .زیرا همانطور
که محققان نیز عنوان کرده اند هرچه میزان سالمت سازمانی افزایش یابد ،امكان دستیابی به اهداف سازمانی نیز بیشتر
محقق می گردد .لذا ،با توجه به مطالب ذکر شده و نیز این موضوع که تحقیق جامع در سطح کشور به بررسی ارتباط
میان این سه متغیر نپرداخته است ،هدف این تحقیق شناسایی رابطه بین مدیریت تصویر پردازی و اعتماد سازمانی با
سالمت سازمانی در جهاد دانشگاهی می باشد.
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فرضیه ها
اصلی
 -2اعتماد سازمانی تاثیر معناداری بر سالمت سازمانی دارد.
 -1مدیریت تصویرپردازی تاثیر معناداری بر سالمت سازمانی دارد.
فرعی
 -0رفتارهای التماس گونه تأثیر معناداری بر سالمت سازمانی دارد.
 -2رفتارهای ارعاب آور تأثیر معناداری بر سالمت سازمانی دارد.
 -.رفتارهای تمثیل گونه تأثیر معناداری بر سالمت سازمانی دارد.
 -1رفتارهای خودشیرین تأثیر معناداری بر سالمت سازمانی دارد.
 -2رفتارهای خودارتقایی تأثیر معناداری بر سالمت سازمانی دارد.
 -1اعتماد افقی تأثیر معناداری بر سالمت سازمانی دارد.
 -9اعتماد عمودی تأثیر معناداری بر سالمت سازمانی دارد.
 -20اعتماد نهادی تأثیر معناداری بر سالمت سازمانی دارد.
شرح واژه ها و اصطالحات تحقیق
مدیریت تصویرپردازی
مدیریت تصویرپردازی را تالش فرد برای تحت کنترل درآوردن تصویری از خود که در تعامالت اجتماعی مطرح می شود،
تعریف می کنند .این تالش شامل تكنیك های بیان شفاهی ،ارتباط غیرکالمی ،نمایشهای مصنوعی و یا مجموعه
رفتارهای خاص (تقلیدوار) است (طبرسا و معینی کربكندی.)2090 ،
سالمت سازمانی
مایلز )2919(0یك سازمان سالم را به عنوان سازمانی تعریف میکند که نه تنهـا در محـیط خـود دوام میآورد بلكه در
یك برهه زمانی طوالنی نیز به طور کافی سازش کرده و توانـاییهـای بقا و سازش خود را به طور مداوم توسعه داده و
گسترش مـیدهـد .سـازمان سـالم بـا نیروهای مانع بیرونی به طور موفقیتآمیزی برخـورد کـرده ،نیـروی آن را بـه
گونـهای تأثیربخش در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هـدایت مـیکنـد (هـوی و میسـكل ،2912،2ترجمه سید
عباس زاده .)2011،
اعتماد سازمانی
اعتماد سازمانی ،باور ما به ایـن امـر است که دیگران همان کاری را انجام میدهنـد کـه مـا از آنهـا انتظـار داریـم ،
.
بـدون اینكـه آنهـا تحـت نظـارت باشند (لویس .)1002،
تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
 سالمت سازمانی
در این تحقیق متغیر سالمت سازمانی با استفاده از پرسشنامه هوی و فیدمن ( )2991مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
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این پرسشنامه شامل  22گویه است که دارای  .بعد تآکید علمی ،یگانگی نهادی ،نفوذ مدیر ،مالحظه گری ،ساخت دهی
می باشد.
 مدیریت تصویرپردازی
در این تحقیق ،این متغیر با استفاده از ابعاد و گویه های تعریف شده در پرسشنامه بولینو و تورنلی ( )2999که شامل ابعاد
رفتارهای التماس ،رفتارهای ارعاب ،رفتار تمثیل،رفتارهای خودشیرینی و رفتارهای خود ارتقایی است و در مجموع 22
گویه می باشد ،مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
 اعتماد سازمانی
در این تحقیق ،برای سنجش متغیر اعتماد سازمانی از ابعاد در نظرگرفته تحقیق الونن و همكاران ( ،)1001اعتماد افقی،
اعتماد عمودی و اعتماد نهادی استفاده خواهد شد.
پیشینه تحقیق
بهادری ( )2091تحقیقی با عنوان رابطه ی مولفه های سالمت سازمانی و اعتماد سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی در
پست بانك خراسان شمالی صورت داده است .این تحقیق با هدف بررسی رابطه مولفه های سالمت سازمانی با اعتماد
سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی در پست بانك خراسان شمالی انجام شده است .جامعه آماری آن تمامی کارمندان
پست بانك خراسان شمالی به تعداد  01.نفر بودند .حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران و بر اساس جدول کرجسی
و مورگان  29.نفر انتخاب شده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی چون فراوانی ،درصد،
نمودار ،شاخص های گرایش مرکزی (میانگین ،میانه ،مد) ،شاخص های گرایش پراکندگی (خطای استاندارد میانگین،
انحراف استاندارد ،واریانس ،دامنه تغییرات ،کمینه و بیشینه) استفاده شد و از روش های آمار استنباطی آزمون  tو ضریب
همبستگی بكار گرفته شد .نتایج تحقیق نشان دادند که بین مولفه های سالمت سازمانی (هفت مولفه تاکید علمی،
روحیه ،حمایت منابع ،ساخت دهی ،مالحظه گری ،نفوذ مدیر و یگانگی نهادی) با اعتماد سازمانی و مسئولیت پذیری
