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شود. به عنوان مثال، هر دو گروه نسبت  هايي مشاهده ميها و تفاوتشباهت
رفته در بندر، موجود بودن کانتينر  به تشريفات گمرکي، سطح تکنولوژي بکار

مشابهي دارند. به عالوه  خالي و سالم در بندر و سرعت بارگيري حساسيت
ه اطالعات الکترونيکي )خدمات اينترنتي( صادرکنندگان تأکيد بيشتري بر ارائ

 دانند. تر مي ها به بندر را مهمدارند اما فورواردرها ميزان مراجعه کشتي
 تشريفات ،واردرطبق نظر هر دو گروه صادرکننده و فور ،در اين تحقيق

هاي گمرکي  بندر شناخته شد. پيچيدگيترين عامل در جذابيت  مهم گمرکي
هميشه مورد توجه بوده و اين بخش را همواره به عنوان يکي از دشوارترين 
مراحل در صادرات تبديل کرده است. افزايش رقابت اقتصادي در جهان و 
تالش براي صادرات بيشتر و به اجرا در آمدن تجارت آزاد و عضويت اغلب 

و همچنين يکسان شدن  11ت جهانيکشورهاي جهان در سازمان تجار
. ضروري کرده استدر سيستم گمرکي را  ايجاد تغيير ،نيازهاي جوامع

افزايش  هاي رقابتي و رفع موانع تجاريبا تکيه بر مزيتتواند  صادرات مي
هاي بزرگ تجاري  و استفاده از دروازه نقل وحمل يابد و در نتيجه نياز به 

 شود.ر ميسر ويژه بناد به
 بندر نوشهر دهي خدمات فزايش توانرفع موانع و ا در راستاي پاياندر 
اين  ،کمک کندي صادراتي هاتواند به بهبود شرايط جذب بيشتر کاال که مي
تسهيل ( 2، )18کار اصالحات در بنادرتوجه به راه( 1) :شود مي پيشنهادموارد 

سازي  يکپارچهوکراسي، فرايند ترخيص کاال از گمرک. )کاستن تعرفه و بور
( 4) استفاده از تجهيزات مدرن و هوشمند،( 9) بندر و گمرک و...(،

سازي بيشتر بخش کانتينري )اختصاص حياط کانتينري، گردآوري  فعال
استفاده از ( 9) کانتينرهاي خالي و سالم بيشتر به ويژه يخچالي(،

هاي مکانيزه و رفع نقاط ضعف گلوگاهي جهت سرعت بخشيدن به  سيستم
صادرکنندگان در سايت  فراهم آوردن اطالعات مورد نياز( 9) جريان کاال،

جذب کشتي ( 1) برداري از بنادر چندمنظوره پر رونق جهان(،بندر )الگو
( 18) االجرا کردن آن،تدوين برنامه بازاريابي و الزم( 9) بيشتر به بندر،

ها و ساير يلوري جرثقافزايش بهره( 11) تدوين استراتژي و اجرا کردن آن،
 دخالت دادن بيشتر بخش خصوصي. (12تجهيزات و )

هاي ديگري ساير بنادر با روش تحقيق حاضر در موردشود ميپيشنهاد 
تحليل عاملي، مدل انتخابي گسسته، تاپسيس و رگرسيون چندگانه مانند: 
ها به بندر . بررسي عوامل اثرگذار براي جذب بيشتر کشتيرانيشودانجام 

 ها را نشان دهد. ضعف بندر از ديد کشتيرانينقاط تواند نوشهر مي

                                                                                          
17. World Trade Organization (WTO) 
18. Port Reform Toolkit 
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 چکیده
 همةجامعه آماری اين پژوهش  .بود عزت نفس مديران با رضايت شغلي کارکنان در سازمان بنادر و دريانوردیبررسي ارتباط بین هدف اصلي اين پژوهش  

د که از معمل آ هگیری ب بنادر چهارگانه شمال کشور نمونه از بین کارکنان. برای اين منظور باشد مديران و کارکنان بنادر شمالي سازمان بنادر و دريانوردی کشور مي
در اين تحقیق از دو پرسشنامه  .داده شدها پاسخ  و به پرسشنامه ،انتخابنمونة آماری  ،ای طبقه گیری تصادفي به روش نمونه گیری کوکران و طريق فرمول نمونه

نتايج پژوهش زمون پیرسون استفاده شد. باشد که برای تحلیل آنها از آ فرضیه فرعي مي 9تحقیق حاضر دارای يک فرضیه اصلي و . ه استشداستفاده د استاندار
ز حقوق و دستمزد، رضايت رضايت از کار، رضايت از مافوق، رضايت از همکاران، رضايت اشامل عزت نفس مديران با رضايت شغلي کارکنان و ابعاد آن نشان داد 

 میزان رضايت شغلي کارکنان را تحت تأثیر قرار دهند. دتوانند با بهبود و تقويت عزت نفس خو مديران مي به عبارت ديگر،. دارند معنادار رابطة از ترفیع

 .عزت نفس، رضايت شغلي، رضايت از کار، رضايت از مافوق، رضايت از همکاران، رضايت از حقوق، رضايت از ترفیع :کلیدی های هواژ

                                                                                                                                                                                                 
 Daneshkhalil@Yahoo.Com ،ارشد کارشناسي آموخته دانش تکمیلي، تحصیالت دانشکده بناب، واحد اسالمي آزاد دانشگاه 1.
 استاديار تکمیلي، تحصیالت دانشکده بناب، واحد اسالمي آزاد . دانشگاه 2
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 مقدمه -1
به واسطة  جامعه يک حیاتي و اساسي های فعالیت از بسیاریامروزه 

 عملکرد تابع جامعه بقای و . پیشرفتشود يم انجام گوناگون های سازمان

 راعصر حاضر  وامعتوانیم ج مي ست. بنابراينی مختلف اها مؤثر سازمان

 ترقي، و پیشرفت به دستیابي ترين وسايل مهم بنامیم. از سازماني وامعج

کارآمدی واثربخشي از عهده وظايف  با بتوانند که باشند مي هايي سازمان
 آيند. خود بر

باشند.  ميهای اداری جهان درگیر مشکالت فراواني  امروزه سازمان
، اما اند قابل حل يهای مديريت تکنیک رگیریکابا بها  بعضي از اين دشواری
 ندشدني نیست حلآساني د به نکار دارهای انساني سرو برخي ديگر که با جنبه

های انساني  جنبه. شناخت (1931)گروهي از اساتید و نويسندگان مديريت، 
. مطالعه بستگي داردشناخت رفتار افراد درون سازمان بیشتر به بررسي و 

در علوم رفتاری است  بنیادیها يکي از موضوعات  رفتار انساني در سازمان
ها  ها و سازمان ، گروهکه به تجزيه و تحلیل سیستماتیک و علمي افراد

هايي  بیني و بهبود عملکرد فرد و سازمان پردازد و هدف آن درك، پیش يم
 (.1981، فر )بهشتي کنند که در آن کار مياست 
در بین  دمانن باال و بي دانش و مهارتا به هروزی نـه تنام یها انسازم 

خوداعتمادی، اتکايي، دی، خودرهمة اعضاء نیاز دارد، بلکه استقالل ف
کلمه عزت  ا و در يکدی در کارهابتکار عمل، هدفمن پذيری، مسئولیت

، نیاز طلبد. عزت نفس، يک نیاز مؤثر بشری است ميرا نفس باال در افراد 
ي انسان که سهم اصلي را در فرآيند زندگي و محیط کار بر عهده دارد اساس

از ارزشي ماندگار و  باشد ضروری ميطبیعي و سالم  رشدتحقق يک و برای 
 (. 1939 ،براندنبرخوردار است )

که چگونگي احساس مردم را  داند ميشغلي را نگرشي اسپکتور، رضايت 
های مختلف آن نشان  طور کلي و يا نسبت به جنبه شغلشان به نسبت به

مردم  دهد. به عبارت ساده، رضايت شغلي شاخصي است که میزان عالقه مي
 (.1959 پور جويباری و همکاران، )بخشي دهد مي را نسبت به شغلشان نشان

 بیان مسئله -1-1
 رابطة بین در موردمطالعه  باکه است حاضر اين پژوهش مسئله اصلي 

 ،در سازمان بنادر و دريانوردیعزت نفس مديران و رضايت شغلي کارکنان 
مؤثر بر تحقق رضايت شغلي کارکنان های سازماني  زمینهشرائط و 
از  کارکنان منظور رضايت شغليه اين ب. بررسي و تحلیل شودشناسايي، 

، رضايت از همکاران، رضايت از مافوق، شامل رضايت از کار بعدپنج 

با عزت نفس  هاآن، و ارتباط بررسي رضايت از حقوقو  رضايت از ترفیع
 ارزيابي و تحلیل شد. مديران 

 ادبیات پژوهش  -1-2
 مفهوم عزت نفس -1-2-1

پروانیم، تعیین  هايي که نسبت به خود در ذهن مي ارزشیابيباورها و 
ي کند که ما چه کسي هستیم، توان انجام چه کاری را داريم و چه کس مي

 ند که با تولید يک داخلي نیرومندی هستم شد. اين افکار، فشارهای ـخواهی
در سراسر زندگي به سوی رشد و تعالي کننده، انسان را  مکانیزم هدايت

ها و احساسات افراد نسبت به خودشان تحت  برند. عموماً برداشت ميپیش 
 (. 1951)بشلیده و همکاران،  شود ن عزت نفس و خودپنداره نامیده ميعنوا

اين حس از  ن.، عبارت است از احساس ارزشمند بودزت نفسع
تجربیات ما در طول زندگي ناشي ، عواطف و افکار، احساسات ةمجموع

کنیم  ، احساس ميیم که فردی با هوش يا کودن هستیمانديش شود. مي مي
مورد قبول و اطمینان هستیم  شخصي منفور يا دوست داشتني هستیم،که 

