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علمی و  أتیهدر اعضای سازمان  -تناسب فردو فردی  هایارزش

 کارکنان دانشگاه قم

 3رضا جعفری هرندی، 4سوسن بهرامی

 14/10/89تاریخ پذیرش:  18/18/82تاریخ دریافت: 

 چکیده
یک سازمان دارای نظام ارزشی است و هر یک از نیروهای  بوده ومروزه نیروی انسانی منبع راهبردی سازمان ا

تناسب سازمانی به باورهای ذهنی افراد در مورد ، استخود  فردمنحصربهانسانی سازمان نیز دارای نظام ارزشی 

دارد. هدف مقاله حاضر تعیین رابطه چندگانه اشاره  سازمانیفرهنگشخصی با  هایارزشمیزان هماهنگی 

 ،تحقیق حاضر از نوع پژوهش توصیفی سازمان در دانشگاه است. -فردی با تناسب فرد هایارزشبین 

م و دانشگاه ق یهادانشکدهعلمی و کارکنان  أتیههمبستگی چندمتغیره بود. جامعه آماری شامل اعضای 

 هاآنایی استاندارد بودند که روایی و پای یهاپرسشنامه، تصادفی بود. ابزار تحقیق -یاطبقه گیرینمونهروش 

االتر علمی از حد متوسط ب أتیهای فردی اعض هایارزشمحاسبه گردید. نتایج نشان داد که میانگین نمرات 

ط و علمی در حد متوس أتیهسازمان اعضای  -میانگین نمرات تناسب فرد، و در کارکنان در حد متوسط بود

، قیتموف، قدرت) یفرد هایارزش یهامؤلفهبود. از طرفی بین نمرات  ترپاییندر کارکنان از حد متوسط 

 سازمان–فرد  تناسبسنت و امنیت( و ، برانگیختگی، لذت طلبی، همنوایی، گراییجهان، استقالل، خیرخواهی

ندگانه چرابطه  سازمان –و تناسب فرد  چهار سبک ارزشیرابطه مثبت و معناداری وجود داشت و نیز بین 

 مثبت و معناداری وجود داشت.
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 مقدمه

 موردنیازچون مهارت و رفتارهای  ییهاواژهامروزه نیازهای سازمان از منابع انسانی در قالب 

ت و این فرد اس هایارزش ریتأثرفتارهایی که تحت ، شودیمبرای تحقق اهداف سازمان بیان 

از ، و نظام ارزشی از یک سو هاارزش. دهندیمهستند که به رفتار فرد جهت  هاارزش

 هانساناو از سوی دیگر بر کیفیت زندگی  رندیپذیم ریتأثدیگر فرهنگ و اجتماع  یهاحوزه

فرد است  هایارزشاین  و گذارندیم ریتأث، و چگونگی رفتار و مناسبات و روابط با دیگران

اهداف ، فرد شخصیت گیریشکل، رفتار، انگیزش، آشکارا و یا ضمنی بر نگرش طوربهکه 

 نندهکمشخص هاانسانبه عبارتی ساختار ارزشی ، است تأثیرگذارکاری فرد و روابط 

 رفتارها و مفاهیمی را، افراداین در صورتی است که  رفتارهای فردی و اجتماعی است.

 مندبهرهخود  یهاآموختهاز این ، که در برخورد با مسائل رندیگیمگروهی یاد  صورتبه

گاه آن، و عملیات اجرایی هاارزشپس از برقراری ارتباط بین ، هاسازماندر  معموالً، شوندیم

وضعیت  . در اینکنندیمقلمرو بینشی افراد دست پیدا  نیترقیعمو  نیتریقوبه  هاسازمان

افراد  یلهوسبهو آنچه  شودیمبه مفهومی ارزشمند تبدیل ، دهدیموظایفی که یک فرد انجام 

، نو همکارا بیگی نیا) شودیمعملی درست و مهم تلقی  عنوانبه، ردیگیمسازمان انجام 

فردی و  هایارزشهدف این پژوهش بررسی رابطه چندگانه بین ، (. بر همین اساس0287

 .استسازمان در دانشگاه قم  -تناسب فرد

به ، درنیگیمخاصی از یکدیگر سبقت  یهاتیموقعاصولی راهنما در  عنوانبه هاارزش

ون جزئی از سیستم پویای متعارض در عنوانبهو  کنندیمکمک  هاتیموقعانتخاب رفتارها و 

به نیازها شبیه هستند و ، شوندیمناشی  هانگرشاز  هاارزشهمچنین . شوندیمما محسوب 

بر  هاارزشکه  کندیم( بیان 0809) 0روکیچ. آورندیمرفتارهای هدفمند را به وجود 

بر  کهدرحالی، کنندیمو افراد هدایت  هاتیموقعارند و ارزیابی فرد را از دبرتری  هاتیموقع

آلپورت (. 0280، ری و همکارانگ)عس گذارندیم ریتأثاو  درازمدتو  مدتکوتاهاهداف 

دگاه وی دی. است پذیرامکاندر ارتباط با شخصیت  هاارزش( باور داشت درک معانی 0801)

                                                           

1. Rokeach 
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زی که توسط چی عنوانبهانسان گرایانه در قضاوت نسبت به رفتار انسان داشت و شخصیت را 

 .ردیگیمدر نظر  شودیممشخص  هاشیگراعالیق و 

 رفتاری یا حالتی غایی یهاوهیش، اعتقاد پایدار عنوانبهرا  «ارزش»مفهوم ( 0822روکیچ ) 

فتار نسبت به شیوه مخالف آن ر، است قبولقابلیک موجود که از لحاظ شخصی یا اجتماعی 

یا حالت غایی موجود دیگر که برتری دارد تعریف کرده است. این تعریف از مفهوم ارزش 

 0وارتزمطابقت دارد. ش پردازاننظریهسایر  وسیلهبه شدهارائهتا حد زیادی با دیگر تعاریف 

روشن ساختن اصول و ( نیز ارزش را عبارت از هدف مطلوب با ابعاد مختلف که به 0887)

تعریف کرده است. تفاوت ، کندیمقواعد در زندگی اشخاص یا دیگر افراد جامعه کمک 

 کرده بندیدستهو همچنین اهداف را  هاارزشمهم این دو تعریف در این است که شوارتز 

اجتماعی ، فردی) قیعال هدف فراموقعیتی و بیانگر، یک ارزش، براساس نظریه شوارتز است.

