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 .1دانشیار ،دانشکدة روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکدة روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،ایران

(تاریخ دریافت3121/60/92 :؛ تاریخ پذیرش)3121/69/92 :

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی نقش جو سازمانی بر میزان بهرهوری کارکنان در آموزشکدههای فنی و حرفهای استاان تهتران انمتاد شتد.
روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبساگی است .جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ کارکنان آموزشکدههتای فنتی و حرفتهای استاان
تهران به تعداد  3066نفر و نمونۀ پژوهش  160نفر از کارکنان به روش تصادفی ساده بر استا فرمتو کتوکران انابتاد شتدند .ابتزار
اندازهگیری ،یکی پرسشنامۀ جو سازمانی هالپین و کرافت ،و دیگری پرسشنامۀ بهرهوری اچیو که توسط گلداستمیت و همکتاران طراحتی
شد .روایی ابزارها با نظرسنمی صاحبنظران تأیید شد .پایایی پرسشنامهها نیز با آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 6/72و  6/70تأییتد شتد.
به منظور بررسی رابطۀ ماغیرهای تحقیق آزمون ضریب همبساگی پیرسون و تحلیل رگرسیون اجرا شد .ناایج نشتان داد بتین ابعتاد جتو
سازمانی یعنی روحیۀ گروهی ،عالقهمندی به کتار ،مالحظتهگتری در محتیط کتار ،صتمیمیت بتین کارکنتان ،مزاحمتت در محتیط کتار،
فاصلهگیری در محیط کار ،نفوذ و پویایی مدیران ،ارزشگذاری به تولید دانش و بهرهوری کارکنان رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژگان
آموزشکدههای فنی و حرفهای ،بهرهوری ،جو سازمانی ،کارکنان.

* نویسندة مسئول ،رایانامهramezan.jahanian@gmail.com :
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مقدمه
جو سازمانی ،به ساختار سازمان و شرایط محیط حاکم در سازمان از جمله انتخاب و انتساب افرراد
و نیروهای متخصص ،نظارت ،برنامهریزی ،سازماندهی ،نظام پرادا

و مزایرا ،روابرط برینفرردی،

ضوابط و مقررات حاکم بر سازمان ،نحوة واگذاری مسئولیت و حمایت کارکنان در سازمان اشرار
میکند (ابطحی ،0831 ،ص.)83
جو سازمانی مناسب میتواند در ایجاد انگیز

در کارکنان ،بهبود روحیه و مشرارکت افرراد در

تصمیمگیریها و در نتیجه ازدیاد خالقیت و نوآوری و افزایش بهرر وری در سرازمان مرؤثر باشرد.
تغییر در هر بخش از جو سازمانی به تغییرر فروری و عمیرق در نحروة انجرام دادن کرار و عملکررد
کارکنان میشود (ثابتی ،ص ،0831ص .)73تحقیقرات و مطالعرات نشران مریدهنرد جرو سرازمانی
مناسب بر میزان بهرر وری کارکنران و اثربخشری سرازمانی مرؤثر اسرت )نرامم و شریخی.)0833 ،
بنابراین ،شناخت دقیق نقش جو سازمانی بر میزان بهر وری کارکنان در سازمان اهمیت زیادی دارد
و پژوهش حاضر نیز با این هدف انجام گرفته است.
بیان مسئله
بهر وری نیروی انسانی و بررسی عمیق آن از اولویتهای پیشرفت و توسعة هرر سرازمان محسروب
میشود .بهر وری عبارت است از احساس اثربخشی ،کارایی ،بازدهی و توانمندی فرد در سازمان ،به
دیگر سخن ،بهر گیری بهینه از نیروی کار ،توان ،استعداد و مهارت نیروی انسرانی اسرت (سرلطانی،
 ،0831ص .)33بهر وری از جمله عواملی است که دوام و بقرای سرازمانهرا را در دنیرای پررقابرت
کنونی تضمین میکند .حاکمشدن فرهنگ بهر وری ،موجب بهکارگیری بهینة همة امکانات مرادی و
معنوی سازمانها میشود و بدون اضافهکردن فناوری و نیروی انسانی جدیرد مریتروان از امکانرات،
شرایط ،توان و توانمندیهای نیروی انسانی موجود با خاصریت زایشری و خالقیرت در رسریدن بره
هدفهای سازمان بیشترین بهر را برد (.)Henri et al., 2003, p.39
تحقیقات انجامگرفته حاکی از پایینبودن سطح بهرر وری منراب انسرانی در سرازمانهرا اسرت
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(صمدی و کریمی0833 ،؛ حسنزاد و همکاران0810 ،؛ مهرابیان و همکراران ( ،)0811حراتمی و
همکاران .)0838 ،بررسیهای انجامگرفته در جامعة آماری مورد مطالعه نیز حاکی از نامناسببرودن
وضعیت بهر وری کارکنان است .بنرابراین ،مسرئلة اصرلی در پرژوهش حاضرر پرایینبرودن سرطح
بهر وری مناب انسانی در آموزشکد های فنی و حرفهای استان تهران است.
همچنین ،نتایج تحقیقات دیگر نشران مریدهرد یکری از مؤلفرههرای مرؤثر در بهبرود وضرعیت
بهر وری کارکنان استقرار جو سازمانی مناسب است و جو سرازمانی برا عوامر بسریار دیگرری از
جمله عملکرد ،اثربخشی ،سبک رهبری ،کاهش جابهجرایی ،رضرایت شرغلی و یرادگیری سرازمان
مرتبط است و سازمانها برنامههای خود را طوری تدوین و تنظیم میکنند که نهایت بهر وری را از
مهمترین ثروت خود یعنی نیروی انسانی داشته باشند ( نامم و شیخی ،0833 ،ص.)00
از سوی دیگر ،جو سازمانی ناسالم میتواند محیطی سرشار از سوءمن و دشمنی به وجود آورد
که هر گونه مدیریت مشارکتی و همکارانه را با شکست مواجره کنرد (عالقرهبنرد ،0837 ،ص.)43
بنابراین ،مسئلة اساسی این تحقیق ،شناخت نقش جرو سرازمانی برر میرزان بهرر وری کارکنران در
آموزشکد های فنی و حرفهای استان تهران است ،تا دستاندرکاران بتوانند نتایج این تحقیرق را در
جهت برنامهریزی برای بهبود جو سازمانی و افزایش بهر وری کارکنان بهکار گیرند.
پیشینة پژوهش
جو سازمانی را جلو ای از فرهنگ ،حاص ترکیبی از احساس ،نگر هرا ،رفتارهرای شرک دهنردة
زندگی سازمانی و یک واقعیت سازمانی یا یک مفهوم عینی تعریف میکننرد
سازمان به ادراك اعضای سازمان از عناصر بنیادی سازمان اشار میکنرد

