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هاي تفکر و خویشتن شناسی کارمندان با سالمت تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سبک - چکیده

ري این تحقیق جامعه آما. پردازدمی 1394سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان در سال 
حجم نمونه با استفاده از فرمول د، نباشنفر می 950تعداد  بهکارکنان اداره مخابرات شهر کرمان 

براساس نتایج تحقیق ضریب همبستگی کندال برابر  .باشدنفر می 273کوکران به دست آمده و شامل 
هاي که بین سبکاست که نشان دهنده این است  354/0و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  247/0

با توجه  .شدت رابطه چگونه است کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان نوع و سالمت سازمانیتفکر و 
همچنین . هاي کندال و اسپیرمن این رابطه از نوع مستقیم یا افزایشی استبه مثبت بودن ضرایب آزمون

است که نشان دهنده  511/0و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  376/0ضریب همبستگی کندال برابر 
شدت  و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان نوع و خویشتن شناختیاین است که بین 

هاي کندال و اسپیرمن این رابطه از نوع با توجه به مثبت بودن ضرایب آزمون. رابطه چگونه است
   .مستقیم یا افزایشی است

  زمانی، خویشتن شناسیهاي تفکر، سالمت ساسبک :کلید واژگان
  

 :مقدمه
ها و سرانجام  ها، استعدادها، رغبت هایی هستند که در توانایی ها در ابعاد مختلف، داراي تفاوتانسان

شود که افراد در مسیر شغلی مناسب  ها باعث می توجه به این تفاوت. کند سبک تفکر، نمود پیدا می
هاي تفکر  آن آگاه و هوشیار بود، وجود سبک اي که باید به شاید مهمترین مساله. هدایت شوند
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پذیري  اند که خویشتن شناسی افراد بخش کمی از تغییر تحقیقات نشان داده. متفاوت در افراد است
سترنبرگ، سبک ا ).1997، 1استرنبرگ و ویلیامز(کنند  هاي فردي را در اداره سازمان توجیه می تفاوت

سبک «او در این باره معتقد است که . یشد، تعریف کرده استاند تفکر را به عنوان طریقی که فرد می
همینطور اگرچه ممکن  .»کند ها اشاره می تفکر یک توانایی نیست، بلکه به چگونگی استفاده از توانایی

افراد داراي . اند هاي تفکر از یکدیگر متفاوت ها مشابه باشند، اما در سبک است افراد عمالً در توانایی
هایشان به طرق مختلف استفاده کنند و متناسب با آن تفکر  متفاوت، مایلند از توانایی هاي تفکر سبک

شوند، توانایی  رو، بسیاري از کارکنانی که در سازمان خود ضعیف قلمداد میاز این. واکنش نشان دهند
ادگیري هاي ی هاي تفکر و رویکرد دارند و این مدیران سازمان هستند که از تنوع سبکنموفق شدن را 

وظیفه اساسی مدیران در  تمامی سطوح حفظ محیطی است که  ).1380 ،سیف( باشند اطالع میآنها بی
دراین راستا، مدیران . هاي از پیش تعیین شده دست یابندافراد بتوانند با یکدیگر کار کرده و به هدف

آنهایی را که موجب  وانندبتباید اثرات گرایشات و عادات خود را روي دیگران تحلیل نمایند تا 
بنابراین باید خودشناسی را آموخته و بر خویشتن . شوند حذف نمایندالعمل منفی میدریافت عکس

مدیران سازمان با خویشتن شناسی و درك  ).1384و همکاران، ترجمه چمران،  2کونتز( مسلط باشند
هاي تفکر کارکنان راحتی سبک د بهنتواننیازهاي خود و همسوسازي این نیازها با نیازهاي سازمان می

در گذشته تحقیقات  .ریزي نمایندخود را تشخیص داده و در راستاي بهبود سالمت سازمان خود برنامه
هاي دیگري مانند امنیت سالمت سازمانی به محیط فیزیکی کار معطوف بود اما تحقیقات جدید مؤلفه

 ص ،1386پوالنی، ترجمه فارسی، ( دادند هاي روانی محیط کار را مورد تأکید قرارشغلی و حمایت
تعریف کرد و ضمن پیشنهاد طرحی براي سنجش سالمت  1969در سال  3سالمت سازمانی را مایلز ).1

خاطرنشان کرد که سازمان همیشه سالم نخواهد بود به نظر مایلز سالمت سازمانی عبارت   ها،سازمان
راي توانایی خود ب اري با آن و ارتقاء و گسترشاست از دوام و بقاي سازمان در محیط خود و سازگ

 ص ،1384 جاهد، ؛43 ص ،1386درستکار و محمدي،  ؛15-16 ص ،1388شاهکرم، (سازگاري بیشتر 
اي از سالمت سازمانی به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمان داللت داشته، به مجموعه). 16

محیط خود  یک سازمان سالم، به این معنا، نه تنها در .کندخصایص سازمانی نسبتاً پردوام اشاره می
                                                             
1- Sternberg & Viliyamz 
2- Kontez 
3- Maylz 
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- ماند، بلکه در درازمدت قادر است به اندازه کافی با محیط خود سازگارشده، پیوسته تواناییپایدار می

، 5 ص ،2003، 1، هیل17 ص ،1969مایلز، ( گسترش دهد هاي الزم را براي بقاي خود ایجاد کند و
، 2ی، سابانس99 ص ،1387 ، هیأت تحریریه،5 ص ،1385 آرامی، ، 83 ص ،1384 زارع و کرامتی،

هاي سازمان و به طور کلی جامعه است و عامل اصلی نیروي انسانی یکی از ارکان ).196 ص ،2009
بنابراین توجه جدي به حفظ . باشدبراي رسیدن به اهداف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي می