اصول  عنوانبه، هر دو( شخص است که با توجه به حوزه انگیزشی و درجه اهمیتشیا 

 هارزشابا توجه به اینکه ، شوارتز اتیفرضبراساس  .کندیمراهنمای فرد در زندگی عمل 

 هاآن دهندهلیتشک هایارزشبنابراین ابعاد ارزشی و ، شوندیماهداف در نظر گرفته  مثابهبه

در خدمت ، ممکن است هایارزش، : نخستشوندیمهم تشخیص داده براساس سه مالک از 

 هارزشا، ممکن است ابزاری یا غایی باشند و سوم هاارزش، منابع فردی یا جمعی باشند. دوم

، یشناختتسیزیعنی نیازهای بشر )با ده بعد انگیزشی که برخاسته از سه نیاز ، ممکن است

 گریدیعبارتبه، در ارتباط باشند، اساسی و رفاهی( استنیازهای تعامل اجتماعی و نیازهای 

ی ناش شمولجهانشناختی هستند که از الزامات  یهاییبازنما هاارزش کهگفت  توانیم

 ،ارگانیسم() یشناختستیزاز: نیازهای  اندعبارتنیازهای بشر( این الزامات شوند )یم

جامعه برای بقا و رفاه  فشارهای اجتماعی، کنش متقابل(، تعامل) یفردتعامالت هماهنگ بین 

که از این سه نوع  ندمعتقد (7110همکاران )و  شوارتز (.0287، عباس پورو  )قاسمی گروه()

ارزشی  یهانوعکه  ده نوع ارزشی استخراج شده است، (شمولجهان) یجهاننیازمندی 

اجتماعی در مورد  باتث، همخوانی و هماهنگی، سالمت و ایمنی) 7امنیت عبارت بودند از:

                                                           

1. Schwartz 

2. security 
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اندیشه و استقالل عمل در انتخاب ) 0خود رهبری، (صیانت نفس، روابط با دیگران و خود

دستیابی به مقام و منزلت ) 7قدرت، (کنندهخلقکاوش کردن و خالق و ، ایجاد کردن، کردن

از طریق ، موفقیت شخصی) 2موفقیت، (اجتماعی و کنترل یا تسلط بر دیگران و منابع و پرستیژ

قویت رفاه تحفظ و ) 4خیرخواهی، (استانداردهای اجتماعی از طریق رعایت هاتیقابلشرح 

انگیزش ) 5گراییجهان، (هاستآنافرادی که فرد در تماس شخصی مستقیم و فراوان با 

، (اد و طبیعتفراه دیگر افمدار کردن( و حمایت از ر)، تحمل، تقدیر، درک کردن حاصل از

 یهاروهگدیگران یا سبب ناراحتی  احتماالًکه  ییهاتکانهیالت و اتم، اعمالعدم ) 0همنوایی

، تعهد، حتراما) 9سنت، (خوشی و احساس خوشنودی شخص) 2لذت طلبی، (شوداجتماعی 

، (آیین( فردمذهب )سنتی( یا ) از فرهنگحاصل  و عقاید هاآرمانپذیرش رسوم و 

یک زندگی مهیج و تازگی و نوخواهی ، الیتیک سطح ایده آل از فعحفظ ) 8برانگیختگی

 .دارند پویایی یرابطهو  انگیزشی متفاوت تأثیرات، این ده نوع ارزش. (و چالش در زندگی

که کل ساختار است  بر این ا( مبنهاارزش)تعارض بین  (7110همکاران )و  نظریه شوارتزدر 

، آمادگی در برابر تغییر ( شامل:باالتررده) یارزشدر چهار سبک  توانندیم هاارزش

 موعدرمج. این چهار سبک ارزشی رندیگیمخودافزایی قرار  و خودارتقایی، کاریمحافظه

هر طیف نیز خود دارای دو بعد است. در هر  کهطوریبه، دهندیمدو طیف اصلی را تشکیل 

قرار ، «یکارمحافظه»برابر ؛ در «رییتغآمادگی برای »نام به  ییهاقطبدوسر اولین طیف 

 .است «یخود رهبربرانگیختگی و » یهاارزششامل  «رییتغآمادگی برای »قطب . رندیگیم

ارض با دارند و در تع تأکیدکه به استقالل فکر و رفتار و تغییر  ییهاارزش، در این قطب

قطب یعنی ؛ دارند تأکیدحفظ رفتارهای سنتی و ثبات ، که به اطاعت ییهاارزش

                                                           

1. self direction 

2. power 

3. achievement 

4. benevolence 

5. universalism 

6. conformity 

7. hedonism 

8. tradition 

9. stimulation 
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است. با توجه به دو قطب این  «سنتهمرنگی و ، ایمنی» یهاارزشمل که شا «یکارمحافظه»

در  هارزشا «رییتغآمادگی برای » یعنیکه در قطب یکم؛  شودیماستنباط  گونهاین، محور

دن عالیق افراد برای دنبال کر زانندهیبرانگعامل  عنوانبه تواندیمارتباط با اموری هستند که 

طب دیگر ق هایارزشپذیرش تغییر باشند و این ارزش در برابر و متضاد با  درنتیجهذهنی و 

حفظ امنیت وضع موجود است. در دوسر دومین  منظوربهآن  هایارزشقرارمی گیرند که 

خود »قطب  ؛ کهردیگیمقرار  «ییخودافزا»برابر در  «ییارتقاخود » با عنوان ییهاقطب، قطب

 که به ییهاارزشدر این قطب . است« یرخواهیخجهانی بودن و » یهاارزششامل  «ییارتقا

د و در دارن تأکیدبرابر و اهمیت دادن به رفاه دیگران  یهاانسان عنوانبهپذیرش دیگران 

عنی قطب ی، دارند تأکیدکه به موفقیت شخصی و تسلط بر دیگران  ییهاارزشتعارض با 

 آمادگی»هم به  «ییگرالذت»، است «شرفتیپقدرت و » یهاارزشکه شامل  «ییخودافزا»

 (.0شکل ) مرتبط است «ییافزاخود »و هم  «رییتغبرای 

 
 (1992، شوارتز)روابط میان ابعاد محتوایی و ساختاری ارزشی  .1شکل 

 همنوایی

 لذت
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دور یک ساختار م، ارزشی یهاتیاولوالگوی کلی ارتباطات متعارض و سازگار در میان 