ها و  مجموعه اين برداشت را دوست داريم يا نداريم؟ يا خیر؟ خود
شود که نسبت به خود  که از خويش داريم باعث مي ها و تجاربي ارزيابي

کفايتي  بودن، يا برعکس احساس ناخوشايند بيخوشايند ارزشمند  احساس
فرهنگي و  ةد، صرف نظر از سن، جنسیت، زمینافرا ةداشته باشیم. هم

. عزت باشند مي، نیازمند عزت نفس هت و نوع کاری که در زندگي دارندج
گونه که هستیم باور  خود را آن يعني ي.نفس ، برابر است با خودباوری واقع

عزت نفس واقعاً م. دمان و ديگران تالش نمايیکنیم و برای خشنودی خو
بررسي های گوناگون حاکي از آن وح زندگي اثر مي گذارد. سط ةبر هم

 تری نفس ارضاء نشود، نیازهای گستردهاست که چنانچه نیاز به عزت 

سايي استعدادهای بالقوه ، و يا درك و شنانیاز به آفريدن، پیشرفت مانند
ا به بهترين نحو به بیاوريد هنگامي که کاری رماند. به خاطر  محدود مي

ايد چه احساس خوشي به شما دست داده است. افرادی که  پايان رسانده
، معموالً احساس خوبي نیز نسبت به دارنداحساس خوبي نسبت به خود 

ند با اطمینان به خود و اطرافیان، با توان آنها ميت. زندگي خواهند داش
 آيند دگي مواجه شوند و از عهده آنها برهای زن مشکالت و مسئولیت

 (.1939)بیابانگرد ، 

 عزت نفس مومفهها در  نظریه -1-2-2
برای مطالعه  ای را رهنمودهای عمدهشناسان  روانشناسان و  جامعه

 شود.  مياشاره  اند که به برخي از آنها عزت نفس ارائه داده

  :9جیمزنظرية 
( 1852جیمز )»: ( مي نويسد1593جیمز ) اسمیت در رابطه با نظرية کوپر

به  ن کساني است که در مورد عزت نفس مطالبي را مطرح کرده است.از اولی
ین اينکه آيا او خود های انسان نقش اساسي در تعی اعتقاد وی آرزوها و ارزش

د در اين دنیا کامالً به آنچه دارند. احساس  فر ،پندارد يا نه را مطلوب مي
پنداشت که قضاوت فرد در  وی مي يا انجام دهد بستگي دارد. خواهد باشد مي

ها و کماالت وی نسبت به آنچه ادعا  مورد ارزش خود تابعي است از موقعیت
ريه جیمز فردی که نظ طبقبنابراين «. يا آرزوی خوب انجام دادن آن را دارد

چنانچه در يک  ،الدب مياش  توانايي رياضي ازاش بیشتر  توانائي موسیقيبه 
امتحان  بدش در در مقايسه با عملکردعزت نفس وی  کندکنسرت بد عمل 

رياضي بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اگر فرد به هیچ وجه به رياضیات 
عزت نفس او هیچ تاثیری بر خود نبالد عملکرد ضعیف در امتحان رياضي 

 یان کرده است.( ب1رابطة ) در قالبنخواهد گذاشت. جیمز اين موضوع 

 (1)                         عزت نفس = موقعیت/ آرزوها يا انتظارات     

شمند پیشرفت به آرزوها نزديک زمینه ارزدر اگر  (1) رابطةبر اساس 
 شکافيا به آن زمینه دست يابیم نتیجه آن عزت نفس باالست. اگر  باشیم

، دانیم مي خود را ضعیفو آرزوها وجود داشته باشد، پیشرفت  نزيادی بی
 (. 1593)کوپر اسمیت،  يعني عزت نفس پائین است

 4مید نظرية
او به عنوان »گويد  ة نظرية مید مي، دربار(1593) 9کوپر اسمیت

ثر آن فرد عضو سازگار اش به فرآيندی بود که در ا شناس توجه جامعه
ها  فرد ايدهکه در جريان اين فرآيند گیرد  شود. مید نتیجه مي اجتماعش مي

کند. اعمال  ياش را دروني م های ابرازشده توسط افراد مهم زندگي و نگرش
و آنها را اغلب بدون شناخت پذيرفته و  کند های آنها را مشاهده مي و نگرش

آورد که با  دست مي دارد. او نگرش خودش را به گويي از آن خويش مي
اند هماهنگ است و با  فراد مهم در زندگي او ابراز کردههايي که ا نگرش

گونه که آنان برای او  دروني کردن واکنش ديگران نسبت به خودش آن
توان  های مید مي از گفته«. شود اند برای خودش ارزش قائل مي قائلارزش 

شده ديگران ناشي  عزت نفس تا حدی از ارزيابي منعکسنتیجه گرفت که 
تنها نیست که فقط ارزيابي از خود، يک جزيره هیچ انساني در  شود. مي

ش را ا کننده گروه اجتماعي اشد. او در درون خود آئینه منعکسخودش ب
ئل است، افرادی در کند. اگر او ارزش زيادی برای خودش قا حمل مي
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کم  خود را دست و اگر اند، اشتهای د محترمانهاند که با او رفتار  زندگي او بوده
صورت يک شي با او ه افراد مهم ديگر بخاطر است که به اين گیرد  مي
رفتار افراد مهم کلید اصلي نظرية مید در  . تفکر و نحوةاند کرده ررفتا

 عزت نفس است.  مطالعة
 کولي  نظرية

او همانند مید از ديد »سد: نوي کولي مي درباره نظرية ،(1585)  9گي ريشه
داند. او خود  سیار مهم ميرا ب کند و نقش محیط شناسي به فرد نگاه مي جامعه

معتقد کند. و در بحث مفهوم خود  را جنبة اجتماعي شخصیت توصیف مي
د که در يک ارتباط که اصوالً خود و جامعه دو پديده همانند هستن است

 بازتاب افکار ديگران است.  گیرند. آگاهي شخصي از خود متقابل شکل مي
ها  از طريق پاسخشخصیت فرد گويد از نظر کولي  ، مي(1589) آلبرخت

ايي که از ديگران دريافت ه تر تعبیر و يا تفسیر پاسخ طور متداول هيا ب
را در آيینه  مانة خودطور که چهر گیرد. درست همان کند شکل مي مي
 مان را در آيینه اجتماعي تحت تاثیر واکنش ديگران به وجوددبینیم خو مي

ن است که کولي بینیم و اين هما مان مي و نیازهای ها صحبت خودمان،
 ینه خود نامیده است. آي

 روزنبرگ نظرية
با ابراز موضعي گويد او  ، درباره نظريه روزنبرگ مي(1533) 3پترسون 

قضاوت فرد درباره ارزش خود را ند که فرآيند ک شبیه جیمز فرض مي
رد ابعادی را که بر اساس آن درباره ف( 1تحلیل کرد: )توان طي سه گام  مي

)مثالً قضاوت در مورد يک توانايي نمايد  کند انتخاب مي ميخود قضاوت 
)مثالً کند  يفرد خودش را در اين ابعاد ارزيابي م( 2، )ورزشي يا تحصیلي(

اينکه فرد اين ( 9ار بد و يا دانش آموز ضعیف هستم( و )من يک ورزشک
)مثالً من يک ورزشکار و يا  کند د تفسیر ميابي را بر حسب ارزش خوارزي

 (. باشم د ميدانش آموز ضعیف هستم اما با وجود اين يک انسان ارزشمن
گويد: روزنبرگ مطالعات وسیعي  ، در اين باره مي(1593کوپر اسمیت )

تحقیق او گامي مهم در ايندهای عزت نفس انجام داده است. در مورد پیش
افزايش يا کاهش عزت  اجتماعي همراه با کردن بسیاری از شرايط روشن

 9111که روی بیش از  ای اطالعات او از مطالعه .دهد نفس را نشان مي
 دست آمده است. به ،هدانش آموز دبیرستاني انجام شد

 سالیوان نظرية
اين باور است  سالیوان بر روی نظرية با تحقیق ،(1593کوپراسمیت ) 

 داند که از انسان را نظام خويشتن ميت مهم شخصی که او يکي از اجزای
                                                                                          
6. Girishe 
7. Peterson 
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 مقدمه -1
به واسطة  جامعه يک حیاتي و اساسي های فعالیت از بسیاریامروزه 

 عملکرد تابع جامعه بقای و . پیشرفتشود يم انجام گوناگون های سازمان

 راعصر حاضر  وامعتوانیم ج مي ست. بنابراينی مختلف اها مؤثر سازمان

 ترقي، و پیشرفت به دستیابي ترين وسايل مهم بنامیم. از سازماني وامعج

کارآمدی واثربخشي از عهده وظايف  با بتوانند که باشند مي هايي سازمان
 آيند. خود بر

باشند.  ميهای اداری جهان درگیر مشکالت فراواني  امروزه سازمان
، اما اند قابل حل يهای مديريت تکنیک رگیریکابا بها  بعضي از اين دشواری
 ندشدني نیست حلآساني د به نکار دارهای انساني سرو برخي ديگر که با جنبه

های انساني  جنبه. شناخت (1931)گروهي از اساتید و نويسندگان مديريت، 
. مطالعه بستگي داردشناخت رفتار افراد درون سازمان بیشتر به بررسي و 

در علوم رفتاری است  بنیادیها يکي از موضوعات  رفتار انساني در سازمان
ها  ها و سازمان ، گروهکه به تجزيه و تحلیل سیستماتیک و علمي افراد

هايي  بیني و بهبود عملکرد فرد و سازمان پردازد و هدف آن درك، پیش يم
 (.1981، فر )بهشتي کنند که در آن کار مياست 
در بین  دمانن باال و بي دانش و مهارتا به هروزی نـه تنام یها انسازم 

خوداعتمادی، اتکايي، دی، خودرهمة اعضاء نیاز دارد، بلکه استقالل ف
کلمه عزت  ا و در يکدی در کارهابتکار عمل، هدفمن پذيری، مسئولیت

