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 چکیده

ي عملکددرد مددذیران مددذارق در مقطدد  متًسددطٍ  یبددا سددهب رَهددرَددذت تحقیددض حارددر بررسددی رابطددٍ سددالمت سددازماوی  

. بدرای ایده مىردًر سدالمت سدازماوی مدذارق بدر اسداق ورریدٍ رارسددًوس در          باشدذ  مدی آمدًز  ي ردرير  شُرسدتان مُابداد     

مراعددات، سدداهت دَددی،  گ سددازماویادی سددازماوی گیگدداوگی وُددادیت، سددالمت سددط  اداری   سددٍ بعددذم سددالمت سددط  وُدد 

ريحیدٍ ي تاکیدذ علمدیت تعریدد ي در ایده راسدتا سدٍ فرردیٍ         گ سدازماوی حمایت مىداب  ي وفدًر مدذیرت، سدالمت سدط  فىدی       

کددٍ  شددذبا مددیاصدلی ي َفددت فررددیٍ فرعدی تىرددیت شددذٌ اسدت.  امعددٍ آمدداری تحقیددض حاردر مددذیران مقددا   متًسدطٍت      

وفر است. بدٍ علدت محدذيد بدًدن تعدذاد  امعدٍ آمداری، از ري  سرشدماری اسدتفادٌ شدذ. بدٍ عهدارتی کد                210تعذاد آوُا 

، بدرای رایدایی   باشدذ  مدی  امعٍ آماری بدٍ عىدًان ومًودٍ آمداری در وردر  رفتدٍ شدذ. ابدسار  مد  آمدری ا العدات ررسشدىامٍ             

ي ررسشددىامٍ  31/0ٍ رددریپ رایددایی ررسشددىامٍ سددالمت سددازماوی ابدسار سددىاز از آزمددًن آلفددای کريوهددا  اسددتفادٌ شددذ کد  

بدرآيرد شددذٌ اسدت. کدٍ رددج از سدىاز ريایددی ي رایدایی آوُدا در اهتیددار ومًودٍ آمداری  ددرار  رفدت. رددج از           35/0 عملکدرد 

ٍ  م  آيری  آمداری تًصدیفی ي اسدتىها ی تاسیدٍ ي تحلید  شدذ. ي        َدای  ري ا العدات حاصدلٍ بدا اسدتفادٌ از      َدا  ررسشدىام

اسددتفادٌ  spssَمهسددتگی ریرسددًن بددا وددر  افددسار    rتحقیددض از آزمددًن  َددای فررددیٍر سددط  اسددتىها ی بددرای آزمددًن  د

از  %33، وشددان دَىددذٌ مددی دَذکددٍ میددسان سددالمت سددازماوی مددذارق حددذيد   َددا فررددیٍ ردیددذ. وتددایص حاصدد  از آزمددًن 

کددٍ   ددردد.ًد در مددذت تهیددیه مددیتغییددرات ياریدداوج میددسان عملکددرد مددذیران مددذارق براسدداق متغیرَددای مسددتق  مً دد 

 سددالمت سددط  اداری، b= 213/0بددا بتددای میددسان سددالمت سددازماوی شددًد  هددض رددرایپ بتددای بذسددت آمددذٌ مالحرددٍ مددی

111/0=b ،  103/0 سددالمت سدددط  فىددی=b 313/0 وفدددًر مددذیران  يمیدددسان =b   میدددسان عملکدددرد بیشدددتریه سددُت را در

 وفددًر مددذیراني  سددالمت سددط  فىددی، سددالمت سددط  اداری، ماویمیددسان سددالمت سددازرا داروددذ در يا دد  مددذیران مددذارق 

 تأثیر مستقیمی داروذ.
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