رقیب در جهات مختلف مرکز این ساختار  هایارزشکه  آوردیماز نظام ارزشی به وجود 

 اندداده. تحقیقات نشان رندیگیممکمل در مجاورت همدیگر قرار  هایارزشقرار دارند و 

و  یابیخودارز، قرار داده ریتأثو رفتار کارکنان را تحت  هانگرش، فردی هایارزشکه 

روانی شیدارند )اف سازمانی اهد استقراردر  یاعمدهکرده و نقش  متأثرارزیابی از دیگران را 

 (.0299، و همکاران

ه . هر چرودیممنابع سازمان به شمار  ترینمهمنیروی انسانی در هر سازمان جزء از طرفی 

 هاارزشان در این می .خواهد بود ترمثبتپیامدهای شغلی ، سازمان بیشتر باشد -فردتناسب 

انگیزش نیز نفوذ در ادراک ، و مبناهایی را برای درک نگرش هاهیپازیرا که ، اهمیت دارند

ه که ب شودیمعاملی ضروری تلقی  عنوانبهفردی  هایارزشو ماهیت  کندیمافراد ایجاد 

 .شودیمو منجر به اثربخشی سازمانی  گذاردیماثر  سازمانیفرهنگ

 قلی پوراست ) سازمان به تطابق میان خصوصیات فردی و سازمانی معطوف–تناسب فرد 

که  کندیمسازمان مشخص –اساسی تئوری تناسب فرد  طوربه (.0298، و همکاران

 اتیو خصوص هاویژگیوجود دارد که دارای پتانسیل سازگاری با  هاسازمان در هاییویژگی

 میزان یعنی عمومی تعریف در سازمان – فرد (. تناسب0287، افراد است )رواقی و همکاران

 تحلیل فردی و سازمانی سطح در سازمان –تناسب فرد  است. سازمان و فرد سازگاری

 با سانیان منابع کارکردهای که کندیم مشخص سازمانی سطح در وتحلیلتجزیه. گرددیم

 ندکیممختلف سازمانی حمایت  یهاتیصالحاع تناسب ارتباط داشته و از انو از یک هر

شغلی  یهنیزمدر سطح فردی نشانگر تناسب فرد با  وتحلیلتجزیه. (0888، 0)وربال و گلیند

 یوربهره، . اگر کارکنان از طریق سازمان در شغل خود ماهر گردند(0880، 7)کریستف است

سازمانی در سطح افزایش خواهد  هایمهارتو نیز  ابدییمکارکنان در سطح فردی افزایش 

ازمانی افزایش عملکرد س باعثکه سازمانی وجود دارد  یهاتیصالحبنابراین ارتباط ؛ یافت

 صیفتو کلی گیریجهت چهار برحسب سازمان –باید دانست که تناسب فرد . گرددیم

                                                           

1. Werbel & Gilliland 

2. Kristof 
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تناسب بین  (7 یشغلفرد و نیازهای  یهاییتواناو  هامهارت، تناسب بین دانش( 0: گرددیم

 هایارزش، تناسب بین تمایالت (2 تجدیدقوا یهاستمیس، ساختارهای سازمان، نیازهای فرد

تناسب بین شخصیت فرد و تصویر سازمان از  (4 یسازمان هایارزشفردی و فرهنگ با 

هستند  ذارتأثیرگ سازمان –تناسب فرد  عواملی بر شخصیت افرادی که مایل به کار درآیند

این  .گیرد قرار موردبررسی آن رفتاری پیامدهای و تناسب میان روابط هاآن براساس که

 هایارزش میان سازگاری عنوانبه را سازمان –تناسب فرد  :هاارزشاز:  اندعبارتعوامل 

 ،ممکن برای یگانگی هایشاخص همه بین و از کنندیم تعریف فرد هایارزش و سازمان

 فادهمورداست سازمان – فرد تناسب برای هاشاخص سایر از بیشتر سازمان –فرد  هایارزش

، 0نتماست )چ بسزایی اهمیت دارای خویشتن شناخت سازمانیفرهنگ در زیرا ردیگیم قرار

کی از ی عنوانبه هاارزشسازگاری ، هستند پایدار و ثابت اعتقادات نشانگر هاارزش .(0880

 هویت از نوعی دهندهنشان هاارزش .است سازمان –اصلی تئوری تناسب فرد  یهاشاخصه

 ادهایاعتق عنوانبه و کندیم تسهیل طشانیمح با را افراد سازگاری که هستند اجتماعی

، نابراینب؛ شوندیمهدایت نمایند؛ تعریف  را افراد نگرش تواندیم که یاشده درونی هنجاری

 معیاری برای عنوانبه، ارزشی موجود در سازمان یهاستمیسافراد و  هایارزشتطابق میان 

با  انهایشارزش. افرادی که ردیگیم مورداستفاده سازمان –درجه تناسب فرد  گیریاندازه

بهرامی و دارند )نسبت به کارشان  یترمثبتنگرش ، سازمان هماهنگ باشد هایارزش

 فرادا شخصیتی الگوهای میان سازگاری بر، تناسب از نوع این :شخصیت(. 0280، همکاران

 که است ر اینب تصور دیگرعبارتبهدارد.  تأکید ؛اندکرده استنباط سازمان از که تصویری و

 –و شخصیت یا فرهنگ سازمان نیز بر تناسب فرد  فرد شخصیت بین هماهنگی و سازگاری

و رهبران  گذارانبنیان، هاارزش دهندهنشاناهداف سازمان اهداف: . گذاردیم ریتأث سازمان

ا اهمیت بسیار کلیدی و ب هاسازمان. اهداف سازمان برای تعیین تناسب بین افراد و آن هستند

 تارهایساخ و هاستمیس با افراد نیازهای کاری: تناسب بین محیط (.7111، کریستف) باشندیم

سازمان  برای مؤثرینگرشی  و پیامدهای مثبت تواندیمی سازگار از نوع این. است سازمانی

                                                           

1. Chatman 



 

71 

 

 69 ، زمستان41شماره ، چهارمسال  فصلنامه

 آموزشی های رهبری و مدیریتپژوهش

و  هامهارت، افرادی که دانش: افراد یهاییتواناو  هامهارت، دانشبیاورد. به همراه 

تناسب و سازگاری بیشتری با شغل و نتایج کاری مثبت با آن ، مطلوبی دارند یهاییتوانا

 (.7114، 0باون و استروف) دارند

 با سازگاری برای موردنیاز سازمانی هایارزش یبر رو سازمان –تناسب فرد 

 تناسب برای تالش در ترتیب بدین. (0280، )بهرامی و همکاران. دارد تأکید سازمانیفرهنگ

هستند و نیز در تالش برای انتخاب و توسعه و  سازمانیفرهنگمان جهت ارزیابی ساز – فرد

 در ادامه بیان شده است: پیشینه تحقیق انگیزش کارکنان هستند.

