
 

 

 

 *دانشگاه پیام نور استان کردستانکارکنان و ابعاد آن در  نفس عزت با بالندگی سازمانی ارتباط

 1ایوب پژوهان

 11/4/29تاریخ پذیرش:  11/11/21تاریخ دریافت:

 

 چکیده

تأثر از عوامل م این رویکرد. شود یمکه برای افزایش اثربخشی سازمانی به کار گرفته  است شده یزیر برنامهمنظم، منطقی، یکپارچه و  یرویکرد ؛بالندگی سازمانی

و ابعاد آن در  نفس عزتبالندگی سازمانی و ارتباط  بررسی هدف با پژوهش حاضر .باشد یمو ابعاد آن  عزت نفس ،این عواملیکی از  که است یشناخت روان

از و  پیمایشیجزء تحقیقات  ،ها دادهروش گردآوری  نظر ازهدف، کاربردی و  نظر ازروش پژوهش  است. شده انجام دانشگاه پیام نور استان کردستانکارکنان 

روش  که بر اساس باشد یمنفر  861کارکنان اداری دانشگاه پیام نور استان کردستان به تعداد  ۀهم ،ماری پژوهشۀ آجامع. شود یمنوع همبستگی محسوب 

 تحصیلی نفس عزت و کلی نفس عزتپژوهش حاکی از آن است که بین  یها افتهینفر برآورد شده است.  881، حجم نمونه یا مرحله تک یا خوشه،  یریگ نمونه

اجتماعی با  نفس عزتخانوادگی و  نفس عزتحاکی از آن است که بین  پژوهش نتایج ،مثبت و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر ۀرابط بالندگی سازمانی با

 یها افتهیبا عنایت به  .مشاهده نشدو بالندگی سازمانی کارکنان مرد و زن تفاوت معناداری  عزت نفسبین همچنین  وجود ندارد. یمعنادار ۀگی سازمانی رابطبالند

به بالندگی سازمانی مطلوب، دستیابی  برای ،جهینت در .شود یمبالندگی سازمانی محسوب  ۀکنند لیتعدهای مهم و متغیّراز  عزت نفست که گف توان یمپژوهش 

 .محسوب شود یا مداخله یها تیاولواز  تواند یمدر میان کارکنان  عزت نفسمناسب جهت افزایش  یها آموزش

 

 کلید واژه ها

 .یسازمان یبالندگ ،یاجتماع عزت نفس ،یخانوادگ عزت نفس ،یلیتحص عزت نفس ،عزت نفس 
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 این مقاله مستخرج از پژوهشی است که با حمایت مالی دانشگاه انجام شده است. *
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 مقدمه

دنیاى امروز، دنیاى سازمان هاست و نیروى انسانى سازمان ها 

عنههوان بهها ارزش تههرین منبههى سههازمانى محسههوب مههی     بههه

 .(3938515شوند)یعقوبی و چنیجانی،

 هها  سازمان در تیموفق عوامل نیتر مهم از 8یانسان منابى امروزه

 دیمف و سودمند سازمان در دتوان یم یزمان و دشو یم محسوب

 افتهه ی دسهت  یتیشخصه  پهرورش  و رشد احساس به که دباش

 یهنگهام  ،سازمان هر یاصل ۀهست به عنوان یانسان منابى. دباش

 در ،گذاشهته  احتهرام  خهود  بهه  که دیرس دخواه باال یبازده به

 و 2یبالنهدگ  بهه  سهتم یس تیههدا  بهرای  خهود  یازهاین یارضا

 سهازمان  در رگهذار یتأث عوامل از یکی به عنوان اهداف، شبردیپ

 .دشو محسوب

اخیهر   ۀمفاهیمی است که در چند دهه  ازجمله 5عزت نفس

 قرارگرفتهه ان و پژوهشهگران  شناس روانبسیاری از  توجه مورد

 ۀامّا قدمت تهاریخی آن در مبهاحثی کهه علمها و ف سهف      ؛است

. در خهورد  یمه نیز به چشم  اند داشته گذشته درتعلیم و تربیت 

تاریخی، نظرات ف سفه  یها گزارش ،طول هزاران سال گذشته

گواه بهر ایهن مطلهب     ،ها داستانو  ها افسانهو اشعار شاعران و 

اب است که انسان دارای این نیهاز اسهت کهه خهودش را جهذ      

بداند و تمام عملکردهایش را اخ قی و ارزشمند جلوه دههد.  

 نیتهر  یاساسه از  4خودارزشهمندی  ۀو مقوله  عزت نفس ۀمسئل

انسان است. برخهورداری از  عوامل در رشد مطلوب شخصیت 

، خ قیت و نوآوریو ابتکار،  یریگ میتصم، قدرت عزت نفس

مسههتقیم بهها میههزان و  ۀسهه مت فکههر و بهداشههت روان، رابطهه

فههرد  یخودارزشههمندو احسههاس  عههزت نفههس چگههونگی 

 (32 8514 وند، نقل از زینی ؛85۳9افروز، ).دارد

________________________________________ 
1. Human Resourses 

2. Development 

3. Self-esteem 

4. Self-worth 

 رشهد،  کهه  است انسان یاساس یازهاین از یکی عزت نفس

 عزت نفهس . دهد یم قرار ریتأث تحت را یفرد تیهو و توسعه

 حهس  افراد به ،یداخل بُعد. است یخارج و یداخل ابعاد یدارا

 سهازد  یمه  قادر را افراد ،یخارج بُعد و دهد یم را بودن خوب

 یتعهداد  از لمتشهک   بُعهد  ههر . کننهد  رفتهار  نفهس  به اعتماد با

 بهه  را خهود  ذات، حهب  شهامل  ،یداخله  بُعهد . اسهت  شاخص

 بُعهد  و مثبهت  تفکهر  و روشن اهداف داشتن شناختن، تیرسم

 در حضهور  ،یخودبهاور  گهران، ید بها  ارتبهاط  شهامل  ،یخارج

 نیهها ۀتوسههع و پههرورش. اسههت احساسههات کنتههرل و اجتمههاع

 شههروع نیوالههد بهها خصههو  بههه و خههانواده در ،ههها شههاخص

 اخهت الت  باعه   اسهت  ممکهن  نییپا نفس به اعتماد. شود یم

 منجهر  یاجتمهاع  ضهد  یرفتارهها  بهه  و هشد یعاطف و یرفتار

 جادیا افتهین توسعه عزت نفس ،یاس م اتیادب به توجه با. دشو

 مشهک ت  بهه  منجهر  زین خود نیا که کند یم حقارت احساس

 و تجهاوز  ،یخودخهواه  و تکبّهر  دروغ، 3ازجملهه  شهتر یب یروان

 ۀنه یزم در بهاال  نفهس  باعزت افراد مقابل، در. شود یم یطلب جاه

 یاجتمهههههاع مشهههههارکت و یدانشهههههگاه  تیتحصههههه

 (38 2984 همکاران، و پور حسن).ترند موفق

 خود ای عزت نفس ،کند یم یابیارز را خود فرد که یهنگام

 نفهس  و خهود  مفههوم  در موجهود  عناصر از یبخش 3،یقدردان

 دوسهت  فهرد  کهه  است یزانیم عزت نفس ساده، زبان به. است

 ،نیه ا بنهابر . کند یم افتیدر گرانید از را کردن درک و داشتن

 درک گهران ید توسه   مقدار چه که فرد احساس با عزت نفس

 و یسهراوات  از نقهل  ؛2989 6،کنه  ).دارد کیه نزد ارتباط شود،

 (3452 2985 ۳،همکاران

گونهاگون   یهها  جنبهه  ینه یب شیپه در  عهزت نفهس  اهمیت 

، بارهها مهورد تأییهد    یشهناخت  روانبهزیستی، اعم از شخصی و 

 1دیموند راجرز(. 2989 1،است)اسمدما و همکاران گرفته قرار

________________________________________ 
5. Self-appreciation 
6. Kenneth 

7. Sarawati & et al 

8. Smedema & et al 

9. Rogers Dimond 
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ارزیهابی مهداوم شهخص نسهبت بهه       ،عزت نفس 3معتقد است 