(1996

 .)Ekvall,جرو

(Farr, 1989

&  .)Westاز

آنجا که جو مبتنی بر چشماندازهای فردی است ،تغییرپذیری سریعی دارد ضرمن اینکره برر رفترار
افراد هم تأثیرگذار است (.)Payne & Pugh, 1976
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( )4104بیان میکنند زمان زیادی طول مری کشرد ترا جرو سرازمانی شرک

بگیرد .به اعتقاد آنها جو سازمانی بر اثر تعام کارکنان با یکدیگر و با مدیریت برهطرور مثبرت یرا
منفی پیریزی میشود.
هالپین و کرافت ( )0178در مطالعات خویش دربارة جو سازمانی مدارس ،به هشرت ویژگری
در این زمینه اشار کردند که چهار ویژگی را به رفتار معلمان و چهرار ویژگری را بره رفترار مردیر
مدرسه به شرح زیر نسبت داد اند:
الف) رفتار معلمان :شام ممانعت یا بازدارندگی  ،صمیمیت  ،روحیه و عدم جوشش.
ب) رفتار مدیر :شام تأکید بر تولید  ،کنار گیری یا حفظ فاصله  ،مراعات و نفوذ است.
متغیر دیگر تحقیق موضوع بهر وری است .بردبرار ( )4110اعتقراد دارد کوشرش در شرناخت
مفاهیم بهر وری و تال

در تعیین عوام مؤثر بر افزایش آن ،یکی از شرایط ضروری برای تحقرق

رشد و توسعة سازمانها محسوب میشود.
دانشمندان معتقدند بهر وری مشتم برر اثربخشری و کرارایی عملکررد اسرت و افرزایش ترراز
بهر وری در سازمان ،نتیجة کارایی مناب انسانی بهویژة مدیریت است (برزآبرادی فراهرانی.)0838 ،
بهطور کلی ،کارکنان سرمایههای باارز

هر سازمان میباشند ،دستیابی به هدفهای هر سازمان در

گرو مدیریت درست این مناب باارز

است .نیروی کار اگر با آرامش و انگیزة قوی اشتغال به کار

داشته باشد و به دالی گوناگون از آینرد واهمره نداشرته باشرد ،بهرر وری او براالتر خواهرد برود
(میررکنی ،0831 ،ص.)38
1. Harington & Vohl
2. Halpim & Croft
3. Hindrance
4. Intinacy
5. Spirit
6. Disengagement
7. production Emphasis
8. Aloofness
9. Consideration
10. Thrust
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تحقیقات نشان داد عوام مربوط به سربک هرای مردیریت و رهبرری (فرروتن0833 ،؛ اکبرری،
0833؛ آل یعقوب0833 ،؛ سراج0833 ،؛ اکبری0833 ،؛ کارگر0831 ،؛ آقامحمدی0833 ،؛

Engle,

 ،)Couin, 2002; Poxes, 2004; Capllo, 2001; 2004کیفیت زندگی کاری (نبریزاد 0831،؛ تهرامی،
0833؛ کریموند0838 ،؛ ملکی0833 ،؛ مقصودلو0833 ،؛ میررکنری0831،؛ برراری0833 ،؛ چوبرک
0834؛ قاضی کلهرودی0834 ،؛ افشین0833 ،؛ علیخانی0833 ،؛ کریموند0838 ،؛ نبیزاد ،)0831 ،
تحصیالت مدیران (زمانی ،)0838 ،رعایت اصول روابط انسانی (چناری ،)0838 ،فضرای سرازمانی
(براری ،)0833 ،کارآفرینی مدیران (حسینزاد  ،)0833 ،عوام انگیزشی (حقیقرت منفررد،)0833 ،
سبکهای تفکر و

ویژگی شخصیتی قضاوتنگر ( Zang, 2001, 2002, 2004; Joseph, 2005; Hung,

 ،)1993میزان حقوق و مزایا ) ،(Dygalo, 2004سطح آموز

در ایران ( ،)Abooelati, 2004کراربرد

اصول  ،(Lynch, 2005) 17رضایت شغلی اعضای هیئت علمی ( ،)Provost, 2005الگروی آمروز
برنامهریزیشد ) ،(Stevens, 2005انگیزة پیشرفت ) ،(Isom, 2004ارزیابی رسمی (

Wormmeester,

 ،)2005استرس شغلی ) ،(Cincotta, 2005توانایی و انگیرز )،(Panyarachun, 1992; Dubrin, 1989
برنامههای آموزشی کارکنان ) (Bartel, 1994و روشنبودن هدفهرا و انتظرارات )،(Vecchio, 1998
ارتباطات سازمانی (نجفی ،)0831 ،سیستم حقوق و دسرتمزد (حقیقرت منفررد0834 ،؛ هاشرمزاد ،
 ،)0837جررو سررازمانی

(& Steringer, 2000; Michell, 2003

Litwin؛ کاشررفی0831 ،؛ نررامم و

همکاران ،)0833 ،با بهر وری رابطة مثبت و معنادار دارند .همچنرین ،حسرنی و همکراران ()0810
نشان دادند رعایت نکات ارگونومیک باعث کاهش مشکالت اسکلتی  -عضالنی و بهبود کارایی و
افزایش بهر وری کارکنان میشود .ایمانی و همکاران ( )0811نشان دادند بین بهکارگیری فنراوری
و بهر وری نیروی انسانی رابطة معنادار وجود دارد .ساعتچی و رضایی بهبهانی ( )0831نشان دادند
بین مدیریت زمان و تعارض کار -خانواد با بهر وری نیروی انسرانی رابطرة معنرادار وجرود دارد.
بیگینیا و همکاران ( )0831نشان دادند همبستگی قروی برین توانمندسرازی شرناختی کارکنران برا
بهر وری نیروی انسانی وجود دارد .خادمی زارع و همکاران ( )0831نشان دادند بین نظام پرادا ،
عوام انگیز  ،و بهر وری مناب انسانی رابطة مثبرت و معنرادار وجرود دارد .رضرایی و سراعتچی
( )0833نیز نشان دادند بین نگر