، نیاز طلبد. عزت نفس، يک نیاز مؤثر بشری است ميرا نفس باال در افراد 
ي انسان که سهم اصلي را در فرآيند زندگي و محیط کار بر عهده دارد اساس

از ارزشي ماندگار و  باشد ضروری ميطبیعي و سالم  رشدتحقق يک و برای 
 (. 1939 ،براندنبرخوردار است )

که چگونگي احساس مردم را  داند ميشغلي را نگرشي اسپکتور، رضايت 
های مختلف آن نشان  طور کلي و يا نسبت به جنبه شغلشان به نسبت به

مردم  دهد. به عبارت ساده، رضايت شغلي شاخصي است که میزان عالقه مي
 (.1959 پور جويباری و همکاران، )بخشي دهد مي را نسبت به شغلشان نشان

 بیان مسئله -1-1
 رابطة بین در موردمطالعه  باکه است حاضر اين پژوهش مسئله اصلي 

 ،در سازمان بنادر و دريانوردیعزت نفس مديران و رضايت شغلي کارکنان 
مؤثر بر تحقق رضايت شغلي کارکنان های سازماني  زمینهشرائط و 
از  کارکنان منظور رضايت شغليه اين ب. بررسي و تحلیل شودشناسايي، 

، رضايت از همکاران، رضايت از مافوق، شامل رضايت از کار بعدپنج 

با عزت نفس  هاآن، و ارتباط بررسي رضايت از حقوقو  رضايت از ترفیع
 ارزيابي و تحلیل شد. مديران 

 ادبیات پژوهش  -1-2
 مفهوم عزت نفس -1-2-1

پروانیم، تعیین  هايي که نسبت به خود در ذهن مي ارزشیابيباورها و 
ي کند که ما چه کسي هستیم، توان انجام چه کاری را داريم و چه کس مي

 ند که با تولید يک داخلي نیرومندی هستم شد. اين افکار، فشارهای ـخواهی
در سراسر زندگي به سوی رشد و تعالي کننده، انسان را  مکانیزم هدايت

ها و احساسات افراد نسبت به خودشان تحت  برند. عموماً برداشت ميپیش 
 (. 1951)بشلیده و همکاران،  شود ن عزت نفس و خودپنداره نامیده ميعنوا

اين حس از  ن.، عبارت است از احساس ارزشمند بودزت نفسع
تجربیات ما در طول زندگي ناشي ، عواطف و افکار، احساسات ةمجموع

کنیم  ، احساس ميیم که فردی با هوش يا کودن هستیمانديش شود. مي مي
مورد قبول و اطمینان هستیم  شخصي منفور يا دوست داشتني هستیم،که 

ها و  مجموعه اين برداشت را دوست داريم يا نداريم؟ يا خیر؟ خود
شود که نسبت به خود  که از خويش داريم باعث مي ها و تجاربي ارزيابي

کفايتي  بودن، يا برعکس احساس ناخوشايند بيخوشايند ارزشمند  احساس
فرهنگي و  ةد، صرف نظر از سن، جنسیت، زمینافرا ةداشته باشیم. هم

. عزت باشند مي، نیازمند عزت نفس هت و نوع کاری که در زندگي دارندج
گونه که هستیم باور  خود را آن يعني ي.نفس ، برابر است با خودباوری واقع

عزت نفس واقعاً م. دمان و ديگران تالش نمايیکنیم و برای خشنودی خو
بررسي های گوناگون حاکي از آن وح زندگي اثر مي گذارد. سط ةبر هم

 تری نفس ارضاء نشود، نیازهای گستردهاست که چنانچه نیاز به عزت 

سايي استعدادهای بالقوه ، و يا درك و شنانیاز به آفريدن، پیشرفت مانند
ا به بهترين نحو به بیاوريد هنگامي که کاری رماند. به خاطر  محدود مي

ايد چه احساس خوشي به شما دست داده است. افرادی که  پايان رسانده
، معموالً احساس خوبي نیز نسبت به دارنداحساس خوبي نسبت به خود 

ند با اطمینان به خود و اطرافیان، با توان آنها ميت. زندگي خواهند داش
 آيند دگي مواجه شوند و از عهده آنها برهای زن مشکالت و مسئولیت

 (.1939)بیابانگرد ، 

 عزت نفس مومفهها در  نظریه -1-2-2
برای مطالعه  ای را رهنمودهای عمدهشناسان  روانشناسان و  جامعه

 شود.  مياشاره  اند که به برخي از آنها عزت نفس ارائه داده

  :9جیمزنظرية 
( 1852جیمز )»: ( مي نويسد1593جیمز ) اسمیت در رابطه با نظرية کوپر

به  ن کساني است که در مورد عزت نفس مطالبي را مطرح کرده است.از اولی
ین اينکه آيا او خود های انسان نقش اساسي در تعی اعتقاد وی آرزوها و ارزش

د در اين دنیا کامالً به آنچه دارند. احساس  فر ،پندارد يا نه را مطلوب مي
پنداشت که قضاوت فرد در  وی مي يا انجام دهد بستگي دارد. خواهد باشد مي

ها و کماالت وی نسبت به آنچه ادعا  مورد ارزش خود تابعي است از موقعیت
ريه جیمز فردی که نظ طبقبنابراين «. يا آرزوی خوب انجام دادن آن را دارد

چنانچه در يک  ،الدب مياش  توانايي رياضي ازاش بیشتر  توانائي موسیقيبه 
امتحان  بدش در در مقايسه با عملکردعزت نفس وی  کندکنسرت بد عمل 

رياضي بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اگر فرد به هیچ وجه به رياضیات 
عزت نفس او هیچ تاثیری بر خود نبالد عملکرد ضعیف در امتحان رياضي 

 یان کرده است.( ب1رابطة ) در قالبنخواهد گذاشت. جیمز اين موضوع 

 (1)                         عزت نفس = موقعیت/ آرزوها يا انتظارات     

شمند پیشرفت به آرزوها نزديک زمینه ارزدر اگر  (1) رابطةبر اساس 
 شکافيا به آن زمینه دست يابیم نتیجه آن عزت نفس باالست. اگر  باشیم

، دانیم مي خود را ضعیفو آرزوها وجود داشته باشد، پیشرفت  نزيادی بی
 (. 1593)کوپر اسمیت،  يعني عزت نفس پائین است

 4مید نظرية
او به عنوان »گويد  ة نظرية مید مي، دربار(1593) 9کوپر اسمیت

ثر آن فرد عضو سازگار اش به فرآيندی بود که در ا شناس توجه جامعه
ها  فرد ايدهکه در جريان اين فرآيند گیرد  شود. مید نتیجه مي اجتماعش مي

کند. اعمال  ياش را دروني م های ابرازشده توسط افراد مهم زندگي و نگرش
و آنها را اغلب بدون شناخت پذيرفته و  کند های آنها را مشاهده مي و نگرش

آورد که با  دست مي دارد. او نگرش خودش را به گويي از آن خويش مي
اند هماهنگ است و با  فراد مهم در زندگي او ابراز کردههايي که ا نگرش

گونه که آنان برای او  دروني کردن واکنش ديگران نسبت به خودش آن
توان  های مید مي از گفته«. شود اند برای خودش ارزش قائل مي قائلارزش 

شده ديگران ناشي  عزت نفس تا حدی از ارزيابي منعکسنتیجه گرفت که 
تنها نیست که فقط ارزيابي از خود، يک جزيره هیچ انساني در  شود. مي

ش را ا کننده گروه اجتماعي اشد. او در درون خود آئینه منعکسخودش ب
ئل است، افرادی در کند. اگر او ارزش زيادی برای خودش قا حمل مي
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کم  خود را دست و اگر اند، اشتهای د محترمانهاند که با او رفتار  زندگي او بوده
صورت يک شي با او ه افراد مهم ديگر بخاطر است که به اين گیرد  مي
رفتار افراد مهم کلید اصلي نظرية مید در  . تفکر و نحوةاند کرده ررفتا

 عزت نفس است.  مطالعة
 کولي  نظرية

او همانند مید از ديد »سد: نوي کولي مي درباره نظرية ،(1585)  9گي ريشه
داند. او خود  سیار مهم ميرا ب کند و نقش محیط شناسي به فرد نگاه مي جامعه

معتقد کند. و در بحث مفهوم خود  را جنبة اجتماعي شخصیت توصیف مي
د که در يک ارتباط که اصوالً خود و جامعه دو پديده همانند هستن است

 بازتاب افکار ديگران است.  گیرند. آگاهي شخصي از خود متقابل شکل مي
ها  از طريق پاسخشخصیت فرد گويد از نظر کولي  ، مي(1589) آلبرخت

ايي که از ديگران دريافت ه تر تعبیر و يا تفسیر پاسخ طور متداول هيا ب
را در آيینه  مانة خودطور که چهر گیرد. درست همان کند شکل مي مي
 مان را در آيینه اجتماعي تحت تاثیر واکنش ديگران به وجوددبینیم خو مي

ن است که کولي بینیم و اين هما مان مي و نیازهای ها صحبت خودمان،
 ینه خود نامیده است. آي

 روزنبرگ نظرية
با ابراز موضعي گويد او  ، درباره نظريه روزنبرگ مي(1533) 3پترسون 

قضاوت فرد درباره ارزش خود را ند که فرآيند ک شبیه جیمز فرض مي
رد ابعادی را که بر اساس آن درباره ف( 1تحلیل کرد: )توان طي سه گام  مي

)مثالً قضاوت در مورد يک توانايي نمايد  کند انتخاب مي ميخود قضاوت 
)مثالً کند  يفرد خودش را در اين ابعاد ارزيابي م( 2، )ورزشي يا تحصیلي(

اينکه فرد اين ( 9ار بد و يا دانش آموز ضعیف هستم( و )من يک ورزشک
)مثالً من يک ورزشکار و يا  کند د تفسیر ميابي را بر حسب ارزش خوارزي

 (. باشم د ميدانش آموز ضعیف هستم اما با وجود اين يک انسان ارزشمن
گويد: روزنبرگ مطالعات وسیعي  ، در اين باره مي(1593کوپر اسمیت )

تحقیق او گامي مهم در ايندهای عزت نفس انجام داده است. در مورد پیش
افزايش يا کاهش عزت  اجتماعي همراه با کردن بسیاری از شرايط روشن

 9111که روی بیش از  ای اطالعات او از مطالعه .دهد نفس را نشان مي
 دست آمده است. به ،هدانش آموز دبیرستاني انجام شد

 سالیوان نظرية
اين باور است  سالیوان بر روی نظرية با تحقیق ،(1593کوپراسمیت ) 

 داند که از انسان را نظام خويشتن ميت مهم شخصی که او يکي از اجزای
                                                                                          
6. Girishe 
7. Peterson 
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یوان خويشتن منشاء کند از نظر سال طريق رابطه با اشخاص مهم رشد مي
پذيرد.  ز آبشخورهای اجتماعي شخصیت را مياو تفسیر مید ااجتماعي دارد. 