اي سالم ت مختلف که در سر راه او قرار دارد و هدایت او به سوي جامعهنیروي انسانی از گزند ابتالئا
کاربرد صحیح . و کارآمد از وظایف مسئولین نظام و مدیران ارشد هر دستگاه و سازمان دولتی است

منابع انسانی در جهت اهداف هر سازمان، نیاز به ابزار و وسایل گوناگون دارد که یکی از آنها محیط 
 ).169 ص ،1379جعفري، ( استاداري سالم 

  
 پیشینه

هاي تفکر و راهبردهاي یادگیري با  بررسی رابطه بین سبک«تحت عنوان  یدر تحقیق) 1393(بخشایش 
هاي تفکر و راهبردهاي  ، به این نتیجه دست یافت که بین سبک»عملکرد تحصیلی در دانشجویان

معناداري وجود دارد و تنها بین راهبرد  یادگیري عمیق و راهبردي با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و
در تحقیقی تحت ) 1390( مالمیر. یادگیري سطحی با عملکرد تحصیلی رابطه معناداري به دست نیامد

با سواد اطالعاتی  )گذارانه اجراي قضاییقانون( هاي تفکري بین سبکبررسی رابطه«عنوان 
با سواد ) گذارانه قضایی و اجزاییقانون(تفکر هاي به این نتیجه دست یافت که بین سبک» دانشجویان

به منظور بررسی ) 1387(برخورداریور . ي مثبت و معناداري وجود دارداطالعاتی دانشجویان رابطه
هاي دوم راهنمایی و دبیرستان را  هوش دوره آموز عادي و تیز دانش 360هاي تفکر،  رابطه ذهنی و الگو

و پرسشنامه محقق ساخته براي سنجش  3گانه ذهنی استرنبرگ ههاي س با استفاده از آزمون توانش
آموزان عادي  هاي پژوهشی نشان داد که پیشرفت دانش یافته. الگوهاي تفکر مورد مطالعه قرار داد

آموزان تیز سبک اجرایی پیش کننده پیشرفت تحصیلی باال و در مقطع دبیرستان،  سبک قضایی و دانش
  .سبک جرگه ساالر پیش کننده پیشرفت تحصیلی پایین بود هوش آموزان عادي و تیز دانش

                                                             
1- Heil 
2- Sabansi 
3- Sternberg 
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آموزان سوم  هاي تفکر دانش رابطه خالقیت با سبک«با این پژوهش در زمینه ) 1381(ممدوي راد 
ها تفکر رابطه  ، به این نتیجه رسید که بین خالقیت و سبک»متوسطه رشته هنر مدارس شهر تهران

هاي تفکر و پیشرفت تحصیلی  رابطه بین سبک«) 2002(کاران و هم 1برناردو. داري وجود دارد معنی
ها نشان دادند که سبک اجرایی، قضایی، محافظه  یافته. را مورد بررسی قرار دادند »دانشجویان مانیل

دار با پیشرفت تحصیلی کلی  ، رابطه معنیx=  05/0نگر، در سطح  کار، پایور ساالر، ناساالر و درون
)G.P.A (مطالعه گارسیا و  .کار با پیشرفت تحصیلی منفی بوده است گی سبک محافظههمبست. دارند

هاي یادگیري و  دانشجوي اسپانیایی که به منظور تحلیل روابط درونی سبک 220روي ) 2000( 2هوگز
تفکر و تاثیر آنها بر پیشرفت تحصیلی صورت گرفته است، نشان داد که چهار سبک تفکر قانونگذار، 

هاي قضایی و  همچنین سبک. بینی پیشرفت تحصیلی هستند نگر پیش الر و دروناجرایی، جرگه سا
در تحقیقی ) 1388( نیستانی و منفردي راز .اند بینی کننده منفی گزارش شده جرگه ساالر به عنوان پیش

هاي مدیریت تعارض توسط بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و کاربرد سبک«تحت عنوان 
بین خویشتن شناسی مدیران : به این نتیجه دست یافتند که» مقطع متوسطه شهر بجنورد آنان در مدارس
درصد رابطه معناداري وجود  99هاي مدیریت تعارض توسط آنان در سطح اطمینان و کاربرد سبک

در ) همکاري، مصالحه، رقابت، سازش و اجتناب( هادارد و بین خویشتن شناسی و هر یک از سبک
بررسی «در تحقیقی تحت عنوان ) 1386( فرزامی خواه .درصد رابطه وجود دارد 95سطح اطمینان 

بین خویشتن شناسی : به این نتیجه رسید که» رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سالمت سازمانی
خویشتن شناسی باالیی برخوردارند  مدیران و سالمت سازمانی رابطه وجود دارد و مدیرانی که از

در تحقیقی به بررسی ) 1384( حاجی کرمانی .باشندها داراي سالمت الزم برخوردار میهاي آنسازمان
دهد که هاي تحقیق نشان مییافته. پرداخت» رابطه خویشتن شناسی مدیران با مهارت مدیریت زمان«

ریزي عملیاتی، هاي تعیین اهداف، برنامههرچه مدیران خویشتن شناسی بهتري داشته باشند، در مهارت
در پژوهشی ) 2008( 3رین و کونینگهام .کنندتر و موثرتر عمل میتفویض اختیار و ارتباطات موفق

به » درستی و اعتبار استفاده از ابزارهاي خویشتن شناسی توسط دانشجویان با توانایی باال«تحت عنوان 
دارند و در سازگاري این نتیجه رسیدند که دانشجویان با توانایی باال از خویشتن شناسی باالیی برخور