سرپرستان به عوام انسانی مؤثر بر بهر وری و تعهرد سرازمانی
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زیردستان ،و بین سبک رهبری سرپرستان و تعهد سازمانی زیردسرتان رابطرة معنرادار وجرود دارد.
هنزاییزاد ( )0831ارتباط معنادار بین جو سازمانی و مهارتهرای ارتبراطی مردیران را نشران داد.
هیبلر ( )0111نشان داد جو سازمانی با عملکرد شغلی ،رضایت شغلی و بهر وری رابطة مسرتقیم و
معنادار دارد .گالنوسکی ( )0110نشان داد بین جو سازمانی و بهر وری رابطة معنادار وجرود دارد.
برست ( )0113نشان داد در دانشکد هایی با جو سازمانی براز میرزان خالقیرت ،رضرایت شرغلی و
بهر وری کارکنان و گرو های آموزشی در سطح بسیار باال است.
همچنین ،شرارما ( )0131در پرژوهش هرای خرود نشران داد ارتبراط معنرادار میران نمرر هرای
اعتمادبهنفس و جوهای باز ،آشنا و آزاد وجود دارد .پژوهش پال و سکنسن ( )0131نیز اشار کرد
است که میان محیط پرنشاط و صمیمی و جرو سرازمانی مناسرب برا رو هرای ابرداع و نروآوری
رابطهای مثبت وجرود دارد .اندرسرون ( )0134نیرز در تحقیرق خرود رشرد همرهجانبرة شخصریت
دانشآموزان را به جو سازمانی مدرسه وابسته میدانرد .میسرینا ( )0118نیرز در پرژوهش خرود بره
ارتباط مثبت و معنادار میان جو سازمانی با تواناییها و ویژگریهرای شخصریتی و بهرر وری آنران
اشار کردند .تحقیق حاضر نیز به دنبال بررسی نقش جو سازمانی بر میزان بهر وری کارکنان است.
فرضیههای تحقیق
فرضیههای تحقیق به شرح زیر است:
 .0بین روحیة گروهی در محیط کار و بهر وری کارکنران در آموزشرکد هرای فنری و حرفرهای
رابطه وجود دارد.
 .4بین عالقهمندی به کار و بهر وری کارکنان در آموزشکد های فنی و حرفرهای رابطره وجرود
دارد.
 .8بین صمیمیت بین کارکنان در محیط کرار و بهرر وری کارکنران در آموزشرکد هرای فنری و
حرفهای رابطه وجود دارد.
 .3بین مالحظهگری در محیط کار و بهر وری کارکنان در آموزشکد های فنی و حرفهای رابطره
وجود دارد.
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 .1بین فاصلهگیری در محیط کار و بهر وری کارکنان در آموزشکد های فنی و حرفرهای رابطره
وجود دارد.
 .7بین مزاحمت در محیط کار و بهر وری کارکنان در آموزشکد هرای فنری و حرفرهای رابطره
وجود دارد.
 .3بین نفوذ و پویایی مدیران در محریط کرار و بهرر وری کارکنران در آموزشرکد هرای فنری و
حرفهای رابطه وجود دارد.
 .3بین ارز گذاری به تولید دانش و بهر وری کارکنان در آموزشکد های فنی و حرفهای رابطه
وجود دارد.
روش تحقیق
این پژوهش با هدف بررسی نقش جو سازمانی بر میزان بهر وری کارکنان در آموزشکد های فنری
و حرفهای استان تهران انجام گرفت .رو

تحقیرق حاضرر توصریفی و از نروع همبسرتگی اسرت.

جامعة آماری پژوهش شام همة کارکنان آموزشکد های فنی و حرفرهای اسرتان تهرران بره تعرداد
 0111نفر ،و نمونة پژوهش  811نفر از کارکنان است که بهطور تصادفی سراد برر اسراس فرمرول
کوکران انتخاب شدند .ابزار گردآوری داد ها در این پژوهش ،دو پرسشنامه به شرح زیر است:
الف) پرسشنامة جو سازمانی هالپین و کرافت ( :)0178این پرسشرنامه شرام هشرت مؤلفره
است .برای انداز گیری تعامالت اجتماعی کارمند -کارمند چهرار مقیراس شرام روحیرة گروهری،
مزاحمت ،صمیمیت و عالقهمندی به کار گرفته شد است .برای انرداز گیرری تعرامالت اجتمراعی
کارمند -مدیر چهار مقیاس شام فاصلهگیری ،مالحظهگری ،نفوذ و پویایی و تأکید بر تولید بهکرار
گرفته شد .پرسشنامة یادشد حاوی  84سؤال منطبق بر طیف لیکرت است .در مقابر هرر عبرارت
یک مقیاس پنجدرجه ای وجود دارد که از پاسخگو خواسته شد است عبارتها را به دقت بخواند.
سپس ،میزان موافقت خود را با هر یک از سؤالها با عالمت ضرربدر مشرخص کنرد .درجرة یرک
کمترین موافقت و درجة پنج بیشترین موافقت فرد را نشان میدهد .پایایی ایرن پرسشرنامه توسرط
بردبار ( )4110از طریق ضریب آلفای کرونباخ 1/33 ،به دست آمد .در پژوهش حاضرر بره منظرور
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اطمینان از روایی پرسشنامه ،دیدگا و نظرهای  41نفر از صاحبنظران بهکار گرفتره شرد و پایرایی
پرسشنامه در این تحقیق نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ ،محاسبه شد که معادل  1/33برهدسرت
آمد.
ب) پرسشنامة بهرهوری اچیو :این پرسشنامه توسط گلد اسمیت و همکراران ( )0131تردوین
شد است و به منظور کمک به مدیران در تعیرین علرت وجرود مشرکالت عملکرردی و شرناخت
راهبردهای تغییر به منظور حر ایرن مشرکالت ،طررحریرزی شرد .هفرت وا ة دربرگیرنردة مردل
عملکردی اچیو عبارتاند از توانایی ،وضوح ،کمک ،انگیز  ،ارزیرابی ،اعتبرار و محریط .پرسشرنامة
یادشد حاوی  43سؤال و منطبق بر طیف لیکرت است .پاسخدهندگان با توجه به نوع نگر

خود

به یکی از پنج گزینه باید پاسخ دهند .پایایی این پرسشرنامه را نبریزاد ( )0831از طریرق ضرریب
آلفای کرونباخ محاسبه کرد و میزان آن را  1/18به دست آورد .در این تحقیق نیز پایایی پرسشرنامه
از طریق ضریب آلفای کرونباخ ،محاسبه و  1/31بهدست آمد .برای تجزیهوتحلی داد هرا و تعیرین
رابطة بین متغیرها ضریب همبستگی پیرسون و تحلی رگرسیون بهکار گرفته شد.
یافتهها
فرضیة اول پژوهش :بین روحیة گروهی در محیط کرار و بهرر وری کارکنران در آموزشرکد هرای
فنیوحرفهای رابطه وجود دارد.
جدول  .1رابطة مؤلفة روحیة گروهی در محیط كار با بهرهوری و سایر مؤلفههای جو سازمانی