اجتماعی کارمندان پست بانك خراسان شمالی رابطه ای معنی دار وجود دارد.
رضوی کارآموز و همكاران ( )2092تحقیقی با عنوان مدل معادالت ساختاری بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر سالمت
سازمانی مورد مطالعه :دستگاه های اجرایی سیرجان صورت داده اند .هدف این تحقیق بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر
سالمت سازمانی در دستگاه های اجرایی سیرجان بوده است .جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان
کسب وکار های یاد شده که تعداد آن ها  0012نفر بوده است .داده های جمع آوری شده با روش مدلسازی معادالت
ساختاری با نرم افزار لیزرل تجزیه وتحلیل شد .یافته های تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی اعتماد سازمانی بر
سالمت سازمانی تاثیر معناداری دارد.
اشجع و پیریایی ( )209.تحقیقی با عنوان ،رابطه سالمت سازمانی ،هوش معنوی ،هوش سازمانی و هوش اخالقی
باعملكرد شغلی درکارکنان اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ،صورت داده اند .جامعه آماری پژوهش
حاضر شامل کلیه کارکنان اداره رفاه بود که از میان آنها  200نفر به روش تصادفی ساده به عنوان اعضای نمونه انتخاب
شدند .برای بررسی فرضیات از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است .نتایج نشان داد که از میان متغیرهای هوش
سازمانی؛ هوش معنوی ،هوش اخالقی و سالمت سازمانی تنها هوش سازمانی رابطه مثبت و معناداری باعملكرد شغلی در
کارکنان اداره کل استان اصفهان دارد .نتایج حاصل از این پژوهش تاکید عمده ای بر شناسایی و ارتقا سطح ابعاد هشت
گانه هوش سازمانی در راستای بهبود سطح عملكرد شغلی (عملكرد تكلیفی و رفتارهای مدنی سازمانی) دارد.
طبرسا و معینی کربكندی ( )2090تحقیقی با عنوان ،بررسی رابطه مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی ،صورت
20.
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دادهاند .جامعه آماری پژوهش ،کارشناسان شاغل در منطقه  1شهرداری تهران بوده اند .که تعداد آنان  1.0نفر بوده است.
نمونه آماری این تحقیق  200نفر می باشد .برای تحلیل داده ها از آزمون فریدمن و تحلیل واریانس و آزمون پیرسون
استفاده شده است .یافته های پژوهش نشان داد که آزمون همبستگی پیرسون میان مولفههای خود ارتقائی ،نمونه جلوه
دادن خود و حامی سازی و فرسودگی شغلی ارتباط دو به دو معكوس و معناداری وجود دارد .اما بین سایر مولفه ها رابطه
معناداری ندارد .همچنین بین نمره کلی مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی ارتباط معنادار منفی
وجود دارد.
قنبری و همكاران ( )2090تحقیقی با عنوان ،رابطه بین اخالق سازمانی با نهادینه سازی رفتار شهروندی سازمانی ،صورت
داده اند .جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان بجنورد تشكیل دادهاند .حجم
نمونه مطابق با جدول مورگان 222 ،نفر برآورد گردید و به شیوه نمونهگیری تصادفی -طبقهای انتخاب شدند .جهت
تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از شاخص ضریب همبستگی برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق و آزمون
اختالف میانگین جهت بررسی نقش مولفههای اخالق سازمانی و همچنین برای رتبه بندی این مولفه ها از آزمون
فریدمن استفاده شده است .نتایج نشان داد که بین اخالق سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد .و از سوی دیگر بین هریك از ابعاد رفتار اخالقی با رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه مثبت و معنادار
وجود داشته است.
هاشمی و گیوریان ( )2092تحقیقی با عنوان ،سالمت سازمانی با رویكرد بكارگیری اخالقیات در خلق دانش در
پژوهشگاهها و دانشگاه با هدف برتری سازمانی ،صورت داده اند .این پژوهش با هدف بررسی ابعاد سالمت سازمانی و
سالم سازی سازمانی در سازمان های عصز حاضر و خصوصا سازمان های با رویكرد علمی پژوهشی تدوین و صورت
گرفته بوده است .روش پژوهش بررسی مقاالت علمی پژوهشی سایر محققان و برآورد استنباط این موضوع است که چه
اندازه اخالقیات می تواند باعث سالمت سازمانی شود و اینكه چرا در سازمان های امروزی اخالقیات کمرنگ شده است و
آیا این موضوع می تواند باعث آسیب سازمانی شود چه راهكارهایی باید اندیشیده شود که سازمان آسیب نبیند که با توجه
به بررسی هایی که صورت گرفت به این نتیجه رسیدند که بین بكارگیری چهارچوب های اخالقی و انسانی سازمان می
تواند به یك سازمان سالم دست یابد و اخالق و اخالقیات با سالمت سازمانی ارتباط ویژه ای دارد.
دایوف و بیرال )1022( 1تحقیقی با عنوان کیفیت گزارشات پایداری و مدیریت تصویرپردازی صورت داده اند .هدف از این