                                                             
1- Bernardu 
2- Garseya & Hugez 
3- Reyn & Kuoningham 
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در تحقیق خود دریافتند، افرادي که خویشتن شناسی مثبت ) 1998(و همکاران  1نایلر .باشندمیانه رو می
دارند انواع خطاها یا تحریفات تقویت کننده خویشتن شناسی یا خودافزایی را به ویژه زمانی که باید 

مظلومی و  .دهنده باشند از خود نشان میتهدید واقعی یا خیالی نسبت به خودشناسی فردي خود مواج
 سازمانی مدارس سالمت و مدیران تحولی رهبري سبک بین بررسی رابطۀ«به ) 1389(شاه طالبی 

 کلیۀ و مدیران تحولی رهبري سبک بین که داد نشان هایافته. اندپرداخته »اصفهان شهر دخترانۀ ابتدایی
 منابع، پشتیبانی دهی،ساخت گري،مدیر، مالحظه وذنف نهادي، یگانگی( سازمانی سالمت هايشاخص

 صراف فرد .دارد وجود معناداري رابطۀ اصفهان، شهر ابتدایی دخترانۀ مدارس )علمی تأکید و روحیه
هاي میان دبیران دبیرستان هاي سالمت سازمانی و اعتماد سازمانی دربررسی رابطه بین مؤلفه« به )1387(

نتایج نشان داد که بین تمرکز بر هدف، کفایت ارتباطات، توزیع . خته استپردا »دخترانه شهر اصفهان
بهینه قدرت، کاربرد منابع، اتحاد و همبستگی، روحیه، نوآور بودن، خودمختاري، سازگاري با محیط، 

هاي دخترانه شهر اصفهان همبستگی کفایت حل مشکالت و اعتماد سازمانی در میان دبیران دبیرستان
بررسی رابطه سبک رهبري مدیر با سالمت «به ) 1386(نسب تقی .داري وجود داشتمثبت و معنا

نتایج حاصل از آزمون . پرداخته است» سازمانی در مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهرستان رباط کریم
ها رابطه معناداري بین سبک رهبري مدیران مدارس و سالمت سازمانی آن -1: ها نشان دادفرضیه

. ها در سطح نهادي  رابطه معناداري وجود داردبین سبک رهبري مدارس و سالمت آن -2 .وجود دارد
بین  -4. ها در سطح اداري رابطه معناداري وجود داردبین سبک رهبري مدارس و سالمت آن -3

همچنین بررسی . ها در سطح فنی رابطه معناداري وجود داردسبک مدیریت مدارس و سالمت آن
اد که بین سبک رهبري و میانگین نمرات مدارس در ابعاد پشتیبانی منابع و نفوذ مدیر بر ها نشان دداده

هاي رهبري بررسی رابطه بین سبک«به ) 1385(آرامی  .شودفرادستان رابطه معنی داري تأیید نمی
 »نواحی هفتگانه آموزش و پرورش مشهد) ابتدایی پسرانه(مدیران و میزان سالمت سازمانی مدارس 

دار بین سبک هاي تحقیق بیانگر وجود رابطه مستقیم و معنیکه نتایج حاصله از یافته. داخته استپر
رهبري مدیران و میزان سالمت سازمانی مدارس است و همچنین بین سبک رهبري رابطه مدار با میزان 

ر و وظیفه دار وجود دارد و بین سبک رهبري رابطه مداسالمت سازمانی مدارس رابطه مستقیم و معنی
بررسی «به  )1384(زارع و کرامتی  .مدار ضعیف با میزان سالمت سازمانی رابطه معکوس وجود دارد

                                                             
1- Nayler 
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- پرداخته »هاي شهرستان شیروانهاي مدیریت تعارض و سالمت سازمانی دبیرستانرابطه بین استراتژي

نشان داد  مت سازمانیهاي مدیریت تعارض و سالاستراتژيهاي تحقیق ضمن وجود رابطه بین یافته. اند
کنند داراي سالمت گرایی در مدیریت تعارض استفاده میحلمدارسی که مدیران آنها از استراتژي راه

مدارسی که مدیران آنها از استراتژي کنترل در مدیریت تعارض استفاده . سازمانی بسیار باالیی هستند
 و اقتصادي کنفرانس رئیس) 2006( 1ویلکرسون .کنند داراي سالمت سازمانی متوسطی هستندمی

 سازمان، یک تحقیق این نتایج مطابق. است داده انجام کارکنان ذهنی سالمت روي کاري، تحقیقی

 تا بپیوندند یکدیگر به مشترك فرایند یک در کارمندان تکتک و مدیران که است سالم هنگامی
 باال را مشترك سوددهی و مشتري وفاداري که بپذیرند پویا کاري مکان ایجاد براي را مسئولیتی

-سه جامع و کامل برنامه عنوان تحت را سازمانی سالمت در یک تحقیق )2004( 2درایو .برد خواهد

 سالمت استقرار اساسی براساس نتایج تحقیق اصول. قرارداد بررسی مورد سازمانی سالمت گانه
 کم و عادي کارکنان به توجه -3 اجتماعی، عدالت -2گذاشتن،  احترام -1: از است عبارت سازمانی

دریافت که » سالمت مدرسه و ارتباط آن با تعهد معلمان«اي با عنوان  در مطالعه )2002( 3نیر. درآمد
بینی  بین اصلی در پیش هاي فردي، سالمت مدرسه متغیر پیش برخالف متغیرهاي کنترل شغل و ویژگی

آموزان باالیی نسبت به  به مدرسه و تعهد به دانشباشد و معلمان در مدارس سالم تعهد  تعهد معلمان می
میزان سالمت جو مدارس را )  2000( 4هوي تارتر و کاتکمپ .کنند معلمان مدارس ناسالم ادارك می