مؤلفههای جو سازمانی و بهرهوری

روحیة گروهی

معناداری

مزاحمت در محیط کار

-1/411

1/10

عالقهمندی به کار

1/37

1/10

صمیمیت بین کارکنان

1/47

1/10

مالحظهگری در محیط کار

1/083

1/10

فاصلهگیری در محیط کار

1/003

1/10

نفوذ و پویایی مدیران

1/080

1/10

ارز گذاری به تولید دانش

1/011

1/10

بهر وری

1/471

1/10
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داد های جدول  0نشان میدهد رابطة بین مؤلفة روحیة گروهی در محیط کرار و بهرر وری در
سطح  1/10معنادار است .همچنین ،روحیة گروهی در محیط کار با مؤلفرة ارز گرذاری بره تولیرد
دانش رابطة معنادار ندارد و بین روحیة گروهی با متغیر مزاحمت در محریط کرار رابطرة معنرادار و
معکوس مشاهد شد .یعنی با باالرفتن روحیة گروهی مزاحمرت در محریط کرار کراهش مرییابرد.
همچنین ،روحیة گروهی با مؤلفههای دیگر جو سازمانی رابطرة معنراداری در سرطوح  1/11و 1/10
دارد.
فرضیة دوم پژوهش :بین عالقهمندی به کار و بهرر وری کارکنران در آموزشرکد هرای فنری و
حرفهای رابطه وجود دارد.
جدول  .2رابطة مؤلفة عالقهمندی به كار با بهرهوری و سایر مؤلفههای جو سازمانی

مؤلفههای جو سازمانی و بهرهوری

عالقهمندی به کار

معناداری

روحیة گروهی

1/37

1/10

مزاحمت در محیط کار

-1/018

1/10

صمیمیت بین کارکنان

1/303

1/10

مالحظهگری در محیط کار

1/011

1/10

فاصلهگیری در محیط کار

1/017

1/10

نفوذ و پویایی مدیران

1/483

1/10

ارز گذاری به تولید دانش

1/031

1/10

بهر وری

1/373

1/10

داد های مندرج در جدول  4نشان میدهد رابطة بین مؤلفة عالقهمنردی بره کرار در سرازمان و
بهر وری در سطح  1/10معنادار است و متغیر عالقهمندی به کار با سایر مؤلفههای روحیة گروهی،
صمیمیت ،مالحظهگری ،فاصلهگیری ،نفوذ و پویایی مردیران و ارز گرذاری بره تولیرد دانرش در
سطح  1/10رابطة مستقیم و معنادار وجود دارد .هر چه این مؤلفهها افزایش یابد ،عالقهمندی به کار
نیز افزایش مییابد .همچنین ،بین عالقهمندی به کار و مزاحمت در محریط کرار رابطرة معکروس و
معنادار مشاهد شد.
فرضیة سوم پژوهش :برین صرمیمیت برین کارکنران در محریط کرار و بهرر وری کارکنران در
آموزشکد های فنی و حرفهای رابطه وجود دارد.
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جدول  .3رابطة مؤلفة صمیمیت بین كاركنان با بهرهوری و سایر مؤلفههای جو سازمانی

مؤلفههای جو سازمانی و بهرهوری

صمیمیت بین کارکنان

معناداری

روحیة گروهی

1/47

1/10

مزاحمت در محیط کار

1/143

1/130

عالقهمندی به کار

1/303

1/10

مالحظهگری در محیط کار

1/137

1/030

فاصلهگیری در محیط کار

1/010

1/10

نفوذ و پویایی مدیران

1/071

1/10

ارز گذاری به تولید دانش

1/070

1/10

بهر وری

1/814

1/10

داد های جدول  8نشان میدهد رابطرة برین مؤلفرة صرمیمیت برین کارکنران در محریط کرار و
بهر وری در سطح  1/10معنادار است و رابطة بین متغیر صمیمیت بین کارکنان با سایر مؤلفرههرای
عالقهمندی به کار ،در محیط کار ،نفوذ و پویایی مدیران ،ارز گذاری به تولید دانش رابطة مستقیم
و معنادار وجود دارد .یعنی هر چه این مؤلفهها در محیط کار بیشتر شود ،صمیمیت در بین کارکنان
افزایش مییابد .صمیمیت با مؤلفههای مزاحمت در محیط کار و مالحظهگری در محیط کار رابطرة
معنادار ندارد.
فرضیة چهارم پژوهش :بین مالحظهگری در محیط کار و بهر وری کارکنان در آموزشکد های
فنی و حرفهای رابطه وجود دارد.
جدول  .4رابطة مؤلفة مالحظهگری با بهرهوری و سایر مؤلفههای جو سازمانی

مؤلفههای جو سازمانی و بهرهوری

مالحظهگری در محیط کار

معناداری

روحیة گروهی

1/083

1/10

مزاحمت در محیط کار

-1/038

1/10

عالقهمندی به کار

1/011

1/10

صمیمیت بین کارکنان

1/137

1/030

فاصلهگیری در محیط کار

1/334

1/10

نفوذ و پویایی مدیران

1/311

1/10

ارز گذاری به تولید دانش

1/744

1/10

بهر وری

1/883

1/10
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داد های جدول  3نشان میدهد رابطة بین مؤلفة مالحظهگری در محیط کار و بهرر وری برابرر
در سطح  1/10معنادار است و رابطة بین مؤلفة مالحظهگری در محیط کرار برا مؤلفرههرای روحیرة
گروهی ،مزاحمت در محیط کار ،عالقهمندی به کار ،فاصلهگیرری در محریط کرار ،نفروذ و پویرایی
مدیران و ارز گذاری به تولید دانش رابطة مستقیم و معنادار وجوددارد .همچنین ،مالحظهگری با
مؤلفة صمیمیت بین کارکنان رابطة معنادار ندارد و برین مؤلفرههرای مالحظرهگرری و مزاحمرت در
محیط کار رابطة معکوس و معنادار مشاهد شد.
فرضیة پنجم پژوهش :بین فاصلهگیری در محیط کار و بهر وری کارکنران در آموزشرکد هرای
فنی و حرفهای رابطه وجود دارد.
جدول  .5رابطة مؤلفة فاصلهگیری در محیط كار با بهرهوری و سایر مؤلفههای جو سازمانی