فردی و سازمانی در بین  هایارزش( در بررسی رابطه میان 0299) شیروانی و همکاران

فردی  هایرزشاکارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان به این یافته دست یافتند که رابطه بین 

ه نتایج نشان دادند ک یطورکلبهفردی  هایارزش یبندرتبهشد و  دییتأو سازمانی بوده 

، تسن، خود رهبری، جهان خواهی، خیرخواهی، همرنگی، به ترتیب امنیت مراتبسلسله

عنوان ( تحت 0298) پژوهش ابزری و همکاران. قدرت و انگیختگی است، پیشرفت، لذت

به دست آمده  نتایج «یسازمانبر رفتار  سازمانیفرهنگ و سازمان –تناسب فرد  ریتأثبررسی »

میان  یبطهراقرار داد.  دییتأعلمی مورد  أتیهزمان را بر رفتار اعضای سا –تناسب فرد  ریتأث

 دهش داده نشان قوی یتا حد و مستقیم، نیز سازمان –و تناسب فرد  سازمانیفرهنگنوع 

فردی و سازمانی از دیدگاه دبیران و  هایارزشجایگاه بررسی ( در 0280) مهدی نژاداست. 

مدیران و معلمان مدارس  هایارزشمدیران مقطع متوسطه نشان داد که یک سنخیت بین 

ت رضای باعثشخص و سازمانی در کارمندان  هایارزشسازگاری بین ، متوسطه وجود دارد

 با سازمان –تناسب فرد  یرابطه» یبررس( در 0280) بهرامی و همکاران. شودیمشغلی 

سازمان ب تناس یهامؤلفهمیزان  ند کهنشان داد «هامارستانیبی پرستار مدیران شغلی رضایت

ضریب همبستگی بین تناسب فرد  ومتوسط بوده  ( در مدیران کمتر از حدهاارزشاهداف و )

 پژوهش قاسمی پور و عباساست.  بوده مثبت و معنادار مدیران در شغلی رضایت و سازمان –

 هایارزشجنسیتی در ابعاد محتوایی و ساختاری  یهاتفاوت»عنوان ( تحت 0287پور )

                                                           

1. Bowen & Ostroff 
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زنان در مقایسه با مردان نمرات باالتری در بعد محتوایی ارزشی  دهدیمنشان  «یانسانبنیادی 

مردان به نسبت زنان نمره باالتری در  کهدرحالینگری دارند  شمولجهانپیشرفت و ، سنت

 هایارزشرابطه بررسی ( در 0287همکاران )سازه ارزشی قدرت کسب کردند. بیگی نیا و 

 هایارزشه ک ندشرکت آلومینیوم نشان داد ،فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان

بطه وجود رادارد و نیز رابطه مثبت و معنادار  موردمطالعهفردی با تعهد سازمانی کارکنان 

چتمن است.  سازمانی بوده هایارزشفردی کارکنان با  هایارزشمثبت و معنادار بین 

یرا ز، هاستشارز( مدعی است که شکل اصلی یگانگی توافق و سازگاری بین 0880)

شکیل را ت سازمانیفرهنگبادوام و پایدار هستند و اجزای اصلی و  نسبتاًبنیادی و  هاارزش

 هایارزشسازمان سازگاری بین –تناسب فرد ، (7115همکاران )کریستف و  ازنظر. دهندیم

نشان دادند مردان به نسبت به در تحقیقی  (7117) 0نا و داکیت. است سازمانیفرهنگفرد و 

تیپسی و  .اهمیت بیشتری قائل هستند «آمادگی برای تغییر»زنان برای بعد ساختاری ارزشی 

فردی با افزایش رضایت کارکنان و تجربیات  هایارزش( نشان دادند که بین 7117) 7بارلت

( نشان داد که 7114) 2در سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است. ورپالکن هاآن

ل خودمختاری و استقال، روابط انسانی اعتماد، فردی هایارزشرابطه مثبت و معناداری بین 

( نشان دادند که بین 7101) 4شغلی کارکنان در سازمان وجود داشته است. می یر و همکاران

ابطه ر سازمانی و افزایش پیامدهای رفتاری و نگرشی کارکنان هایارزشفردی و  هایارزش

 مثبت و معناداری وجود داشته است.

خود ، یتامن، سنت، فردی در این تحقیق هایارزش یهامؤلفه، با توجه به ادبیات تحقیق

ر نظر د برانگیختگی و لذت، همنوایی، یشمولجهان، خیرخواهی، موفقیت، قدرت، رهبری

 ،متغیرهای مستقل، شودیمکه در مدل مفهومی تحقق دیده  گونههمان. اندشدهگرفته 

 سازمان هستند. -فردی و متغیر وابسته تناسب فرد هایارزش گانهده یهامؤلفه

 

                                                           

1. Na Duckitt 

2. Tepeci & Barlett 

3. Verplanken 

4. Meyer et al: 
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 مدل مفهومی تحقیق .4شکل 

 :گرددیمزیر پیشنهاد  یهاهیفرض، بر اساس مدل مفهومی تحقیق

بطه را، در دانشگاه سازمان –فردی و تناسب فرد  هایارزشبین  :تحقیق فرضیه اصلی

 وجود دارد.معناداری 

 اند از:عبارت تحقیق فرعی یهاهیفرض

 رابطه وجود دارد. دانشگاه در سازمان –تناسب فرد  وبین امنیت  :0 یفرعفرضیه 

 .دارد وجود رابطه دانشگاه در سازمان –تناسب فرد  وبین خود رهبری : 7 یفرعفرضیه 

 رابطه وجود دارد. دانشگاه در سازمان –تناسب فرد  وبین قدرت  :2 یفرعفرضیه 

 رابطه وجود دارد. دانشگاه در سازمان –فرد  و تناسب موفقیتبین  :4 یفرعفرضیه 

 رابطه وجود دارد. دانشگاه در سازمان –تناسب فرد  و خیرخواهیبین  :5 یفرعفرضیه 

 دانشگاه رابطه وجود دارد. دران سازم –تناسب فرد  و گراییجهانبین  :0 یفرعفرضیه 

 رابطه وجود دارد. دانشگاه در سازمان –تناسب فرد  و بین همنوایی :2 یفرعفرضیه 

 رابطه وجود دارد. در دانشگاه سازمان –تناسب فرد  لذت طلبی وبین : 9 یفرعفرضیه 

 رابطه وجود دارد. دانشگاه در سازمان –تناسب فرد  سنت وبین : 8 یفرعفرضیه 

 دارد. وجود رابطه دانشگاه در سازمان –تناسب فرد  و برانگیختگیبین : 01 یفرعفرضیه 

 رزشهای فردیا
 امنیت

 سنت

 همنوایی

 خیرخواهی

 جهان گرایی

 قدرت

 موفقیت

 لذت طلبی

 خود رهبری

 برانگیختگی

 سازمان -تناسب فرد

مالحظه 

 کاری

 خودارتقایی

خودافزایی

برای آمادگی 

 تغییر
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دگانه چن رابطه در دانشگاه سازمان –تناسب فرد  و چهار سبک ارزشی: بین 00فرضیه فرعی 