مورد بررسی قرار دادند و دریافتند میزان سالمت جو مدرسه سالم از نظر ابعاد هفت گانه سالمت 
که میزان باشد، در حالیمی) بسیار باالتر از میانگین(باال  اي در سطحسازمانی به طور قابل مالحظه

   .قرار گرفته است) تر از میانگینپایین(سالمت جو مدارس ناسالم از نظر این ابعاد در سطح پایین 
  

 روش تحقیق
مخابرات شهر کلیه کارکنان شامل  آنجامعه آماري . نوع همبستگی است این پژوهش، توصیفی از

 استفاده از فرمول کوکران به دست آمده و حجم نمونه با. است 1394در سال  نفر 950د کرمان به تعدا

                                                             
1- Vilkersuon 
2- Drive   
3- Nir 
4- Hevitarter & Katkamp 
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پرسشنامه سبک تفکر شامل سه مولفه؛ : ها با استفاده از سه پرسشنامه، الفداده. باشدنفر می 273شامل 
جمعی، پرسشنامه خویشتن شناسی شامل سه مولفه؛ فردي، ارتباطی، : قانونگذار، اجرایی، قضاوتگر، ب

هاي توصیفی و استنباطی شامل گیري از روشبا بهره آوري شده وجمعپرسشنامه سالمت سازمانی، : ج
  .و آزمون اسپیرمن  تحلیل شده است spss افزارطریق نرم نمودارها و جداول فراوانی، از

  
  هاي تحقیقیافته

هر کرمان بین سبک تفکر و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات ش :فرضیه اول
  .رابطه وجود دارد

به دست آمده  00/0داري آن برابر با  معنی ها چون آماره خی ـ دو و باتوجه به تجزیه و تحلیل داده
داري مقدار کمتر از سطح معنی - P( .شودرد می  05/0داري در سطح معنی است،  بنابراین فرضیه

هاي تفکر و سالمت سازمانی کارکنان ن گفت که سبکتواو این بدان معناست که نمی) است 05/0
  . هم مستقلند اداره مخابرات شهر کرمان، از

  دو - آزمون خی. 1جدول 
  مقدار- p  درجه آزادي  مقدار آماره  آماره آزمون

  >001/0  8  17/32  آماره

  
رات شهر کرمان از هاي تفکر و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخاببراي بررسی رابطه بین سبک

 نتایج حاصل از این آزمون در جدول). متغیرها کمی(ضرایب همبستگی کندال و اسپیرمن استفاده شد 
  .آمده است 2

  هاي تفکر و سالمت سازمانی بین سبک ی کندال و اسپیرمنهمبستگ ریبض -2جدول 
  کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان

  آماره همبستگی
مقدار ضریب 

  همبستگی
  نوع رابطه  وجود رابطه  تعداد  )مقدار - p( داريیمعن

  کندال
  اسپیرمن

  مستقیم  دارد  273  >001/0**  247/0
  مستقیم  دارد  273  >001/0**  354/0

  دار معنی 01/0در سطح **دار  معنی 05/0در سطح *
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به علت اینکه داري هاي بدست آمده از آنها، براساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی و معنی
است لذا فرض صفر مبنی بر عدم ) داري تحقیقسطح معنی( 05/0داري بدست آمده کمتر از یمعن

ضریب  شود همچنینشود و فرض یک مورد پذیرش واقع میوجود رابطه بین دو متغیر رد می
است که نشان دهنده این است  354/0و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  247/0همبستگی کندال برابر 

هاي تفکر و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان نوع و شدت رابطه که بین سبک
هاي کندال و اسپیرمن این رابطه از نوع مستقیم یا با توجه به مثبت بودن ضرایب آزمون. چگونه است

ان گیرد به این مفهوم که تغییرات در میزلذا فرضیه اصلی اول تحقیق مورد تایید قرار می. افزایشی است
کند، سیر می) افزایشی(هاي تفکر موجب تغییرات در سالمت سازمانی است و به طرف مثبت سبک

هاي تفکر را داشته باشیم انتظار داریم با بدین معنی که اگر در جامعه به میزان یک واحد افزایش سبک
ا کند و افزایش پید 354/0توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن سالمت سازمانی کارکنان به میزان 

  .آورده شده قابل تایید است 1 نموداربالعکس، این مساله با توجه به نمودار پراکنش که در 

  
  سالمت سازمانی *هاي تفکر پراکندگی سبک. 1نمودار

  
قانونگذار و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات  هاي تفکربین سبک :فرضیه دوم

  .شهر کرمان رابطه وجود دارد
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گذار و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان رابطه بین سبک تفکر قانونبراي بررسی 
نتایج حاصل از این آزمون در ). متغیرها کمی(از ضرایب همبستگی کندال و اسپیرمن استفاده شد 

  .آمده است 3جدول 
   گذار و سالمت سازمانیبین سبک تفکر قانون ی کندال و اسپیرمنهمبستگ ریبض -3جدول

  کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان

  آماره همبستگی
مقدار ضریب 

  همبستگی
  نوع رابطه  وجود رابطه  تعداد  )مقدار - p( داريمعنی

  کندال
  اسپیرمن

  مستقیم  دارد  273  >001/0**  233/0
  مستقیم  دارد  273  >001/0**  338/0

  دار معنی 01/0در سطح **دار  معنی 05/0در سطح *
  

به علت اینکه هاي بدست آمده از آنها، داريصل از آزمون همبستگی و معنیبراساس نتایج حا
است لذا فرض صفر مبنی بر عدم ) داري تحقیقسطح معنی( 05/0داري بدست آمده کمتر از معنی

ضریب  شود همچنینشود و فرض یک مورد پذیرش واقع میوجود رابطه بین دو متغیر رد می
است که نشان دهنده این است  338/0ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  و 233/0همبستگی کندال برابر 

