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 چکیده 
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 همقدم

 افرراد  انتساب و انتخاب جمله از سازمان در حاکم طیمح طیشرا و سازمان ساختار به ،یسازمان جو

 ،یفررد  نیبر  روابرط  ،نظام پرادا  و مزایرا   ،یسازمانده ،یزیر برنامه نظارت، متخصص، یروهاین و

اشرار    سازمان در کارکنان تیحما و تیمسئول یواگذار ةنحو سازمان، بر حاکم مقررات و ضوابط

 (.83ص ،0831 ،یطحاب)کند  می

 در افرراد  مشرارکت  و هیروح بهبود کارکنان، در ز یانگ جادیا در تواند یم مناسب یسازمان جو

. باشرد  ثرؤمر  سرازمان  در یور بهرر   شیافزا و ینوآور و تیخالق ادیازد جهینت در و ها یریگ میتصم

 عملکررد  و کرار  دادن انجرام  ةنحرو  در قیر عم و یفرور  رییر تغ به یسازمان جو از بخش هر در رییتغ

 یسرازمان  جرو  دهنرد  یمر  نشران  مطالعرات  و قرات یتحق(. 73ص، 0831ص ،یثابت) شود یم کارکنان

 .(0833 ،یخیشر  و نرامم ( اسرت  ثرؤمر  یسرازمان  یاثربخشر  و کارکنران  یور بهرر   زانیم بر مناسب

 دارد یادیز تیاهم سازمان در انکارکن یور بهر  زانیم بر یسازمان جو نقش قیدق شناخت ،نیبنابرا

 .است گرفته انجام هدف نیا با زین حاضر پژوهش و

 بیان مسئله

محسروب   سرازمان  هرر  ةتوسع و پیشرفت های اولویت از آن عمیق بررسی و انسانی نیروی وری بهر 

 هب ،سازمان در فرد توانمندی و اثربخشی، کارایی، بازدهی احساس از است عبارت وری بهر  .شود می

سرلطانی،  )اسرت  انسرانی   نیروی مهارت و کار، توان، استعداد نیروی از بهینه گیری سخن، بهر  دیگر

 رقابرت رپ دنیرای  در را هرا  سرازمان  بقرای  و دوام که است عواملی جمله از وری بهر  .(33، ص0831

 و دیمرا  امکانات ة همةبهین کارگیری به موجب، وری بهر  فرهنگ شدن حاکم. کند تضمین می کنونی

، امکانرات  از تروان  مری  جدیرد  انسانی نیروی و فناوری کردن اضافه بدون و شود می ها معنوی سازمان

 بره  رسریدن  در خالقیرت  و زایشری  خاصریت  با موجود انسانی نیروی های توانمندی و توان، شرایط

 (.Henri et al., 2003, p.39) برد را بهر  بیشترین های سازمان هدف

هرا اسرت    انسرانی در سرازمان   وری منراب   بودن سطح بهرر   رفته حاکی از پایینگ   تحقیقات انجام
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و  حراتمی ، (0811) و همکراران   مهرابیان ؛0810 و همکاران، زاد  حسن ؛0833 ،کریمی وصمدی )

برودن   گرفته در جامعة آماری مورد مطالعه نیز حاکی از نامناسب های انجام بررسی (.0838، همکاران

برودن سرطح    بنرابراین، مسرئلة اصرلی در پرژوهش حاضرر پرایین      . وری کارکنان است وضعیت بهر 

 .است تهران استانای  حرفه و  فنی های  انسانی در آموزشکد  وری مناب  بهر 

ت یبهبرود وضرع   در ثرؤمر هرای   لفره ؤم دهرد یکری از   نشران مری  نتایج تحقیقات دیگر  ،همچنین

از  دیگرری عوامر  بسریار    جو سرازمانی برا   و مناسب است سازمانی جو وری کارکنان استقرار بهر 

یرادگیری سرازمان    رضرایت شرغلی و  ، جرایی  هکاهش جاب، سبک رهبری، اثربخشی، جمله عملکرد

وری را از  نهایت بهر  کهکنند  می وین و تنظیمتد طوریهای خود را  ها برنامه سازمان ومرتبط است 

 (.00ص، 0833، شیخی نامم و ) داشته باشندترین ثروت خود یعنی نیروی انسانی  مهم

من و دشمنی به وجود آورد  تواند محیطی سرشار از سوء جو سازمانی ناسالم می ،از سوی دیگر

 .(43ص، 0837، بنرد  عالقره ) کنرد مواجره  شکست  اکه هر گونه مدیریت مشارکتی و همکارانه را ب

وری کارکنران در   میرزان بهرر    شناخت نقش جرو سرازمانی برر   ، اساسی این تحقیق ةمسئل ،بنابراین

 در را اندرکاران بتوانند نتایج این تحقیرق  دست تا، استان تهران استای  حرفه و  فنیهای  آموزشکد 

 .کار گیرند بهری کارکنان و افزایش بهر  سازمانی و بهبود جو ریزی برای برنامه جهت

 پژوهش ةپیشین

 ةدهنرد  رفتارهرای شرک   ، هرا نگر ، حاص  ترکیبی از احساس، ای از فرهنگ جو سازمانی را جلو 

جرو  (. Ekvall, 1996)کننرد  یک مفهوم عینی تعریف می یازندگی سازمانی و یک واقعیت سازمانی 

از . (West & Farr, 1989)کنرد   میاشار  سازمان به ادراك اعضای سازمان از عناصر بنیادی سازمان 

رفترار   برر تغییرپذیری سریعی دارد ضرمن اینکره   ، اندازهای فردی است آنجا که جو مبتنی بر چشم

 (.Payne & Pugh, 1976)ثیرگذار است أافراد هم ت
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سرازمانی شرک     جرو  ترا  کشرد  مری زمان زیادی طول  کنند می بیان( 4104)  وه  و نگتونیهار

مثبرت یرا    طرور  یکدیگر و با مدیریت بره  جو سازمانی بر اثر تعام  کارکنان با ها آنقاد به اعت. بگیرد

 . شود میریزی  منفی پی

جو سازمانی مدارس، به هشرت ویژگری    مطالعات خویش دربارة در( 0178)  رافتک و نیهالپ

فترار مردیر   معلمان و چهرار ویژگری را بره ر    در این زمینه اشار  کردند که چهار ویژگی را به رفتار

 :اند نسبت داد  مدرسه به شرح زیر

   .عدم جوششو   روحیه،  صمیمیت،  ممانعت یا بازدارندگیشام   :رفتار معلمان( الف

 . است   نفوذو   مراعات،  ا حفظ فاصلهگیری ی کنار ،  تأکید بر تولید شام  :رفتار مدیر( ب