 وجود دارد. معناداری

 روش 

توصیفی از نوع ، هاداده یآورجمعروش  ازنظرکاربردی و ، ماهیت ازنظراین پژوهش 

لیه کجامعه آماری این پژوهش شامل  همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است.

 هاآنبود که تعداد  0280دانشگاه قم در سال  یهادانشکدهکارکنان علمی و  أتیهاعضای 

جم متناسب با ح یاطبقهتصادفی ، در این پژوهش گیرینمونهروش  نفر بوده است. 022

نمونه  عنوانبهنفر  741آماری بود. برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 

 انتخاب گشتند.

𝑛 =
𝑧2pq

d2

1+
1

N
(

z2pq

d2 −1)
 𝑛 =

(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2

1+
1

633
(

(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2 −1)
= 240 

 

 :در ادامه بیان شده است متغیرها گیریاندازهابزار 

مدل  فردی براساس هایارزشپرسشنامه مطالعه از  نیدر ابرای سنجش متغیرهای تحقیق  

راساس بسازمان –پرسشنامه تناسب فرد و نیز  بسته پاسخ سؤال 41( در قالب 0887) شوارتز

بسته  سؤال 57سازمان در قالب –( پرسشنامه تناسب فرد 2005)و همکاران  مدل کریستف

از روایی  هاپرسشنامه. جهت سنجش روایی تنظیم شد لیکرت یادرجه 5پاسخ در مقیاس 

با روش  هامهپرسشناقرار گرفت. برای میزان پایایی  دییتأمحتوایی و صوری استفاده و مورد 

( 0درصد باالتر بوده است. در جدول ) 21 آستانهاز  شد ومحاسبه  ضریب آلفای کرونباخ

 به نمایش گذاشته شده است. هاآنکرونباخ  آلفایو  هاپرسشنامهاز اجزای  یاخالصه
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 کرونباخ آلفایاز طریق محاسبه  هاپرسشنامهپایایی  .1جدول 

 نوع متغیر متغیر
تعداد 

 سؤاالت

کرونباخ  آلفای

 امتغیره تکتک

 کرونباخ آلفای

 سؤاالتکل 

 28/1 5 مستقل امنیت

90/1 

 25/1 4 مستقل خود رهبری

 20/1 2 مستقل قدرت

 22/1 4 مستقل موفقیت

 28/1 4 مستقل خیرخواهی

 97/1 0 مستقل گراییجهان

 24/1 2 مستقل همنوایی

 91/1 4 مستقل لذت طلبی

 29/1 4 مستقل سنت

 21/1 2 مستقل برانگیختگی

 20/1 2 وابسته دانش

81/1 

 24/1 5 وابسته ویژگی شغلی

 80/1 8 وابسته مهارت

 99/1 00 وابسته عالیق

 27/1 4 وابسته شخصیت

 22/1 8 وابسته اهداف

 98/1 00 وابسته هاارزش

و در دو سطح آمار  SPSS(21) افزارنرمبا استفاده از  هاداده وتحلیلتجزیهجهت 

طی انحراف معیار و ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون( و استنبا، میانگین، توصیفی )درصد

 تحلیل واریانس و رگرسیون چندمتغیره( استفاده گردید.، t)آزمون 

 هاافتهی

درصد از  02درصد مرد بودند.  44علمی زن و  أتیهدرصد اعضای  50 نتایج نشان داد که

سال سابقه  01تا  0درصد بین  22درصد آنان استادیار و  58، بودند 41تا  20سن اعضا بین 

 9/54 .اندبوده مرددرصد  20و  زندرصد پاسخگویان  08 . در کارکناناندداشتهخدمت 
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 5/42، درصد دارای مدرک تحصیلی لیسانس 5/40بوده و  41تا  20بین سن  آنان درصد

 .اندداشته سابقه خدمت سال 01تا  0درصد بین 

ای فردی در بین اعض هایارزشنشان داد که در حالت کلی میانگین  هاافتهی 7جدول در 

ت علمی موفقی أتیهدر اعضای  هامؤلفهعلمی از حد متوسط باالتر هستند و از بین  أتیه

از طرفی در حالت کلی ، ( داشته05/7( و همنوایی کمترین میانگین )57/4باالترین میانگین )

ترین سنت باال، هامؤلفهمتوسط و از بین  در حدفردی در بین کارکنان  هایارزشین میانگ

 ( بوده است.05/7کمترین میانگین ) یخود رهبر( و 80/2میانگین )

 آن یهامؤلفهفردی و  هایارزشمیانگین و انحراف معیار  .4جدول 

 انحراف معیار میانگین جامعه فردی هایارزش یهامؤلفه

 امنیت
 200/1 10/4 علمی أتیهاعضای 

 214/1 12/2 کارکنان

 خود رهبری
 420/1 02/2 علمی أتیهاعضای 

 800/1 15/7 کارکنان

 قدرت
 217/1 01/4 علمی أتیهاعضای 

 210/1 42/7 کارکنان

 موفقیت
 211/1 57/4 علمی أتیهاعضای 

 298/1 24/7 کارکنان

 خیرخواهی
 729/1 72/7 علمی أتیهاعضای 

 042/1 01/7 کارکنان

 گراییجهان
 240/1 21/7 علمی أتیهاعضای 

 058/1 04/7 کارکنان

 همنوایی
 998/1 09/7 علمی أتیهاعضای 

 220/1 02/7 کارکنان

 لذت طلبی
 201/1 09/4 علمی أتیهاعضای 

 415/1 98/2 کارکنان

 سنت
 242/1 22/4 علمی أتیهاعضای 

 229/1 09/2 کارکنان

 910/1 75/7 علمی أتیهاعضای  برانگیختگی
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 انحراف معیار میانگین جامعه فردی هایارزش یهامؤلفه