رسد.  تری از فرآيندهای بین فردی مي و سپس به يک تحلیل گسترده
س نیاز به امنیت از عزت نفس بر اسا سالیوان»گويد:  ، مي(1533پترسون )

دهد. طبق اين نظريه ارزش خود با احساس توان فرد  بین فردی نظر مي
 «.رود تناب از ناامني بین فردی باال ميبرای اج

م در ه طور مداسالیوان معتقد است فرد ب گويد مي ،(1533اسمیت )
اضطراب  کند. زيرا اين فقدان از دست دادن عزت از خود دفاع مي مقابل

اضطرابي را که در اثر تهديدات بر  تا دارد در واقع فرد نیازمند کند يايجاد م
عزت نفس )از طريق طرد يا ارزيابي منفي ديگران( حاصل شده است دفع 

افتد  که  يرا اضطراب که يک پديده فردی است هنگامي اتفاق ميزکند. 
ه وسیله د يا واقعاً بفرد انتظار طرد يا تحقیر شدن به وسیله ديگران را دار

در مورد اينکه فرد  سالیوان همچنینشود.  خود يا ديگران طرد يا تحقیر مي
 کند اثر يگیرد تهديد به عزت نفس خود را تقلیل دهد يا ب چگونه ياد مي

های مختلف و درجات مختلف  با سبکاست. افراد مي آموزند کرده صحبت 
کاهش از دست دادن  يا جتنابشوند. توانايي ا بروبا چنین تهديدهايي رو

. گرچه تاً باال و مطلوب عزت نفس مهم استعزت نفس در حفظ سطح نسب
اما  کند نميبحثي  آيد د مير مورد اينکه اين توانايي چگونه به وجودسالیوان 

. او بر کند ء ميپندارد که تجربیات اولیه خانوادگي نقش مهمي را ايفا مي
و خواهران و اهمیت ويژه والدين بر بنیان بین فردی عزت نفس يعني 

کننده تاکید کرده دهنده حوادث تحقیر های کاهش برادران و اهمیت روش
 است. 
  8هورنای نظرية

نقش ( نیز به 1599-1592هورنای ) نويسد: ( مي1559) کوپراسمیت
فزاينده بین فردی و طرق دور کردن احساس خود تحقیری تاکید دارد. او 

کند به  يپناهي و انزوا را ايجاد م گوناگون که احساس بيتي از عوامل فهرس
ت اضطراب اساسي، منبع عمده ناشادماني و سا معتقد یو . دهد دست مي

باشد. اسمیت مي نويسد: شرايطي را که  ميکاهش کارآمدی شخصي 
تي، فقدان تفاو تند از: تسلط، بيبرد عبار هورنای برای ايجاد اضطراب نام مي

اگر چه که ین، انزوا و تبعیض. او بیان مي دارد فقدان تحس احترام، توهین،
فهرست عوامل ويژه ممکن است انتهايي نداشته باشد اما پیشامد مشترك 

وماً با تمام اين شرايط اختالل در روابط بین کودك و والدين است که عم
 شود.  خودمداری والدين ايجاد مي

                                                                                          
8. Houreni 
 

 مزلو  نظرية
همه افراد جامعه )به جزء برخي از بیماران( به  (1585) 5به نظر مزلو 

احترام به  در مورديک ارزشیابي ثابت و استوار و معموالً عالي از خودشان 
امروز اهمیت ند. خود يا عزت نفس يا احترام به ديگران تمايل و يا نیاز دار

ای مورد توجه روانکاوان و نیز  نیاز به عزت نفس به طور فزاينده محوری
بین  ان،انگیزش انستحلیل مزلو در اسان بالیني قرار گرفته است. شن روان

شناختي  نیازهای رواننیازهای زيستي مانند گرسنگي، خواب، تشنگي و 
 معتقد است. مزلو (1552)پروين،  عزت نفس، و تعلق، تفاوت است همچون

 .اند بیشتر به نیازهای زيستي پرداخته که روانشناسان
 آلپورت ظريةن

، کودکي( 1)هفت مرحله: به را انسان مراحل رشد م 1591در  11آلپورت 
بسط مفهوم  (9، )عزت نفس( 4خود هويتي ) (9، )خويشتن جسماني (2)

 معتقد وکند  تقسیم ميتالش شخصي ( 3و ) گر منطقي ( معامله9، )خويشتن
 خويشتن به نسبت شخص احساس رشد، اولیة مراحلهمان  در که است
عزت گويد  عزت نفس مي يعني مچهار در توضیح مرحله وی .گیرد مي شکل

از است. يعني تائید او  خود نفس به عنوان قدرداني شخصي از اعمال و رفتار
 دهد.  ميرا افزايش وی ديگران برای او پاداش است و عزت نفس  سوی

 رضایت شغلیمفهوم  -1-2-3
سازماني تعاريف متعددی از  هایو رفتار در منابع علمي مديريت

ای  ، رضايت شغلي را درجه(1932) رضايت شغلي ارائه شده است. ساعتچي
يابند.  داند که کارمندان از طريق شغل خود به آن دست مي از خشنودی مي

است که  يبخش لذت و مثبت عاطفي حالت شغلي رضايت لوتانز، فردبه نظر 
)شفائي و آورد.  خود به دست مي کاری سابقة يا و خود کار فرد از ارزيابي از

رضايت شغلي نگرشي است  ،(2111) به عقیده اسپکتور (.2112 همکاران،
طور کلي يا نسبت به  فرد به که چگونگي احساس مردم را نسبت به مشاغل

هرسي  (.1981)شکرکن و همکاران،  دهد های مختلف آن نشان مي حیطه
داند  مي ها، تمايالت و امیدهائينیاز یرضايت شغلي را لذت ناشي از ارضا

  (.1983و همکاران،  )نجارپور دست مي آورد هکه فرد از کار خود ب

 پیشینة پژوهش -1-3
توزيع پرسشنامه و  از طريقکه در تحقیقي  ،(2119) چن و همکاران

 يک در ييک مرکز پزشکي تايوان پرستارنفر  351 از اطالعاتگردآوری 
 اجتماعي، حمايتکه  ندنتیجه گرفت ،انجام دادند 2119 سال در ماهه 9 دوره

                                                                                          
9. Mazlo 
10. Alport 

 بر توجهي قابل طور به نفس سازماني عزت و شغلي رضايت کاری، استرس
 حمايت ،به عالوه. تأثیر دارد یپرستار در شغل پرستارانماندن  قصد

 اثر شغلي و رضايت دارد ماندن در شغل قصد بر مثبت مستقیم اثر اجتماعي
به واسطة . به عالوه رضايت شغلي ددار در شغل ماندن قصد بر غیرمستقیم

 دندار ماندن در شغل پرستاری قصد برمستقیم غیر اثرعزت نفس سازماني 
(Chen et al., 2015).  

 و نفس عزت نقش بررسي با هدفرا تحقیقي  2112در سال آرا 
انجام  بنگالدش خصوصي های دانشگاهاساتید  شغلي رضايت در بیني خوش

 مقیاس( 1): از عبارت بودند مطالعه اين در استفادهمورد گیری اندازه ابزار. داد
شیر و  تست گرايش يا جهت زندگي( 2، )(1599) نفس روزنبرگ عزت

شغلي  شاخص رضايت( 9و ) بیني خوش گیری اندازه برای (1589کارور )
 داد نشان بررسي نتايج. شغلي رضايت گیری اندازه برای( 1589اسپکتور )
رابطه معنادار مثبتي  معلمان شغلي رضايت با بیني خوش و نفس بین عزت
 .(Area, 2012) وجود دارد

بررسي رابطه بین رضايتمندی شغلي با  در تحقیقي به غفاری و همکاران
اين  پرداختند. روشابتدايي آزادشهر  عزت نفس در معلمان مرد متوسطه و

 1911بیش از از بین از مدارس شهرستان آزادشهر  .پیمايشي بود پژوهش،
ای  به شیوة تصادفي خوشه ،ابتدايي نفر معلم مرد مدارس متوسطه و 41، نفر

پرسشنامه  از شغلي گیری رضايت اندازهبرای ند. انتخاب شد هبه عنوان نمون
کوپر پرسشنامه  گیری عزت نفس از برای اندازهو  ساخته تنظیمي محقق

مبستگي تحقیق از آزمون ه برای بررسي فرضیه اصلي .استفاده شداسمیت 
 .شدهای فرعي از آزمون تي مستقل استفاده  پیرسون وبرای آزمون فرضیه

بین رضايتمندی شغلي با عزت نفس در معلمان مرد ( 1نشان داد: )نتايج 
ضايت مندی ( 2، )ابتدايي آزادشهر تفاوت معناداری وجود دارد متوسطه و

عزت نفس ( 9است و )بیشتر  شغلي معلمان مرد مدارس متوسطه از ابتدايي
 (.1952 )غفاری و همکاران،ابتدايي بیشتر بود معلمان مرد مدارس متوسطه از