کوشرش در شرناخت   اعتقراد دارد  ( 4110)بردبرار   .وری است تحقیق موضوع بهر  دیگر متغیر 

یکی از شرایط ضروری برای تحقرق  ، ثر بر افزایش آنؤوری و تال  در تعیین عوام  م مفاهیم بهر 

 . شود ها محسوب می سازمان ةرشد و توسع

وری مشتم  برر اثربخشری و کرارایی عملکررد اسرت و افرزایش ترراز         بهر  دانشمندان معتقدند

(. 0838 ،برزآبرادی فراهرانی  ) مدیریت است ةویژ مناب  انسانی به اییکار ةنتیج، در سازمان وری بهر 

هر سازمان در  های هدفدستیابی به ، باشند میباارز  هر سازمان های  کارکنان سرمایه، کلی طور به

قوی اشتغال به کار  ةنیروی کار اگر با آرامش و انگیز. گرو مدیریت درست این مناب  باارز  است

 او براالتر خواهرد برود    وری بهرر   ،دالی  گوناگون از آینرد  واهمره نداشرته باشرد    داشته باشد و به 

 .(38ص، 0831، میررکنی)
                                                           

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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 ،یاکبرر  ؛0833 فرروتن، ) یرهبرر  و تیریمرد  یهرا  سربک  به مربوط عوام  داد نشان قاتیتحق

 ,Engle ؛0833 ،یآقامحمد ؛0831 ،کارگر ؛0833 ،یاکبر ؛0833 سراج، ؛0833 عقوب،ی آل ؛0833

2004 Poxes, 2004; Capllo, 2001; Couin, 2002;)، یتهرام  ؛0831،زاد  ینبر ) یکار یزندگ تیفیک، 

 چوبرک  ؛0833 ،یبررار  ؛0831،یررکنر یم ؛0833 ،مقصودلو ؛0833 ،یملک ؛0838 ،وند میکر ؛0833

 ،(0831 زاد ، ینب ؛0838 وند، میکر ؛0833 ،یخانیعل ؛0833، نیافش ؛0834 ،یکلهرود یقاض ؛0834

 یسرازمان  یفضرا  ،(0838 ،یچنار) یانسان روابط اصول تیرعا ،(0838 ،یزمان) رانیمد تالیتحص

 ،(0833 منفررد،  قرت یحق) یزشیانگ عوام  ،(0833 زاد ، نیحس) رانیمد ینیکارآفر ،(0833 ،یبرار)

 ,Zang, 2001, 2002, 2004; Joseph, 2005; Hung) نگر قضاوت یتیشخص یژگیو و تفکر یها سبک

 کراربرد  ،(Abooelati, 2004) رانیا در آموز  سطح ،(Dygalo, 2004) ایمزا و حقوق نزا، می( 1993

 آمروز   یالگرو  ،(Provost, 2005) یعلم تیئه یاعضا یشغل تیرضا ،(Lynch, 2005) 17 اصول

 ,Wormmeester) یرسم یابیارز ،(Isom, 2004) شرفتیپ ةزیانگ ،(Stevens, 2005) شد  یزیر برنامه

، ;Dubrin, 1989) (Panyarachun, 1992 ز یر انگ و ییتوانا ،(Cincotta, 2005) یشغل ساستر ،(2005

 ،(Vecchio, 1998) انتظرارات  و هرا  هدف بودن روشن و (Bartel, 1994) کارکنان یآموزش یها برنامه

 ،زاد  هاشرم  ؛0834، منفررد  قرت یحق) دسرتمزد  و حقوق ستمیس ،(0831 نجفی،)ی سازمان ارتباطات

؛ نررامم و 0831؛ کاشررفی، Litwin & Steringer, 2000; Michell, 2003) یسررازمان جررو ،(0837

( 0810)و همکراران   حسرنی  ن،یهمچنر  .دارند دارامعن و مثبت ةرابط یور بهر  با ،(0833همکاران، 

 عضالنی و بهبود کارایی و -یک باعث کاهش مشکالت اسکلتی رعایت نکات ارگونومنشان دادند 

فنراوری   کارگیری بهبین نشان دادند ( 0811)و همکاران  ایمانی . شود  وری کارکنان می بهر  افزایش

 نشان دادند( 0831) رضایی بهبهانی وساعتچی . دارد عنادار وجودم ةوری نیروی انسانی رابط و بهر 

 .داردوجرود   معنرادار  ةرابطر نیروی انسرانی   وریبهر  با خانواد  -کار تعارض و زمان مدیریتبین 

توانمندسرازی شرناختی کارکنران برا      برین  همبستگی قروی  نشان دادند( 0831)و همکاران نیا  بیگی

، بین نظام پرادا   نشان دادند (0831)و همکاران خادمی زارع  .دارد وجود وری نیروی انسانی بهر 

سراعتچی   ورضرایی  . دار وجرود دارد امثبرت و معنر   ةوری مناب  انسانی رابط و بهر ، عوام  انگیز 

وری و تعهرد سرازمانی    ر بهر بثر ؤبین نگر  سرپرستان به عوام  انسانی م نیز نشان دادند (0833)
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 .معنرادار وجرود دارد   ةرابطر  و بین سبک رهبری سرپرستان و تعهد سازمانی زیردسرتان  ،زیردستان

 .را نشران داد  ارتبراطی مردیران   هرای  مهارتسازمانی و  جو ارتباط معنادار بین( 0831) زاد ییهنزا

مسرتقیم و   ةرابط وری بهر با عملکرد شغلی، رضایت شغلی و  جو سازمانی نشان داد( 0111) بلریه

 .دارد وجرود دار امعن ةرابط وری بهر  وجو سازمانی بین  دادنشان ( 0110) یگالنوسک .دارد رداامعن

جو سازمانی براز میرزان خالقیرت، رضرایت شرغلی و       ی باهای نشان داد در دانشکد ( 0113) برست

 .در سطح بسیار باال است آموزشی های گرو و  کارکنان وری بهر 

هرای   هرای خرود نشران داد ارتبراط معنرادار میران نمرر         در پرژوهش ( 0131)همچنین، شرارما  

نیز اشار  کرد  ( 0131) سکنسن و پال پژوهش. دارد وجود آزاد و آشنا باز، یها نفس و جو اعتمادبه

 ینروآور  و ابرداع  یهرا  رو  برا  مناسرب  یسرازمان  جرو  و یمیصم و نشاطاست که میان محیط پر

جانبرة شخصریت    نیرز در تحقیرق خرود رشرد همره     ( 0134) اندرسرون . دارد وجرود  مثبت یا رابطه

ه نیرز در پرژوهش خرود بر    ( 0118) نایسر یم. دانرد  آموزان را به جو سازمانی مدرسه وابسته می دانش

وری آنران   بهرر   و هرای شخصریتی   ها و ویژگری  ارتباط مثبت و معنادار میان جو سازمانی با توانایی