 ،نقل از شهاملو  ؛8138 )راجرز،است ارزشمندی خویشتن خود

بر رفتارههای کهاری بها دو شهیوه      تواند یم عزت نفس (.8519

 عزت نفسکارکنان سطوح متفاوتی از  ،تأثیر بگذارد3 اول اینکه

چگونگی افکار، احساس و رفتار  بر امرکه همین  دارند کاردر 

نیهاز بهه    یکله  طور بهدر کار مؤثر است؛ دوم اینکه، افراد  آنها

بودن در مورد خودشان و در مورد رفتارهها یها   احساس خوب 

را بهبهود   عهزت نفهس  تا  دهند یمافکارشان داشته، آن را ارتقا 

 (8111 ،8)بروکنر.بخشند

 -عهاطفی  سهازگاری  در اساسهی  و اصلی عامل عزت نفس

 یهها  تیه فعال بر ازجمله زندگی سطوح تمام بر ،بوده اجتماعی

 از (.332 8515 همکهاران،  و یجهابر  ینیش)گذارد یم تأثیر فرد

 پرتحهرک و  یهها  جنهبش گذشهته   ۀچنهد دهه   در گر،ید طرف

 به سهم خهود  کیکه هر  آمده دیپد تیریمد قلمرو در ییایپو

. انهد  داده ییبسهزا  یاریه  رانیمد نشیب دانش و ۀدامن شیبه افزا

 یزیه ر هیه پا سهتم یب ۀدوم سد ۀمین در 2یسازمان یجنبش بالندگ

 دهیرسه  یتوجه خوردر ییرسا و به رشد یکنون دهۀ در شد و

 بها اسهت کهه    اسهتوار  یوضهات مفر ۀیه بهر پا  . این جنهبش است

 یبالنههدگ. کامههل دارد یسههازگار یانسههان یواال یههها ارزش

 وقلمهر  در ییشهکوفا  و یتوانمنهد گونهه   ههر  شهه یر یسازمان

 و کنهد  یمه جستجو  5«انسان یدگهبالن» در را یانسان یها ت ش

 به شهمار  یهرگونه دگرگون یادیعامل بن و یاصل ۀیما انسان را

 ۀینظر (.365 8513؛ نقل از رضایی،356 8512 ی،)طوسآورد یم

 بهه  که است دهیچیپ اریبس یرفتار ۀینظر کی ،یسازمان یبالندگ

3 2983 4،چهو  و وو)کنهد  یم اشاره سازمان سطح در رفتار رییتغ

 در یانسهان  روابه   تیاهم از برخاسته که یسازمان یبالندگ (.8

 ییشهکوفا  و پهرورش  لیه قب از ییهها  ارزش بهر  اسهت  سازمان

 محهل  در تیشفاف و یگشودگ سازمان، در عادالنه رفتار انسان،

 اریه اخت بها  تیمسهئول  تعهادل  و کارکنان انتخاب به احترام کار،

________________________________________ 
1. Brockner 

2. Organizational Development (OD) 

3. Human Development 

4. Wu, Ya-Ke & Chu, Nain-Feng 

 دههۀ  در جیه را یارزشه  گهاه یپا بر یسازمان یبالندگ. اردد دیتأک

 آمهوزش  و عهام  طهور  بهه  یانسهان  روابه   جنهبش  از که 8169

 در همهواره  افهت، ی ادیه بن خها   طور به( 3یت گروه)تیحساس

 عمهل  مهردم  یبرا یاخ ق و دوستانه انسان یها یدلسوز قالب

 این،بنهابر  .(85۳۳ ،یطوسه  از نقهل  ؛811۳ 6،بهرک )است کرده

 .ردیگ قرار توجه مورد شتریب دیبا یسازمان یبالندگ

 یارهایمع نیتدو در ندنتوا یم تیریمد یها هینظر از یبرخ

 ۀچرخه  3ازجملهه  ؛دنه ریگ قهرار  استفاده مورد یسازمان یبالندگ

 و 1یسههازمان یریادگیهه 1،یسههازمانۀ توسههع ۳،سههازمان یزنههدگ

 بهه  تیه عنا با امروزه (.36۳ 2984 88،تکیو)89یشخص یبالندگ

 حصهول  یبهرا  دیه با هها  سازمان گسترده، رقابت و ىیسر رییتغ

. بخشهند  موتهدا  را خود یسازمان یبالندگ یها تیفعال نان،یاطم

 دهیسهنج  ریه یتغ و توسهعه  یها تیفعال شامل ،یسازمان یبالندگ

 ریناپهذ  اجتنهاب  رییه تغ» کهه  آمهده  دیپد تیواقع نیا از و است

 یفراینههد اساسههاً یسههازمان یبالنههدگ چههه اگههر. 82«اسههت

 یهها  نهه یزم در ییدسهتاوردها  شامل فرایند نیا ،85گراست مردم

 و یمهال  یهها  رسهاخت یز د،یه تول یاورفن ه  بهتهر،  یکار  یشرا

 را یسازمان و یفرد اهداف ،یسازمان یبالندگ. باشد یم یکیزیف

 ،کهار  محهل  در مهد اکار و منسهجم  یهها  گهروه  جادیا منظور به

 نیه ا. کنهد  یمه  هماهنه   سهازمان،  منهافى  و تیمأمور با مطابق

 یهها  تیفعال در داوطلبانه مشارکت و تیمسئول قیطر از هدف

 رییه تغ مهانى  شده و یمنف یرفتارها کاهش باع  مستمر، بهبود

 لحها   از. (3525 84،2985لمهاز یا و ایکاراکا)شود یم سازمان در

 و یشناسه  روان قهات یتحق بهر  یمبتن یسازمان یبالندگ ،یخیتار

 ۀیه نظر دو یسازمان یبالندگ محققان. است 83نیلو کرت فلسفه

________________________________________ 
5. Training Group 
6. Burke, W. Warner 

7. Life-Cycle 

8. Organizational Development 

9. Organizational Learning 

10. Personal Development 

11. Witek-Crabb, Anna 

12. Change is inevitable 

13. People- oriented 

14. Karakaya, Abdullah & Yilmaz, Kasim 
15. Kurt, Lewin 
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 مفههوم  ،دوم و یدانیم ۀینظر نخست، 3اند برده ارث به را عمده