عزت  ةبررسي رابط» تحت عنوان ير تحقیقد (1933) پور عسکری
 ةرابط ،«ها و ادارات دولتي نفس و رضايت شغلي در کارشناسان سازمان

همچنین رابطه عزت نفس با ابعاد پنجگانه  و رضايت شغليعزت نفس با 
رضايت شغلي ) رضايت از نوع و ماهیت کار، رضايت از مدير يا سرپرست، 

را رضايت از همکاران، رضايت از ارتقاء، رضايت از حقوق و دستمزد ( 
و  باشد که از نوع همبستگي يا همخواني مي. اين تحقیق بررسي کرده است

که به روش تصادفي ساده از بین نفر  911 ای شامل مونهنمورد در 
ها و ادارات کل دولتي استان کرمان انتخاب  کارشناسان تعدادی از سازمان

ش تحلیل همبستگي، آزمون از رو در اين تحقیق. شده استانجام  شدند،

ها  فرضیهتجزيه و تحلیل آماری  برایوالیس و آزمون میانه  ـکروسکال 
س بین میزان عزت نف( 1آمده نشان داد ) دست  بهنتايج  .استفاده شده است

بین میزان عزت نفس ( 2د، )دار وجود داراو میزان رضايت شغلي رابطه معن
بین  (9، )دار وجود داردات از نوع و ماهیت کار رابطه معنو میزان رضاي

دار وجود ايت از مدير يا سرپرست رابطه معنمیزان عزت نفس و میزان رضا
دار ازان رضايت از همکاران رابطه معنن عزت نفس و میبین میزا( 4، )دارد

یزان رضايت از ارتقاء رابطه بین میزان عزت نفس و م( 9د، )وجود دار
ايت از حقوق و بین میزان عزت نفس و میزان رض( 9رد و )دار وجود داامعن

دار وجود دارد. همچنین تجزيه و تحلیل اطالعات نشان ادستمزد رابطه معن
ح مختلف هر يک در میزان رضايت شغلي و ابعاد پنجگانه آن، در سطو داد

ق، وضعیت تاهل، جنس، سن، میزان حقو يعنيکننده  از متغیرهای تعديل
 داری وجود نداردانواده( و سابقه کاری تفاوت معنافراد خاتعداد وابستگان )

 (.1933پور،  )عسکری

رابطه بین عزت ( در پژوهشي به بررسي 1985) صادقیان و همکاران
غلي در کارکنان آموزش و نفس سازماني با تعهد سازماني و رضايت ش

 قه جرقويه سفلي پرداختند. در اين پژوهش از پرسشنامه عزت رورش منطـپ
(، پرسشنامه تعهد سازماني آلن و 1585) نفس سازماني پیرس و همکاران

ری آو ( برای جمع1534) ( و فهرست توصیف شغلي اسمیت1583) میر
بین عزيت نفس سازماني نشان داد های تحقیق  شد. يافتهاطالعات استفاده 

با تعهد سازماني و رضايت شغلي در کارکنان آموزش و پرورش منطقه 
سازماني با تعهد  جرقويه سفلي رابطه معناداری وجود دارد. بین عزت نفس

) ماهیت شغل، کیفیت سرپرستي،  های رضايت شغلي سازماني و شاخص
ها و شرايط با توجه به  های ترفیع، پرداخت همکاران، فرصتارتباط با 

های ترفیع و  ی وجود دارد و فقط در موارد فرصتمعنادار جنسیت رابطة
 (.1985 )صادقیان و همکاران، ها رابطه معناداری را نشان نداد پرداخت

همبستگي بین عزت ه بررسي ( در پژوهشي ب1959) دبیريان و همکاران
های  انهای بالیني بیمارست نفس با رضايت شغلي پرستاران شاغل در بخش

صورت نفر پرستار  131 مورددر اين پژوهش پرداختند.  آباد آموزشي شهرخرم
و  پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ازها  آوری دادهگردبرای پذيرفت. 

نتايج پژوهش نشان  .شد استفادهکروم  و پرسشنامه رضايت شغلي ويسوکي
در طبقه متوسط و % 5/99پرستاران در طبقه عزت نفس کم،  %5/29داد 

در  %9/29. از نظر رضايت شغلي گرفتنددر طبقه عزت نفس زياد قرار  2/18%
در طبقه رضايت شغلي  %8/11متوسط و  %3/94طبقه رضايت شغلي کم، 

 ین عزت نفس و رضايت شغليزياد قرار گرفتند. ضريب همبستگي اسپیرمن ب
981/1  =r بین عزت نفس و رضايت شغلي نتايج نشان داد که و  دست آمد به
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یوان خويشتن منشاء کند از نظر سال طريق رابطه با اشخاص مهم رشد مي
پذيرد.  ز آبشخورهای اجتماعي شخصیت را مياو تفسیر مید ااجتماعي دارد. 

رسد.  تری از فرآيندهای بین فردی مي و سپس به يک تحلیل گسترده
س نیاز به امنیت از عزت نفس بر اسا سالیوان»گويد:  ، مي(1533پترسون )

دهد. طبق اين نظريه ارزش خود با احساس توان فرد  بین فردی نظر مي
 «.رود تناب از ناامني بین فردی باال ميبرای اج

م در ه طور مداسالیوان معتقد است فرد ب گويد مي ،(1533اسمیت )
اضطراب  کند. زيرا اين فقدان از دست دادن عزت از خود دفاع مي مقابل

اضطرابي را که در اثر تهديدات بر  تا دارد در واقع فرد نیازمند کند يايجاد م
عزت نفس )از طريق طرد يا ارزيابي منفي ديگران( حاصل شده است دفع 

افتد  که  يرا اضطراب که يک پديده فردی است هنگامي اتفاق ميزکند. 
ه وسیله د يا واقعاً بفرد انتظار طرد يا تحقیر شدن به وسیله ديگران را دار

در مورد اينکه فرد  سالیوان همچنینشود.  خود يا ديگران طرد يا تحقیر مي
 کند اثر يگیرد تهديد به عزت نفس خود را تقلیل دهد يا ب چگونه ياد مي

های مختلف و درجات مختلف  با سبکاست. افراد مي آموزند کرده صحبت 
کاهش از دست دادن  يا جتنابشوند. توانايي ا بروبا چنین تهديدهايي رو

. گرچه تاً باال و مطلوب عزت نفس مهم استعزت نفس در حفظ سطح نسب
اما  کند نميبحثي  آيد د مير مورد اينکه اين توانايي چگونه به وجودسالیوان 

. او بر کند ء ميپندارد که تجربیات اولیه خانوادگي نقش مهمي را ايفا مي
و خواهران و اهمیت ويژه والدين بر بنیان بین فردی عزت نفس يعني 

کننده تاکید کرده دهنده حوادث تحقیر های کاهش برادران و اهمیت روش
 است. 
  8هورنای نظرية

نقش ( نیز به 1599-1592هورنای ) نويسد: ( مي1559) کوپراسمیت
فزاينده بین فردی و طرق دور کردن احساس خود تحقیری تاکید دارد. او 

کند به  يپناهي و انزوا را ايجاد م گوناگون که احساس بيتي از عوامل فهرس
ت اضطراب اساسي، منبع عمده ناشادماني و سا معتقد یو . دهد دست مي

باشد. اسمیت مي نويسد: شرايطي را که  ميکاهش کارآمدی شخصي 
تي، فقدان تفاو تند از: تسلط، بيبرد عبار هورنای برای ايجاد اضطراب نام مي

اگر چه که ین، انزوا و تبعیض. او بیان مي دارد فقدان تحس احترام، توهین،
فهرست عوامل ويژه ممکن است انتهايي نداشته باشد اما پیشامد مشترك 

وماً با تمام اين شرايط اختالل در روابط بین کودك و والدين است که عم
 شود.  خودمداری والدين ايجاد مي

                                                                                          
8. Houreni 
 

 مزلو  نظرية
همه افراد جامعه )به جزء برخي از بیماران( به  (1585) 5به نظر مزلو 

احترام به  در مورديک ارزشیابي ثابت و استوار و معموالً عالي از خودشان 
امروز اهمیت ند. خود يا عزت نفس يا احترام به ديگران تمايل و يا نیاز دار

ای مورد توجه روانکاوان و نیز  نیاز به عزت نفس به طور فزاينده محوری
بین  ان،انگیزش انستحلیل مزلو در اسان بالیني قرار گرفته است. شن روان

شناختي  نیازهای رواننیازهای زيستي مانند گرسنگي، خواب، تشنگي و 
 معتقد است. مزلو (1552)پروين،  عزت نفس، و تعلق، تفاوت است همچون

 .اند بیشتر به نیازهای زيستي پرداخته که روانشناسان
 آلپورت ظريةن

، کودکي( 1)هفت مرحله: به را انسان مراحل رشد م 1591در  11آلپورت 
بسط مفهوم  (9، )عزت نفس( 4خود هويتي ) (9، )خويشتن جسماني (2)

 معتقد وکند  تقسیم ميتالش شخصي ( 3و ) گر منطقي ( معامله9، )خويشتن
 خويشتن به نسبت شخص احساس رشد، اولیة مراحلهمان  در که است
عزت گويد  عزت نفس مي يعني مچهار در توضیح مرحله وی .گیرد مي شکل

از است. يعني تائید او  خود نفس به عنوان قدرداني شخصي از اعمال و رفتار
 دهد.  ميرا افزايش وی ديگران برای او پاداش است و عزت نفس  سوی

 رضایت شغلیمفهوم  -1-2-3
سازماني تعاريف متعددی از  هایو رفتار در منابع علمي مديريت

ای  ، رضايت شغلي را درجه(1932) رضايت شغلي ارائه شده است. ساعتچي
يابند.  داند که کارمندان از طريق شغل خود به آن دست مي از خشنودی مي

است که  يبخش لذت و مثبت عاطفي حالت شغلي رضايت لوتانز، فردبه نظر 
)شفائي و آورد.  خود به دست مي کاری سابقة يا و خود کار فرد از ارزيابي از