گذار و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان نوع و شدت که بین سبک تفکر قانون
هاي کندال و اسپیرمن این رابطه از نوع با توجه به مثبت بودن ضرایب آزمون. رابطه چگونه است

گیرد به این مفهوم که تغییرات ذا فرضیه فرعی اول تحقیق مورد تایید قرار میل. مستقیم یا افزایشی است
) افزایشی(گذار موجب تغییرات در سالمت سازمانی است و به طرف مثبت در میزان سبک تفکر قانون

گذار را داشته کند، بدین معنی که اگر در جامعه به میزان یک واحد افزایش سبک تفکر قانونسیر می
 338/0انتظار داریم با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن سالمت سازمانی کارکنان به میزان باشیم 

آورده شده قابل تایید  2افزایش پیدا کند و بالعکس، این مساله با توجه به نمودار پراکنش که در شکل 
  .است
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  سالمت سازمانی *گذار پراکندگی سبک تفکر قانون-2نمودار 

  

ک تفکر اجرایی و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهر بین سب: فرضیه سوم
  .کرمان رابطه وجود دارد

براي بررسی رابطه بین سبک تفکر اجرایی و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان از 
ایج حاصل از این آزمون در جدول نت). متغیرها کمی(ضرایب همبستگی کندال و اسپیرمن استفاده شد 

  .آمده است 4
  

  بین سبک تفکر اجرایی و سالمت سازمانی  ی کندال و اسپیرمنهمبستگ ریبض -4جدول 
  کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان

  آماره همبستگی
مقدار ضریب 

  نوع رابطه  وجود رابطه  تعداد  )مقدار - p( داريمعنی  همبستگی

  کندال
  اسپیرمن

  مستقیم  دارد  273  >001/0**  241/0
  مستقیم  دارد  273  >001/0**  338/0

  دار معنی 01/0در سطح **دار  معنی 05/0در سطح *
  

به علت اینکه هاي بدست آمده از آنها، داريبراساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی و معنی
است لذا فرض صفر مبنی بر عدم ) داري تحقیقسطح معنی( 05/0داري بدست آمده کمتر از معنی



    
  1395ماه مهر  وهشت،بیستشماره                                         هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

١۴۶ 
 

ضریب  شود همچنینشود و فرض یک مورد پذیرش واقع مییر رد میوجود رابطه بین دو متغ
است که نشان دهنده این است  338/0و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  241/0همبستگی کندال برابر 

که بین سبک تفکر اجرایی و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان نوع و شدت رابطه 
هاي کندال و اسپیرمن این رابطه از نوع مستقیم یا ت بودن ضرایب آزمونبا توجه به مثب. چگونه است

گیرد به این مفهوم که تغییرات در میزان لذا فرضیه فرعی دوم تحقیق مورد تایید قرار می. افزایشی است
کند، سیر می) افزایشی(سبک تفکر اجرایی موجب تغییرات در سالمت سازمانی است و به طرف مثبت 

که اگر در جامعه به میزان یک واحد افزایش سبک تفکر اجرایی را داشته باشیم انتظار  بدین معنی
افزایش پیدا کند  338/0داریم با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن سالمت سازمانی کارکنان به میزان 

  .آورده شده قابل تایید است 3 و بالعکس، این مساله با توجه به نمودار پراکنش که در شکل
  

  
  سالمت سازمانی *پراکندگی سبک تفکر اجرایی  -3نمودار

  

بین سبک تفکر قضاوتگر و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات : فرضیه چهارم 
  .شهر کرمان رابطه وجود دارد

براي بررسی رابطه بین سبک تفکر قضاوتگر و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان از 
نتایج حاصل از این آزمون در جدول ). متغیرها کمی(دال و اسپیرمن استفاده شد ضرایب همبستگی کن

  .آمده است 5
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  بین سبک تفکر قضاوتگر و سالمت سازمانی  ی کندال و اسپیرمنهمبستگ ریبض -5جدول 
  کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان

  آماره همبستگی
مقدار ضریب 

  همبستگی
  نوع رابطه  رابطهوجود   تعداد  )مقدار - p( داريمعنی

  کندال
  اسپیرمن

  مستقیم  دارد  273  >001/0**  325/0
  مستقیم  دارد  273  >001/0**  428/0

  دار معنی 01/0در سطح **دار  معنی 05/0در سطح *
  

به علت اینکه هاي بدست آمده از آنها، داريبراساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی و معنی
است لذا فرض صفر مبنی بر عدم ) داري تحقیقسطح معنی( 05/0داري بدست آمده کمتر از معنی

ضریب  شود همچنینشود و فرض یک مورد پذیرش واقع میوجود رابطه بین دو متغیر رد می
است که نشان دهنده این است  428/0و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  325/0همبستگی کندال برابر 

کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان نوع و شدت  که بین سبک تفکر قضاوتگر و سالمت سازمانی
هاي کندال و اسپیرمن این رابطه از نوع با توجه به مثبت بودن ضرایب آزمون. رابطه چگونه است

گیرد به این مفهوم که لذا فرضیه فرعی سوم تحقیق مورد تایید قرار می. مستقیم یا افزایشی است
تغییرات در سالمت سازمانی است و به طرف مثبت  تغییرات در میزان سبک تفکر قضاوتگر موجب

کند، بدین معنی که اگر در جامعه به میزان یک واحد افزایش سبک تفکر قضاوتگر سیر می) افزایشی(
را داشته باشیم انتظار داریم با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن سالمت سازمانی کارکنان به میزان 

آورده شده  4این مساله با توجه به نمودار پراکنش که در شکل افزایش پیدا کند و بالعکس،  428/0
  .قابل تایید است



    
  1395ماه مهر  وهشت،بیستشماره                                         هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