 بهه عنهوان   ها سازمان ،یدانیم ۀینظر طبق. 8گروه یشناس ییایپو

 در و تیهدا را رییتغ که ییها گروه نیب مبارزات از جه،ینت کی

 گهروه  ییایپو. ندتعادل حالت کی در ،کنند یم مقاومت آن برابر

 رییه تغ ،مفهوم نیا در. است مربوط ها گروه در رفتارها رییتغ به

 و رییه تغ انجمهاد،  عدم 3از عبارتند مراحل نیا 3دارد مرحله سه

 و گهروه  رفتار از انتقاد و قضاوت ،انجماد عدم 2.مجدد انجماد

 انجمهاد  ابزار رفتار، رییتغ از پس. دهد یم نشان را رییتغ به ازین

 قهرار  مورداسهتفاده  آن، تیه تقو و دیه جد رفتهار  جهت مجدد،

 (3524 2985، لمازیا و ایکاراکا؛ نقل از 2994، 5برنز).ردیگ یم

بنهابر   .اسهت  یچندبعد و جامى یمفهوم ،یسازمان یبالندگ

 بهر  محققهان  عوض، در. ندارد وجود آن از یقیدق فیتعر این،

 خهود  ۀع قه  بها  مطهابق  یسهازمان  یبالندگ فیتعار نقاط یرو

 منظهور  بهه  یسهازمان  یبالندگ فیتعار از یبرخ. اند کرده تمرکز

 ذکهر  ریه ز در ف،یتعهار  ۀگسهترد  فیط مورد در دهیا کی ۀارائ

 نهان یاطم حصهول  یسهازمان  یبالنهدگ  عمده، طور به3 است شده

 عملکهرد  بهبهود  قیه طر از خهود  اههداف  به دنیرس در سازمان

؛ نقههل از 2994همکههاران،)برک و باشههد یمهه یگروههه و یفههرد

 شهامل  ،یسازمان یبالندگ یها تیفعال. (2985کاراکایا و ایلماز،

 ،یسهازمان  یبالنهدگ . اسهت  شهده  یزیه ر برنامه رییتغ یها ت ش

 توس  مشترک طور به رییتغ از شده یزیر برنامه و آگاهانه یعمل

 در. است مسئله حل یبرا کارکنان و رییتغ متخصصان ران،یمد

 بهر  دیتأک با یسازمان یور بهره به یابیدست ر،ییتغ عمل نیا قلب

 ؛گهر ید عبهارت  بهه . دارد وجهود  یمردم و دوستانه انسان اصول

)مهایس و  دارد تمرکهز  یانسهان  یرفتارهها  بر یسازمان یبالندگ

 یبالنهدگ . (2985؛ نقهل از کاراکایها و ایلمهاز،   4،2988همکاران

. شهود  گرفته نظر در ک ن و خُرد سطوح در تواند یم یسازمان

 یاط عهات  یحاو یسازمان یبالندگ خُرد، سطح در که یحال در

 در و است سازمان داخل در یشخص تعام ت و افراد مورد در

________________________________________ 
1. Group Dynamics Concept 

2. Unfreezing, Change and Refrezzing 

3. Burnes 

4. Maes & et al 

 ،یاسهتراتژ  ۀتوسهع  مهورد  در اط عهات  یرو بهر  که ن  سطح

)اُکهتم و  دارد تمرکهز  یخهارج  عوامهل  و کهار  یروین یهماهنگ

 یبالنههدگ. (2985ایلمهاز، ؛ نقهل از کاراکایها و   3،2982کوکهااُللو 

 بهبود منظور به سازمان دوربرد ت ش از است عبارت یسازمان

 بها  یخهارج   یمحه  راتییتغ با مقابله و مسئله حل یها ییتوانا

 سهازمان  خهارج  ای داخل از یرفتار علوم متخصص کی کمک

؛نقهل از  ۳،8161)فرنچشهود  یمه  دهینام 6«رییتغ عامل» معموالً که

 یبهرا  ته ش  ،یسهازمان  یبالندگ. (525؛2985ایلماز،کاراکایا و 

 بها  رییه تغ متخصص کی کمک با کارکنان رفتار و نگرش رییتغ

 و یور بههره  بهبهود  منظهور  بهه  یرفتهار  علهوم  ونفن از استفاده

 و شروع هدف، ،راه نیا در. است سازمان یکل ستمیس س مت

 نیبه  روابه   یسازمانده یبرا شده یزیر برنامه رییتغ کی انجام

 یفن ههههاور و هافراینههههد سههههاختار، ،یسههههازمان فرهنهههه 

 .(2985؛نقل از کاراکایا و ایلماز،1،2991)داینسرباشد یم

 مجهزا  و زیمتمها  یژگیو پنج ،یسازمان یبالندگ یها تیفعال

 یسههازمان یبالنههدگ نخسههت، 3دارد تیریمههد فنههون ریسهها از

 کیه  یهافراینهد  و سهاختار  ،یاسهتراتژ  در رییه تغ به مند ع قه

 یبالنههدگ یکههاربرد یههها برنامههه و فنههون دوم،. اسههت سههتمیس

 نیا. دارد یبستگ یرفتار علوم اط عات و ها روش به یسازمان

 ییایه پو ،یرهبر شامل است ممکن یکاربرد یها برنامه و فنون

 یطراحهه ،یاسههتراتژ و خُههرد سههطح در کههار یطراحهه و گههروه

 یبالندگ سوم،. باشد ک ن سطح در یالملل نیب رواب  و سازمان

 رییههتغ. اسههت شههده یزیههر برنامههه رییههتغ تیریمههد یسههازمان

 حهل  و ییشناسها  یبهرا  یزیه ر برنامهه  شهامل  شهده  یزیر برنامه

 ،یطراحه  یسهازمان  یبالنهدگ  چهارم،. است یسازمان مشک ت

 بهر  یسهازمان  یبالنهدگ  ،تیه نها در. اسهت  رییتغ تیتقو و اجرا

کهههامینگز و )دارد تمرکهههز یسهههازمان یور بههههره شیافهههزا

 (3525 2985 لماز،یا و ایکاراکا؛ نقل از 1،2991وُرلی

________________________________________ 
5. Oktem & Kocaoglu  
6. Change agent 
7. French  

8. Dincer 
9. Cummings & Worley 
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 در داخهل  یهها  دانشگاه بر حاکم یرقابت یفضا به توجه با 

 سهاختار  خهود،  یهها  یتوانمنهد  یمعرفه  و انیدانشهجو  جذب

 در جهوان  یسهن  بیترک ،نور امیپ دانشگاه دیجد نسبتاً یسازمان

 تیه اهم شهدن   واقهى  مغفهول  ،یبررسه  مورد ۀجامع  تیتشک

 یبرا یآموزش یها برنامه گنجاندن و حاضر پژوهش یهامتغیّر

 انجهام  یبهرا  زهیه انگ جهاد یا مههم  عوامهل  از ،دانشهگاه  کارکنان

 مذکوربا توجه به مطالب  ،جهینت در. است بوده حاضر پژوهش

بالنهدگی   و و ابعهاد آن بهر رشهد    عهزت نفهس  مبنی بر اینکهه  

 بهین  اصلی پژوهش این است که آیا ۀمسئلسازمانی تأثیر دارد، 

و ابعاد آن بر بالندگی سهازمانی کارکنهان دانشهگاه     عزت نفس

 دارد؟وجود  معناداری ارتباط پیام نور استان کردستان

 

 پژوهشمبانی نظری 

 توس  ویلیام عزت نفسدر مورد  ها یبررساولین  :عزت نفس

 او معتقد بهود کهه تصهور فهرد از    انجام گرفت.  (8119)8جیمز

یعنی زمانی که متول د شهده و   ؛خود در حین تعام ت اجتماعی

 )شهاملو، ردیگ یمه  ، شهکل شهود  یمه از طرف دیگران شناسهایی  

 ضهروری  انسهانی  نیاز یک عزت نفس ،2برندن نظر از (.85۳5

عهزت  . اسهت  الزم سهالم  و طبیعی ۀتوسع و بقا برای که است

 و شهود  مهی  ناشی فرد آگاهی و باورها از خودکار طور به نفس

 رخ فههرد اعمههال و احساسههات رفتههار، افکههار، بهها رابطههه در

ع ت    ۀمطالع   (.3۳85 2984 همکهاران،  و علیزادگهانی )دهد می

حائت اهمیت است که احس ا  ر  ن نس بت   ه      جهت این از نفس

   اعمال و ررتار او تأثی گذار  اشد. ار انی ک ه   تواند میخونش 

 ت    س  ی  ،   اییی   خورنارن د   نف س     ه  اعتم ان و  عت  نفساز 

 نارن د، از   یش ت ی  خ ونکنت ل  ررتارهای    ،کنند می پیدا نوست

 هس تند،   یش ت ی  ، خواس تار يیته ای    ند می لذ   یشت  زندگی

 متقاع  د نش  واری    ه و نارن  د خ  ون اعتق  انا  نر  یش  ت ی ثب  ا 

    ه نارن  د، پ  ایینی ع  ت  نف  سک  ه  ار   انی مس  اماً .ش  وند م  ی

________________________________________ 
1. William James 

2. Branden 

 ،نتیج ه  نر و ندارن د  اطمین انی  خ ون،  انتخ ا   و ه ا  گی ی تصمیم

اعت اض  ی کنن  دیجولی و  ک  ه نارن وج  ون نی  ت کمت   ی احتم  ال

 خودپنهداره  شبیه حدودی تا عزت نفس (.47: 3737 همکاران،

 عزت نفس ،خودپنداره ۀکنند ارزیابی به قسمت ؛واقى در .است

 شهکل  را فهرد  ههر  مههم  خصوصیات از که یکی شود می گفته

 عهزت نفهس   .گذارد می تأثیر وی روانی در بهداشت و دهد می

 کمبهود  و گذارد می اثر نیز انسان شخصی های جنبهسایر  روی

 یها  شخصهیتی  ههای  جنبهه  سهایر  رشهد  عهدم  باعه   آن نبود یا

 گهذار  پایهه  اسهت  ممکهن  حتهی  و شهد  خواههد  آنهاناموزونی 

 و کمرویههی افسههردگی، ماننههد گونههاگون روانههی هههای بیمههاری

 و حهاجلو  از نقهل  ؛2989 5،شود)اسهتوبر و یانه    پرخاشگری

 عهزت نفهس   4،تیاسهم  کهوپر  نظر از (.3892 8512 همکاران،

میزان اعتماد به خود، مصمم بودن، رضایت از  3عبارت است از

خانواده، دوستان، معلمان، مشهور بودن، توانایی مراقبهت   ۀرابط

د. از خود، باور به ارزشمندی خود، ابراز و اظههار نمهودن خهو   

 و هها  نگهرش یعنهی تصهورات،    عهزت نفهس   ؛گرید  عبارت  به

مهدام دربهاره خهود انجهام      طهور  بهه کهه شهخص    ییها یابیارز

( معتقهد اسهت کهه    8164جیمز) .(816۳ ،تیاسم کوپر)دهد یم

ایمهان   ههم  آنشکست و ناتوانی انسان فق  یک دلیل دارد که 

ولهی بعضهی مهردم هرگهز بهه       .اسهت نداشتن به واقعیت خود 

 رسهند  ینمکه بتوانند با آن احساس راحتی کنند،  یا خودانگاره

، دارنهد  خودهایی که نسبت به تردید براثر شان یزندگ ،و تا ابد

در  یگذار هیسرما. بهترین شود یمدستخوش ناراحتی و عذاب 

پهایین موجهب    عزت نفهس . است عزت نفس یارتقا ،زندگی

را بها شهرمندگی پنههان کنهیم،      مهان  یواقعه  دکه ما خو شود یم

شههکوفایی و مههانى  میریههگبدافعی بههه خههود  تهه یههها جلههوه

گذشته نیهز   سال صددر  (.8164 3،شیهان)شویم مانیها ییتوانا

 ۳آلپههورت ،(8159)6آدلههر 3جملههه از انشناسهه روانبسههیاری از 

________________________________________ 
3. Stoeber & Yang 

4. Coopersmith 

5. Shihan, Elin 

6. Alfred Adler 

7. Allport, Gordon, Willard 
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 ،(815۳)2هههورنی ،(8135)8سههالیوان ،(8131راجههرز) ،(815۳)

 و (814۳)4مهههههورفی ،(81۳9) 5مزلهههههو ،(8119جیمهههههز)

 عزت نفهس که انسان به  اند رفتهیپذاین نظر را  ،(8131)3رانک

راههی را کهه ههر     ؛واقهى  در (.8514 بیابهانگرد، )اسهت  نیازمند

و تصهمیمات مههم وی در    کنهد  یمه شخص در زندگی تجربه 

از قبیهل انتخهاب شهغل، شهریک زنهدگی، کهارایی در        ،زندگی

و پذیرش  ردیگ یممحی  کار و تصمیماتی که برای حفظ خود 

ضهروری را تحهت تهأثیر قهرار      خطر در برابر رفتارههای لیهر  

 (2996 6،)ونزیله و همکاران.دهد یم

 خودپنداشهت و  عهزت نفهس  مراتبی بین  سلسله یا رابطهاخیراً 

باعه  ارزیهابی    ،که وجود تعریف مشخصی از خود شده  انیب

 کننهده  محافظهت نقشی  ،و به این شکل هشدمثبت فرد از خود 

 )گارایگوردبیهل و .کنهد  یمه فهرد، ایفها    یشناخت رواندر سیستم 

 (2993 ۳،همکاران

عامل موفقیت است. این عامل،  نیتر مهم ،عزت نفستقویت 

زیاد باشد،  عزت نفسسازد. اگر  زندگی را دگرگون می ۀشیو

نه با  دیشو یممواجه  آنهابا مشک ت از طریق حل کردن 

زیاد به معنی درگیر  نفس عزتمقصر دانستن خود یا دیگران. 