رضايت شغلي نگرشي است  ،(2111) به عقیده اسپکتور (.2112 همکاران،
طور کلي يا نسبت به  فرد به که چگونگي احساس مردم را نسبت به مشاغل

هرسي  (.1981)شکرکن و همکاران،  دهد های مختلف آن نشان مي حیطه
داند  مي ها، تمايالت و امیدهائينیاز یرضايت شغلي را لذت ناشي از ارضا

  (.1983و همکاران،  )نجارپور دست مي آورد هکه فرد از کار خود ب

 پیشینة پژوهش -1-3
توزيع پرسشنامه و  از طريقکه در تحقیقي  ،(2119) چن و همکاران

 يک در ييک مرکز پزشکي تايوان پرستارنفر  351 از اطالعاتگردآوری 
 اجتماعي، حمايتکه  ندنتیجه گرفت ،انجام دادند 2119 سال در ماهه 9 دوره

                                                                                          
9. Mazlo 
10. Alport 

 بر توجهي قابل طور به نفس سازماني عزت و شغلي رضايت کاری، استرس
 حمايت ،به عالوه. تأثیر دارد یپرستار در شغل پرستارانماندن  قصد

 اثر شغلي و رضايت دارد ماندن در شغل قصد بر مثبت مستقیم اثر اجتماعي
به واسطة . به عالوه رضايت شغلي ددار در شغل ماندن قصد بر غیرمستقیم

 دندار ماندن در شغل پرستاری قصد برمستقیم غیر اثرعزت نفس سازماني 
(Chen et al., 2015).  

 و نفس عزت نقش بررسي با هدفرا تحقیقي  2112در سال آرا 
انجام  بنگالدش خصوصي های دانشگاهاساتید  شغلي رضايت در بیني خوش

 مقیاس( 1): از عبارت بودند مطالعه اين در استفادهمورد گیری اندازه ابزار. داد
شیر و  تست گرايش يا جهت زندگي( 2، )(1599) نفس روزنبرگ عزت

شغلي  شاخص رضايت( 9و ) بیني خوش گیری اندازه برای (1589کارور )
 داد نشان بررسي نتايج. شغلي رضايت گیری اندازه برای( 1589اسپکتور )
رابطه معنادار مثبتي  معلمان شغلي رضايت با بیني خوش و نفس بین عزت
 .(Area, 2012) وجود دارد

بررسي رابطه بین رضايتمندی شغلي با  در تحقیقي به غفاری و همکاران
اين  پرداختند. روشابتدايي آزادشهر  عزت نفس در معلمان مرد متوسطه و

 1911بیش از از بین از مدارس شهرستان آزادشهر  .پیمايشي بود پژوهش،
ای  به شیوة تصادفي خوشه ،ابتدايي نفر معلم مرد مدارس متوسطه و 41، نفر

پرسشنامه  از شغلي گیری رضايت اندازهبرای ند. انتخاب شد هبه عنوان نمون
کوپر پرسشنامه  گیری عزت نفس از برای اندازهو  ساخته تنظیمي محقق

مبستگي تحقیق از آزمون ه برای بررسي فرضیه اصلي .استفاده شداسمیت 
 .شدهای فرعي از آزمون تي مستقل استفاده  پیرسون وبرای آزمون فرضیه

بین رضايتمندی شغلي با عزت نفس در معلمان مرد ( 1نشان داد: )نتايج 
ضايت مندی ( 2، )ابتدايي آزادشهر تفاوت معناداری وجود دارد متوسطه و

عزت نفس ( 9است و )بیشتر  شغلي معلمان مرد مدارس متوسطه از ابتدايي
 (.1952 )غفاری و همکاران،ابتدايي بیشتر بود معلمان مرد مدارس متوسطه از

عزت  ةبررسي رابط» تحت عنوان ير تحقیقد (1933) پور عسکری
 ةرابط ،«ها و ادارات دولتي نفس و رضايت شغلي در کارشناسان سازمان

همچنین رابطه عزت نفس با ابعاد پنجگانه  و رضايت شغليعزت نفس با 
رضايت شغلي ) رضايت از نوع و ماهیت کار، رضايت از مدير يا سرپرست، 

را رضايت از همکاران، رضايت از ارتقاء، رضايت از حقوق و دستمزد ( 
و  باشد که از نوع همبستگي يا همخواني مي. اين تحقیق بررسي کرده است

که به روش تصادفي ساده از بین نفر  911 ای شامل مونهنمورد در 
ها و ادارات کل دولتي استان کرمان انتخاب  کارشناسان تعدادی از سازمان

ش تحلیل همبستگي، آزمون از رو در اين تحقیق. شده استانجام  شدند،

ها  فرضیهتجزيه و تحلیل آماری  برایوالیس و آزمون میانه  ـکروسکال 
س بین میزان عزت نف( 1آمده نشان داد ) دست  بهنتايج  .استفاده شده است

بین میزان عزت نفس ( 2د، )دار وجود داراو میزان رضايت شغلي رابطه معن
بین  (9، )دار وجود داردات از نوع و ماهیت کار رابطه معنو میزان رضاي

دار وجود ايت از مدير يا سرپرست رابطه معنمیزان عزت نفس و میزان رضا
دار ازان رضايت از همکاران رابطه معنن عزت نفس و میبین میزا( 4، )دارد

یزان رضايت از ارتقاء رابطه بین میزان عزت نفس و م( 9د، )وجود دار
ايت از حقوق و بین میزان عزت نفس و میزان رض( 9رد و )دار وجود داامعن

دار وجود دارد. همچنین تجزيه و تحلیل اطالعات نشان ادستمزد رابطه معن
ح مختلف هر يک در میزان رضايت شغلي و ابعاد پنجگانه آن، در سطو داد

ق، وضعیت تاهل، جنس، سن، میزان حقو يعنيکننده  از متغیرهای تعديل
 داری وجود نداردانواده( و سابقه کاری تفاوت معنافراد خاتعداد وابستگان )

 (.1933پور،  )عسکری

رابطه بین عزت ( در پژوهشي به بررسي 1985) صادقیان و همکاران
غلي در کارکنان آموزش و نفس سازماني با تعهد سازماني و رضايت ش

 قه جرقويه سفلي پرداختند. در اين پژوهش از پرسشنامه عزت رورش منطـپ
(، پرسشنامه تعهد سازماني آلن و 1585) نفس سازماني پیرس و همکاران

ری آو ( برای جمع1534) ( و فهرست توصیف شغلي اسمیت1583) میر
بین عزيت نفس سازماني نشان داد های تحقیق  شد. يافتهاطالعات استفاده 

با تعهد سازماني و رضايت شغلي در کارکنان آموزش و پرورش منطقه 
سازماني با تعهد  جرقويه سفلي رابطه معناداری وجود دارد. بین عزت نفس

) ماهیت شغل، کیفیت سرپرستي،  های رضايت شغلي سازماني و شاخص
ها و شرايط با توجه به  های ترفیع، پرداخت همکاران، فرصتارتباط با 

های ترفیع و  ی وجود دارد و فقط در موارد فرصتمعنادار جنسیت رابطة
 (.1985 )صادقیان و همکاران، ها رابطه معناداری را نشان نداد پرداخت

همبستگي بین عزت ه بررسي ( در پژوهشي ب1959) دبیريان و همکاران
های  انهای بالیني بیمارست نفس با رضايت شغلي پرستاران شاغل در بخش

صورت نفر پرستار  131 مورددر اين پژوهش پرداختند.  آباد آموزشي شهرخرم
و  پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ازها  آوری دادهگردبرای پذيرفت. 

نتايج پژوهش نشان  .شد استفادهکروم  و پرسشنامه رضايت شغلي ويسوکي
در طبقه متوسط و % 5/99پرستاران در طبقه عزت نفس کم،  %5/29داد 

در  %9/29. از نظر رضايت شغلي گرفتنددر طبقه عزت نفس زياد قرار  2/18%
در طبقه رضايت شغلي  %8/11متوسط و  %3/94طبقه رضايت شغلي کم، 

 ین عزت نفس و رضايت شغليزياد قرار گرفتند. ضريب همبستگي اسپیرمن ب
981/1  =r بین عزت نفس و رضايت شغلي نتايج نشان داد که و  دست آمد به
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. ضريب همبستگي اسپیرمن بین سن و اردهمبستگي مستقیم و مثبتي وجود د
بود. ( 149/1و  189/1،  194/1، 192/1) سابقه کار با عزت نفس به ترتیب

دار  ادار بود اما با سن معن اسابقه کار معنگي بین عزت نفس با همبستبنابراين 
نبود. همچنین ضريب همبستگي اسپیرمن بین سن و سابقه کار با رضايت 

 د.دار بوامعن در نتیجهو ( 234/1و  238/1) شغلي به ترتیب

 روش تحقیق -2
و ، همبستگي و پیمايشي نوع از و تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفي

 و آماری آوری اطالعات از نمونة جمع برایباشد.  مياز حیث هدف کاربردی 
 بر اساسکه  ای ههای اين تحقیق، از پرسشنام آزمون فرضیهمنظور  به

بخش . شد، استفاده بود آنها تنظیم شدهکردن  متغیرهای تحقیق و عملیاتي
بود که در قالب مقیاس پنج رضايت شغلي  در مورد پرسش 18اول شامل 

مربوط به عزت پرسشنامه از  بعدی بخشدر  .ه شدارائای لیکرت  گزينه
 استفاده شد. ای  گويه دو گزينه 11 حاوینفس روزنبرگ 

. دبرای آزمون پايايي پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده ش
جامعه موردبررسي و با استفاده از  نفر از 93طالعه مقدماتي روی مبراساس 

پرسشنامه رضايت شغلي آلفای کرونباخ میزان پايايي ، SPSSافزار آماری  نرم
جامعه آماری تحقیق دست آمد.  به 895/1عزت نفس رای و ب 89/1برابر 