مؤلفههای جو سازمانی و بهرهوری

فاصلهگیری در محیط کار

معناداری

روحیة گروهی

1/003

1/10

مزاحمت در محیط کار

1/181

1/015

عالقهمندی به کار

1/017

1/10

صمیمیت بین کارکنان

1/010

1/10

مالحظهگری در محیط کار

1/334

1/10

نفوذ و پویایی مدیران

1/813

1/10

ارز گذاری به تولید دانش

1/317

1/10

بهر وری

1/843

1/10

داد های جدول  1نشان میدهد رابطة بین مؤلفة فاصرلهگیرری در محریط کرار و بهرر وری در
سطح  1/10معنادار است و رابطة بین مؤلفة فاصلهگیری در محیط کار با مؤلفههای روحیة گروهی،
عالقهمندی ،صمیمیت ،مالحظهگری در محیط کار ،نفوذ و پویایی مدیران و ارز گذاری به تولیرد
دانش مستقیم و معنادار است و فاصلهگیری و مزاحمت در محیط کار رابطة معنادار مشاهد نشد.
فرضیة ششم پژوهش :بین مزاحمت در محیط کار و بهر وری کارکنان در آموزشکد های فنری
و حرفهای رابطه وجود دارد.

 3311

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،13شمارة  ،4زمستان 1314
جدول  .6رابطة مؤلفة مزاحمت در محیط كار با بهرهوری و سایر مؤلفههای جو سازمانی

مؤلفههای جو سازمانی و بهر وری

مزاحمت در محیط کار

معناداری

روحیة گروهی
عالقهمندی به کار
صمیمیت بین کارکنان
مالحظهگری در محیط کار
نفوذ و پویایی مدیران
ارز گذاری به تولید دانش
عالقهمندی به کار
بهر وری

-1/411
-1/018
1/143
1/038
1/181
-1/037
-1/401
-1/078

1/10
1/10
1/130
1/10
1/015
1/10
1/10
1/10

داد های جدول  7نشان میدهد رابطة بین مؤلفة مزاحمت در محریط کرار و بهرر وری معنرادار
است و رابطة بین مؤلفة مزاحمت با مؤلفههای روحیة گروهی ،عالقهمندی ،مالحظهگری در محیط
کار ،نفوذ و پویایی مدیران و ارز گذاری به تولید دانش رابطة معکوس و معنادار وجود دارد .بین
متغیر مزاحمت و مؤلفه های صمیمیت و فاصلهگیری رابطة معنادار مشاهد نشد و مؤلفة مزاحمرت
در محیط کار با همة متغیرها رابطة معکوس و معنادار دارد.
فرضیة هفتم پژوهش :برین نفروذ و پویرایی مردیران در محریط کرار و بهرر وری کارکنران در
آموزشکد های فنی و حرفهای رابطه وجود دارد.
جدول  .7رابطة مؤلفة نفوذ با بهرهوری و سایر مؤلفههای جو سازمانی

مؤلفههای جو سازمانی و بهرهوری

نفوذ و پویایی مدیران

معناداری

روحیة گروهی

1/080

1/10

مزاحمت در محیط کار

-1/037

1/10

عالقهمندی به کار

1/483

1/10

صمیمیت بین کارکنان

1/071

1/10

مالحظهگری در محیط کار

1/31

1/10

فاصلهگیری در محیط کار

1/813

1/10

ارز گذاری به تولید دانش

1/317

1/10

بهر وری

1/31

1/10

داد های مندرج در جدول  3نشان میدهد رابطة بین مؤلفه نفوذ و پویایی مدیران در محیط کار
و بهر وری در سطح  1/10معنادار است و بین مؤلفة نفوذ و پویایی مدیران برا مؤلفرههرای روحیرة
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گروهی ،مزاحمت ،عالقهمندی ،صمیمیت در محیط کار ،مالحظهگری ،فاصلهگیری و ارز گذاری
به تولید دانش رابطة مستقیم و معنادار وجود دارد .بین نفوذ و پویایی مدیران و مؤلفههای مزاحمت
رابطة معکوس و معنادار مشاهد شد.
فرضیة هشتم پژوهش :بین ارز گذاری به تولید دانش در محیط کار و بهرر وری کارکنران در
آموزشکد های فنی و حرفهای رابطه وجود دارد.
جدول  .8رابطة مؤلفة تولید دانش با بهرهوری و سایر مؤلفههای جو سازمانی

مؤلفههای جو سازمانی و بهرهوری

ارزشگذاری به تولید دانش

معناداری

روحیة گروهی

1/011

1/10

مزاحمت در محیط کار

-1/401

1/10

عالقهمندی به کار

1/031

1/10

صمیمیت بین کارکنان

1/070

1/10

مالحظهگری در محیط کار

1/744

1/10

فاصلهگیری در محیط کار

1/317

1/10

نفوذ و پویایی مدیران

1/317

1/10

بهر وری

1/303

1/10

داد های مندرج در جدول  3نشان میدهد رابطة بین مؤلفة ارز گرذاری بره تولیرد دانرش در
محیط کار و بهر وری در سطح  1/10معنادار است و بین مؤلفة ارز گرذاری بره تولیرد دانرش برا
مؤلفههای مزاحمت ،عالقهمندی ،صمیمیت در محیط کرار ،مالحظرهگرری ،فاصرلهگیرری ،نفروذ و
پویررایی مرردیران و ارز گررذاری برره تولیررد دانررش رابطرة مسررتقیم و معنرادار مشرراهد شررد .بررین
ارز گذاری به تولید دانش و مؤلفة مزاحمت در محیط کار رابطة معکوس و معنادار مشاهد شد.
جدول  .9نتایج آزمون همبستگی بهرهوری و جو سازمانی

بهر وری
جو سازمانی

تعداد

ضریب همبستگی

ضریب تأثیر

سطح معناداری

811
811

1/738

1/303

1/10

نتایج جدول  1نشان میدهد ضریب همبسرتگی برین متغیرر بهرر وری و جرو سرازمانی 1/738
است .یعنی با بهبود جو سازمانی بهر وری کارکنان نیز افزایش مییابد و سطح معناداری رابطة برین
این دو متغیر هم نشان میدهد با اطمینان  11درصد بین آنها رابطة معنادار وجود دارد (.)P> 1/10
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بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت بین جو سازمانی و بهر وری کارکنان رابطة مثبرت و معنرادار وجرود
دارد .همچنین ،میزان ضریب تأثیر تغییر بهر وری و جو سرازمانی  1/30اسرت .بره عبرارتی دیگرر،
متغیر جو سازمانی  30درصد از تغییرات مربوط به بهر وری کارکنان را تبیین میکند.
جدول  .10تحلیل رگرسیون رابطة بهرهوری و جو سازمانی