نه متنفر بودن و داشتن  ،شدن با مشکل و تن دادن به آن است

انزجار نسبت به آن و سرگردان شدن و حسرت خوردن. 

انسان گاه  به مفهوم آن است که هر عزت نفسهمچنین 

ی کند تا به د و دوباره سع، از آن درس بگیر شکست خورد

کمی وجود دارد که  تردیدرسد  د. به نظر میموفقیت برس

مثبت مهمی با رفتارها و  ۀرابط ،محور سازمان عزت نفس

 (2994 1،)پیرس و گاردنر.کاری دارد یها شیگرا

________________________________________ 
1. Sullivan 

2. Horney, Karen, D. 

3. Maslow, Abraham, H. 

4. Murphy 

5. Rank, Otto 

6. Van Zyle & et al 

7. Garaigordobil & et al 

8. Pierce & Gardner 

 باعزترا در یک طیف مدنظر قرار دهیم، افراد  عزت نفساگر 

 3مثبتی چهون  یها یژگیوکه  شود یمباال به افرادی اط ق  نفس

خ قیت باال، احساس خوشبختی بیشتر، طهول عمهر بیشهتر و    

افهراد   کهه   یحهال  در ؛دارنهد  ها چالشتوان باال در رویارویی با 

پههائین، افههرادی افسههرده، انههدوهگین، ناامیههد و  نفههس بههاعزت

و  ؛ هویهههل2995 1،ند)باومیسهههتر و همکهههاران انگار سههههل

پی    ،  (.2995 88،دونالههد مههکو  یریهه؛ ل8111 89،همکههاران

 ع   ت  نف   س( مفه   و  3343ی37، ک   امینوت و نونه   ا گ   ارنن 

عب ار  اس ت از    ع ت  نف س   آنه ا را مع ری نمونند. از نی دگا   

ی ک عو و توان ا، مه م و        ه عن وان  میتانی که یک ر ن خون را 

(. 22: 3737 ارزشمند نر سازمان  اور نارنیسخ اوی و همکاران،

 ؛ش ون  م ی  تحص یای  پیش  رت   اعث عت  نفس ناشتن ،ط ری از

 ایج ان  و ی انگی ی  نر خویش تن  از مثبت تاقی و خون اوری زی ا

 ه ای  مورقی ت  همچن ین . گ ذارن  م ی  اث    تحص ی      ای  انویتش

 ع ت  نف س   ارتق ای  موج      ای  م دار     ه  رسیدن و تحصیای

 دارای افهراد  (.333: 3737 ن اهوکی،  نص     و حس نی یش ون  می

 توجهه  خهود  قوت نقاط به بیشتر دارند تمایل ،باال عزت نفس

 قبهول  بهرای  افهراد  ایهن  همچنهین  .ضعفشهان  نقهاط  به تا کنند

 افهراد  کهه   حهالی  در نهد؛ تر آماده خودشان از مثبت های ارزیابی

 قبهول  را منفهی  ههای  ارزیهابی  بیشتر احتماالً ینیپا نفس باعزت

 (348 8515 لیلی، نژاد و کاظم سلملیان).کنند می

و  عزت نفسقوی بین  ۀرابطمطالعات صورت گرفته بیانگر 

کسب  یدرپ یپ یها تیموفقست؛ یعنی افرادی که موفقیت ا

)حقیقی و شوند یمباالیی برخوردار  عزت نفساز  ،کنند یم

 یها کننده ینیب شیپ از یکی عزت نفس(. 8513 همکاران،

 ایران در روان س مت ابعاد از بسیاری برای قدرتمند

 و سخراوی پژوهش نتایج(. 8511 همکاران، و لو جوشن)است

 و سازمانی عزت نفس بین که داد نشان( 8512)همکاران

________________________________________ 
9. Baumeister & et al 

10. Hoyle & et al 

11. Leary & MacDonald 
12. Pierce, Gardner, Cummings & Dunham 

13. organizational- based self- esteem 
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 وجود معناداری و مثبت ۀرابط ،شده ادراک سازمانی حمایت 

 و عزت نفس ارتباط بررسی خصو  در دیگر پژوهشی. دارد

 از رضامندی شخصی، ص حیت میان که داد نشان آن ابعاد

 وجدان ،یدوست نوع اجتماعی، آداب ابعاد با عزت نفس و خود

 جوانمردی سازمان، منابى از محافظت متقابل، هماهنگی کاری،

 وحدانی)دارد وجود معناداری و مثبت همبستگی ،نزاکت و

 پژوهش نتایج همچنین(. 3823 8515 همکاران، و اسدی

 عزت نفس افزایش که داد نشان( 2985)همکاران و سراواتی

 تحقق جهت در آنها ۀانگیز افزایش باع  ،کارکنان میان در

 دهد یم اجازه کارکنان به همچنین و شود یم سازمان هایآرمان

 خود یوزندگ کار در و باشند داشته عاطفی ثبات باشند قادر تا

حاکی از آن است که  شده انجامتحقیقات  .باشند مدتراکار

 8از کانون کنترل درونی ،باالیی دارند عزت نفسافرادی که 

ین، کانون یپا نفس باعزتبیشتری برخوردارند و در افرادی 

 5،تری دارد)دلونگیس و همکارانجلوه بیش 2کنترل بیرونی

 (8115 4،ویسمن و کان ؛8111

نشان داد که  ،است شده انجام کشور جهان 58در  پژوهشی که

)دینر گراست جمىباالتر از  ،فردگرا یها فرهن در  عزت نفس

 عزت نفسدر بح   دوارکنندهیام(. موضوع 8113 3،و دینر

اسمول  ،لیش است)مک شیافزا قابل عزت نفساین است که 

(. تقویت خودآگاهی، پذیرش خود، 8115 6،و همکاران

های خود، داشتن رو، قاطعیت در مورد بایریپذ تیمسئول

عزت اهداف روشن و انسجام و یگانگی شخصیتی به افزایش 

 (8112 ،۳)گکاس.کند یمکمک  نفس

 و عزت نفس نیب که داد نشان( 85۳۳)پور یعسکر پژوهش

 تیماه و نوع از تیرضا زانیم یعنی ؛یشغل تیرضا بُعد پنج

 دستمزد، و حقوق و ارتقا همکاران، سرپرست، ای ریمد کار،

________________________________________ 
1. Internal Locus of Control 

2. External Locus of Control 

3. De Longis & et al 

4. Whisman & Kwon 

5. Diener & Diener 

6. McLeish, Smoll & et al 

7.Gecas 

 ارتباط( 81۳5)1استنک مطالعات در. دارد وجود معنادار ۀرابط

 مورد خود، ییتوانا از فرد تصور و عزت نفس نیب متقابل

 کاهش عزت نفس زانیم اگر که یمعن نیبد ؛گرفت قرار دییتأ

 بر و دیآ یم وجود به فرد در یناتوان و ضعف احساس ابدی

 و یتوانمند احساس عزت نفس زانیم شیافزا با عکس

 شیافزا چون یمثبت راتییتغ و شود یم ایاح فرد در یارزشمند

 داشتن ت،یموفق کسب یبرا ت ش شیافزا ،یلیتحص شرفتیپ

 س مت داشتن به لیتما بودن، بلندهمت نفس، به اعتماد

 نسبت مثبت ینیب شیپ و گرانید با رواب  از بردن لذت شتر،یب

3 85۳1 سلحشور،)شود یم داریپد او در یبعد یها تیموفق به

در بین افراد متفاوت است. در جهان  عزت نفسمیزان  (.15

 ها سازمانبه استخدام در  عزت نفسبخش زیادی از  ،مدرن

. شود یمنامیده  1مبتنی بر سازمان عزت نفسکه  گردد یبرم

 در یسازمان عزت نفس که افتندیدر همکاران و گاردنر

 پرداخت سطح نیهمچن و گرفته قرار واسطه کارکنان عملکرد

 پژوهش نیا. دارد یمثبت ریتأث افراد یسازمان عزت نفس در

 عزت نفس رند،یگ یم یباالتر حقوق که یافراد داد نشان

 بر یسازمان عزت نفس نیهمچن .دارند زین یباالتر یسازمان

 89،)گاردنر و همکاران.است داشته ریتأث عادالنه یها قضاوت

2994) 