 .وری کارکنان است میزان بهر  به دنبال بررسی نقش جو سازمانی بر نیزحاضر  تحقیق .دکردناشار  

 تحقیقهای   فرضیه

 :های تحقیق به شرح زیر است فرضیه

ای  حرفره  و  فنری هرای   کارکنران در آموزشرکد    وری بهر ار و ک محیط درگروهی  ةبین روحی. 0

 .رابطه وجود دارد

رابطره وجرود   ای  حرفره  و  فنیهای  کارکنان در آموزشکد  وری بهر مندی به کار و  هین عالقب. 4

 .دارد

 و  فنری هرای   کارکنران در آموزشرکد    وری بهرر   و کرار بین صمیمیت بین کارکنان در محیط . 8

 .وجود داردرابطه ای  حرفه

رابطره  ای  حرفه و  یفنهای  کارکنان در آموزشکد  وری بهر  و کارگری در محیط  بین مالحظه. 3

 .وجود دارد
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رابطره  ای  حرفره  و  فنیهای  کارکنان در آموزشکد  وری بهر  و کارگیری در محیط  بین فاصله. 1

 .وجود دارد

رابطره  ای  رفره ح و  فنری هرای   زشکد کارکنان در آمو وری بهر  و کاربین مزاحمت در محیط . 7

 .وجود دارد

 و  فنری هرای   کارکنران در آموزشرکد    وری بهرر   و کرار بین نفوذ و پویایی مدیران در محریط  . 3

 .رابطه وجود داردای  حرفه

رابطه ای  حرفه و  فنیهای  کارکنان در آموزشکد  وری بهر  وگذاری به تولید دانش  بین ارز . 3

 .وجود دارد

 قروش تحقی

  فنری های  وری کارکنان در آموزشکد  میزان بهر  این پژوهش با هدف بررسی نقش جو سازمانی بر

. از نروع همبسرتگی اسرت   و  رو  تحقیرق حاضرر توصریفی    .گرفتاستان تهران انجام ای  حرفه و

 اسرتان تهرران بره تعرداد    ای  حرفره  و  فنیهای  کارکنان آموزشکد  همةآماری پژوهش شام   ةجامع

اسراس فرمرول    تصادفی سراد  برر   طور هب است که نفر از کارکنان 811پژوهش  ةو نمون ،رنف 0111

 :است به شرح زیر دو پرسشنامه، در این پژوهشها  داد  گردآوری ابزار. انتخاب شدند کوکران

 مؤلفره این پرسشرنامه شرام  هشرت     (:0178) و کرافت هالپینجو سازمانی  ةپرسشنام (الف

، گروهری  ةروحیر  شرام   کارمند چهرار مقیراس   -ی تعامالت اجتماعی کارمندگیر برای انداز . است

گیرری تعرامالت اجتمراعی     برای انرداز   .کار گرفته شد  است به مندی عالقهصمیمیت و ، مزاحمت

کرار   بهکید بر تولید أنفوذ و پویایی و ت، گری مالحظه، گیری فاصله شام  مدیر چهار مقیاس -کارمند

هرر عبرارت    در مقابر  . استطیف لیکرت  رمنطبق بال ؤس 84حاوی  ادشد ة یپرسشنام .گرفته شد

 .بخواندرا به دقت  ها عبارتای وجود دارد که از پاسخگو خواسته شد  است  درجه پنجمقیاس یک 

یرک   ةدرجر . کنرد با عالمت ضرربدر مشرخص    ها سؤالمیزان موافقت خود را با هر یک از  ،سپس

پایایی ایرن پرسشرنامه توسرط    . دهد مین موافقت فرد را نشان بیشتری پنج ةکمترین موافقت و درج

بره منظرور    در پژوهش حاضرر . به دست آمد 33/1از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ( 4110)بردبار 
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پایرایی   و کار گرفتره شرد   به نظران صاحب از نفر 41 رهایاطمینان از روایی پرسشنامه، دیدگا  و نظ

دسرت   هبر  33/1شد که معادل  محاسبه، یق ضریب آلفای کرونباخطر از در این تحقیق نیز پرسشنامه

 .آمد

تردوین   (0131)و همکراران  این پرسشنامه توسط گلد اسمیت  :اچیو وری بهره ةپرسشنام (ب

 شرناخت و  یمنظور کمک به مدیران در تعیرین علرت وجرود مشرکالت عملکررد     به و  شد  است

مردل   ةدربرگیرنرد  ةهفرت وا  . یرزی شرد  ر طررح ، تغییر به منظور حر  ایرن مشرکالت    راهبردهای

 ةپرسشرنام . محریط  واعتبرار  ، ارزیرابی ، انگیز ، کمک، وضوح، توانایی از اند عملکردی اچیو عبارت

 دهندگان با توجه به نوع نگر  خود پاسخ. استطیف لیکرت  رمنطبق ب سؤال و 43حاوی  یادشد 

ضرریب   طریرق  از( 0831) زاد  ه را نبری این پرسشرنام  پایایی .گزینه باید پاسخ دهند پنجبه یکی از 

پرسشرنامه   پایایی این تحقیق نیز در .به دست آورد 18/1را  میزان آن و کرد محاسبه آلفای کرونباخ

 تعیرین  هرا و  داد  وتحلی  برای تجزیه .دست آمد هب 31/1 محاسبه و، ضریب آلفای کرونباخ طریق از

 .کار گرفته شد به   رگرسیونو تحلی بین متغیرها ضریب همبستگی پیرسون ةرابط

 ها یافته

هرای   کارکنران در آموزشرکد    وری بهرر  کرار و   محیط درگروهی  ةبین روحی :پژوهش اول فرضیة

 . رابطه وجود داردای  وحرفه فنی
 های جو سازمانی وری و سایر مؤلفه با بهره كار محیط در رابطة مؤلفة روحیة گروهی. 1جدول 

 وری های جو سازمانی و بهره  فهمؤل گروهی ةروحی داری معنا

 کار محیط در مزاحمت -411/1 10/1

 به کار مندی عالقه 37/1 10/1

 بین کارکنان صمیمیت 47/1 10/1

 کار محیط در گری مالحظه 083/1 10/1

 کار محیط در گیری فاصله 003/1 10/1

 پویایی مدیران ونفوذ  080/1 10/1

 دانشگذاری به تولید  ارز  011/1 10/1

 وری بهر  471/1 10/1
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وری در  کرار و بهرر    محیط درگروهی  ةروحی ةمؤلفبین  ةرابط دهد می نشان 0جدول های  داد 

گرذاری بره تولیرد     ارز  ةمؤلفر کار با  محیط درگروهی  ةروحی ،همچنین .است معنادار 10/1سطح 