١۴٨ 
 

  
  سالمت سازمانی *پراکندگی سبک تفکر قضاوتگر  -4نمودار 

  
بین خویشتن شناسی و سالمت سازمانی اداره مخابرات شهر کرمان رابطه  :فرضیه پنجم
  .وجود دارد

به دست آمده  00/0داري آن برابر با  معنی خی ـ دو وها چون آماره  باتوجه به تجزیه و تحلیل داده
داري مقدار کمتر از سطح معنی - P( .شودرد می 05/0داري در سطح معنی است،  بنابراین فرضیه

توان گفت که خویشتن شناسی و سالمت سازمانی کارکنان و این بدان معناست که نمی) است 05/0
  . هم مستقلند ، ازاداره مخابرات شهر کرمان

  دو -آزمون خی -6جدول 
  مقدار- p  درجه آزادي  مقدار آماره  آماره آزمون

  >001/0  16  31/100  آماره
  

براي بررسی رابطه بین خویشتن شناسی و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان از 
نتایج حاصل از این آزمون در جدول ). کمیمتغیرها (ضرایب همبستگی کندال و اسپیرمن استفاده شد 

  .آمده است 7
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  بین خویشتن شناسی و سالمت سازمانی  ی کندال و اسپیرمنهمبستگ ریبض7جدول
  کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان

  آماره همبستگی
مقدار ضریب 

  همبستگی
  نوع رابطه  وجود رابطه  تعداد  )مقدار - p( داريمعنی

  کندال
  اسپیرمن

  مستقیم  دارد  273  >001/0**  376/0
  مستقیم  دارد  273  >001/0**  511/0

  دار معنی 01/0در سطح **دار  معنی 05/0در سطح *
  

به علت اینکه هاي بدست آمده از آنها، داريبراساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی و معنی
مبنی بر عدم  است لذا فرض صفر) داري تحقیقسطح معنی( 05/0داري بدست آمده کمتر از معنی

ضریب  شود همچنینشود و فرض یک مورد پذیرش واقع میوجود رابطه بین دو متغیر رد می
است که نشان دهنده این است  511/0و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  376/0همبستگی کندال برابر 

رابطه که بین خویشتن شناسی و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان نوع و شدت 
هاي کندال و اسپیرمن این رابطه از نوع مستقیم یا با توجه به مثبت بودن ضرایب آزمون. چگونه است

گیرد به این مفهوم که تغییرات در میزان لذا فرضیه اصلی دوم تحقیق مورد تایید قرار می. افزایشی است
کند، سیر می) زایشیاف(خویشتن شناسی موجب تغییرات در سالمت سازمانی است و به طرف مثبت 

بدین معنی که اگر در جامعه به میزان یک واحد افزایش خویشتن شناسی را داشته باشیم انتظار داریم با 
افزایش پیدا کند و  511/0توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن سالمت سازمانی کارکنان به میزان 

  .ه شده قابل تایید استآورد 5بالعکس، این مساله با توجه به نمودار پراکنش که در شکل 
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  سالمت سازمانی *پراکندگی خویشتن شناسی  -5نمودار 

شناسی فردي و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات بین خویشتن: فرضیه ششم
  .شهر کرمان رابطه وجود دارد

از  شناسی فردي و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهر کرمانبراي بررسی رابطه بین خویشتن
نتایج حاصل از این آزمون در جدول ). متغیرها کمی(ضرایب همبستگی کندال و اسپیرمن استفاده شد 

  .آمده است 8
  شناسی فردي و سالمت سازمانی بین خویشتن ی کندال و اسپیرمنهمبستگ ریبض -8جدول 

  کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان

  آماره همبستگی
مقدار ضریب 

  همبستگی
  نوع رابطه  وجود رابطه  تعداد  )مقدار - p( داريمعنی

  کندال
  اسپیرمن

  مستقیم  دارد  273  >001/0**  331/0
  مستقیم  دارد  273  >001/0**  451/0

  دار معنی 01/0در سطح **دار  معنی 05/0در سطح *
  

به علت اینکه هاي بدست آمده از آنها، داريبراساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی و معنی
است لذا فرض صفر مبنی بر عدم ) داري تحقیقسطح معنی( 05/0بدست آمده کمتر از داري معنی
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ضریب  شود همچنینشود و فرض یک مورد پذیرش واقع میوجود رابطه بین دو متغیر رد می
است که نشان دهنده این است  451/0و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  331/0همبستگی کندال برابر 
ی فردي و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان نوع و شدت که بین خویشتن شناس

هاي کندال و اسپیرمن این رابطه از نوع با توجه به مثبت بودن ضرایب آزمون. رابطه چگونه است
گیرد به این مفهوم که لذا فرضیه فرعی چهارم تحقیق مورد تایید قرار می. مستقیم یا افزایشی است

ان خویشتن شناسی فردي موجب تغییرات در سالمت سازمانی است و به طرف مثبت تغییرات در میز
کند، بدین معنی که اگر در جامعه به میزان یک واحد افزایش خویشتن شناسی فردي سیر می) افزایشی(

را داشته باشیم انتظار داریم با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن سالمت سازمانی کارکنان به میزان 
آورده  15-4افزایش پیدا کند و بالعکس، این مساله با توجه به نمودار پراکنش که در شکل  451/0

  .شده قابل تایید است

  
  سالمت سازمانی *پراکندگی خویشتن شناسی فردي  -6نمودار 

  
بین خویشتن شناسی جمعی و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات : فرضیه هفتم

  .شهر کرمان رابطه وجود دارد
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شناسی جمعی و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان براي بررسی رابطه بین خویشتن
نتایج حاصل از این آزمون در ). متغیرها کمی(از ضرایب همبستگی کندال و اسپیرمن استفاده شد 