 نیب ۀرابط یبررس به یپژوهش در( 299۳)88همکاران و ریما

 جینتا. پرداختند زشیانگ مختلف عوامل و یسازمان عزت نفس

 یها زهیانگ و اراده بر یسازمان عزت نفس که داد نشان

 .دارد ریتأث افراد شرفتیپ

 یسازمان تیحما نیب ۀرابط یبررس به( 299۳)82یسیف و یل

 عزت نفس یا واسطه نقش و مؤثر یسازمان تعهد و شده ادراک

 عزت نفس یا واسطه نقش بر جینتا. پرداختند یسازمان

 یسازمان تیحما ۀرابط بودن یعمل و دیتأک یسازمان

________________________________________ 
8. Stank 

9. Based on Organization Self-esteem 

10. Gardner & et al 

11. Mayer & et al 

12. Lee, J. & Feccei, R. 
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 باعزتوقتی افراد  .کرد دییتأ را یسازمان تعهد و شده ادراک

 درصدد، رندیگ یمپایین در مسند مدیریت قرار  نفس

نگران این  ها یریگ میتصمو در  ندیآ یبرمدیگران  یخشنودساز

جایگاه  ،رو  نیا از؛ دارند  نگهه همه را راضی هستند ک

تر کم ،شغلی این افراد. رضایت کنند ینممدیریتی باالیی کسب 

 .باالست نفس باعزتاز افراد 

که  اند کردهآن را به پنج حیطه تقسیم  عزت نفسبرای سنجش 

کلی، تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی و  عزت نفساز3  عبارتند

 .(8514)بیابانگرد،جسمانی

یک ارزیابی عمومی از خویشتن است که : 1کلی عزت نفس

عزت مبتنی است.  ها نهیزمبر ارزیابی فرد از خودش در تمام 

 «من شخص خوبی هستم»کلی مثبت در احساساتی نظیر  نفس

منعکس « من بیشتر چیزها در مورد خودم را دوست دارم»یا 

عزت به ابعاد مختلف  واقى در ،عزت نفسعد از این بُ .شود یم

 .بخشد یموعی وحدت و یکپارچگی ن ،نفس

 در جایگهاه ، شفرد از خود با ارزشیابی: 1تحصیلی عزت نفس

یا دانشجو سروکار دارد و صرفاً ارزیابی از توانهایی   آموز دانش

و پیشههرفت تحصههیلی نیسههت، بلکههه اگههر فههرد اسههتانداردهای 

ه، دوسهتان و  خهانواد  ۀلیوسه  بهکه طبیعتاً را  پیشرفت تحصیلی

تحصهیلی او،   عزت نفهس د، کنبرآورده  ردیگ یممعلمین شکل 

 .مثبت خواهد بود

بهه  فهرد را در مهورد خهود،     احساس: 9خانوادگی عزت نفس

ههر شخصهی کهه    . دکنه  یمعضوی از خانواده منعهکس  عنوان

ارزش خههانواده اسههت و نقههش عضهههو بهها کنههد یمههاحسههاس 

آوردن محبت و توجه والهدین و   دست بهدارد و از  ییهمتا یب

 عزت نفهس مطمئن است، در این حیطه، خواهران و برادرانش 

 .بسیار مثبتی دارد

________________________________________ 
1. Overall Self-esteem 

2. Academic Self-esteem 

3. Familial Self-esteem 

 به عنوانفرد را در مورد خود  اساحس: 4اجتماعی عزت نفس

 راداینهکه آیا سایر افه  ؛شود یک دوست برای دیگران شامل می

و او را در  گذارند یمت دارنهد و به عقایدش احترام او را دوس

؟ آیها از روابه  بها دیگهران     دهنهد  یمخود شرکت  یها تیفعال

 اش یاجتمهاع ؟ فهردی کهه نیازههای    کنهد  یماحساس رضایت 

و  )پهو  .احسهاس خهوبی در ایهن حیطهه دارد     ،برآورده شهود 

 (36۳ 8111 3،همکاران

ترکیبهی   ،جسمانی یا بهدنی  عزت نفس: 1جسمانی عزت نفس

بر رضایت  و بدنی است یها ییتواناجسمانی و  یها یژگیواز 

 گونهه  آن ،جسمانی خهود  یها تیقابلفرد از وضعیت فیزیکی و 

داشهتن نهواقص    ،بر این اساس مبتنی است. رسد یمکه به نظر 

و  هها  مههارت ، هها  تیه فعالجسمانی یا عدم توانهایی در انجهام   

 )بیابانگرد،.خواهد گذاشت عزت نفسعملکردها تأثیر منفی بر 

8514) 

برای پی بردن به اهمیت بالندگی سهازمانی  : سازمانیبالندگی 

شایسهته اسهت کهه     ،دارد دبخشیه نوو رسالتی که این جنبش 

آلههاز  ۳«صههنعتی انقهه ب»ریشههه و خاسههتگاه آن را از پیههدایش

(. از آلهاز قهرن   366 8513؛ نقل از رضایی،8519 کنیم)طوسی،

 یهها  وهیشصنعتی و  یها روشدگرگونی در  رشته کی نوزدهم

اجتماعی و اقتصادی در انگلستان پدید  یها سازمانکارگردانی 

 1«آدولف ب نکهی  ومرج»نام ه را فردی ب ها یدگرگونآمد. این 

. انق ب صنعتی در به نام انق ب صنعتی خواند 815۳در سال 

 بهر کهه   شهود  یمگفته  ها یدگرگوناز  یا مجموعهمعنای عام به 

تولیهدی و سهاخت    یهها  سهازمان و  فراگردهها شماری از  گرد

 یکاردسهت از اقتصاد کشاورزی و سهنتی و   گذر برمتمرکزند و 

به اقتصادی که در آن صهنعت و دسهتگاه حهاکم اسهت اشهاره      

بزرگ صنعتی و بازرگانی به وجود  یها شرکت ،جهینت دردارد. 

 ۀآمههد و تولیههد سههازمان یافههت. کههارگران و کارکنههان بههر پایهه 

________________________________________ 
4. Social Self-esteem 
5. Pope, W. A. & et al 

6. Physical Self-esteem 

7. Industrial Revolution 

8. Adolphe Blanqui, Jerome 
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ه خهدمت  به  هها  شهرکت و  هها  کارخانهدستورهای ویژه در این  

االری در قهرن بیسهتم   س دیوانعلمی و گرفته شدند و مدیریت 

 (.36۳ 8513؛ نقههل از رضههایی، 8515 شد)صههالحیان،پدیههدار 

پیشگیری از بهه  پدر مدیریت علمی،  8«وینسلو تیلورفردریک »

انسههانی و افههزایش کههارایی اصههول  یههها هیههکارمارفههتن  هههدر

؛ نقهل از  34 8514)طوسهی، مدیریت علمی را به دنیا عرضه کرد

بها شهناختی کهه از ظرفیهت      2«ماکس وبر» .(36۳ 8513رضایی،

صهنعتی داشهت، بهه طراحهی      یهها  کوششتوسعه و گسترش 

نظامی پرداخت که دارای خصوصیات ویژه اسهت. او بهر ایهن    

بهزرگ گهروه و    یهها  کوشهش باور بود که برای به جلو راندن 

رشد و شکوفایی صهنعتی و بازرگهانی و کهارگردانی خهدمات     

نیست جز پدید آوردن نظامی که بهر   یا چارهگوناگون عمومی 

خهود را   ۀدانش و خرد انسان اسهتوار باشهد. او نظهام تهاز     ۀپای

 یبنهد  ردهساالری با به کار بسهتن   دیوان نامید. 5«ساالری دیوان»

افراد بر  گماردن کار، به یکار ژهیوو رواج  کار میتقسسازمانی، 

تخصص و کاردانی شهغلی، تنظهیم قهوانین و دسهتورهای      ۀپای

و اختیارات، دور سهاختن   ها فهیوظ ۀیکنواخت کار، تعیین دامن

رفتار و کردار سازمانی از مهر و کین شخصهی، جهدا سهاختن    

مدیریت از مالکیت، اهمیت بخشیدن بهه بایگهانی و نگههداری    

پدید آوردن انضباط عقلی و منطقی کهه   ،کار و سرانجام ۀپیشین

بزرگ و گسترده بر پا دارد که گروه بزرگهی   یها سازمان بتواند

؛ 8519 منظم در آن به کار بپردازند)طوسهی،  طور بهاز کارکنان 

 هها  انسهان  ،(. با استفاده از این اصهول 361 8513نقل از رضایی،

مهورد   هها  انسهان ت شخصهی  و درآمدند جان یبهای ابزار بسان

از دانشهمندان   یا عده ،قرار گرفت. در چنین فضایی وتاز تاخت

دریافتند که انسان عامل کلیدی و تنها عامل رونهق و بالنهدگی   

از راه  ،شهناخته شهود   هها  انسهان گهاه ارزش   . هرهاست سازمان

پهههرورش و بالنهههده شهههدن او فهههراهم و   ،بزرگداشهههت وی

 منهد  بههره  آنهها  ۀکهه همه   دیه آ یمه بسزایی پدید  یها یدگرگون

گهاه متخصصهان در کشهورها     ههر  ،مثهال  طهور  بهخواهند شد. 