مدل

مجموع مجذورها

درجة آزادی

میانگین مجذورها

F

سطح معناداری

رگرسیون

83703/313

04

8883/303

07/3

1/10

باقیماند

18433/131

433

031/770

مجموع

11114/833

411

با توجه به اینکه  F= 07/3با درجة آزادی ( 431و  )04با سطح معناداری  ،1/10و با مقایسة این
سطح معناداری با  ،= 1/11مشاهد میشود فرض صفر مبنی برر بریترأثیربودن جرو سرازمانی برر
بهر وری کارکنان رد میشود .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت بین جو سازمانی و بهر وری کارکنران
رابطة مثبت و معنادار وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین ابعاد جو سازمانی یعنی روحیرة گروهری ،عالقرهمنردی بره کرار،
مالحظهگری در محیط کار ،صمیمیت بین کارکنان ،مزاحمت در محیط کار ،فاصلهگیری در محریط
کار ،نفوذ و پویایی مدیران ،ارز گذاری به تولید دانش و بهر وری کارکنان رابطة مثبت و معنرادار
وجود دارد .این نتایج با یافته های تحقیقرات حقیقرت منفررد ( ،)0833نجفری ( ،)0831هاشرمزاد
( ،)0837کاشفی ( ،)0831براری ( ،)0833نامم و همکاران ( ،)0833کازین ( ،)4114می (،)4118
لتون و استینگر ( ،)4110کاپولو ( ،)4110چنراری ( ،)0838پروسرت ( ،)4111سرینکاتره (،)4111
دابرین ( ،)0131پینی راچن ( ،)0118بارت ( )0113و وکچرین ( )0113همخروانی دارد کره نشران
دادند بین جو سازمانی و بهر وری کارکنان رابطة معنادار وجود دارد .همچنین ،ساعتچی و رضرایی
بهبهانی ( )0831نشان دادند بین مدیریت زمان و تعارض کرار و بهرر وری ،رابطرة معنرادار وجرود
دارد .بیگینیا و همکاران ( )0831نشان دادند همبستگی قوی بین توانمندسرازی شرناختی کارکنران
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با بهر وری نیروی انسانی وجود دارد .خرادمی زارع و همکراران ( )0831نشران دادنرد برین نظرام
پادا  ،عوام انگیز

و بهر وری مناب انسانی رابطرة مثبرت و معنرادار وجرود دارد .هنزایریزاد

( )0831ارتباط معنادار بین جو سازمانی و مهارتهای ارتباطی مدیران را نشان داد.ویالنری ()0113
نشان داد امنیت و قدرت مدیر عواملیاند که بر رفتارهای رهبرری مردیر در برقرراری جرو مدرسره
تأثیر میگذارند .هیبلر ( )0111نشان داد جو سازمانی با عملکرد شغلی ،رضایت شغلی و بهرر وری
رابطة مستقیم و معنادار دارد .گالنوسکی ( )0110نشان داد برین جرو سرازمانی و بهرر وری رابطرة
معنادار وجود دارد .بوید ( )0113نشان داد در سازمانهای دارای جو سازمانی باز میرزان خالقیرت،
رضایت شغلی و بهر وری کارکنران در سرطح بسریار براال اسرت .برسرت ( )0177نشران داد برین
نمر های اعتمادبهنفس و جوهای باز ،آشنا و آزاد ارتباطی معنادار وجود دارد .اندرسون ( )0134نیز
در تحقیق خود رشد همهجانبة شخصیت دانش آموزان را به جو سازمانی مدرسه وابسرته مریدانرد.
میسینا ( )0118نیز در پژوهش خود به ارتباط مثبت و معنادار میران جرو سرازمانی و توانراییهرا و
ویژگیهای شخصیتی و بهر وری اشار کرد.
در عصر کنونی مدیریت اثربخش مناب انسانی ،بزرگترین چالش فراروی مدیران فعلی اسرت و
با تأکید بر بهکارگیری و اجرای عملی شیو ها و نظامهای نوین مدیریتی ،تال

میکننرد در جهرت

افزایش اثربخشی و بهر وری مناب انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه ،ضمن رفر چرالشهرای
متعدد سازمانی ،بهکارگیری بهینة نیروی انسانی توانمند در محیط کار سود جویند تا از کمکراریهرا
و صرف هزینههای براالی سرازمان جلروگیری شرود و سربب ارتقرای کیفیرت و کمیرت و تحقرق
مسئولیتهای سازمانی شوند .در همین راستا ،این پژوهش ارتباط برین جرو سرازمانی و بهرر وری
کارکنان در آموزشکد های فنی و حرفهای استان تهرران ،بررسری کررد اسرت .بهرر وری یکری از
متغیرهایی است که امروز در سازمانهای پیشرفته نقش بسزایی را ایفا میکند ،بهطوری کره توجره
همة مدیران و سازمانها را به خود معطوف کرد است و کارگزاران را بر آن داشته تا بتوانند جهت
افزایش بهر وری ،پیرامون ساختار سازمانی ،جو سازمانی و جز آن بسیار توجه کنند .برا توجره بره
اینکه جو سازمانی از مهمترین مسائلی است که میتواند به افزایش بهر وری منجر شرود و کرارایی
و اثربخشی سازمان را افزایش دهد ،در این پرژوهش نیرز ارتبراط برین جرو سرازمانی و بهرر وری
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کارکنان در آموزشکد های فنی و حرفهای استان تهران بررسی شد .جو سازمانی بهطور مسرتقیم یرا
غیرمستقیم توسط کسانی که در سازمان کار میکنند ،درك میشود و بر انگیز

و رفتارشران ترأثیر

میگذارد و در موفقیت آن سازمان تأثیری بسزا خواهد داشرت .جرو سرازمانی برر ابعراد گونراگون
حیات سازمانی ،یعنی بر ساخت سرازمان ،نحروة تصرمیمگیرری ،سربک مردیریت و نظرایر آن اثرر
میگذارد و از این عوام نیز اثر میپذیرد .جو سازمانی کیفیتری اسرت کره اعضرای سرازمان آن را
شناسایی و ادراك میکنند و پس از آن نیز رفتارها ،عقاید و واکنشهای آنران تحرت ترأثیر درك و
فهم آنان از جو سازمانی قرار میگیرد .مهم نیست که ادراك و فهرم کارکنران درسرت یرا نادرسرت
است ،آنچه اهمیت دارد این است که رفتارشان تحت تأثیر فهم و درك آنان قرار میگیررد .آگراهی
از اصول زیربنایی بهر وری میتواند به سازمان کمک کند ترا شایسرتگی خرود را گسرتر