 950/1 08/7 کارکنان

 کل
 429/1 45/2 علمی أتیهاعضای 

 500/1 10/2 کارکنان

ین سازمان در ب -نشان داد که در حالت کلی میانگین تناسب فرد هاافتهی 2جدول در 

ن دانش باالتری، علمی أتیهدر اعضای  هامؤلفهعلمی در حد متوسط و از بین  أتیهاعضای 

از طرفی در حالت کلی میانگین ، ( داشته25/7( و اهداف کمترین میانگین )02/4میانگین )

عالیق ، اهمؤلفههستند و از بین  ترپایینسازمان در کارکنان از حد متوسط  -تناسب فرد

 ( بوده است.04/7( و ویژگی شغلی کمترین میانگین )05/7باالترین میانگین )

 آن یهامؤلفهسازمان و  -گین و انحراف معیار تناسب فردمیان .3جدول 

 انحراف معیار میانگین جامعه سازمان -تناسب فرد یهامؤلفه

 دانش
 451/2 02/4 علمی أتیهاعضای 

 518/1 72/7 کارکنان

 ویژگی شغلی
 429/1 40/2 علمی أتیهاعضای 

 902/1 04/7 کارکنان

 مهارت
 200/1 27/4 علمی أتیهاعضای 

 582/1 09/7 کارکنان

 عالیق
 410/1 29/2 علمی أتیهاعضای 

 581/1 05/7 کارکنان

 شخصیت
 029/1 47/7 علمی أتیهاعضای 

 210/1 20/7 کارکنان

 اهداف
 049/1 25/7 علمی أتیهاعضای 

 521/1 41/7 کارکنان

 هاارزش
 510/1 02/2 علمی أتیهاعضای 

 007/1 54/7 کارکنان

 کل
 572/1 15/2 علمی أتیهاعضای 

 509/1 45/7 کارکنان
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 وردبررسیمهمبستگی پیرسون  آزمونفرضیات تحقیق با استفاده از  4در ادامه در جدول 

 قرار گرفته است.

 سازمان -فردی و تناسب فرد هایارزش یهامؤلفهبین  معنادارنتایج آزمون وجود رابطه  .2جدول 

 نتیجه آزمون معناداریسطح  ضریب همبستگی روابط موجود در مدل

 فرضیه اصلی دییتأ 111/1 274/1 سازمان –فردی و تناسب فرد  هایارزشبین 

 0فرضیه  دییتأ 118/1 097/1 سازمان –تناسب فرد  وبین امنیت رابطه معنادار 

 7فرضیه  دییتأ 117/1 044/1 سازمان –تناسب فرد  و خود رهبریبین رابطه معنادار 

 2فرضیه  دییتأ 110/1 079/1 سازمان –تناسب فرد  وبین قدرت رابطه معنادار 

 4فرضیه  دییتأ 111/1 205/1 سازمان –فرد  و تناسب موفقیتبین رابطه معنادار 

 5فرضیه  دییتأ 112/1 007/1 سازمان –تناسب فرد  و خیرخواهیبین رابطه معنادار 

 0فرضیه  دییتأ 111/1 044/1 ناسازم –تناسب فرد  و گراییجهانبین رابطه معنادار 

 2فرضیه  دییتأ 102/1 771/1 سازمان –تناسب فرد  و بین همنواییرابطه معنادار 

 9فرضیه  دییتأ 112/1 751/1 نسازما –تناسب فرد  لذت طلبی وبین رابطه معنادار 

 8فرضیه  دییتأ 111/1 008/1 سازمان –تناسب فرد  سنت وبین رابطه معنادار 

 01فرضیه  دییتأ 110/1 208/1 سازمان –تناسب فرد  و برانگیختگیبین رابطه معنادار 

 که ضریب همبستگی بین فرضیه اصلی رابطه شودیممالحظه  4با توجه به جدول 

و سطح  r=274/1دانشگاه قم برابر  یهادانشکدهدر  سازمان –فردی و تناسب فرد  هایارزش

مان ساز –فردی و تناسب فرد  هایارزشبنابراین بین دو متغیر ، است p=111/1 یمعنادار

سطح ، شودیممشاهده  4که در جدول  طورهمانهمبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. 

، است( 15/1) یخطااز سطح  ترکوچک، فرعی تحقیق یهاهیفرضمعناداری برای همه 

گاه قم در دانش سازمان –اسب فرد و تنفردی  هایارزش یهامؤلفهنتیجه گرفت بین  توانیم

ضرایب همبستگی به دست آمده برای همه روابط  ازآنجاکهرابطه معناداری وجود دارد و 

 هستند. مثبت() میمستق

 یعلم أتیهاعضای در  سازمان–تناسب فرد و  ارزشی یهاسبکبین  چندگانهرگرسیون خالصه  .5جدول 

(R) نییتعضریب  همبستگی چندگانه بیضر (7R) F سطح معناداری 

905/1 004/1 15/49 111/1 



 

78 

 

 69 ، زمستان41شماره ، چهارمسال  فصلنامه

 آموزشی های رهبری و مدیریتپژوهش

تشخیص درجه آزادی در سطح  97و  4محاسبه شده با  Fمقدار  که دهدیمنشان  5جدول 

(15/1  =α از مقدار بحرانی جدول )رد و تناسب ف ارزشی یهاسبکاست. لذا بین  تربزرگ

 .وجود دارد قم دانشگاه در یمعنادار یچندگانهعلمی رابطه  أتیهدر اعضای  سازمان –

 4/00بنابراین  است 004/1 شدهاصالحو ضریب تعیین  905/1ضریب همبستگی چندگانه 

 یهابکستحت تأثیر  سازمان–تناسب فرد  هایشاخصدرصد از تغییرات مربوط به واریانس 

 است. ارزشی

 علمی أتیهاعضای در  سازمان–تناسب فرد  هایشاخصبا  ارزشی یهاسبکاز  هرکدامرابطه بین  .1جدول 