________________________________________ 
1. Taylor, Feredrick. Winslow 
2. Max Weber 

3. Bureaucracy 

 .کشورها دچار تحول و پویایی شدند ،امور بودند جنبان سلسله

جنبش بالنهدگی سهازمانی آلهاز شهد. بالنهدگی       ،بیترت نیا به

 یهها  کوشهش حقیقت بازشناسی ارزش انسان در  در ،سازمانی

یعنهی فهراهم کهردن     ؛بالندگی سهازمانی  .بزرگ سازمانی است

از راه پهرورش افهرادی    ها سازمانموجبات رشد و بالنده شدن 

 پردازنهد  یمسرمایه به کار  نیگرانبهاتر به عنوانکه در سازمان 

؛ نقل 8515 این اندیشه بود)صالحیان، گذار هیپا «کرت لوین»و 

بالنهدگی سهازمانی، کوششهی     آنکهه  بها  (.361 8513از رضایی،

پس از جن   یها مهروموماست که در  یا تازهلمی به نسبت ع

 یهها  یژگیوجهانی دوم پدید آمده است و هنوز در بسیاری از 

 را آننوعی و کلی  یها هدف، ولی شود ینمدیده  نظر اتفاقآن 

باال بهردن تهراز اعتمهاد و پشهتیبانی      .8 چنین برشمرد3 توان یم

بهردن بسهامد مقابلهه بها      بهاال  .2؛ اعضای سهازمان از یکهدیگر  

 .5؛ هها  گروه و چه میان ها گروه ، چه درونسازمانی یها یدشوار

پدید آوردن محیطی که در آن اختیار ناشی از نقش رسمی بهه  

 .4اختیار حاصل از دانش و مهارت تشخیصهی تقویهت شهود؛    

افقی، عمودی  یها ارتباطباال بردن میزان گشودگی و باز بودن 

بهاال بهردن تهراز شهوق و      .3؛ پهلهو  پهلوبهو گوشه به گوشه یا 

خه ق گروههی    یهها  چارهیافتن راه  .6خشنودی در سازمان؛ 

؛ دهند یمکه بسیار فراوان رخ  ییها یدشواربرای از میان بردن 

 یزیه ر برنامهمسئولیت شخصی و گروهی در باال بردن تراز  .۳

3 8519 ؛ طوسهی، 8114، 4رنچ و بلو به اجرا درآوردن کارها)ف

تعهاریف مختلفهی از بالنهدگی    (. 363 8513؛ نقل از رضایی،45

، بالنهدگی سهازمانی   5است. اشماک و مایلز شده ارائهسازمانی 

و پایدار کهه دانهش رفتهاری را     شده یزیر برنامهرا یک کوشش 

نظهام از راهههای بهه خهود بازشهکافی بهه کهار         شتگبهبرای 

( بالندگی سهازمانی  8114). فرنچ و بلاند کردهتعریف  ،بندد یم

گردانهی و   را کوششی بلندبرد برای بهگشهت فراگردههای تهازه   

از  تر اثربخشاز راه کارگردانی  ژهیو بهگشایی سازمان،  دشواری

 دارد یمه اظههار   6بکههارد ریچهارد  . داننهد  یمه  یسازمان فرهن 

________________________________________ 
4. French & Bell  

5. Schmuck & Miles 

6. Richard Beckhard 
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در  فراگیهر  ،شهده  یزیه ر برنامهبالندگی سازمانی کوششی است 

 باال که هدف آن ،سازمان یباال ۀ ردکارگردانی شده از  ،سازمان

 یههها دخالههت اثربخشههی و تندرسههتی سههازمان از راه  بههردن

 در فراگردههای سهازمانی، بها بههره گهرفتن از      شده یزیر برنامه

نیز معتقهد اسهت کهه     (8114)1بنیس دانش علوم رفتاری است.

یهک راهبهرد    ؛بالندگی سازمانی یک پاسخ به دگرگهونی اسهت  

، هها  نگهرش آموزشی است برای دگرگون کردن باورها،  ۀپیچید

، هها  یشناس بتوانند فن آنهاتا آنکه  ها سازمانو ساختار  ها ارزش

تهازه را بپذیرنهد و همچنهین بها آهنهه       یهها  چهالش بازارهها،  

؛ 8519)طوسهی، دگرگونی بهتر سهازگاری پیهدا کنند   ۀکنند جیگ

 .(361 8513رضایی، از نقل

ی که از سهوی دانشهمندان علهوم رفتهاری از     توجه به تعاریفبا 

بالندگی سازمانی شده است و با در نظر گرفتن کاربردی که از 

بالنهدگی سهازمانی را بها بالنهدگی      تهوان  یم، آمده دست بهآن 

انسان مرتب  دانست و این دو پدیده را پیوسته به یکهدیگر بهه   

 ۀرا دربهار  ننظهرا  صهاحب  یآرا ۀشمار آورد. فشهرده و چکیهد  

 3گهردآورد در تعریفهی بهه ایهن شهرح      توان یمبالندگی انسانی 

انسانی پهرورده و متعهادل اسهت کهه در کلیهت       ،انسان بالنده»

عمهل   خودفرمهان  صهورت   بهه یش هستی و ابعاد وجودی خو

 (.3۳9 8513؛ نقههل از رضههایی،385 8519 طوسههی،)«کنههد یمهه

هم در بسهتر سهازمان    ،باید یادآور شد که انسان بالنده گمان یب

بالنده کردن سازمان یهاری  و هم خود به  شود یمبالنده پرورده 

( 8518)زاده تقهی  و اسهتادی  نجّهارپور  پهژوهش  نتایج .دهد یم

 بها  ،یهی گرا واقهى  و روانهی  فشار تحمل یها مؤلفه که داد نشان

 یدیگهر  پهژوهش نتهایج  . دندار دار امعن ۀرابط سازمانی بالندگی

 سههازمانی، بالنههدگی و بههودن یادگیرنههده بههین داد، نشههان نیههز

 از نقهل  ؛851۳ تهاری،  و زاده تقی).دارد وجود مثبت همبستگی

 (8518 زاده، تقی و استادی نجّارپور

 

________________________________________ 
1. Bennis 

 پژوهش یشناس روش

 از نهوع  ،ههدف  حسهب  بهر پهژوهش   :پژژوهش روش  (الف

 یهها  پهژوهش از نوع بر اساس روش و کاربردی  یها پژوهش

از ، هها  دادهروش گهردآوری   نظر ازهمچنین . است 2همبستگی

 .باشد یمپیمایشی  -توصیفی یها پژوهشنوع 

برای گهردآوری اط عهات   : ابزار گردآوری اطاّلعاتروش و  (ب

کههوپر  عههزت نفههساسههتاندارد  ۀشههامل پرسشههنام از دو پرسشههنامه

بالنهدگی   ۀمحقهق سهاخت   ۀگویهه و پرسشهنام   53( بها  816۳اسمیت)

از نهوع   ها پرسشنامهسؤاالت  است. شده استفادهگویه  81سازمانی با 

عهزت  ابعهاد   ،عزت نفس. در پرسشنامه باشد یم سؤاالت پاسخ بسته

 عهزت نفهس  خهانوادگی و   عزت نفس ،تحصیلی عزت نفسشامل  نفس

 ۀپرسشهنام بالنهدگی سهازمانی در    یاهه  شاخصهه  .باشهد  یماجتماعی 

 ،3 گشودگی و شهفاف بهودن نظهام   عبارت است از بالندگی سازمانی

 ،بهازخورد از درون و بهرون   ،مشارکت با دیگهران  ،اعتماد به یکدیگر

 ۀنحهو . یسهازمان  سهاختار الیهه بهودن    کهم  ،کهردن  اریه اختپروردن و 

 و 5بهر اسهاس طیهف لیکهرت     هها  پرسشنامهپاسخگویی به سؤاالت 

(، 5)یحهدود  تها (، 2(، کم)8کم) شامل پنج طیف با امتیازبندی بسیار

 881بهین   هها  پرسشهنامه بدین ترتیب . است (3بسیار زیاد) و (4زیاد)

دانشگاه پیام نهور اسهتان    یواحدهامراکز و  زنو مرد نفر از کارکنان 

، ههها یآزمههودنتکمیههل توسهه  د و پههس از شههکردسههتان توزیههى 

% 899 هها  پرسشهنامه نهرخ بازگشهت    شدند. یآور جمى ها پرسشنامه

 .است

عه وه   عهزت نفهس   ۀپرسشنام: پژوهش ابزار 4روایی و پایایی (ج

متعهدد   در مهوارد  و روایی آن استاستاندارد  ۀبر اینکه یک پرسشنام

 ،(81۳8)3بهایچر  ،(816۳)اسهمیت  3جملهه  ازمحققان مختلف  توس 

 گرفتهه  قرارمورد تأیید  رسی وبر (8161)۳وایف ،(81۳8)6مورسی

________________________________________ 
2. Correlational Research 

3. Likert Scale 

4. Validity & Reliability 

5. Bicher 
6. Morsi 

7. Wife 
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 نظهر  ازاسهتفاده   بها  ،وجهود   نیه ا با ،(85۳4 )کهانی،است 