تحقیق تجزیه و تحلیل برداشت های ذینفعان -به طور خاص ،متخصصان سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی -از
کیفیت گزارش های پایداری با استفاده از چارچوب طرح گزارش دهی جهانی ( )GRIاست .این مقاله بر اساس 00
مصاحبه نیمه ساختار یافته با ذینفعان و کارشناسان مختلف (به عنوان مثال مشاوران ،مدیران صندوق ،تحلیلگران،
مشاوران) در زمینه  SRIدر کانادا انجام شده است .نتایج تحقیق نشان داد که تصور خبرگان  SRIدر تعیین کیفیت
گزارشات پایداری ،کاربردهای انعطاف پذیر و نامشخص اصول  GRIرا روشن می کند .برداشت آنها تمایل به حمایت از
این استدالل دارد که گزارش های پایداری منعكس کننده استراتژی های مدیریت تصویر است که توسط شرکت ها برای
برجسته کردن جنبه های مثبت عملكرد پایداری آنها و ممانعت از انعكاس نتایج منفی است.
بنتاس 2و همكاران ( )1021تحقیقی با عنوان استراتژی های مدیریت رسانه های اجتماعی برای مدیریت تصویر سازمانی
و تأثیر آنها بر ادراك عمومی صورت داده است .در این مطالعه ،محققین ارزیابی کردند که چگونه ابزارهای مدیریت رسانه
های اجتماعی ،به عنوان بخشی از استراتژی گسترده رسانه های اجتماعی ،به شرکتها کمك می کنند تا بر ادراك عمومی
Diouf & Boiral
Benthaus
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در بین کاربران رسانه های اجتماعی تأثیر مثبت بگذارد .روش تحقیق ترکیبی بوده که در آن  2.میلیون پیام توییتر ایجاد
شده توسط کاربر حاوی اطالعات مربوط به  2.شرکت بزرگ جهانی بسیار فعال در توییتر ،و  210هزار پیام مربوطه
ارسال شده از این شرکت ها از طریق حساب های توییتر شرکتی خود ،مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است .عالوه بر
این ،با شش کارشناس رسانه اجتماعی مصاحبه صورت گرفته است .نتایج این تحقیق نشان داد که شرکت ها با استفاده از
مدیریت تصویر پردازی درصدد تأثیرگذاری بر افكار عمومی هستند.
امپونساه-تاویاه و منساه )102.( 1تحقیقی با عنوان سالمت شغلی و امنیت و تعهد سازمانی ،شواهدی از صنعت معدن غنا
صورت دادند .نمونه آماری این تحقیق  200نفر از کارگران معدن در کشور غنا بوده است .برای بررسی فرضیات از تحلیل
رگرسیون استفاده شده است .نتایج این تحقیق نشان داد که مدیریت سالمت سازمانی ارتباط مستقیمی با ابعاد تعهد
سازمانی و امنیت شغلی دارد.
سندبرگ و هولموند )102.( 9تحقیقی با عنوان مدیریت تصویرپردازی در ارائه گزارش های پایداری صورت داده اند .در
این تحقیق که با استفاده از روش تحلیل کیفی بررسی اسناد موجود صورت پذیرفته است محققین به بررسی این موضوع
پرداخته اند که چگونه شرکت ها با استفاده از مدیریت تصویرپردازی اقدامات خود را صورت می دهند تا نشان دهند که
بازیگران فعالی در اقدامات پایدار می باشند .در این تحقیق دوگزارش پایداری مورد بررسی قرار گرفته است و محققان
دریافته اند که در سطح س ازمانی نیز از تاکتیك های تصویرسازی ،چاپلوسی ،تصدیق و دفاع در ارائه گزارش های خود
بیشتر بهره گرفته اند.
تالبوت و بویرال )1022( 20تحقیقی با عنوان استراتژی هایی برای تغییر فضا و مدیریت تصویرپردازی :مورد مطالعه صنعت
ماشین های سنگین در کشور کانادا صورت داده اند .در این مقاله عنوان شده است که مدیریت شرکت جهت ارائه توضیح
اقدامات خود از مدیریت تصویرپردازی بهره می گیرد تا فضای سازمانی مناسبی ایجاد نماید .روش تحقیق به کارگرفته
شده کیفی است که در آن ده شرکت بزرگ کانادا مورد بررسی قرار گرفته است و مصاحبه هایی با  01نفر از مدیران
صورت پذیرفته است .این مطالعه عنوان شده است که از شش تاکتیك خوداظهاری ،برتری ،ارتقا ،انكار و کمینه سازی،
متهم کردن ،رفتار های غیرمنصفانه ،ظاهر فریبنده ،تهدیدات اقتصادی و تكنولوژیكی و مذمت دیگران در این شرکت ها
مورد استفاده قرار می گیرد.
الونن و همكاران ( )1001تحقیقی با عنوان نقش اعتماد در نوآوری سازمانی صورت داده اند .جامعه آماری تحقیق شرکت
های فعال در بخش تكنولوژی ارتباطات کشور فنالند بوده است .بررسی فرضیه ها با استفاده از آزمون معادالت ساختاری
صورت پذیرفته و سنجش متغیرها با استفاده از پرسشنامه طیف لیكرت صورت پذیرفته که برای متغیر اعتماد سازمانی
ابعادی چون اعتماد افقی ،عمودی و نهادی در نظر گرفته شده است.
مدل نظری تحقیق
مدل نظری تحقیق در شكل زیر نمایش داده شده است .در این مدل متغیر مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی به
عنوان متغیر مستقل ،متغیر سالمت سازمانی به عنوان متغیر وابسته می باشد.
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نمودار ( :)3مدل نظری تحقیق برگرفته از تحقیق بهادری ( )3311و رضوی کارآموز و همکاران ()3311