  .آمده است 9جدول 
  مت سازمانی بین خویشتن شناسی جمعی و سال ی کندال و اسپیرمنهمبستگ ریبض -  9جدول 

  کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان

  آماره همبستگی
مقدار ضریب 

  همبستگی
  نوع رابطه  وجود رابطه  تعداد  )مقدار - p( داريمعنی

  کندال
  اسپیرمن

  مستقیم  دارد  273  >001/0**  657/0
  مستقیم  دارد  273  >001/0**  830/0

  دار معنی 01/0در سطح **دار  معنی 05/0در سطح *
  

به علت اینکه هاي بدست آمده از آنها، دارياس نتایج حاصل از آزمون همبستگی و معنیبراس
است لذا فرض صفر مبنی بر عدم ) داري تحقیقسطح معنی( 05/0داري بدست آمده کمتر از معنی

ضریب  شود همچنینشود و فرض یک مورد پذیرش واقع میوجود رابطه بین دو متغیر رد می
است که نشان دهنده این است  830/0و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  657/0ابر همبستگی کندال بر

که بین خویشتن شناسی جمعی و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان نوع و شدت 
هاي کندال و اسپیرمن این رابطه از نوع با توجه به مثبت بودن ضرایب آزمون. رابطه چگونه است

گیرد به این مفهوم که لذا فرضیه فرعی پنجم تحقیق مورد تایید قرار می. شی استمستقیم یا افزای
تغییرات در میزان خویشتن شناسی جمعی موجب تغییرات در سالمت سازمانی است و به طرف مثبت 

کند، بدین معنی که اگر در جامعه به میزان یک واحد افزایش خویشتن شناسی سیر می) افزایشی(
باشیم انتظار داریم با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن سالمت سازمانی کارکنان به جمعی را داشته 

آورده  7افزایش پیدا کند و بالعکس، این مساله با توجه به نمودار پراکنش که در شکل  830/0میزان 
  .شده قابل تایید است
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  سالمت سازمانی *پراکندگی خویشتن شناسی جمعی  -7نمودار 

  

شناسی ارتباطی و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات ین خویشتنب: فرضیه هشتم
  .شهر کرمان رابطه وجود دارد

و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهر  براي بررسی رابطه بین خویشتن شناسی ارتباطی
آزمون نتایج حاصل از این ). متغیرها کمی(کرمان از ضرایب همبستگی کندال و اسپیرمن استفاده شد 

  .آمده است 10در جدول 
  

  بین خویشتن شناسی ارتباطی و سالمت سازمانی  ی کندال و اسپیرمنهمبستگ ریبض -10جدول 
  کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان

مقدار ضریب   آماره همبستگی
  همبستگی

  نوع رابطه  وجود رابطه  تعداد  )مقدار - p( داريمعنی

  کندال
  اسپیرمن

  مستقیم  اردد  273  >001/0**  658/0
  مستقیم  دارد  273  >001/0**  802/0

  دار معنی 01/0در سطح **دار  معنی 05/0در سطح *
  

به علت اینکه هاي بدست آمده از آنها، داريبراساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی و معنی
 است لذا فرض صفر مبنی بر عدم) سطح معنی داري تحقیق( 05/0داري بدست آمده کمتر از معنی



    
  1395ماه مهر  وهشت،بیستشماره                                         هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

١۵۴ 
 

ضریب  شود همچنینشود و فرض یک مورد پذیرش واقع میوجود رابطه بین دو متغیر رد می
است که نشان دهنده این است  802/0و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  658/0همبستگی کندال برابر 

و سالمت سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهر کرمان نوع و شدت  که بین خویشتن شناسی ارتباطی
هاي کندال و اسپیرمن این رابطه از نوع با توجه به مثبت بودن ضرایب آزمون. ه چگونه استرابط

گیرد به این مفهوم که لذا فرضیه فرعی ششم تحقیق مورد تایید قرار می. مستقیم یا افزایشی است
 موجب تغییرات در سالمت سازمانی است و به طرف مثبت تغییرات در میزان خویشتن شناسی ارتباطی

کند، بدین معنی که اگر در جامعه به میزان یک واحد افزایش خویشتن شناسی سیر می) افزایشی(
را داشته باشیم انتظار داریم با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن سالمت سازمانی کارکنان به  ارتباطی

آورده  8ر شکل افزایش پیدا کند و بالعکس، این مساله با توجه به نمودار پراکنش که د 802/0میزان 
  .شده قابل تایید است

  
  سالمت سازمانی * پراکندگی خویشتن شناسی ارتباطی -8نمودار 

  
  گیريبحث و نتیجه

گردد، ها در شغل خود میهاي تفکر افراد با مشاغل منجر به موفقیت آنبا توجه به آن که تطا بق سبک
هاي تفکر آنان انطباق رائه داد که با سبکشود طوري الذا بهتر است وظایفی را که به افراد محول می

هاي تفکر به ما سبک. که سبک تفکر خود را متناسب با آن وظایف تعدیل نمایندداشته باشد یا این
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کند تا دریابیم چرا بعضی افراد در کار خود موفق یا برخی ناموفق هستند و به فرد کمک کمک می
افراد دوست . براي او مناسب هستند و برخی دیگر نیستند هاکند بهتر دریابد که چرا بعضی فعالیتمی

هاي بالقوه خویش خواهند از تواناییطور که میهاي فکري خود عمل کنند و آندارند طبق سبک
دهند به همین دلیل اگر فردي هاي متفاوت ارائه میاستفاده نمایند لذا متناسب با نوع تفکرشان واکنش