مههرتب  بهها موضههوع  ن اکارشناسههی خبرگههان و متخصصهه 

برای سهنجش   روایی آن مورد تأیید قرار گرفت. ،پژوهش

از روایی وابسته به نیز بالندگی سازمانی  ۀروایی پرسشنام

بها مراجعهه بهه     ،است. به این منظهور  شده استفاده 8محتوا

متون علمهی و تئهوری مربهوط بهه موضهوع تحقیهق و بها        

 محتهوای روایهی  ، از نظرات کارشناسی خبرگان یریگ بهره

در ارتبهاط بها پایهایی     .قرار گرفهت تأیید  مورد پرسشنامه

 و هدوبه  استاندارد  ۀیک پرسشنام که عزت نفس پرسشنامه

اطمینهان   بهرای  امها ، اسهت  گرفتهه  قرار مورداستفادهبارها 

 صهورت  بهه نفهر از کارکنهان    59این پرسشنامه بین  ،بیشتر

ضهریب   5خد و از طریق آلفهای کرونبها  شتوزیى  2تصادفی

ای کرونباخ آلف. همچنین به دست آمد درصد 16پایایی آن 

نیز مورد تأیید قرار گرفهت و   بالندگی سازمانی ۀپرسشنام

بها   بنهابر ایهن،   به دست آمد. درصد 14ضریب پایایی آن 

 از آمهده  دسهت  بهه بودن آلفای کرونباخ  تر بزرگتوجه به 

مناسهبی  ، هر دو پرسشنامه از پایهایی  (81۳1 4،)نونالی۳/9

 برخوردارند.

ری اآمه  ۀعه جام: مطالعژه  مورد آماری ۀنمون و جامعه (د

کارکنان مراکز و واحهدهای دانشهگاه    ۀرا هم مطالعه مورد

نفر مرد و  891)نفر 861به تعداد  3پیام نور استان کردستان

برای استخراج حجم نمونه از  .دهد یمتشکیل  نفر زن( 31

 شهده  اسهتفاده  6یا مرحلهه  تهک  یا خوشه یریگ نمونهروش 

نفر مهرد و   64)نفر 881 ،است؛ بدین نحو که حجم نمونه

 برآورد شده است.نفر زن(  33

________________________________________ 
1. Content Validity 
2. Random 

3. Cronbach,s Alpha 

که اگ  مقدار  سنجی اظهار ک ن  است نر نظ یه هوش 3324. نونالی نر سال 7

  اشد، نتیجه معتب  خواهد  ون. 2/8ت  از  آلفای ک ونباخ  ترگ

شام  يهار م کت نانشواهی سنند ، سقت،  یجار، م یوان و شش واحد . 7

 .آ ان یاسوکند نانشواهی ق و ، نیواندر ،  انه، کامیاران، س وآ ان، حسن
6. Single-stage cluster 

 ها داده لیحلت و هیتجز 

 باشد یم یهمبستگ ،پژوهش نیدر ا استفاده مورد یروش آمار

 یهمبسههتگ بیاز ضههر هههامتغیّر نیبهه ۀرابطهه لیههتحل یو بههرا

 گفتنهی اسهت.   شهده  استفاده 1و آزمون تی استیودنت ۳پیرسون

 1spss افهزار  نهرم محاسبات آماری با استفاده از  ۀیکلاست که 

 .است شده انجام 86شماره 

 پژوهش یها افتهی

 آماری پژوهش ۀاط  عات جامع: آماری ۀتوصیف جامع (الف

و میانگین و انحراف استاندارد نمرات بالندگی سازمانی و 

 شده ارائه 2و  8ول اجد، در قالب کارکنان دانشگاه عزت نفس

 .است

ی توصیفی و نتایج ضریب همبستگی پیرسون  هاشاخصب( 

بررسی میزان همبستگی بین  منظور  بهو آزمون تی استیودنت: 

با بالندگی سازمانی از ضریب همبستگی  عزت نفسابعاد 

آزمون  منظور  بهاست. همچنین  شده استفادهپیرسون 

 ازدر خصو  مقایسۀ کارکنان مرد و زن  6و  3ی ها هیفرض

و بالندگی سازمانی، از آزمون تی  عزت نفسابعاد  نظر

 4و  5است. خ صۀ نتایج در جداول  شده استفادهاستیودنت 

 .است شده ارائه

و  عزت نفسشود، بین  م حظه می 5که در جدول  گونه همان

بالندگی سازمانی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. 

ی مربوط به رابطۀ بین ها دادهبررسی نتایج حاصل از تحلیل 

و بالندگی سازمانی، حاکی از آن است که مقدار  عزت نفس

( در سطح معناداری R=39/9)آمده دست بهضریب همبستگی 

93/9≥P (95/9معنادار است=Sig ؛ چون سطح معناداری)

 نیا از. است تر کوچک( α=93/9سطح خطاپذیری) آزمون از

مبنی بر عدم وجود رابطۀ معنادار بین ( H0)، فرض صفررو

________________________________________ 
7. Pearson Test 

8. T- Test 

9. Statistical Package for Social Science 
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فرض و  شود یمبا بالندگی سازمانی رد  عزت نفس

شود. نتایج، بیانگر وجود رابطۀ مثبت و  یمتأیید ( H1)تحقیق

 با بالندگی سازمانی است. عزت نفسمعنادار بین 

ی مربوط به رابطۀ بین ها دادهبررسی نتایج حاصل از تحلیل 

تحصیلی و بالندگی سازمانی، حاکی از آن است که  عزت نفس

( در سطح R=14/9)آمده دست بهمقدار ضریب همبستگی 

چون سطح ؛ (Sig=999/9معنادار است) P≤98/9معناداری 

 (α=98/9از سطح خطاپذیری)( 999/9)معناداری آزمون

مبنی بر عدم ( H0)، فرض صفررو نای از. است تر کوچک

تحصیلی و بالندگی  عزت نفسوجود رابطۀ معنادار بین 

مبنی بر وجود رابطۀ  (H1)سازمانی رد شده و فرض تحقیق

تحصیلی و بالندگی سازمانی  عزت نفسمثبت و معنادار بین 

گفت که  توان یمدرصد اطمینان  11 . بنابر این، باشود میتأیید 

بالندگی سازمانی رابطۀ مثبت و  تحصیلی و نفس عزتبین 

 .معنادار وجود دارد

 شپژوه نمونه یاعضا یشناخت تیجمع مشخصات .1 جدول

 

 کارکنان دانشگاه عزت نفسمیانگین و انحراف استاندارد نمرات بالندگی سازمانی و  .1جدول

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین حجم نمونه متغیّر

 ۳6 25 33/1 54/39 881 بالندگی سازمانی

 55 83 8۳/5 9۳/23 881 تحصیلی عزت نفس

 4۳ 28 22/4 55/ 52 881 خانوادگی عزت نفس

 35 29 26/3 54/ 85 881 اجتماعی عزت نفس

 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی مورد شاخص

 جنسیت

 %1/35 %1/35 %1/35 64 مرد

 %899 %2/46 %2/46 33 زن

 - %899 %899 881 کل

 سن

 %۳/22 %۳/22 %۳/22 2۳ سال 59تا  29

 %2/۳1 %3/33 %3/33 66 سال 49تا  59

 %3/1۳ %5/81 %5/81 25 سال 39تا  49

 %899 %3/2 %3/2 5 سال 39بیشتر از 

 - %899 %899 881 کل

 تحصیالت

 %4/1 %4/1 %4/1 89 پلمید فوق

 %2/62 %1/35 %1/35 64 کارشناسی

 %3/1۳ %1/5۳ %1/5۳ 43 کارشناسی ارشد و باالتر

 - %899 %899 881 کل

 سابقه خدمت

 %2/23 %3/23 %2/23 59 سال 3کمتر از 

 %۳/64 %3/51 %3/51 4۳ سال 89تا  3

 %۳1 %5/84 %5/84 8۳ سال 83تا  89

 %899 %28 %28 23 سال 83بیشتر از 

 - %899 %899 881 کل
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 و بالندگی سازمانی عزت نفس ابعادشاخصهای توصیفی و نتایج ضریب همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین  .9 جدول 