ازمان بنادر و دريانوردی کشور حاضر کلیه مديران و کارکنان بنادر شمالي س
. باشد مينفر   259نفر و تعداد کارکنان رسمي آنها  118تعداد مديران  شامل 

و از بین  شدنفر سرشماری  118مديران به تعداد  همةدر اين پژوهش 
( ارومیه، نوشهر، انزلي، امیرآباد) کارکنان بنادر چهارگانه شمال کشور

 محاسبه حجم نمونه آماری از روش کوکران برای .آمده عمل گیری ب نمونه
عداد اين ت .شدنفر برآورد  118حداکثر حجم نمونه آماری  ، کهاستفاده شد

ای از میان کارکنان سازمان بنادر و  گیری تصادفي طبقه نمونه به روش نمونه
ين ترتیب که ابتدا جامعه آماری براساس ه اب .شددريانوردی کشور انتخاب 

و بعد از محاسبه سهم  شدبندی  طبقه، طبقه 4رگانه شمال کشور به بنادر چها
گیری تصادفي ساده  هماری به روش نمونهر يک از طبقات در حجم نمونه آ

 شد.انتخاب کشي( از هر طبقه، به تعداد مشخص  )قرعه

       
          

                
                           

 ها تجزیه و تحلیل داده -3
 تحقیق های فرضیه -3-1

مختلف های  و جنبهابعاد  ن بابرای بررسي رابطة بین عزت نفس مديرا
حقیق حاضر مورد که در ت بودفرضیه قابل تصور  9رضايت کارمندان، 
 کارکنان شغلي رضايت با مديران نفس عزت بین( 1)بررسي قرار گرفت. 

 نفس عزت بین( 2، )دارد وجود داریمعنا رابطه دريانوردی و بنادر سازمان
 داریمعنا رابطه دريانوردی و بنادر سازمان کارکنان کار از رضايت با مديران

 سازمان کارکنان مافوق از رضايت با مديران نفس عزت بین( 9، )دارد وجود
 مديران نفس عزت بین( 4، )دارد وجود داریمعنا رابطه دريانوردی و بنادر

 داریمعنا رابطه دريانوردی و بنادر سازمان کارکنان همکاران از رضايت با
 سازمان کارکنان حقوق از رضايت با مديران نفس عزت بین( 9، )دارد وجود
 با مديران نفس عزت بین( 9و ) دارد وجود داریمعنا رابطه دريانوردی و بنادر

 .دارد وجود داریمعنا رابطه دريانوردی و بنادر سازمان کارکنان ترفیع از رضايت

 های پژوهش تحیل یافته -3-2

 توصیفیهای پژوهش با استفاده از آمار  (: نتیجه آزمون فرضیه1جدول )
 درصد فراوانی فراوانی متغیر

 85 211 مرد جنس
 11 29 زن

 برحسب سال سن

 1 1 29 زير
29- 99 11 2/4 
99- 49 141 9/95 
49- 99 39 2/92 

 2/4 11 99باالی 

 تحصیالت

 1 1 ديپلم
 9/19 92 فوق ديپلم
 2/11 24 لیسانس

 5/99 198 فوق لیسانس
 9/5 22 دکتری

 خدمتسنوات 
 برحسب سال

 1 1 و کمتر 9
9- 11 22 9/5 
11- 19 52 95 
19- 21 39 2/92 

 9/15 49 21 ازبیش 
 2/59 221 متاهل وضعیت تاهل

 8/9 19 مجرد

% 2/59 ،زن % آنها11مرد و % پاسخگويان 85 ،(1جدول )طبق 
%  لیسانس ، 2/11فوق ديپلم و % 9/19 ومجرد % 8/9کارکنان متاهل و 

بیشترين فراواني  بنابراين .بودنددکتری % 9/5% فوق لیسانس و 5/99
% 9/95 سن اکثر پاسخگويان يعني .بودفوق لیسانس  دارای مربوط به افراد

، 99تا سال  29% در گروه سني 2/4. داشتسال قرار  49الي  99افراد بین 
 99االی ـسني بروه ـ% در گ2/4و ال ـس 99ا ت 49ي ـروه سنـ% در گ2/92

 

 

 

 

 

 

 

، سال 11ا ت 9 دارای سابقة کارنمونه آماری افراد  %9/5 .داشتند سال قرار
و  سال 21تا  19 سابقة کار %2/92، سال 19 تا11 سابقة کار% 1/95
 بودند.  ه باالسال ب 21 دارای سابقة کار 9/15%

 گیری نتیجه -4
فس مديران با رضايت بررسي ارتباط بین عزت ن صددحاضر در پژوهش 

مندرج  پژوهش های يافته .بودسازمان بنادر و دريانوردی شغلي کارکنان 
با رضايت شغلي و ابعاد  مديران نفس عزت بیندهد  ( نشان مي2جدول )

با نتايج تحقیق  اين نتیجه .داردمختلف آن رابطة مثبت و متوسطي وجود 
 (، غفاری و همکاران1985) (، صادقیان و همکاران1933) عسکری پور

 .مطابقت دارد( 2112) ( و عارف احمد1959) دبیريان و همکاران(، 1952)
د به ،درك مثبت از خو ارزيابي وخودمحور اصلي و بنیادی  عزت نفس ساخت

باشد. رضايت شغلي  منابع رضايت شغلي مية عنوان يکي از متغیرهای بالقو
 منجر شود. تواند به ارائه بهتر خدمات  کارکنان به عنوان يک نگرش شغلي مي

و  مديران توان گفت که بین دو متغیر عزت نفس ميطورکلي  هب
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ريزی و اعمال  نادر و دريانوردی کشور با برنامهريزان سازمان ب و برنامه

تری را برای کارکنان فراهم  جويانه، شرايط کاری مطلوب مديريت مشارکت
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تر  مثبت به همه چیز، زندگي را راحت برخورد. همیشه جوانب منفي را ببینیم
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مسئوالن سازمان بنادر و دريانوردی در انتصاب  الزم استشود.  مافوق مي
تر و پذير افانعط کار گیرند و از مديرانمديران واحدها نهايت دقت را ب

 ل يا ـبر شغود که ـش یران توصیه ميـ( به م4کنند، )استفاده  تر اخالق خوش
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شغلي اين حداقل  کنند و در طراحي سیستم ارتقایافتخار کارمندان خود 
 ار دهند. توانايي ها و شايستگي ها را مدنظر قر
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. ضريب همبستگي اسپیرمن بین سن و اردهمبستگي مستقیم و مثبتي وجود د
بود. ( 149/1و  189/1،  194/1، 192/1) سابقه کار با عزت نفس به ترتیب

دار  ادار بود اما با سن معن اسابقه کار معنگي بین عزت نفس با همبستبنابراين 
نبود. همچنین ضريب همبستگي اسپیرمن بین سن و سابقه کار با رضايت 

 د.دار بوامعن در نتیجهو ( 234/1و  238/1) شغلي به ترتیب

 روش تحقیق -2
و ، همبستگي و پیمايشي نوع از و تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفي

 و آماری آوری اطالعات از نمونة جمع برایباشد.  مياز حیث هدف کاربردی 
 بر اساسکه  ای ههای اين تحقیق، از پرسشنام آزمون فرضیهمنظور  به

بخش . شد، استفاده بود آنها تنظیم شدهکردن  متغیرهای تحقیق و عملیاتي
بود که در قالب مقیاس پنج رضايت شغلي  در مورد پرسش 18اول شامل 

مربوط به عزت پرسشنامه از  بعدی بخشدر  .ه شدارائای لیکرت  گزينه
 استفاده شد. ای  گويه دو گزينه 11 حاوینفس روزنبرگ 

. دبرای آزمون پايايي پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده ش
جامعه موردبررسي و با استفاده از  نفر از 93طالعه مقدماتي روی مبراساس 

پرسشنامه رضايت شغلي آلفای کرونباخ میزان پايايي ، SPSSافزار آماری  نرم
جامعه آماری تحقیق دست آمد.  به 895/1عزت نفس رای و ب 89/1برابر 

ازمان بنادر و دريانوردی کشور حاضر کلیه مديران و کارکنان بنادر شمالي س
. باشد مينفر   259نفر و تعداد کارکنان رسمي آنها  118تعداد مديران  شامل 

و از بین  شدنفر سرشماری  118مديران به تعداد  همةدر اين پژوهش 
( ارومیه، نوشهر، انزلي، امیرآباد) کارکنان بنادر چهارگانه شمال کشور

 محاسبه حجم نمونه آماری از روش کوکران برای .آمده عمل گیری ب نمونه
عداد اين ت .شدنفر برآورد  118حداکثر حجم نمونه آماری  ، کهاستفاده شد

ای از میان کارکنان سازمان بنادر و  گیری تصادفي طبقه نمونه به روش نمونه
ين ترتیب که ابتدا جامعه آماری براساس ه اب .شددريانوردی کشور انتخاب 

و بعد از محاسبه سهم  شدبندی  طبقه، طبقه 4رگانه شمال کشور به بنادر چها
گیری تصادفي ساده  هماری به روش نمونهر يک از طبقات در حجم نمونه آ

 شد.انتخاب کشي( از هر طبقه، به تعداد مشخص  )قرعه

       
          

                
                           

 ها تجزیه و تحلیل داده -3
 تحقیق های فرضیه -3-1

مختلف های  و جنبهابعاد  ن بابرای بررسي رابطة بین عزت نفس مديرا
حقیق حاضر مورد که در ت بودفرضیه قابل تصور  9رضايت کارمندان، 
 کارکنان شغلي رضايت با مديران نفس عزت بین( 1)بررسي قرار گرفت. 