روش تحقیق
دشوارترین گام در فرآیند تحقیق ،مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است .نخست آنكه درباره یك چیز ،یك مانع یا یك
موقعیت مبهم تردید وجود دارد ،تردیدی که نیازمند تعیین است .در هر تحقیق ابتدا باید نوع ،ماهیت ،اهداف تحقیق و
دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار مناسب و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و
همكاران.)2012 ،
این تحقیق از نظر دستهبندی تحقیقات بر حسب نحوه جمعآوری دادهها ،یا به عبارت دیگر طرح تحقیق ،تحقیقی
توصیفی به شمار میرود که به توصیف ویژگیهای نمونه و سپس تعمیم این ویژگیها به جامعه آماری پرداخته است.
تحقیقات توصیفی خود بر چند دسته هستند که در این پژوهش ،نوع پیمایشی آن بكار رفته است .با تحقیق پیمایشی به
توصیف ،پیشبینی و تحلیل ارتباط میان متغیرها پرداخته میشود .طبقهبندی تحقیقات بر اساس نوع هدفشان ضرورتاً به
معنای وجود مرزهای مشخص و دقیق بین انواع تحقیقات نیست ،بلكه اکثر این تحقیقات در یك امتداد قرار دارند و با هم
وابستگیهای مفهومی دارند .برای مثال ،تحقیقات بنیادی زیر بنایی برای تحقیقات کاربردی است (خاکی.)2011 ،
بهطور کلی تحقیقات بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی میپردازد و درصدد توسعه مجموعهای از دانستههای موجود
درباره اصول و قوانین علمی است .در حالیکه تحقیقات کاربردی ،تحقیقاتی هستند که نظریهها ،قانونمندیها ،اصول و
فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین میشود را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بهکار میگیرد .بنابراین ،روش این
تحقیق بر مبنای هدف از آن لحاظ که نتایج مورد انتظار آن میتواند در شیوههای مواجهه با بازار به خدمت آید ،کاربردی
است.
بنابراین میتوان گفت این تحقیق بر اساس روش ،از نوع توصیفی -پیمایشی و علّی است که به دنبال توصیف روابط
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میان متغیرها می باشد .با توجه به اینكه متغیرهای پنهان مورد استفاده در این تحقیق کیفی می باشد و نرم افزار های
آماری قابلیت سنجش متغیرهای کیفی را ندارند ،لذا با توجه به پرسشنامه های استاندارد ،متغیرهای آشكار (گویه های
پرسشنامه) برای سنجش ارتباط میان متغیرها ،مورد اقتباس قرار گرفت و پرسشنامه ای بامقیاس لیكرت پنج گزینه ای
روی پیوستار خیلی کم تا خیلی زیاد طراحی شد که در آن نمره  .نشان دهنده خیلی زیاد ،نمره  2زیاد ،نمره  0متوسط،
نمره  1کم ،و نمره  2نشان دهنده خیلی کم می باشد .با توزیع پرسشنامه در میان اعضای نمونه آماری ،نظر آنان مورد
پرسش قرار گرفت و سپس با جمع آوری پرسشنامه ها ،مرحله بررسی داده ها می باشد که در راستاس اهداف و
وفرضیات ،از آزمون معادالت ساختاری که در ادامه توضیح داده شده است ،بهره گرفته شده و با توجه به نتایج به دست
آمده از نرم افزار ،به بیان نتیجه گیری پرداخته ایم.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق به منظور توصیف تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای تحقیق با توجه به اینكه چند متغیر مستقل وجود دارد
که می بایستی تأثیر آنها بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد از آمار استباطی و از روش مدلیابی معادالت
ساختاری استفاده شده است .مدلیابی معادالت ساختاری یك تكنیك چند متغیری و نیرومند از خانواده رگرسیون چند
متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی 22است که به پژوهشگران امكان میدهد مجموعهای از معادالت
رگرسیون را به گونهای همزمان مورد آزمون قرار دهد .مدلیابی معادالت ساختاری یك رویكرد آماری جامع برای آزمون
فرضیههایی درباره روابط مشاهده شده و مكنون است که بهعنوان تحلیل ساختاری کوواریانس ،مدلیابی علّی نامیده
میشود .اما اصطالح غالب ،مدلیابی معادله ساختاری یا  21SEMاست (هومن.)2012 ،
مدل یابی معادالت ساختاری
از نظر آذر ( )2012مدل یابی معادالت ساختاری یكی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در
تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی ،تجزیه و تحلیل چند متغیره است زیرا این گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی
توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار یك متغیر مستقل با یك متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل نمود.
تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس یا همان مدل یابی معادالت ساختاری ،یكی از اصلی ترین روش های تجزیه و
تحلیل ساختار داده های پیچیده و یكی از روش های نو برای بررسی روابط علت و معلولی است و به معنی تجزیه و
تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یك ساختار مبتنی بر تئوری ،تاثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان می دهد .از
طریق این روش می توان قابل قبول بودن مدل های نظری را در جامعه های خاص با استفاده از داده های همبستگی،
غیر آزمایشی و آزمایشی آزمود.
نمونه آماری
انجام هر تحقیق علمی مستلزم صرف هزینه و زمان است ،به همین دلیل امكان بررسی کامل جمعیت (جامعه) ،20به
صورت سرشماری 22وجود ندارد ،لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی درصدد بر میآیند که از طریق نمونهگیری،2.
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اطالعات احتمالی را با استفاده از تحلیل دادههای بدست آمده پیرامون نمونه به دست آورند و در نهایت از طریق تعمیم،21
این اطالعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند (خاکی.)2011 ،
به منظور برآورد حجم نمونه در مطالعات زمینه یاب (پیمایش) باید دست کم به دو عامل یعنی مقدار خطای مورد قبول و
اندازه مورد انتظار برای نسبتهای جامعه توجه شود .مساله خطای قابل قبول از این جهت مطرح میشود که بیشتر
گروههای نمونه از جامعه مورد نظر تا حدودی انحراف دارند (هومن.)2010،
برای دستیابی به نمونه آماری مطلوب که معرف جامعه اماری باشد ،از روش نمونه گیری خوشه ای بهره گرفته می شود.
در نمونه گیری خوشه ای در مرحله ابتدایی باید از بین خوشه های تشكیل دهنده جامعه یا جمعیت مورد بررسی تعدادی
خوشه انتخاب می گردد .نحوه دسته بندی خوشه ها بدین صورت است که اعضای نمونه در هر خوشه با یكدیگر همگن
و با دیگر خوشه ها ناهمگن می باشند .نحوه انتخاب خوشه ها می تواند تصادفی ساده یا منظم باشد .پس از انتخاب
خوشه های مورد نظر وارد مرحله بعدی این نوع نمونه گیری می شویم .در این مرحله دو انتخاب اساسی داریم .در
انتخاب اول کلیه اعضای خوشه های منتخب را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم .به عبارت دیگر کلیه اعضای خوشه
به عنوان حجم نمونه مطالعه در نظر گرفته می شوند به این شیوه نمونه گیری خوشه ای ،نمونه گیری خوشه ای یك
مرحله ای اطالق می گردد .در انتخاب دوم از بین کلیه اعضای خوشه یا خوشه های انتخاب شده تعدادی از اعضاء به
شیوه تصادفی ساده یا منظم انتخاب می گردند به عبارت دیگر در این حالت در داخل خوشه ها نمونه گیری انجام می
دهیم که به این شیوه ،نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای میگویند که در این تحقیق از این روش استفاده می گردد.
بدین صورت که واحدهای جهاد دانشگاهی شناسایی گردیده است ،لذا هر واحد را به صورت یك خوشه در نظر گرفته و
در مرحله بعد پرسشنامه میان کارمندان به صورت تصادفی توزیع می گردد .با توجه به اینكه تعداد کارمندان این واحدها
برابر  .21نفر است برای دستیابی به حجم نمونه آماری مطلوب از فرمول کوکران بهره می گیریم.
تحقیق