معنرادار و   ةرابطر  کرار  یطمحر  در گروهی با متغیر مزاحمت ةو بین روحی دارددار نامعن ةرابط دانش

 .یابرد  کراهش مری   کرار  محریط  در گروهی مزاحمرت  ةیعنی با باالرفتن روحی. معکوس مشاهد  شد

 10/1و  11/1 حوداری در سرط امعنر  ةرابطر سازمانی  جوهای دیگر  با مؤلفه گروهی ةروحی ،همچنین

 .دارد

 و  هرای فنری   زشرکد  کارکنران در آمو  وری بهرر  مندی به کار و  هبین عالق :پژوهش دوم فرضیة

 . رابطه وجود داردای  حرفه
 جو سازمانیهای  وری و سایر مؤلفه با بهره به كار مندی عالقه ةمؤلف ةرابط .2جدول 

 وری های جو سازمانی و بهره  مؤلفه مندی به کار عالقه معناداری

 روحیة گروهی 37/1 10/1

 کار محیط در مزاحمت -018/1 10/1

 ین کارکنانب صمیمیت 303/1 10/1

 کار محیط در گری مالحظه 011/1 10/1

 کار محیط در گیری فاصله 017/1 10/1

 پویایی مدیران ونفوذ  483/1 10/1

 گذاری به تولید دانش ارز  031/1 10/1

 وری بهر  373/1 10/1

بره کرار در سرازمان و     منردی  عالقه ةمؤلفبین  ةرابط دهد می نشان 4مندرج در جدول های  داد 

، گروهی ةروحیهای  سایر مؤلفهبا  به کارمندی  متغیر عالقه و است معنادار 10/1وری در سطح  بهر 

در  گرذاری بره تولیرد دانرش     ارز و  پویایی مردیران  ونفوذ ، گیری فاصله، گری مالحظه، صمیمیت

 به کار دیمن عالقه ،ها افزایش یابد هر چه این مؤلفه .دارددار وجود امستقیم و معن ةرابط 10/1سطح 

 معکروس و  ةرابطر  کرار  محریط  در زاحمتم وبه کار  مندی بین عالقه ،همچنین .یابد نیز افزایش می

  .دار مشاهد  شدامعن

کارکنران در   وری بهرر   و کرار برین صرمیمیت برین کارکنران در محریط       :وم پژوهشس فرضیة

 .رابطه وجود داردای  حرفه و  های فنی آموزشکد 
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 جو سازمانیهای  وری و سایر مؤلفه با بهره بین كاركنان صمیمیت ةمؤلف ةرابط. 3جدول 

صرمیمیت برین کارکنران در محریط کرار و       ةمؤلفر برین   ةرابطر  دهد می نشان 8 جدولهای  داد 

هرای   سایر مؤلفره ن با صمیمیت بین کارکنا متغیربین  ةرابط و است معنادار 10/1وری در سطح  بهر 

مستقیم  ةرابط گذاری به تولید دانش ارز ، پویایی مدیران ونفوذ ، در محیط کار، به کار مندی عالقه

صمیمیت در بین کارکنان  ،ها در محیط کار بیشتر شود یعنی هر چه این مؤلفه. دار وجود دارداو معن

 ةرابطر  محیط کار در گری و مالحظه در محیط کار زاحمتمهای  مؤلفهبا  صمیمیت .یابد افزایش می

  .ارددار ندامعن

های  در آموزشکد  کارکنان وری بهر  و کارگری در محیط  بین مالحظه :پژوهش چهارم رضیةف

 . رابطه وجود داردای  حرفه و  ی فن
 

 جو سازمانیهای  وری و سایر مؤلفه گری با بهره مالحظه ةمؤلف ةرابط. 4جدول 

 وری های جو سازمانی و بهره  مؤلفه محیط کار رد گری مالحظه معناداری

 گروهی ةروحی 083/1 10/1

 در محیط کارمزاحمت  -038/1 10/1

 به کار مندی عالقه 011/1 10/1

 بین کارکنان صمیمیت 137/1 030/1

 محیط کار در گیری فاصله 334/1 10/1

 پویایی مدیران ونفوذ  311/1 10/1

 تولید دانش گذاری به ارز  744/1 10/1

 وری بهر  883/1 10/1

 وری های جو سازمانی و بهره  مؤلفه رکنانبین کا صمیمیت معناداری

 روحیة گروهی 47/1 10/1

 محیط کار در مزاحمت 143/1 130/1

 به کار مندی عالقه 303/1 10/1

 محیط کار در گری مالحظه 137/1 030/1

 محیط کار در گیری فاصله 010/1 10/1

 پویایی مدیران ونفوذ  071/1 10/1

 ولید دانشگذاری به ت ارز  070/1 10/1

 وری بهر  814/1 10/1
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وری برابرر   گری در محیط کار و بهرر   مالحظه ةمؤلفبین  ةرابط دهد می نشان 3جدول های  داد 

 ةروحیر هرای   مؤلفره گری در محیط کرار برا    مالحظه ةمؤلفبین  ةرابط و است معنادار 10/1در سطح 

پویرایی   ونفروذ  ، در محریط کرار   ریگیر  فاصله، مندی به کار عالقه، در محیط کار مزاحمت، گروهی

گری با  مالحظه ،همچنین .دار وجودداردامستقیم و معن ةرابط گذاری به تولید دانش ارز  و مدیران

در گرری و مزاحمرت    مالحظره هرای   مؤلفره  برین  و اردر ندداامعن ةبین کارکنان رابطصمیمیت  ةمؤلف

  .دار مشاهد  شدامعکوس و معن ةرابطمحیط کار 

هرای   کارکنران در آموزشرکد    وری بهر  و کارگیری در محیط  بین فاصله :پژوهش پنجم فرضیة

 .رابطه وجود داردای  حرفه و  فنی
 

 جو سازمانیهای  وری و سایر مؤلفه با بهره كاردر محیط  گیری فاصله ةمؤلف ةرابط. 5جدول 

 وری های جو سازمانی و بهره  مؤلفه گیری در محیط کار فاصله معناداری

 گروهی ةروحی 003/1 10/1

 در محیط کارمزاحمت  181/1 015/1

 به کار مندی عالقه 017/1 10/1

 بین کارکنان صمیمیت 010/1 10/1

 در محیط کار گری مالحظه 334/1 10/1

 پویایی مدیران ونفوذ  813/1 10/1

 گذاری به تولید دانش ارز  317/1 10/1

 وری بهر  843/1 10/1

وری در  گیرری در محریط کرار و بهرر      فاصرله  ةمؤلفبین  ةرابط دهد می نشان 1جدول های  داد 

، گروهی ةروحیهای  مؤلفهبا  در محیط کارگیری  فاصله ةمؤلفبین  ةرابط و است معنادار 10/1سطح 