 نفس عزت بین( 2، )دارد وجود داریمعنا رابطه دريانوردی و بنادر سازمان
 داریمعنا رابطه دريانوردی و بنادر سازمان کارکنان کار از رضايت با مديران

 سازمان کارکنان مافوق از رضايت با مديران نفس عزت بین( 9، )دارد وجود
 مديران نفس عزت بین( 4، )دارد وجود داریمعنا رابطه دريانوردی و بنادر

 داریمعنا رابطه دريانوردی و بنادر سازمان کارکنان همکاران از رضايت با
 سازمان کارکنان حقوق از رضايت با مديران نفس عزت بین( 9، )دارد وجود
 با مديران نفس عزت بین( 9و ) دارد وجود داریمعنا رابطه دريانوردی و بنادر

 .دارد وجود داریمعنا رابطه دريانوردی و بنادر سازمان کارکنان ترفیع از رضايت

 های پژوهش تحیل یافته -3-2

 توصیفیهای پژوهش با استفاده از آمار  (: نتیجه آزمون فرضیه1جدول )
 درصد فراوانی فراوانی متغیر

 85 211 مرد جنس
 11 29 زن

 برحسب سال سن

 1 1 29 زير
29- 99 11 2/4 
99- 49 141 9/95 
49- 99 39 2/92 

 2/4 11 99باالی 

 تحصیالت

 1 1 ديپلم
 9/19 92 فوق ديپلم
 2/11 24 لیسانس

 5/99 198 فوق لیسانس
 9/5 22 دکتری

 خدمتسنوات 
 برحسب سال

 1 1 و کمتر 9
9- 11 22 9/5 
11- 19 52 95 
19- 21 39 2/92 

 9/15 49 21 ازبیش 
 2/59 221 متاهل وضعیت تاهل

 8/9 19 مجرد

% 2/59 ،زن % آنها11مرد و % پاسخگويان 85 ،(1جدول )طبق 
%  لیسانس ، 2/11فوق ديپلم و % 9/19 ومجرد % 8/9کارکنان متاهل و 

بیشترين فراواني  بنابراين .بودنددکتری % 9/5% فوق لیسانس و 5/99
% 9/95 سن اکثر پاسخگويان يعني .بودفوق لیسانس  دارای مربوط به افراد

، 99تا سال  29% در گروه سني 2/4. داشتسال قرار  49الي  99افراد بین 
 99االی ـسني بروه ـ% در گ2/4و ال ـس 99ا ت 49ي ـروه سنـ% در گ2/92

 

 

 

 

 

 

 

، سال 11ا ت 9 دارای سابقة کارنمونه آماری افراد  %9/5 .داشتند سال قرار
و  سال 21تا  19 سابقة کار %2/92، سال 19 تا11 سابقة کار% 1/95
 بودند.  ه باالسال ب 21 دارای سابقة کار 9/15%

 گیری نتیجه -4
فس مديران با رضايت بررسي ارتباط بین عزت ن صددحاضر در پژوهش 

مندرج  پژوهش های يافته .بودسازمان بنادر و دريانوردی شغلي کارکنان 
با رضايت شغلي و ابعاد  مديران نفس عزت بیندهد  ( نشان مي2جدول )

با نتايج تحقیق  اين نتیجه .داردمختلف آن رابطة مثبت و متوسطي وجود 
 (، غفاری و همکاران1985) (، صادقیان و همکاران1933) عسکری پور

 .مطابقت دارد( 2112) ( و عارف احمد1959) دبیريان و همکاران(، 1952)
د به ،درك مثبت از خو ارزيابي وخودمحور اصلي و بنیادی  عزت نفس ساخت

باشد. رضايت شغلي  منابع رضايت شغلي مية عنوان يکي از متغیرهای بالقو
 منجر شود. تواند به ارائه بهتر خدمات  کارکنان به عنوان يک نگرش شغلي مي
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ريزی و اعمال  نادر و دريانوردی کشور با برنامهريزان سازمان ب و برنامه

تری را برای کارکنان فراهم  جويانه، شرايط کاری مطلوب مديريت مشارکت
 کنندمديران سعي ( 2شود، )ت شغلي آنان تا منجر به افزايش رضاي کنند

ما عادت داريم  اکثر. زيرا دننگاه کن کارکنان های مثبت کار همیشه به جنبه
تر  مثبت به همه چیز، زندگي را راحت برخورد. همیشه جوانب منفي را ببینیم

نتايج انجام دريافت بازخورد  و انمدير( شايستگي 9، )کند و خوشايندتر مي
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تر و پذير افانعط کار گیرند و از مديرانمديران واحدها نهايت دقت را ب
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 مديران با رضايت از کار کارکنانعزت نفس رابطة متوسط و مستقیم بین  118 

 رضايت از مافوق کارکنانمديران با عزت نفس رابطة متوسط و مستقیم بین  118 111/1 19/1 449/1 2 -1
 مديران با رضايت از همکاران کارکنانعزت نفس رابطة متوسط و مستقیم بین  118 111/1 19/1 498/1 9 -1
 مديران با رضايت از حقوق کارکنانعزت نفس رابطة متوسط و مستقیم بین  118 111/1 19/1 491/1  4 -1
 مديران با رضايت از ترفیع کارکنانعزت نفس رابطة متوسط و مستقیم بین  118 111/1 19/1 998/1 9 -1
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 غالت برای نگهداری مورد نیاز انبارهای ظرفیت بررسی
 سوات تحلیل از استفاده )ره( با خمینی امام بندر در
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 چكیده 
% مبادالت تجاری خارجی ایران از طریق این بندر 32اسكله در منطقة ویژه اقتصادی قرار دارد. حدود  30سال قدمت و داشتن  07بیش از بندر امام خمینی با 

ب ترین مراکز لجستیكی کشور محسو % مراکز صنعتی و پرجمعیت دسترسی دارد، بنابراین دومین بندر تجاری ایران و یكی مهم07شود. این بندر به  انجام می
سال آینده، الزم است  27سازی برای غالت در  ( غالت کشور انتخاب شده است. با توجه به اهمیت ایجاد فضای ذخیرهhubشود. این بندر به عنوان قطب ) می

ها از  این پژوهش، نخست داده بینی شود. در ظرفیت انبارهای موجود شناسایی شود و فضای انبار مورد نیاز برای انتقال و دخیره انواع مختلف غالت تحلیل و پیش
مراتبی تحلیل گردید. طبق  شده با استفاده از مدل سلسله آوری های جمع آخر داده آوری و بر اساس تكنیك سوآت بررسی شد و دست طریق پرسشنامه جمع

، مشخص شد که سازمان به دلیل برتری نقاط قوت دست آمده از ماتریس داخلی و خارجی و با توجه به تشكیل ماتریس کمی برای طراحی استراتژی های به یافته
باشد: یكی  تهدیدها، در موقعیت تهاجمی قرار دارد. این پژوهش شامل سه سناریو به این شرح می بر محیطی های غلبة فرصت و داخلی ضعف نقاط بر داخلی

هایی که مواد خام  آخر سناریوی ساخت کارخانه مال ـ جنوب و دستسالة آینده کشور، دوم سناریوی جذب بازارهای کریدور ش 27انداز  تمرکز ویژه روی چشم
رسد اگر انبارهای در حال ساخت بندر امام کامل شود، دیگر نیازی به مذاکره برای ساخت انبارهای جدید نخواهد بود. چون  گیرند. به نظر می می بكارغالت را 
 سال آینده کافی است. 27انداز  برای پاسخگویی به ترافیك حمل کاال در چشم ای که اآلن در بندر امام وجود دارد شده های کامل ساختمان

 ها و تهدیدها.  مراتبی، تكنیك سوات، نقاط قوت و ضعف، فرصت بندر امام خمینی، انبار، مدل سلسه های كلیدی: واژه

                                                                                                                                                                                                 
 بندری ویژه تجهیزات مسئول . کارشناس1 

 دریایی خرمشهر و فنون علوم دانشگاه . مربی 2
 خرمشهر دریایی و فنون علوم دانشگاه . استادیار 3
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Abstract 

mam Khomeini (BIK) port is more than 70 years old, it has 37 jetties in special Economic zone (SES) of BIK. About 
32 percent of foreign trade exchange of Iran is passing through this port. The BIK port has access to 70 percent of 

crowded and industrial centers, so it is the 2nd biggest trade port of Iran and one of the most important logistic centers 
of the country. This port also was selected a grain hub of the country. Regarding the importance of creating enough 
storing spaces for reserving the corps (grain) for 20 coming years, it is needed to consider the current available 
warehouses and predict enough warehouse spaces for transiting these kinds of goods. This investigation and data 
collecting was carried out via SWOT techniques, preparing questionnaire and finally analyzing the collected data by 
using AHP hierarchal model. According to the obtained findings of internal and external matrix and formation of 
quantitative strategic planning matrix, it was determined that the organization is in an aggressive status and this is 
because of the fact that internal strengths overcome internal weaknesses and environmental opportunities overcome the 
threats. The research is consisted of three scenarios which are as follows: a scenario with particular focus on the next 
twenty-year outlook, then the scenarios of absorption of the markets of south-north corridor, and finally a scenario of 
building factories that employ grain raw materials, Regarding the traffic load of goods in next twenty-years in BIK, 
which was estimated about 10 million tons for this period. We think if the under construction warehouses in BIK 
complete, there will be no need to negotiate to build new warehouse buildings. So the completed buildings which are 
being made in BIK at the moment are sufficient to afford the traffic load of goods in future outlook of coming twenty 
years. 

Keywords: Imam Khomeini Port, Warehouse, AHP, SWOT. 
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Abstract 

he main purpose of this study was to investigate the relationship between managers' self-esteem and job 
satisfaction of employees in the ports and maritime organizations. The statistical population of this research is all 

managers and employees of the Northern ports of the country's ports and marinas. In this research, two standard 
questionnaires have been used. The present study has a main hypothesis and five sub-hypotheses. Pearson test was used 
for their analysis. In other words, managers can improve their job satisfaction by improving their self-esteem. 
Keywords: Self-Esteem, Job Satisfaction, Work Satisfaction, Superior Satisfaction, Satisfaction with Partners, 
Satisfaction of Rights, Satisfaction with Promotion. 
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