 هاشاخص

 متغیرها

β Βeta obt سطح معناداری 

 111/1 002/04 - 980/7 مقدار ثابت

 117/1 052/0 259/1 029/1 آمادگی در برابر تغییر

 112/1 272/0 750/1 042/0 کاریمحافظه

 111/1 100/2 425/1 089/0 خودارتقایی

 111/1 120/7 410/1 091/0 خودافزایی

، 259/1 انسازم–تناسب فرد و  مادگی در برابر تغییرضرایب بتا بین آ 0اساس جدول  بر

 سازمان–تناسب فرد و  خودارتقاییبین ، 750/1 سازمان–تناسب فرد و  کاریمحافظهبین 

 اندبودهکه همگی معنادار  بوده 410/1 سازمان–تناسب فرد و  خودافزاییبین ، 425/1

(111/1 =P)  وانتیموجود دارد و  نیبشیپو رابطه خطی معناداری بین متغیرهای مالک و 

 زیر نشان داد: صورتبهرا  ینیبشیپمدل 

Y= 7/980+ 1/ 029X0+0/042 X7+1/ 089X2+1/ 091X4 

 کارکناندر  سازمان–تناسب فرد و  ارزشی یهاسبکبین  چندگانهرگرسیون خالصه  .7جدول 

(R) نییتعضریب  همبستگی چندگانه بیضر (7R) F سطح معناداری 

207/1 510/1 82/20 111/1 

درجه آزادی در سطح  025و  4محاسبه شده با  Fمقدار  که دهدیمنشان  2جدول 

و  ارزشی یهاسبکاست. لذا بین  تربزرگ( از مقدار بحرانی جدول α=  15/1تشخیص )
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 وجود دارد قم دانشگاه در یمعنادار یچندگانهدر کارکنان رابطه  سازمان –تناسب فرد 

(111/1  =P ضریب همبستگی چندگانه .)است 510/1 شدهاصالحو ضریب تعیین  207/1 

حت ت سازمان–تناسب فرد  هایشاخصدرصد از تغییرات مربوط به واریانس  1/50بنابراین 

 است. ارزشی یهاسبکتأثیر 

 کارکناندر  سازمان–تناسب فرد  هایشاخصبا  ارزشی یهاسبکاز  هرکدامرابطه بین  .2جدول 

 هاشاخص

 متغیرها

β Βeta obt سطح معناداری 

 111/1 789/00 - 270/7 مقدار ثابت

 111/1 270/0 102/1 182/1 آمادگی در برابر تغییر

 111/1 170/2 775/1 057/0 کاریمحافظه

 110/1 100/7 105/1 019/1 خودارتقایی

 112/1 120/7 010/1 008/1 خودافزایی

، 102/1 انسازم–تناسب فرد و  مادگی در برابر تغییرضرایب بتا بین آ 9اساس جدول  بر

 سازمان–تناسب فرد و  خودارتقاییبین ، 775/1 سازمان–تناسب فرد و  کاریمحافظهبین 

 = p)اند بودهکه همگی معنادار  بوده 010/1 سازمان–تناسب فرد و  خودافزاییبین ، 105/1

دل م توانیموجود دارد و  بینپیشو رابطه خطی معناداری بین متغیرهای مالک و  (0.000

 زیر نشان داد: صورتبهرا  بینیپیش

Y= 7/270+ 1/ 182X0+0/057 X7+1/ 019X2+1/ 008X4 

برحسب  سازمان–تناسب فرد  هایشاخصفردی با  هایارزش یهامؤلفه اما مقایسه

مشاهده شده در  Fنشان داد که  (MANOVA)مشخصات دموگرافیک بر اساس آزمون 

علمی با مرتبه  أتیهدر اعضای  کهطوریبه، شده مشاهدهمعناداری تفاوت  15/1سطح 

 20 ارکنانهمچنین در ک، دانشیاری بیشتر از استادیار بوده و در اساتید مرد بیشتر از زن بوده

بیشتر از کارکنان  سال بوده و نیز در کارکنان مرد 21ارکنان کمتر از بیشتر از کسال  41تا 

 زن بوده است.
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 یریگجهینتبحث و 

فرهنگی و اجتماعی و نحوه تعامالت افراد را مشخص  تأثیرات، ازهاین، فردی هایارزش

ارزشی فرد را نسبت به حرفه و نسبت به  گیریجهتو در ضمن زیربنای  ندینمایم

ا ب هایشانارزشافرادی  وقتیدر حقیقت . کنندیمدر کل زندگی مشخص  شیهاارزش

تناسب  .نسبت به کارشان دارند یترمثبتنگرش و افکار ، سازمان هماهنگ باشد هایارزش

 اب فرد چگونگی به ؛کندیم حکایت هاسازمان و افراد بین هماهنگی از سازمان –فرد 

 سازمان –و وقتی سخن از تناسب فرد  شودیمسازمان مربوط  تیمأموراهداف و ، هاارزش

، اهداف، هاارزشفرد با  هایارزشو  هانگرش، شخصیت سازگاری، دیآیم میان به

 .شودیممقایسه و سنجیده ، و فرهنگ سازمان هاهیرو، ساختارها

 علمی از حد متوسط أتیهفردی اعضای  هایارزش نمراتمیانگین نشان داد که  هاافتهی

خیت بین یک سن پژوهشی که نشان داد یهاافتهیباالتر و در کارکنان در حد متوسط بود با 

شخص و  هایارزشسازگاری بین و  مدیران و معلمان مدارس وجود دارد هایارزش

همسوست.  باًیتقر، (0280، مهدی نژاد) شده رضایت شغلی باعثسازمانی در کارمندان 

لمی در حد ع أتیهسازمان در بین اعضای  -میانگین تناسب فرد نشان داد که هاافتهی همچنین

وهشی که نشان پژ یهاافتهی. نتایج تحقیق با ترندنییپامتوسط و در کارکنان از حد متوسط 

( در مدیران پرستاری کمتر از حد هاارزش)اهداف و  تناسب سازمان یهامؤلفهمیزان  داد

 همسوست. باًیتقر، (0280، مکارانبهرامی و ه) متوسط بوده

در  زمانسا –و تناسب فرد فردی  هایارزش یهامؤلفه نشان داد که بین هاافتهیاز طرفی 

ضرایب همبستگی به دست آمده برای همه  ازآنجاکهدانشگاه رابطه معناداری وجود دارد و 

ضای در اع سازمان –و تناسب فرد  چهار سبک ارزشیروابط مثبت و معنادارند و نیز بین 

درصد از تغییرات مربوط به  4/00و  داری وجود داردامعن یچندگانهعلمی رابطه  أتیه

 یهاسبکتحت تأثیر علمی  أتیهدر اعضای  سازمان–تناسب فرد  هایشاخصواریانس 

ه در کارکنان رابط سازمان –و تناسب فرد  چهار سبک ارزشیهمچنین بین  است. ارزشی

درصد از تغییرات مربوط به واریانس  50و  وجود دارد دانشگاه درداری امعن یچندگانه
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تایج ن است. ارزشی یهاسبکتحت تأثیر در کارکنان  سازمان–تناسب فرد  هایشاخص