گذاری به تولیرد   ارز  و پویایی مدیران ونفوذ ، گری در محیط کار مالحظه، صمیمیت، مندی عالقه

 .دار مشاهد  نشدامعن ةرابط در محیط کار مزاحمت گیری و فاصله و دار استانمستقیم و مع دانش

 های فنری  کارکنان در آموزشکد  وری بهر  و کاربین مزاحمت در محیط  :پژوهش ششم فرضیة

 .رابطه وجود داردای  حرفه و 
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 جو سازمانیهای  وری و سایر مؤلفه با بهره در محیط كار مزاحمت ةمؤلف ةرابط .6جدول 

 وری های جو سازمانی و بهر   مؤلفه در محیط کار مزاحمت معناداری

 روحیة گروهی -411/1 10/1

 به کار مندی عالقه -018/1 10/1

 بین کارکنان صمیمیت 143/1 130/1

 در محیط کار گری مالحظه 038/1 10/1

 پویایی مدیران ونفوذ  181/1 015/1

 گذاری به تولید دانش ارز  -037/1 10/1

 به کار مندی عالقه -401/1 10/1

 وری بهر  -078/1 10/1

 معنرادار وری  مزاحمت در محریط کرار و بهرر     ةمؤلفبین  ةرابط دهد می نشان 7جدول های  داد 

گری در محیط  مالحظه، مندی عالقه، گروهی ةروحیهای  مؤلفهمزاحمت با  ةمؤلفبین  ةرابط و است

بین . دار وجود داردامعن معکوس و ةرابط ذاری به تولید دانشگ ارز و  پویایی مدیران ونفوذ ، کار

 مزاحمرت  ةمؤلف و مشاهد  نشد معنادار ةرابطگیری  فاصله صمیمیت وهای  مؤلفه ومزاحمت  متغیر

 .دارد معنادار معکوس و ةمتغیرها رابط همةبا  در محیط کار

کارکنران در   وری  بهرر  و کرار برین نفروذ و پویرایی مردیران در محریط       :پژوهش هفتم فرضیة

 .رابطه وجود داردای  حرفه و  های فنی آموزشکد 
 

 جو سازمانیهای  وری و سایر مؤلفه نفوذ با بهره ةمؤلف ةرابط .7جدول 

 وری های جو سازمانی و بهره  مؤلفه پویایی مدیران ونفوذ  معناداری

 روحیة گروهی 080/1 10/1

 در محیط کار مزاحمت -037/1 10/1

 مندی به کار عالقه 483/1 10/1
 بین کارکنان صمیمیت 071/1 10/1

 در محیط کار گری مالحظه 31/1 10/1

 در محیط کار گیری فاصله 813/1 10/1

 گذاری به تولید دانش ارز  317/1 10/1

 وری بهر  31/1 10/1

محیط کار نفوذ و پویایی مدیران در  مؤلفهبین  ةرابط دهد می نشان 3مندرج در جدول های  داد 

 ةروحیر هرای   مؤلفره نفوذ و پویایی مدیران برا   ةمؤلفبین  و است معنادار 10/1وری در سطح  و بهر 
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گذاری  ارز  گیری و فاصله، گری مالحظه، در محیط کار صمیمیت، مندی عالقه، مزاحمت، گروهی

مزاحمت های  لفهمؤ ونفوذ و پویایی مدیران بین . دار وجود داردامعن مستقیم و ةرابط به تولید دانش

 .شد  مشاهد معکوس و معنادار ةرابط

کارکنران در   وری بهرر  و  گذاری به تولید دانش در محیط کار بین ارز  :پژوهش هشتم فرضیة

 .رابطه وجود داردای  حرفه و های فنی آموزشکد 
 

 جو سازمانیهای  وری و سایر مؤلفه دانش با بهره تولید ةمؤلف ةرابط .8جدول 

 وری های جو سازمانی و بهره  مؤلفه گذاری به تولید دانش زشار معناداری

 روحیة گروهی 011/1 10/1

 در محیط کار مزاحمت -401/1 10/1

 مندی به کار عالقه 031/1 10/1

 بین کارکنان صمیمیت 070/1 10/1

 در محیط کار گری مالحظه 744/1 10/1

 در محیط کار گیری فاصله 317/1 10/1

 پویایی مدیران ونفوذ  317/1 10/1

 وری بهر  303/1 10/1

گرذاری بره تولیرد دانرش در      ارز  ةمؤلفبین  ةرابط دهد می نشان 3مندرج در جدول های  داد 

گرذاری بره تولیرد دانرش برا       ارز  ةمؤلفبین  و است معنادار 10/1وری در سطح  محیط کار و بهر 

 ونفروذ  ، گیرری  فاصرله ، گرری  مالحظره ، در محیط کرار صمیمیت  ،مندی عالقه، مزاحمتهای  مؤلفه

بررین  .دار مشرراهد  شرردامعنرر مسررتقیم و ةرابطرر گررذاری برره تولیررد دانررش ارز  و پویررایی مرردیران

 .معکوس و معنادار مشاهد  شد ةرابط در محیط کارمزاحمت  ةمؤلف و گذاری به تولید دانش ارز 
 

 جو سازمانی وری و نتایج آزمون همبستگی بهره .9جدول 

  تعداد ضریب همبستگی تأثیر ضریب داریسطح معنا

10/1 303/1 738/1 
 وری بهر  811

 جو سازمانی 811

 738/1جرو سرازمانی    وری و بهرر   دهد ضریب همبسرتگی برین متغیرر    نشان می 1نتایج جدول 

برین   ةیابد و سطح معناداری رابط وری کارکنان نیز افزایش می بهبود جو سازمانی بهر  یعنی با. است

 .(P< 10/1)معنادار وجود دارد  ةها رابط درصد بین آن 11دهد با اطمینان  ن دو متغیر هم نشان میای
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مثبرت و معنرادار وجرود     ةوری کارکنان رابط جو سازمانی و بهر بین توان نتیجه گرفت  می ،بنابراین

، ی دیگرر بره عبرارت  . اسرت  30/1جو سرازمانی   وری و میزان ضریب تأثیر تغییر بهر  ،همچنین. دارد

 . کند میرا تبیین  وری کارکنان درصد از تغییرات مربوط به بهر  30متغیر جو سازمانی 
 

 جو سازمانی وری و بهره ةتحلیل رگرسیون رابط. 10دول ج

 مدل ها مجموع مجذور درجة آزادی ها میانگین مجذور F سطح معناداری

 رگرسیون 313/83703 04 303/8883 3/07 10/1

 باقیماند  131/18433 433 770/031  

 مجموع 833/11114 411   

مقایسة این با ، و 10/1داری  ابا سطح معن( 04و  431)آزادی  ةبا درج F= 3/07اینکه توجه به با 