 :Nاندازه حجم جامعه
 :Pموفقیت که  9.درصد در نظر گرفته میشود
 :Zمتغیر استاندارد توزیع نرمال
 :εخطای برآوردی که  .درصد در نظر گرفته شد
که با جایگذاری در فرمول فوق ،حجم نمونه می بایستی حداقل 111نفر باشد.
روش جمع آوری اطالعات وابزار گردآوری
یكی از ضروریات هر مطالعه و پژوهش اطالعات مربوط و قابل اتكا ،سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد (حافظ
نیا .)2012 ،مباحث تئوریك این پژوهش از مسیر مطالعه منابع ،نشریات؛ منابع داخلی و خارجی موجود در کتابها و استفاده
از اینترنت جمع آوری شده است .ابزار تحقیق برای جمع آوری داده های کمی مورد نیاز فرضیه ها استفاده از پرسشنامه
استاندارد می باشد.
پرسشنامه مذکور شامل دو بخش است:
بخش اول ،سواالت عمومی :که شامل اطالعات شخصی افراد ،ازجمله تحصیالت ،وضعیت تأهل ،سن و جنسیت می
Generalization
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باشد و همچنین در این قسمت هدف از گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همكاری پاسخ دهنده در عرضه
داده های مورد نیاز ،بیان شده است و به با ارزش بودن داده های حاصل از پرسشنامه تأکید شده است تا پاسخ دهنده به
طور مناسب پاسخ سوال ها را عرضه کند.
بخش دوم ،سواالت تخصصی :سواالت طراحی شده برای این بخش شامل  20سوال مرتبط با فرضیه های مربوطه است.
در طراحی این قسمت سعی شده است پرسشنامه تا حد ممكن کوتاه و به آسانی قابل فهم باشد .ترکیب سواالت به شرح
زیر است.
جدول ( :)3ترکیب سواالت پرسشنامه