دهرد،

عاملی که از بروز تغییرات نامطلوب در سیستمها یا فرهنگ به نحوی که اثر معکروس برر توانرایی
نوآوری سازمان داشته باشد ،جلوگیری میکند .لذا مدیران بهویژ در محیط حساس و متفاوت باید
جوی مطلوب و مناسب در سازمان ایجاد کرد و با بهکارگیری تأثیری که برر بسریاری از رفتارهرای
کارکنان از جمله انگیز  ،روحیه ،تعهد ،رضایت عملکرد و بهر وری دارد ،به نحروی مطلروب بره
اهداف و آرمانهای سازمان دست یابند .توسعة سازمانها در بخشهای عمومی و خصوصی سربب
بروز پیچیدگی ،دیوانساالری و پدیدة آنتروپی و آغاز فراینرد رکرود و زوال تردریجی سرازمانهرا
میشود .برای پیشگیری از این عوام و ایجاد تحرك و پویایی در سرازمانهرا ،نظرامهرای نظرارت
ایجاد میشود تا با تمهیدات مستمر خود زمینههای پیشرفت و افزایش بهر وری را فرراهم کنرد .از
آنجررا کرره جررو سررازمانی مناسررب مرریتوانررد در انگیررز

و بهبررود روحیرره و مشررارکت افررراد در

تصمیمگیریها و ازدیاد خالقیت و نوآوری آنران مرؤثر برود و بره عنروان یرک منبر در افرزایش
بهر وری کارکنان به حساب آید .بنابراین ،جو سازمانی در میرزان بهرر وری کارکنران نقشری مرؤثر
دارد .از این رو ،پیشنهاد میشود مدیران در جهت ایجاد جرو سرازمانی مناسرب در سرازمان تحرت
مدیریت خویش تال

بسیار کنند تا از این طریق ضمن ایجاد رضایت شرغلی در کارکنران ،سربب

افزایش و بهبود بهر وری مناب انسانی و سازمان شوند.
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منابع و مآخذ
 .0ایمانی ،محمدنقی؛ شریفی ،اصغر؛ وفامنش ،فاطمه (« .)0811بررسی رابطة بین استفادة کارکنران
از فناوری اطالعات ) (ITبا بهر وری آنان» .مدیریت توسعه و تحول ،دورة سوم ،شرمارة هفرتم،
صفحات .31-13

 .4آقامحمدی ،جواد ( .)0833بررسی سبک رهبری مدیران و جو سازمانی در مردارس شهرسرتان
دیوان در در سال تحصیلی  .37-33پایاننامرة کارشناسری ارشرد ،رشرتة آمروز

بزرگسراالن،

دانشگا شهید بهشتی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی.

 .8آل یعقوب ،سیدفرید ( .)0837بررسی رابطة بین سبک مدیریت و بهر وری مدارس راهنمایی و
متوسطه شهرستان خوی .پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگا آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.
 .3ابطحی ،حسین ( .)0831بهر وری .تهران ،انتشارات مؤسسة مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

 .1افشررین ،سرریدجمال ( .)0833ارتبرراط بررین جررو سررازمانی و رضررایت شررغلی کارکنرران اداری
آموز وپرور

استان کردستان ،پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگا آزاد اسالمی واحد علوم و

تحقیقات تهران.

 .7اکبری ،عابدین ( .)0833رابطة بین سربک هرای رهبرری و موضر کنتررل مردیران برا خردمات
بهر وری کارکنان مدارس .پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگا آزاد اسالمی ،واحد کرمان.
 .3بیگینیا ،عبدالرضا؛ سرداری ،احمد؛ نجارینژاد ،حسن (« .)0831تأثیر توانمندسازی شرناختی
کارکنان بر عوام تقویتکنندة بهر وری نیروی انسانی» .چشمانداز مدیریت دولتری ،دورة اول،
شمارة سوم ،صفحات .31-014

 .3براری ،فریدون ( .)0833بررسی رابطة بین جو سازمانی با بهر وری مدیران شهرداریهای شرق
استان تهران .پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگا آزاد اسالمی ،واحد رودهن.

 .1برزآبادی فراهانی ،علی ( .)0838تأثیر آموز های ضمن خردمت برر بهرر وری سرپرسرتان در
کارخانههای صنعتی آزمایش .پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگا آزاد اسالمی ،واحد رودهن.
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 .01تهامی ،حسن ( .)0833بررسی اثرات کیفیت زندگی کاری بر روی بهر وری کارکنان بانکهرای
کشور .پایاننامة کارشناسی ارشد ،مرکز آموز

مدیریت دولتی.

 .00ثابتی ،زهرا ( .)0831بررسی رابطة جو سازمانی با روحیه معلمران مردارس ابتردایی شرهر قرم.
پایاننامة کارشناسی ارشد ،مرکز آموز

مدیریت دولتی قم.

 .04چنراری ،علیرضررا ( .)0838رابطررة برین رعایررت اصررول روابررط انسرانی بررا بهررر وری آنرران در
دبیرستانهای دولتی پسرانة شهر تهران .پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگا آزاد اسرالمی واحرد
رودهن.