 –ب فرد و تناس سازمانیفرهنگنوع  بینرابطه  پژوهشی که نشان داد یهاافتهیتحقیق با 

با ، (0298، ابزری و همکاران)است  شده داده نشان قوی یتا حد و مستقیم، نیز سازمان

ر رابطه مثبت و معنادا موردمطالعهفردی با تعهد سازمانی کارکنان  هایارزشپژوهشی که 

ازمانی س هایارزشفردی کارکنان با  هایارزشوجود رابطه مثبت و معنادار بین داشته و نیز 

فردی با افزایش رضایت  هایارزشبین و با پژوهشی که  (0287، بیگی نیا و همکاران) بوده

 ،در سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود داشته )تیپسی و بارلت هاآنکارکنان و تجربیات 

، مادروابط انسانی اعت، فردی هایارزشرابطه مثبت و معناداری بین  با پژوهشی که ( و7117

با  ( ونیز7114، کنخودمختاری و استقالل شغلی کارکنان در سازمان وجود داشته )ورپال

سازمانی و افزایش پیامدهای رفتاری و  هایارزشفردی و  هایارزشبین پژوهشی که 

، (7101، می یر و همکاران) نگرشی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است

 همسوست. باًیتقر

علمی و کارکنان  أتیهدر اعضای  سازمان–تناسب فرد فردی با  هایارزش اما مقایسه

ی که مردان به نسبت زنان نمره باالتری در سازه ارزش یهاافتهینتایج تحقیق با  معنادار بوده و

مردان نسبت به  که یهاافتهیو نیز با ( 0287، قاسمی پور و همکارانکردند )قدرت کسب 

، نا و داکیت) اهمیت بیشتری قائل هستند آمادگی برای تغییرو  زنان برای بعد ساختاری ارزشی

 همسوست. باًیتقر، (7117

 پیشنهادها

 قویتت را یسازمانتیهو تواندیم سازمانی اعضای یهیکل بین در مشترک هایارزش داشتن

 و نتخابا برای تالش در نیز وگردد  سازمانیفرهنگر کلیدی برای تشکیل عنص و نماید

 نوانعبهسازمان را –تناسب فرد ، هاارزش. سازگاری هستند کارکنان انگیزش و توسعه

گاه دانش نظیر. در سازمانی شودیمفرد تعریف  هایارزشسازمان و  هایارزشسازگاری میان 

نظام ارزشی حاکم بر ، که نقش اساسی در پرورش نیروهای انسانی ماهر و متخصص دارد

فردی نقش مهمی  هایارزش. سازمان و نظام ارزشی افراد از اهمیت خاصی برخوردار است
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نسبت به احتیاجات فردی و روش برآورده  و شناختحفظ آن ، شخصیت یریگشکلدر 

ردی ف ازرفتارهای آنان اعم  کنندهمشخص هاانسان. ساختار ارزشی کندیمایفا  هاآنکردن 

ه باورهای ب، میگویمگفت که وقتی از تناسب سازمانی سخن  توانیمپس . و اجتماعی است

 .کندیماشاره  سازمانیفرهنگشخصی با  هایارزشد در مورد میزان هماهنگی ذهنی افرا

اما ابعاد  ،استفاده کردند یسازمفهومسازمان را برای –محققان ابعاد مختلفی از تناسب فرد 

درباره ، هاارزشو اهداف بیشتر از سایر ابعاد به کار رفته است؛ زیرا افراد بر اساس  هاارزش

یط الزمه سازگاری و تناسب با مح، بنابراین؛ کنندیمقضاوت  موردقبولو رفتار  هاتیموقع

 .هاستارزشمخوانی دستیابی به ه، کار

 منابع

 و سازمان –تناسب فرد  ریتأثبررسی . (0298) .عباس، مهدی و حق، مهدی؛ عباسی، ابزری
 .71-0، (7)04، ایران در مدیریت هایپژوهش، سازمانی رفتار بر سازمانیفرهنگ

 ،تئوری) یانسانمنابع  کیاستراتژمدیریت . (0280) سعید، رجایی پور و سوسن، بهرامی
 .اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .چاپ اول، تحقیق و عمل(

رابطه تناسب  .(0280سمیه )، سمیه و شفیعی، صفدری احمدرضا؛، رئیسی سوسن؛، بهرامی

ی شهر منتخب آموزش یهامارستانیبیت شغلی مدیران پرستاری سازمان با رضا–فرد 

 .0174-0120، (2)8، مدیریت اطالعات سالمت .اصفهان

 هایارزشرابطه . (0287) علیرضا، احمد و عاشوری زاده، عبدالرضا؛ سرداری، بیگی نیا
آلومینیوم المهدی استان ، فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت

 .08-40، (7)02، مدیریت در ایران هایپژوهش .هرمزگان

 (.0299) درضایحم، عریضیو  سید جالل، نجم السادات سید کمال؛، لیال؛ علوی، شیروانی

فردی و سازمانی در بین کارکنان شرکت پاالیش و  هایارزشبررسی رابطه میان 

 .070-012، 8، مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت .پخش نفت اصفهان

 هایارزش یبندتیاولو .(0280ابوالقاسم )، حمیدرضا و نوری، آزاده؛ عریضی، ریگعس

 .9-0، (0)2، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری .فردی پرستاران
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جنسیتی در ابعاد محتوایی و  یهاتفاوت. (0287سمیه )، یداله و عباس پور، قاسمی پور

 .015-85، (9)7، معاصر شناسیروان. بنیادی انسانی هایارزشساختاری 

سازمان –تبیین تناسب فرد . (0298) .شاپور، مژگان و شرافت، آرین؛ روشن نژاد، قلی پور

، بردیاندیشه مدیریت راه .در بیگانگی از کار و پیوند کاری اثرگذارعاملی  عنوانبه

4(0) ،718-778. 

فردی و سازمانی از دیدگاه دبیران و مدیران  هایارزشجایگاه . (0280) .ولی، مهدی نژاد

 .009-052، (2)2، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی .مقطع متوسطه

–تناسب فرد  .(0287) .مسعود، آیدین و صالحی، لیدا؛ آرین خصال، حمید؛ شمس، رواقی

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  یهامارستانیبسازمان و تعهد سازمانی کارکنان 

 .00-0، (4)7، مدیریت اطالعات سالمت، تهران
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