شماره سواالت
پرسشنامه
 2تا 00
 02تا 21
 22تا 20

ابعاد مورد بررسی
سالمت سازمانی
اعتماد سازمانی
مدیریت تصویرپردازی
جمع

جمع سواالت
00
21
12
20

جدول ( :)2خالصه فرضیات پژوهش

شماره
فرضیه

فرضیه

ضریب
مسیر

سطح
معناداری

نتیجه
فرضیه

>0/02 -./111
>0/02 9/022

تائید

آماره t

از
مدیریت تصویرپردازی

به
سالمت سازمانی

-05.21

1

اعتماد سازمانی

سالمت سازمانی

052.2

0

رفتارهای التماس گونه

سالمت سازمانی

-05002

2

رفتارهای ارعاب آور

سالمت سازمانی

-05200

>0/0. -0/120
>0/02 -0/109

.

رفتارهای تمثیل گونه

سالمت سازمانی

050.2

0/200

>0/02

1

رفتارهای خودشیرین

سالمت سازمانی

-05291

2

رفتارهای خودارتقایی

سالمت سازمانی

-0512.

>0/02 -2/112
>0/02 -0/2.1

تائید

1

اعتماد افقی

سالمت سازمانی

05020

./222

>0/02

تائید

9

اعتماد عمودی

سالمت سازمانی

05099

0/921

>0/02

تائید

20

اعتماد نهادی

سالمت سازمانی

05220

0/009

>0/02

تائید

2

تائید
تائید
تائید
عدم تائید
تائید

نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق
در این تحقیق دو فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی تدوین شده است که از این تعداد ،دو فرضیه اصلی و هفت فرضیه
فرعی مورد تأیید قرار گرفتند .نتایج حاصل از فرضیه های مورد بررسی به شرح زیر می باشد:

222

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،3شماره  ،33پاییز ( 3311جلد سوم)