 .08چوبک ،محبوبه ( .)0834تأثیر جو سازمانی برر رضرایت شرغلی دبیرران و کارکنران زن و مررد
دبیرستان مقط متوسطه منطقة زرقان .پایان نامة کارشناسی ارشد ،دانشرگا آزاد اسرالمی واحرد
تهران مرکز.
 .03حسنی ،سیدعباس؛ مبارکی ،حسین؛ قدمیفرد ،زینب (« .)0810اهمیرت ارگونرومی در افرزایش
بهر وری و بهبود عملکرد کارکنان وزارت بهداشت ،درمان و آموز

پزشکی» .طب کرار ،دورة

چهارم ،شمارة چهارم ،صفحات .13-010
 .01حاتمی ،حسین؛ میرجعفری ،سریداحمد؛ مجاهردی جهرمری ،سرعید (« .)0811رابطرة کیفیرت
زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهر وری در کارکنران دانشرگا علروم پزشرکی جهررم».
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،دورة هفتم ،شمارة سوم ،صفحات .41-81

 .07حسینزاد  ،اکبر ( .)0833رابطة بین کارآفرینی مدیران و جو سازمانی با عملکرد دبیران مدارس
متوسط شهر اهواز .پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگا آزاد اسالمی ،واحد رودهن.
- .03حسنزاد  ،حبیباله ،شیربگی ،ناصر؛ اولریزاد  ،هوشرنگ (« .)0810بررسری میرزان اسرترس
شغلی و بهر وری کارکنان شرکت گاز استان کردستان» .سالمت کار ایرران ،دورة نهرم ،شرمارة
اول ،صفحات .0-01

 .03حقیقت منفرد ،جالل ( .)0834نگر

مدیران نسبت به عوام انگیزشی و تأثیر آن در بهر وری

نیروی کار .پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگا تهران ،دانشکدة مدیریت صنعتی.
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 .01خادمی زارع ،حسن؛ فخرزاد ،محمدباقر؛ اکرمی ،محمدکامم (« .)0831اولویرتبنردی عوامر

انگیزشی کارکنان با هدف افزایش بهر وری» .مدیریت و مناب انسرانی در صرنعت نفرت ،دورة
چهارم ،شمارة  ،08صفحات .31-013
 .41رئوفی ،محمدحسین؛ تاریخی قوچانی دروس ،امیر (« .)0838تأثیر آموز

ضرمن خردمت برر

میزان کارایی و بهر وری مدیران و کارکنران مردارس» .مطالعرات تربیتری و روانشناسری ،دورة
پنجم ،شمارة اول ،صفحات .73-31
 .40رضایی ،لیال؛ ساعتچی ،محمود ( .)0833رابطة بین نگر

به عوام انسانی مؤثر در بهر وری

و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سرازمانی در کارکنران کارخانجرات» .دانرش و پرژوهش در
روانشناسی کاربردی ،دورة  ،83شمارة  ،01صفحات .041-037

 .44زمانی ،احمد ( .)0838مقایسة بهر وری مدیران با تحصیالت تخصصی در حیطرة مردیریت برا
مدیران سایر رشتهها در دورة متوسطه شهرستان شاهرود از دیدگا دبیران .پایاننامة کارشناسری
ارشد ،دانشگا آزاد اسالمی واحد رودهن.
 .48ساعتچی ،محمد؛ رضایی بهبهانی ،نسرین (« .)0831بررسی رابطة بین مدیریت زمان و تعرارض
کار خانواد  ،با بهر وری کارکنان کارخانه» .تحقیقات روانشرناختی ،دورة دوم ،شرمارة هشرتم،
صفحات .0-01

 .43سراج ،اصغر ( .)0833رابطة خالقیت و سبک رهبری برا بهرر وری مردیران آموزشری مردارس
راهنمایی و دبیرستان شهرستان سوادکو  .پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگا آزاد اسالمی واحد
رودهن.
 .41سلطانی ،علی ( .)0831تأثیر انسان .تهران ،انتشارات اردکان.
 .47صمدی ،پروین؛ کریمی ،مهدیه (« .)0833نقش مؤلفههای انسانافزار بر بهر وری نیروی انسانی
از دیدگا مدیران و کارکنان دانشگا الزهرا» .اندیشرههرای نروین تربیتری ،دورة پرنجم ،شرمارة
چهارم ،صفحات .38-77
 .43عالقهبند ،علی ( .)0837مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی .ویررایش پرنجم ،تهرران ،نشرر
روان.
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 .43علیخانی ،محمد ( .)0833بررسی میزان تأثیر ارتباطات سازمانی بر بهر وری نیرروی انسرانی در
صنعت اتومبی سازی .پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگا عالمه طباطبایی.

 .41فروتن ،محمد ( .)0833رابطة بین سبکهای نظارتی مردیران برا بهرر وری کارکنران در کرانون
پرور

فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور .پایراننامرة کارشناسری ارشرد ،دانشرگا آزاد

اسالمی واحد رودهن.

 .81قاضی کلهرودی ( .)0834رابطة رضایت شغلی و جو سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتمراعی
استان تهران .پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگا آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز.
 .80کارگر ،علی ( .)0831بررسی رابطة بین مدیریت با بهرر وری سرازمانی .پایراننامرة کارشناسری
ارشد ،دانشگا آزاد اسالمی واحد رودهن.

 .84کریم وند ،صفر ( .)0838بررسی رابطة کیفیرت زنردگی کراری کارکنران برا بهرر وری آنران در
آموز وپرور

شهر تهران .پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگا آزاد اسالمی واحد رودهن.

 .88مقصودلو ،ولی ( .)0833بررسی رابطة رضایت شغلی دبیران با جو سرازمانی در دبیرسرتانهرای
گرگان .پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگا آزاد اسالمی واحد ساری.
 .83ملکی ،حمید ( .)0833بررسی تأثیر جو سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان مردارس .پایراننامرة
کارشناسی ارشد ،دانشگا آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

 .81میررکنی ،مهدی ( .)0831بررسی رابطة بین جو سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در دانشرگا
صنعت نفت .پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگا آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 .87مهرابیان ،فردین؛ نصیریپور ،امیراشرکان؛ کشراورزمحمدیان ،سرکینه (« .)0811بررسری میرزان
اهمیت مؤلفههای شناساییشدة بهر وری نیروی انسرانی از دیردگا کارکنران و اعضرای هیئرت
علمی دانشکد های دانشگا علوم پزشکی گیالن» .مجلة علمی دانشگا علوم پزشرکی زنجران،
دورة  ،01شمارة  ،31صفحات.13-017 ،
 .83نامم ،فتاح؛ شیخی ،عباس محسرن (« .)0833بررسری رابطرة موضر کنتررل ،جرو سرازمانی و
بهر وری کارکنان در ادار ک امور مالیاتی استان تهران» .فص نامة مردیریت (پژوهشرگر) ،دورة
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.00-44  صفحات، شمارة شش،08

 بررسی تأثیر کیفیت زندگی کراری برر میرزان بهرر وری از دیردگا.)0831(  حیدرضا،  نبیزاد.83
 مرکرز آمروز، پایاننامة کارشناسی ارشد.کارکنان سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران
.مدیریت دولتی

 نگرشی بر سیستم حقوق و دستمزد در سازمانهای دولتی و تأثیر آن.)0831(  حسینعلی، نجفی.81
.مدیریت دولتی
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