ترأثیربودن جرو سرازمانی برر      شود فرض صفر مبنی برر بری   مشاهد  می ،= 11/1سطح معناداری با 

وری کارکنران   جو سازمانی و بهر  بیننتیجه گرفت  توان میبنابراین، . شود وری کارکنان رد می بهر 

 .مثبت و معنادار وجود دارد ةرابط

 گیری نتیجه بحث و

، ی بره کرار  منرد  عالقره ، گروهری  ةبین ابعاد جو سازمانی یعنی روحیر  نتایج تحقیق حاضر نشان داد

 طیدر محر گیری  فاصله، کار طیدر محمزاحمت ، بین کارکنانصمیمیت ، کار طیدر محگری  مالحظه

مثبت و معنرادار   ةی کارکنان رابطور بهر و  دانش دیتولگذاری به  ارز ، نفوذ و پویایی مدیران، کار

 زاد هاشرم  ،(0831)نجفری  ، (0833) تحقیقرات حقیقرت منفررد   های  یافته با این نتایج .وجود دارد

، (4118)، می  (4114)کازین ، (0833)همکاران ، نامم و (0833)براری  ،(0831)کاشفی ، (0837)

، (4111)کاتره   ، سرین (4111)پروسرت  ، (0838) چنراری  ،(4110)، کاپولو (4110)لتون و استینگر 

همخروانی دارد کره نشران     (0113)و وکچرین  ( 0113)، بارت  (0118)، پینی راچن (0131)دابرین 

رضرایی   وساعتچی  ،همچنین. وری کارکنان رابطة معنادار وجود دارد بین جو سازمانی و بهر دادند 

معنرادار وجرود    ةوری، رابطر  بین مدیریت زمان و تعارض کرار و بهرر   نشان دادند ( 0831) بهبهانی

توانمندسرازی شرناختی کارکنران     بین همبستگی قوی نشان دادند( 0831)و همکاران  نیا بیگی. دارد

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=132373
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=132374
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=132374
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=132374
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=2538
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برین نظرام    نشران دادنرد   (0831)و همکراران   ع خرادمی زار . وجود دارد وری نیروی انسانی با بهر 

زاد   هنزایری . دار وجرود دارد امثبرت و معنر   ةوری مناب  انسانی رابطر  پادا ، عوام  انگیز  و بهر 

( 0113) یالنر یو.را نشان داد ارتباطی مدیران های مهارتجو سازمانی و  ارتباط معنادار بین( 0831)

بر رفتارهای رهبرری مردیر در برقرراری جرو مدرسره       که اند امنیت و قدرت مدیر عواملی دادنشان 

 وری بهرر  جو سازمانی با عملکرد شغلی، رضایت شغلی و  نشان داد( 0111) بلریه. گذارند می تأثیر

 ةرابطر  وری بهرر  جرو سرازمانی و    برین  دادنشان ( 0110) یگالنوسک .ار داردادمستقیم و معن ةرابط

دارای جو سازمانی باز میرزان خالقیرت،    های سازمانداد در  نشان( 0113) دیبو .دارد وجود ارادمعن

نشران داد برین   ( 0177) برسرت  .کارکنران در سرطح بسریار براال اسرت      وری بهر رضایت شغلی و 

نیز  (0134) اندرسون. دارد وجود معنادار یارتباط آزاد و آشنا باز،های  نفس و جو های اعتمادبه نمر 

. دانرد  آموزان را به جو سازمانی مدرسه وابسرته مری   یت دانشجانبة شخص در تحقیق خود رشد همه

هرا و   نیز در پژوهش خود به ارتباط مثبت و معنادار میران جرو سرازمانی و توانرایی    ( 0118) نایسیم

 .کردوری اشار   بهر  های شخصیتی و ویژگی

و  تاسر بزرگترین چالش فراروی مدیران فعلی ، کنونی مدیریت اثربخش مناب  انسانی عصر در

کننرد در جهرت    می تال ، نوین مدیریتیهای  ها و نظام و اجرای عملی شیو  یکارگیر کید بر بهأت با

هرای   ضمن رفر  چرالش   ،وری مناب  انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه افزایش اثربخشی و بهر 

هرا   کراری  از کمنیروی انسانی توانمند در محیط کار سود جویند تا  ةبهین کارگیری ، بهمتعدد سازمانی

کمیرت و تحقرق    سربب ارتقرای کیفیرت و    براالی سرازمان جلروگیری شرود و    های  صرف هزینه و

وری  این پژوهش ارتباط برین جرو سرازمانی و بهرر     ، همین راستا در .شوندسازمانی های  ولیتئمس

وری یکری از   بهرر  . ، بررسری کررد  اسرت   استان تهرران ای  حرفه و  فنیهای  کارکنان در آموزشکد 

کره توجره    طوری هب، کند می های پیشرفته نقش بسزایی را ایفا متغیرهایی است که امروز  در سازمان

و کارگزاران را بر آن داشته تا بتوانند جهت  کرد  استها را به خود معطوف  مدیران و سازمان همة

برا توجره بره    . جز آن بسیار توجه کنند جو سازمانی و، پیرامون ساختار سازمانی، وری افزایش بهر 

و کرارایی   منجر شرود وری  تواند به افزایش بهر  می لی است کهئترین مسا اینکه جو سازمانی از مهم

وری  در این پرژوهش نیرز ارتبراط برین جرو سرازمانی و بهرر        ، و اثربخشی سازمان را افزایش دهد

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=15411
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طور مسرتقیم یرا    هجو سازمانی ب .بررسی شداستان تهران ای  فهرحو   فنیهای  کارکنان در آموزشکد 

ثیر أانگیز  و رفتارشران تر   برو  شود میدرك  ،کنند غیرمستقیم توسط کسانی که در سازمان کار می

جرو سرازمانی برر ابعراد گونراگون      . بسزا خواهد داشرت  یثیرأگذارد و در موفقیت آن سازمان ت می 

 ر آن اثرر سربک مردیریت و نظرای   ، گیرری  تصرمیم   نحروة ، یعنی بر ساخت سرازمان ، حیات سازمانی

جو سازمانی کیفیتری اسرت کره اعضرای سرازمان آن را      . پذیرد می گذارد و از این عوام  نیز اثر می

های آنران تحرت ترأثیر درك و     عقاید و واکنش، کنند و پس از آن نیز رفتارها می شناسایی و ادراك

یرا نادرسرت   مهم نیست که ادراك و فهرم کارکنران درسرت    . گیرد می فهم آنان از جو سازمانی قرار

آگراهی  . گیررد  می آنچه اهمیت دارد این است که رفتارشان تحت تأثیر فهم و درك آنان قرار، است