نتایج آزمون فرضیه اصلی اول
این فرضیه به بررسی تأثیر عامل «مدیریت تصویرپردازی» بر «سالمت سازمانی» میپردازد .نتایج حاصل از تحلیل
دادههای تحقیق نشان میدهد که متغیر «مدیریت تصویرپردازی» بر «سالمت سازمانی» با اطمینان  99درصد تأثیر
منفی و معنادار دارد و رابطه این دو متغیر باهم خطی و از نوع مستقیم میباشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .بر این
اساس ،میتوان نتیجه گرفت که هرچقدر مدیریت تصویرپردازی در سازمان پیاده گردد ،سالمت سازمانی نیز کمتر
مشاهده میشود .با توجه به اینكه ضریب مسیر این فرضیه منفی می باشد ،می توان نتیجه گرفت که اثر مدیریت
تصویرپردازی بر سالمت سازمانی معكوس است ،یعنی با افزایش تاکتیك های تصویر پردازی در سازمان ،شاهد کاهش
سالمت سازمانی خواهیم بود.
نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم
این فرضیه به بررسی تأثیر عامل «اعتماد سازمانی» بر «سالمت سازمانی» میپردازد .نتایج حاصل از تحلیل دادههای
تحقیق نشان میدهد که متغیر «اعتماد سازمانی» بر « سالمت سازمانی» با اطمینان  99درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد
و رابطه این دو متغیر باهم خطی و از نوع مستقیم میباشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .بر این اساس ،میتوان
نتیجه گرفت که هرچقدر مدیریت تصویرپردازی در سازمان پیاده گردد ،سالمت سازمانی نیز بیشتر مشاهده میشود .با
توجه به اینكه ضریب مسیر مثبت است ،نشان دهنده تأثیر مستقیم می باشیم یعنی اعتماد سازمانی کارکنان که افزایش
ی ابد ،شاهد سازمانی سالم تر خواهیم بود که نتایجی همچون افزایش عالقه کارکنان به سازمان و افزایش اثربخشی
سازمانی را در پی خواهد داشت.
نتایج آزمون فرضیه فرعی اول
این فرضیه به بررسی تأثیر عامل «رفتارهای التماس گونه» بر «سالمت سازمانی» میپردازد .نتایج حاصل از تحلیل
دادههای تحقیق نشان میدهد که متغیر « رفتارهای التماس گونه» بر « سالمت سازمانی» با اطمینان  99درصد تأثیر
منفی و معنادار دارد و رابطه این دو متغیر باهم خطی و از نوع مستقیم میباشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .بر این
اساس ،میتوان نتیجه گرفت که هرچقدر رفتارهای التماس گونه در سازمان پیاده گردد ،سالمت سازمانی نیز کمتر
مشاهده می شود .با توجه به ضریب مسیر منفی ،اثر معكوس میان رفتارهای التماس گونه بر سالمت سازمانی وجود دارد.
یعنی هرچه کارکنان بیشتر از این دسته رفتارها استفاده نمایند ،سالمت سازمانی جهاد دانشگاهی کاهش بیشتری می یابد.
نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم
این فرضیه به بررسی تأثیر عامل «رفتارهای ارعاب آور» بر «سالمت سازمانی» میپردازد .نتایج حاصل از تحلیل
دادههای تحقیق نشان میدهد که متغیر «رفتارهای ارعاب آور» بر «سالمت سازمانی» با اطمینان  99درصد تأثیر منفی و
معنادار دارد و رابطه این دو متغیر باهم خطی و از نوع مستقیم میباشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .بر این اساس،
میتوان نتیجه گرفت که هرچقدر رفتارهای ارعاب آور در سازمان پیاده گردد ،سالمت سازمانی نیز کمتر مشاهده میشود.
با توجه به ضریب مسیر منفی ،اثر معكوس میان رفتارهای ارعاب آور بر سالمت سازمانی وجود دارد .یعنی هرچه کارکنان
بیشتر از این دسته رفتارها استفاده نمایند ،سالمت سازمانی جهاد دانشگاهی کاهش بیشتری می یابد.
نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم
این فرضیه به بررسی تأثیر عامل «رفتارهای تمثیل گونه» بر «سالمت سازمانی» میپردازد .نتایج حاصل از تحلیل
دادههای تحقیق نشان میدهد که متغیر «رفتارهای تمثیل گونه» بر «سالمت سازمانی» تأثیر معنادار ندارد و این فرضیه
مورد تأیید قرار نگرفت.
نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم
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این فرضیه به بررسی تأثیر عامل «رفتارهای خودشیرین» بر «سالمت سازمانی» میپردازد .نتایج حاصل از تحلیل
دادههای تحقیق نشان میدهد که متغیر «رفتارهای خودشیرین» بر «سالمت سازمانی» با اطمینان  99درصد تأثیر منفی
و معنادار دارد و رابطه این دو متغیر باهم خطی و از نوع مستقیم میباشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .بر این
اساس ،میتوان نتیجه گرفت که هرچقدر رفتارهای خودشیرین در سازمان پیاده گردد ،سالمت سازمانی نیز کمتر مشاهده
میشود .با توجه به ضریب مسیر منفی ،اثر معكوس میان رفتارهای خودشیرین بر سالمت سازمانی وجود دارد .یعنی
هرچه کارکنان بیشتر از این دسته رفتارها استفاده نمایند ،سالمت سازمانی جهاد دانشگاهی کاهش بیشتری می یابد.
نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم
این فرضیه به بررسی تأثیر عامل «رفتارهای خودارتقایی» بر «سالمت سازمانی» میپردازد .نتایج حاصل از تحلیل
دادههای تحقیق نشان میدهد که متغیر « رفتارهای خودارتقایی» بر «سالمت سازمانی» با اطمینان  99درصد تأثیر منفی
و معنادار دارد و رابطه این دو متغیر باهم خطی و از نوع مستقیم میباشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .بر این
اساس ،میتوان نتیجه گرفت که هرچقدر رفتارهای خودارتقایی در سازمان پیاده گردد ،سالمت سازمانی نیز کمتر مشاهده
میشود .با توجه به ضریب مسیر منفی ،اثر معكوس میان رفتارهای خودارتقایی بر سالمت سازمانی وجود دارد .یعنی
هرچه کارکنان بیشتر از این دسته رفتارها استفاده نمایند ،سالمت سازمانی جهاد دانشگاهی کاهش بیشتری می یابد.
نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم
این فرضیه به بررسی تأثیر عامل «اعتماد افقی» بر «سالمت سازمانی» میپردازد .نتایج حاصل از تحلیل دادههای تحقیق
نشان میدهد که متغیر «اعتماد افقی» بر «سالمت سازمانی» با اطمینان  99درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و رابطه این
دو متغیر باهم خطی و از نوع مستقیم میباشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .بر این اساس ،میتوان نتیجه گرفت
که هرچقدر اعتماد افقی در سازمان پیاده گردد ،سالمت سازمانی نیز بیشتر مشاهده میشود .با توجه به اینكه ضریب
مسیر مثبت است ،نشان دهنده تأثیر مستقیم می باشیم یعنی اعتماد افقی سازمانی کارکنان (اعتماد کارکنان به همدیگر)
که افزایش یابد ،شاهد سازمانی سالم تر خواهیم بود که نتایجی همچون افزایش عالقه کارکنان به سازمان و افزایش
اثربخشی سازمانی را در پی خواهد داشت.
نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم
این فرضیه به بررسی تأثیر عامل «اعتماد عمودی» بر «سالمت سازمانی» میپردازد .نتایج حاصل از تحلیل دادههای
تحقیق نشان میدهد که متغیر «اعتماد عمودی» بر «سالمت سازمانی» با اطمینان  99درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و
رابطه این دو متغیر باهم خطی و از نوع مستقیم میباشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .بر این اساس ،میتوان