 نتیجه سطح معناداری همبستگیضریب  انحراف استاندارد میانگین حجم نمونه متغیّر

 91/1 35/12 881 عزت نفس
 H0فرضیه  رد 95/9 39/9*

 82/89 63/35 881 بالندگی سازمانی

 8۳/5 9۳/23 881 تحصیلی عزت نفس
 H0فرضیه رد 999/9 14/9**

 33/1 54/39 881 بالندگی سازمانی

 22/4 52/55 881 خانوادگی عزت نفس
 H0فرضیه تأیید 81/9 9/ 9۳

 33/1 54/39 881 بالندگی سازمانی

 26/3 85/54 881 اجتماعی عزت نفس
 H0فرضیه تأیید 89/9 88/9

 33/1 54/39 881 بالندگی سازمانی

     98/9معناداری در سطح  **    93/9* معناداری در سطح 

مربوط به  یها دادهیل بررسی نتایج حاصل از تحلاز سوی دیگر 

حاکی از آن  و بالندگی سازمانی خانوادگی عزت نفسرابطه بین 

( در سطح R=9۳/9)آمده دست بهاست که مقدار ضریب همبستگی 

 چون؛ (Sig=81/9)استفاقد معناداری آماری  P≤93/9معناداری 

( α=93/9)خطاپذیری سطح از (81/9) آزمون معناداری سطح

 ۀبر عدم وجود رابط مبنی (H0)صفر فرض ،رو نیا از است. تر بزرگ

تأیید  بالندگی سازمانیو  خانوادگی عزت نفسمعنادار بین مثبت و 

بیانگر عدم وجود  ،. نتایجشود می رد( H1)تحقیق فرض و شود یم

 با بالندگی سازمانی خانوادگی عزت نفسدار بین معنا مثبت و ۀرابط

مربوط به  یها دادهیل نتایج حاصل از تحلدیگر بررسی  .باشد یم

حاکی از آن است  و بالندگی سازمانی اجتماعی عزت نفسبین  ۀرابط

( در سطح R=88/9)آمده دست بهکه مقدار ضریب همبستگی 

 چون ؛(Sig=89/9)استفاقد معناداری آماری  ،P≤93/9معناداری 

( α=93/9)خطاپذیری سطح از( 89/9)آزمون معناداری سطح

 ۀمبنی بر عدم وجود رابط (H0)صفر فرض ،رو نیا ازاست.  تر بزرگ

 وتأیید  ،اجتماعی و بالندگی سازمانی عزت نفسعنادار بین ممثبت و 

مثبت  ۀنگر عدم وجود رابطبیا ،. نتایجشود می رد( H1)تحقیق فرض

نتایج  .باشد یم با بالندگی سازمانی اجتماعی عزت نفسو معنادار بین 

میانگین دو گروه نشان  ۀمقایس برای تی استیودنتآزمون آماری 

در بین  ،و ابعاد آن و بالندگی سازمانی عزت نفس نظر ازکه  دهد یم

 ،دیگر پژوهش ۀمعناداری وجود ندارد. یافت کارکنان مرد و زن تفاوت

 یها افتهیبالندگی سازمانی بود که  نظر اززنان و مردان  ۀمقایس

 ،بالندگی سازمانی نظر ازنشان داد بین کارکنان مرد و زن  پژوهش

 تفاوت معناداری وجود ندارد.

 و بالندگی سازمانی آنابعاد  و عزت نفس زن در کارکنان مرد و ۀبرای مقایس تی استیودنتنتایج آزمون  .4جدول 

 سطح معناداری Tمقدار  درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت متغیّر

 عزت نفس
 5۳/1 14/15 64 مرد

88۳ ۳9/8 91/9 
 61/1 98/18 33 زن

 تحصیلی عزت نفس
 22/5 21/23 64 مرد

88۳ ۳6/9 9۳/9 
 88/5 15/24 33 زن

 خانوادگی عزت نفس
 26/4 35/55 64 مرد

88۳ 36/9 28/9 
 81/4 91/55 33 زن

 اجتماعی عزت نفس
 93/3 95/53 64 مرد

88۳ 95/2 81/9 
 53/3 91/55 33 زن

 بالندگی سازمانی
 84/1 ۳8/38 64 مرد

88۳ 3۳/8 88/9 
 89/89 14/41 33 زن
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  یریگ جهینتبحث و 

و بالنهدگی   کلهی  عزت نفهس بین  ،های پژوهش بر اساس یافته

یکی از  به عنوانتحصیلی  عزت نفسسازمانی و همچنین بین 

مثبت و معنهاداری   ۀرابط ،و بالندگی سازمانی نفسعزت ابعاد 

 اسهمیت  کهوپر  ههای  یافتهه وجود دارد. نتایج ایهن پهژوهش بها    

(، لههی و 299۳)مههایر و همکههاران  (،8111)برانههدن(، 816۳)

 همکهاران سراواتی و  (،2994(، گاردنر و همکاران)299۳)فیسی

 نجّههارپور(، 85۳۳)پههور ، عسههکری(8514) بیابههانگرد ،(2985)

( و 8512)همکههاران، سههخراوی و (8518)زاده اسههتادی و تقههی

از سهوی   همسهو اسهت.  ( 8515)همکهاران وحدانی اسهدی و  

 عزت نفسخانوادگی و  عزت نفسدر این پژوهش بین  ،دیگر

مثبت و معناداری مشهاهده   ۀرابط ،اجتماعی و بالندگی سازمانی

این یافته، پژوهش و بررسی دیگهری یافهت    ۀبرای مقایس نشد.

و بالندگی سازمانی کارکنان مرد  عزت نفسنشد. همچنین بین 

ایهن یافتهه    ۀتفاوت معناداری مشاهده نشد. برای مقایسه  ،و زن

 دیگری یافت نشد.پژوهش  نیز

، بها توجهه بهه    5پژوهش و نتایج جدول  های یافتهبر اساس  .8

در پژوهش با میزان همبستگی  مطالعه مورداصلی  ۀتأیید فرضی

(39/9=R) ،عههزت نفههسچنههین عنههوان کههرد کههه  تههوان مههی ،

بهر  . آیهد  میمناسبی برای بالندگی سازمانی به شمار  ۀکنند تبیین

بالنهدگی   یدسهتیابی و ارتقها   برای شود میپیشنهاد  ،اساس این

سازمانی دانشگاه، اقدامات اساسهی در جههت توسهعه و رشهد     

 جمله ازدر منابى انسانی صورت گیرد.  شناختی روان متغیّراین 

 از ای گسترده ۀبالقو اقدامات ،کارکنان عزت نفس تقویت برای

 کهار  ،موفقیهت  ههای  فرصهت  اعتمهاد،  تأییهد،  هایفرایند طریق

 صورت گیرد. موقى به آموزش و عمل آزادی ،دار معنی

 یتحصهیلی در ارتقها   عزت نفهس با توجه به اهمیت باالی  .2

، بهه  (R=14/9) بهاال بالندگی سهازمانی بها ضهریب همبسهتگی     

در انتصههاب کارکنههان و همچنههین  شههود یمههمههدیران پیشههنهاد 

 ازیههن شیپههیههک  بههه عنههوانرا  مههذکور ۀمؤلفهه ،آنهههاارزشههیابی 

، مورد شناسایی قرار دهند و کارکنان را در جههت  یکارگمار به

مورد تشهویق و   ،الزم یها آموزشافزایش یادگیری سازمانی و 

 حمایت قرار دهند.

 کلهی  و بهه دلیهل اینکهه سهطح    پژوهش  یها افتهیبر اساس  .5

 و متوسه  بهوده   ،دانشگاه کارکنان در سازمانی بالندگی نمرات

 منظهور  بهه دههد،   قرار تأثیر تحت را آنها یور بهره تواند یم این

 یا نهه یزم شهود  مهی بالندگی سازمانی پیشنهاد  یتقویت و ارتقا

بسهتر مناسهبی را بهرای     دنه توان یمکه  ییها مؤلفهفراهم شود تا 

و فرصهت   ییشناسها د، نآور وجود بهرشد و بالندگی دانشگاه 

 د.شوفراهم  آنهابروز و ظهور 

 عزت نفهس  ۀمقایس برای استیودنت تی آماری آزمون نتایج .4

عزت  نظر از که دهد یم نشان و ابعاد آن در کارکنان مرد و زن،

آن در کارکنان مرد و زن تفاوت معناداری وجهود   ابعاد و نفس

دیگهر پهژوهش حهاکی از آن     ۀهمچنین یافته  (<93/9p) ندارد

 تفاوت سازمانی بالندگی ازنظر زن و مرد کارکنان است که بین

بهبهود   کهه   ازآنجها  بنابر این، ؛(<93/9p)ندارد وجود معناداری

، بهه  اسهت  عهزت نفهس  تصویر خود اولین گام برای باال بردن 

فردی  ،دندار خوداگر تصویری که از  شود میکارکنان پیشنهاد 

د کهه خهود را قهوی و    نه ضعیف و درمانهده اسهت، تمهرین کن   

 اقهت یل یبه و  ارزش یبه د. اگهر خهود را   نه ثمربخش تجسّهم کن 

د که ند که فردی ارزشمندن، تصویری در ذهن ایجاد کندندان یم

 خدمت مهمی به دیگران است. ۀمشغول ارائ

 قدردانی و رتشک

 یمال تیحما با که است یپژوهش از مستخرج مقاله نیا

 از بنابر این، ؛است شده انجام کردستان استان نور امیپ دانشگاه

 و یپژوهش محترم معاونت یمعنو و یماد یها تیحما

 یآور جمى و لیتکم امر در که دانشگاهاین  کارکنان نیهمچن

 قدردانی و تشکرصمیمانه  ،ما را یاری کردند ها پرسشنامه

 .نماییم یم
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