، تواند به سازمان کمک کند ترا شایسرتگی خرود را گسرتر  دهرد      می وری از اصول زیربنایی بهر 

توانرایی  ها یا فرهنگ به نحوی که اثر معکروس برر    عاملی که از بروز تغییرات نامطلوب در سیستم

ویژ  در محیط حساس و متفاوت باید  هب لذا مدیران. کند می جلوگیری، نوآوری سازمان داشته باشد

ثیری که برر بسریاری از رفتارهرای    أت کارگیری بهو با  کردمطلوب و مناسب در سازمان ایجاد  یجو

مطلروب بره    یبه نحرو  ،وری دارد رضایت عملکرد و بهر ، تعهد، روحیه، کارکنان از جمله انگیز 

عمومی و خصوصی سربب  های  ها در بخش سازمان ةتوسع. های سازمان دست یابند اهداف و آرمان

 هرا زوال تردریجی سرازمان   آنتروپی و آغاز فراینرد رکرود و   ةساالری و پدید دیوان، بروز پیچیدگی

نظرارت  هرای   نظرام ، هرا  پویایی در سرازمان  ایجاد تحرك و این عوام  و برای پیشگیری از .شود می

 از .وری را فرراهم کنرد   پیشرفت و افزایش بهر های  شود تا با تمهیدات مستمر خود زمینه می ایجاد

توانررد در انگیررز  و بهبررود روحیرره و مشررارکت افررراد در  جررو سررازمانی مناسررب مرری آنجررا کرره

افرزایش   ثر برود  و بره عنروان یرک منبر  در     ؤها و ازدیاد خالقیت و نوآوری آنران مر   گیری تصمیم

ثر ؤمر  یوری کارکنران نقشر   میرزان بهرر    ردجو سازمانی  ،بنابراین .وری کارکنان به حساب آید بهر 

سرازمان تحرت    جهت ایجاد جرو سرازمانی مناسرب در    مدیران در شود پیشنهاد می ،این رو از. دارد

 سربب ، این طریق ضمن ایجاد رضایت شرغلی در کارکنران   از تاتال  بسیار کنند  مدیریت خویش

 .شوندسازمان  وری مناب  انسانی و بهر  بهبود افزایش و
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 و مآخذ منابع

 کارکنران  ةاستفاد بین ةرابط بررسی» (.0811) فاطمه ،وفامنش ؛اصغر ،شریفی؛ محمدنقی ،ایمانی .0

 ، دورة سوم، شرمارة هفرتم،  یریت توسعه و تحولمد .«وری آنان با بهر  (IT) فناوری اطالعات از

 .31-13صفحات 

بررسی سبک رهبری مدیران و جو سازمانی در مردارس شهرسرتان   (. 0833)آقامحمدی، جواد  .4

نامرة کارشناسری ارشرد، رشرتة آمروز  بزرگسراالن،        پایان. 37-33در  در سال تحصیلی  دیوان

 .شناسی دانشگا  شهید بهشتی، دانشکدة علوم تربیتی و روان

وری مدارس راهنمایی و  ابطة بین سبک مدیریت و بهر بررسی ر(. 0837)آل یعقوب، سیدفرید  .8
 .نامة کارشناسی ارشد، دانشگا  آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی پایان. متوسطه شهرستان خوی

 .های بازرگانی تهران، انتشارات مؤسسة مطالعات و پژوهش. وری بهر (. 0831)ابطحی، حسین  .3

انی و رضررایت شررغلی کارکنرران اداری ارتبرراط بررین جررو سررازم (. 0833)افشررین، سرریدجمال  .1

نامة کارشناسی ارشد، دانشگا  آزاد اسالمی واحد علوم و  ، پایانوپرور  استان کردستان آموز 

 .تحقیقات تهران

هرای رهبرری و موضر  کنتررل مردیران برا خردمات         رابطة بین سربک (. 0833)اکبری، عابدین  .7
 .دانشگا  آزاد اسالمی، واحد کرمان نامة کارشناسی ارشد، پایان. وری کارکنان مدارس بهر 

 شرناختی  توانمندسازی ثیرأت» (.0831) حسن ،نژاد نجاری ؛ احمد ،سرداری ؛ عبدالرضا ،نیا بیگی .3

، دورة اول، دولتری  مدیریت انداز چشم .«انسانی نیروی وری بهر  ةکنند تقویت عوام  بر کارکنان

 .31-014شمارة سوم، صفحات 

های شرق  وری مدیران شهرداری بررسی رابطة بین جو سازمانی با بهر (. 0833)، فریدون براری .3

 .نامة کارشناسی ارشد، دانشگا  آزاد اسالمی، واحد رودهن پایان. استان تهران

وری سرپرسرتان در   های ضمن خردمت برر بهرر     تأثیر آموز (. 0838)برزآبادی فراهانی، علی  .1

 .نامة کارشناسی ارشد، دانشگا  آزاد اسالمی، واحد رودهن پایان. های صنعتی آزمایش کارخانه
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http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=13526
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هرای   وری کارکنان بانک بررسی اثرات کیفیت زندگی کاری بر روی بهر (. 0833) حسنتهامی،  .01

 .نامة کارشناسی ارشد، مرکز آموز  مدیریت دولتی پایان. کشور

. مردارس ابتردایی شرهر قرم    سازمانی با روحیه معلمران   بررسی رابطة جو(. 0831)ثابتی، زهرا  .00

 .دولتی قم مدیریتآموز  نامة کارشناسی ارشد، مرکز  پایان

وری آنرران در  رابطررة برین رعایررت اصررول روابررط انسرانی بررا بهررر   (. 0838)چنراری، علیرضررا   .04

نامة کارشناسی ارشد، دانشگا  آزاد اسرالمی واحرد    پایان. های دولتی پسرانة شهر تهران دبیرستان

 .رودهن

تأثیر جو سازمانی برر رضرایت شرغلی دبیرران و کارکنران زن و مررد       (. 0834)وبه چوبک، محب .08
نامة کارشناسی ارشد، دانشرگا  آزاد اسرالمی واحرد     پایان. دبیرستان مقط  متوسطه منطقة زرقان

 .تهران مرکز

 افرزایش  در ارگونرومی  اهمیرت »(. 0810) زینب ،فرد قدمی؛ حسین ،مبارکی؛ سیدعباس ،حسنی .03

، دورة رکرا  طب .«پزشکی وز آم و درمان بهداشت، وزارت کارکنان عملکرد بهبود و وری بهر 

 .13-010چهارم، شمارة چهارم، صفحات 

کیفیرت   ةرابطر » (.0811) سرعید   ،مجاهردی جهرمری   ؛سریداحمد ، میرجعفری ؛حسین، حاتمی .01

. «وری در کارکنران دانشرگا  علروم پزشرکی جهررم     زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهر 