نتیجه گرفت که هرچقدر اعتماد عمودی در سازمان پیاده گردد ،سالمت سازمانی نیز بیشتر مشاهده میشود . .با توجه به
اینكه ضریب مسیر مثبت است ،نشان دهنده تأثیر مستقیم می باشیم یعنی اعتماد عمودی سازمانی کارکنان (اعتماد
کارکنان به رده های باالتر از خود) که افزایش یابد ،شاهد سازمانی سالم تر خواهیم بود که نتایجی همچون افزایش
عالقه کارکنان به سازمان و افزایش اثربخشی سازمانی را در پی خواهد داشت.
نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم
این فرضیه به بررسی تأثیر عامل «اعتماد نهادی» بر «سالمت سازمانی» میپردازد .نتایج حاصل از تحلیل دادههای
تحقیق نشان میدهد که متغیر «اعتماد نهادی» بر «سالمت سازمانی» با اطمینان  99درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و
رابطه این دو متغیر باهم خطی و از نوع مستقیم میباشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .بر این اساس ،میتوان
نتیجه گرفت که هر چقدر اعتماد نهادی در سازمان پیاده گردد ،سالمت سازمانی نیز بیشتر مشاهده میشود .با توجه به
اینكه ضریب مسیر مثبت است ،نشان دهنده تأثیر مستقیم می باشیم یعنی اعتماد نهادی سازمانی کارکنان (اعتماد
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کارکنان مجموعه جهاد دانشگاهی) که افزایش یابد ،شاهد سازمانی سالم تر خواهیم بود که نتایجی همچون افزایش
عالقه کارکنان به سازمان و افزایش اثربخشی سازمانی را در پی خواهد داشت.
محدودیت های تحقیق
همچنین ،با توجه به ارتباط محدود که میان دانشگاه و اینگونه محیطها برقرار بود ،کارمندان و مدیران تمایلی به
همكاری نداشتند و لذا پاسخگویی به سواالت دشوار بود.
این تحقیق بر حسب ادراك افراد نمونه اماری صورت گرفته است که خود یكی از محدودیت های تحقیق است.
منابع
 اشجع ،فریده ،صالحه پیریایی ،)209.( ،رابطه سالمت سازمانی ،هوش معنوی ،هوش سازمانی و هوش اخالقی با
عملكرد شغلی درکارکنان اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ،دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری
علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران ،تهران ،موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و
فناوری سام ایرانیان.
 امینی ،زرارمحمد ،)2011( ،بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر
شهرستان اشنویه ،فصلنامه نوآوری های آموزشی ،دوره  ،1شماره  ،29صص.2.2-222
 انصاری ،محمداسماعیل ،استادی ،حسین ،جاوری ،فرشته ،)2011( ،بررسی رابطة بین سالمت سازمانی و نگرش های
مثبت کاری کارکنان در ادارات امورمالیاتی استان اصفهان ،فصلنامه مالیات ،دوره  ،1شماره  ،.2صص .11-22
 دامغانیان ،حسین ،یزدانی زیارت ،محمد ،)209.( ،پیش بینی کنندههای وضعی و شخصی رفتارهای مدیریت
تصویرپردازی ذهنی در سازمان ،مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) ،دوره  ،1.شماره  ،10صص .21-12
 دالور ،علی ،)2010( ،مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ،تهران :نشر رشد.
 رهنورد ،فرج اهلل ،عباسپور ،باقر ،)2012( ،حاکمیت خوب و امكان پیاده سازی آن در ایران ،فصلنامه مطالعات مدیریت،
شماره  ،..صص .01-1.
 ساالرزهی ،حبیب اهلل ،مرادزاده ،عبدالباسط ،عرب ،عباس ،)2092( ،نقش مولفه های مدیریت دانش در پیشبینی مؤلفه
های سالمت سازمانی (مورد مطالعه :اداره راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان) ،فصلنامه پژوهش های
مدیریت عمومی ،دوره  ،.شماره  ،21صص .201-1.
 شریعتمداری ،مهدی ،)2011( ،بررسی رابطة بین سالمت سازمانی با تأثیربخشی مدیران مدارس مدیریت آموزش و
پرورش شهر تهران ،فصلنامه علوم تربیتی ،دوره  ،1شماره  ،1صص .2.2-229
 جعفری ،محمد ،حیدری ،حسن ،)2090( ،بررسی رابطه سبك رهبری مدیران با سالمت سازمانی در کالنتری های
فرماندهی انتظامی شهرستان همدان ،مدیریت منابع در نیروی انتظامی ،دوره  ،1شماره  ،2صص .91-29
 حبیبی ،رویا ،ساکی ،محمدرضا ،)2092( ،مدیریت تصویر از خود و عدالت سازمانی :بازیگران موفق یا مدیران موفق،
فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی ،دوره  ،2شماره  ،1صص.21-.0
 حسینی هفشجانی ،بهنام ،قدرت اهلل ،صفری دهكردی ،رضایی ،رامین ،)2092( ،بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و
رضایت شغلی کارکنان ،کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی ،شیراز ،مرکز توسعه آموزش های نوین ایران (متانا).
 حسنی ،محمد ،حیدریزاده ،زهرا ،قاسمزاده علیشاهی ،ابوالفضل ،)2092( ،بررسی نقش و تأثیر اخالق اسالمی کار و
فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بخش اداری دانشگاه شهید چمران اهواز ،دوفصلنامه
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.01-9  صص،1  شماره،10  سال،مدیریت اسالمی
. نشر بازتاب: تهران، روش تحقیق با رویكردی به پایاننامهنویسی،)2012( ، غالمرضا،خاکی
 فصلنامه، بررسی رابطه مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی،)2090( ، منصوره، معینی کربكندی، غالمعلی،طبرسا
.211-2.2 صص،21  شماره،10  دوره،)مطالعات مدیریت (بهبود و تحول
 بررسی آثار خودباوری و عزت نفس بر شكل گیری،)2090(، مهدی، شبانی، حسن، غفاری، رضا،طهماسبی
.210-099  صص،0  شماره،21  دوره، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی،تصویرپردازی درکارکنان بانك سپه
 فصلنامه مطالعات، سنتز ادبیات سیاستهای سازمانی،)2091( ، آرش، رسته مقدم، فاطمه، شیخی نژاد، عباس،عباس پور
.10-2  صص،10  شماره،0  سال،مدیریت بر آموزش انتظامی
 تحلیل ساختاری سالمت سازمانی بر اساس مولفه های اخالق،)209.( ، صادق، ملكی آوارسین، معصومه،کریمی
 اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه،سازمانی در معلمان مدارس متوسطه ناحیه یك تبریز
. دانشگاه آتاترك ترکیه، دانشگاه اسوه، تبریز،شهری
 نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه بین اخالق کاری با رفتارهای،)2090( ، محمدعلی، نادری، محسن،گل پرور
..0-20  صص،2  شماره،1  دوره، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری،انحرافی در محیط کار
 ارائه یك مدل ترکیبی برای طراحی و،)2090( ، راضیه، مهدی پور، رضا، نجاری، حسن، عابدی جعفری، کمال،میانداری
 شماره،0  دوره، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، کار و رفاه اجتماعی، وزارت تعاون: مطالعه موردی،تبیین سازمان سالم
.22-22  صص،)1و2(
 بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سالمت سازمانی دبیرستان های،)2012(، عماد، ملكی نیا، سیدمحمد،میرکمالی
 صص،2  شماره،0  دوره، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی،)12-11 پسرانه دولتی شهر تهران (سال تحصیلی
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