ق نیست و یا سازمان تحت مدیریت او از سالمت باالیی برخوردار نیست در مقام مدیریت سازمان موف
ممکن است به علت هماهنگ نبودن سبک تفکر وي با نوع شغل وي باشد و وظایف محوله به فرد با 

هاي تفکر امري مهم به نظر بنابراین شناخت و آگاهی از سبک. نوع سبک تفکرش انطباق نداشته باشد
هاي آن نیاز به مدیران با سبک فکري صحیح، ترین ردهرین سطوح سازمان تا پایینرسد زیرا از باالتمی

  .منطقی، اثربخش و کارا محسوس است
مهمی را در افزایش سالمت  ي امور، نقش مضاعف و بسیاري ادارهسبک تفکر مدیر و نحوه
) 1387(مکاران نتایج پژوهش حاضر با تحقیق حقیقت جو و ه .کندسازمانی و پیشبرد آن ایفا می

رابطه سبک تفکر و کارآفرینی مدیران با سالمت «وي در تحقیق خود تحت عنوان . همخوانی دارد
هاي تفکر و به این نتیجه دست یافتند که بین سبک» هاي علوم پزشکی کشورسازمانی کارکنان دانشگاه

  .زمانی رابطه معناداري وجود داردسالمت سا
ی این دو متغییر انجام نشده است که محقق بتواند همسو بودن یا تاکنون تحقیقی در زمینه بررس

توان چنین استدالل همسو نبودن نتایج این تحقیق را مقایسه نماید بنابراین با توجه به نتایج تحقیق می
هاي شناسی باعث آگاهی آدمی از حقوق متقابل خود و دیگران و مسئولیتنمود، از آنجا که خویشتن

اش را براساس موازین صحیحی شود و فرد با آگاهی از این حقوق، روابط اجتماعیناشی از آن می
کند بنابراین سبک تفکر او در این زمینه نقش بسیار مهمی دارد و با توجه به نوع تفکر او چه تنظیم می

و گذار بودن، قضاوتگر بودن و یا اجرایی بودن تفکر وي در سازمان و همچنین شناخت از لحاظ قانون
  .تواند به پیشرفت یا عدم پیشرفت سازمان بیانجامدآگاهی که فرد از خود دارد می

سبک تفکر و نحوه اداره امور، نقش مضاعف و بسیار مهمی در افزایش سالمت سازمانی و پیشبرد 
اي برخوردار هستند ولی به دلیل ناشناخته هاي تفکر در افراد از اهمیت ویژهسبک. نمایدآن ایفا می

اند و بیشتر به عملکرد افراد اهمیت ها کمتر مورد توجه قرار گرفتهندن مفهوم سبک تفکر، این سبکما
  . داده شده است
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گردند که هرکدام از آنها ترین سرمایه محسوب مینظر به اینکه افراد در هر سازمان به عنوان اصلی
دار شوند، لذا توجه هاي مهمی را عهدههاي جامعه براي نیل به پیشرفت نقشتوانند در جریان فعالیتمی

  .گرددهاي مرتبط به آن یک ضرورت محسوب میبه سالمت سازمانی و شناخت سازه
. باشدهمسو می) 1387(جو و همکاران و حقیقت) 2005(نتایج پژوهش حاضر با تحقیق پلیتیس 

وردن محیط و موقعیت در تحقیقات خود نشان داد که نقش سبک تفکر رهبر با فراهم آ) 2005(پلیتس 
مطرح نمودند ) 1388(جو و همکاران همچنین حقیقت. تواند بر سالمت سازمانی موثر باشدمناسب می

  .هاي موثر بردارندتواند در ارتقاء سالمت سازمانی گامکه مدیران با سبک تفکر اجرایی بهتر می
  

  :پیشنهادها
  :گردد کهها پیشنهاد مین و سیاستگذاران سازمانریزابراساس نتایج حاصله تحقیق به مدیران و برنامه

تا با . هاي خود فراهم کنندشرایطی مطلوب در جهت رشد شناخت کارکنان از خود و توانائی -1
 .بقا سازمان را فراهم آورند ها با نیازهاي سازمان، موجبات رشد وهمسوسازي این شناخت و توانایی

هاي ریزيکنند، در برنامهسالمت سازمانی ایفا میباتوجه به اینکه کارکنان نقش بسزایی در  -2
 .داشته باشند هاي آنان را مدنظرخود احساسات و خواسته

وري آنان را مدنظر قرار داده تا حداکثر بهره در محول کردن وظایف به کارکنان، سبک تفکر -3
 .بهبود شرایط را به همراه داشته باشد و

  
  منابع فارسی

آموزش و پرورش در رشد تفکر خالق، کارشناسی ارشد دانشکده  ، نقش)1374 ( ابریشم، م، .1
  .علوم و تحقیقات

شناسی، جلد اول، ترجمه محمدتقی براهنی و  ، زمینه روان)1370( اتکنیسون، ر و همکاران، .2
 .)1938(همکاران، چاپ دوم، تهران، انتشارات رشد، تاریخ انتشار به زبان اصلی 

اکبر جعفري، کر، ترجمه عالءالدین اعتمادي اهري و علیهاي تف ، سبک)1381(استرنبرگ، ر،  .3
 چاپ دوم، تهران، نشر و پژوهش دادار
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، بررسی ابعاد سالمت سازمانی در حوزه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی )1387( اسفندنیا، ا، .4
 .نامه کارشناسی ارشد،  پایانشیراز

  .101و  24-30، ص78، سازمان سالم، ماهنامه تدبیر، شماره)1376( اسدي، ح،بنی .5
 .، تفکر منفی، ترجمه قراچه دائمی، چاپ اول، انتشارات بیتا)1383( جان، ر، .6

 .16-21، ص159، سالمت سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره)1384(جاهد، ح،  .7
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