 .41-81، دورة هفتم، شمارة سوم، صفحات رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

رابطة بین کارآفرینی مدیران و جو سازمانی با عملکرد دبیران مدارس (. 0833) کبرزاد ، ا حسین .07

 .واحد رودهن نامة کارشناسی ارشد، دانشگا  آزاد اسالمی، پایان .متوسط شهر اهواز

بررسری میرزان اسرترس    » (.0810) هوشرنگ ، زاد  اولری ؛ ناصر، شیربگی ،اله حبیب، زاد  حسن- .03

، دورة نهرم، شرمارة   سالمت کار ایرران . «وری کارکنان شرکت گاز استان کردستان شغلی و بهر 

 .0-01اول، صفحات 

وری  نگر  مدیران نسبت به عوام  انگیزشی و تأثیر آن در بهر (. 0834)حقیقت منفرد، جالل  .03
 .نامة کارشناسی ارشد، دانشگا  تهران، دانشکدة مدیریت صنعتی پایان. نیروی کار
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 عوامر   بنردی  اولویرت » (.0831) محمدکامم ،اکرمی ؛ محمدباقر ،فخرزاد ؛ حسن ،خادمی زارع .01

، دورة نفرت  صرنعت  در انسرانی  مناب  و مدیریت .«وری بهر  افزایش هدف با کارکنان انگیزشی
 .31-013، صفحات 08شمارة  چهارم،

ثیر آموز  ضرمن خردمت برر    أت» (.0838) امیر، تاریخی قوچانی دروس ؛محمدحسین، فیرئو .41

، دورة شناسری  مطالعرات تربیتری و روان  . «وری مدیران و کارکنران مردارس   میزان کارایی و بهر 

 .73-31پنجم، شمارة اول، صفحات 

 وری بهر  در ثرؤم انسانی عوام  به نگر  بین ةرابط (.0833) محمود ،ساعتچی  ؛لیال ،رضایی  .40

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

وری مدیران با تحصیالت تخصصی در حیطرة مردیریت برا     بهر مقایسة (. 0838) حمدزمانی، ا .44
نامة کارشناسری   پایان. ها در دورة متوسطه شهرستان شاهرود از دیدگا  دبیران مدیران سایر رشته

 .ارشد، دانشگا  آزاد اسالمی واحد رودهن

 تعرارض  و زمان مدیریت بین ةرابط بررسی»(. 0831) نسرین ،بهبهانی رضایی ؛حمدم ،ساعتچی .48

، دورة دوم، شرمارة هشرتم،   شرناختی  روان تتحقیقا .«کارخانه کارکنان وری بهر  با خانواد ، کار

 .0-01صفحات 
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، دانشگا  آزاد اسالمی واحد نامة کارشناسی ارشد پایان. راهنمایی و دبیرستان شهرستان سوادکو 

 .رودهن

 .ران، انتشارات اردکانته. تأثیر انسان(. 0831)سلطانی، علی  .41

 انسانی نیروی وری بهر  بر افزار انسان های لفهؤم نقش»(. 0833) مهدیه ،کریمی ؛پروین ،صمدی .47
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 .روان
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وری نیرروی انسرانی در    بررسی میزان تأثیر ارتباطات سازمانی بر بهر (. 0833)، محمد علیخانی .43

 .نامة کارشناسی ارشد، دانشگا  عالمه طباطبایی پایان. سازی صنعت اتومبی 

وری کارکنران در کرانون    های نظارتی مردیران برا بهرر     رابطة بین سبک(. 0833) حمدفروتن، م .41

نامرة کارشناسری ارشرد، دانشرگا  آزاد      پایران  .سراسر کشور پرور  فکری کودکان و نوجوانان

 .اسالمی واحد رودهن

رابطة رضایت شغلی و جو سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتمراعی  (. 0834)ی کلهرود یقاض .81
 .نامة کارشناسی ارشد، دانشگا  آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز پایان. استان تهران

نامرة کارشناسری    پایران . وری سرازمانی  طة بین مدیریت با بهرر  بررسی راب(. 0831)کارگر، علی  .80

 .ارشد، دانشگا  آزاد اسالمی واحد رودهن

وری آنران در   رابطة کیفیرت زنردگی کراری کارکنران برا بهرر        بررسی(. 0838)وند، صفر  کریم .84
 .نامة کارشناسی ارشد، دانشگا  آزاد اسالمی واحد رودهن پایان. وپرور  شهر تهران آموز 

هرای   بررسی رابطة رضایت شغلی دبیران با جو سرازمانی در دبیرسرتان  (. 0833) ولیصودلو، مق .88
 .دانشگا  آزاد اسالمی واحد سارینامة کارشناسی ارشد،  پایان. گرگان

نامرة   پایران . بررسی تأثیر جو سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان مردارس (. 0833)ملکی، حمید  .83

 .می واحد تهران مرکزیکارشناسی ارشد، دانشگا  آزاد اسال

بررسی رابطة بین جو سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در دانشرگا   (. 0831) میررکنی، مهدی .81
 .نامة کارشناسی ارشد، دانشگا  آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران پایان. صنعت نفت

بررسری میرزان   » (.0811) کشراورزمحمدیان، سرکینه   ؛امیراشرکان ، پور نصیری ؛فردین، هرابیانم .87

ت ئر نیروی انسرانی از دیردگا  کارکنران و اعضرای هی     ریو بهر  ةشد های شناسایی لفهؤاهمیت م

، علمی دانشگا  علوم پزشرکی زنجران   ةمجل. «های دانشگا  علوم پزشکی گیالن علمی دانشکد 

 .13-017، صفحات، 31، شمارة 01دورة 

بررسری رابطرة موضر  کنتررل، جرو سرازمانی و       »(. 0833)نامم، فتاح؛ شیخی، عباس محسرن   .83

، دورة (پژوهشرگر )نامة مردیریت   فص . «ک  امور مالیاتی استان تهران  وری کارکنان در ادار بهر 
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 .00-44، شمارة شش، صفحات 08

وری از دیردگا    بررسی تأثیر کیفیت زندگی کراری برر میرزان بهرر     (. 0831)زاد ، حیدرضا  نبی .83
نامة کارشناسی ارشد، مرکرز آمروز     پایان. کن و شهرسازی استان مازندرانکارکنان سازمان مس

 . مدیریت دولتی

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

 .نامة کارشناسی ارشد، مرکز آموز  مدیریت دولتی پایان. سازمان وری در کارایی و بهر 

ای نگر  مدیران و دبیران شهرسرتان قرم در مرورد     بررسی مقایسه(. 0837)صوم زاد ، مع هاشم .31

 .نامة کارشناسی ارشد، دانشگا  آزاد اسالمی واحد تهران مرکز پایان. وری عوام  مؤثر بر بهر 
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