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چكيده

هدف از تحقيق حاضر تبيين رابطه جوسازماني با استرس شغلي و رضايت شغلي مديران و كاركنان دانشگاه

فرهنگيان شهرستان بهبهان میباشد .روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بوده و جامعه آماري اين پژوهش  061نفر
از مديران ،اساتید و كاركنان میباشد كه براساس جدول كرجسي و مورگان  13 1نفر به روش نمونه گيري تصادفي

ساده به عنوان نمونه آماري انتخاب شدهاند .جهت جمع آوري دادهها از سه پرسشنامه جو سازماني سوسمن وديپ،

استرس شغلي آلیوت و رضايت شغلي كندال وهالين استفاده گردید .در تجزيه و تحليل دادهها از روش آماري ضريب
همبستگي پيرسون ،رگرسيون چندگانه و تحليل واريانس استفاده شده است .نتايج تحليل آماري به دست آمده نشان

داد كه بين ابعاد جو سازماني با استرس شغلي رابطه معناداري وجود دارد .همچنين بين ابعاد جو سازماني با رضايت
شغلي رابطه معني داري وجود دارد كه از بين ابعاد جوسازماني با استرس شغلي ،بعد وضوح و توافق هدف و همچنين

یدهند.
شبینی قويتري را نشان م 
از بين ابعاد جوسازماني با رضايت شغلي ،بعد رضايت از رويهها ،قدرت پی 

كليد واژهها :جوسازماني ،استرس شغلي ،رضايت شغلي
دریافت مقاله92 31/6/2 :

پذیرش مقاله92 31/01/8 :

 .1کارشناس ارشد مدیریت آموزشی (نویسنده مسئول) pajhooheshgar@gmail.com

 -2كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي و عضو هيات علمي دانشگاه فرهنگيان مركز آموزش عالي امام جعفر صادق (ع) بهبهان
 .3كارشناس ارشد مديريت آموزشی baran_arjan@yahoo.com

Babaeh ali 2060@gmail.com
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مقدمه

محصول فرعي فرهنگ يك سازمان جو سازماني است .تمامي وضعيت محيط كاري و روحيه

كارگران اجزای جو روزانه سازمان هستند .نگرش كاركنان بيانگر جو مثبت و منفي محيط كاري
لهاي كاركنان نشانگرهاي جو سازماني هستند (امين شايان جهرمي و
است .روابط روزانه و تعام 

معافیان .)7 1:138 4،ديويس و نيواستورم (ترجمه طوسی )0 37 1،معتقدند جو سازماني قابل ديدن و

لمس كردن نيست .اما مانند هواي درون اتاق همه چيز را فرا میگيرد و بر هر چيزي كه در سازمان

یگذارد و اين از
یدهد اثر م 
یگذارد در عوض از هر چيزي كه در سازمان رخ م 
یافتد اثر م 
اتفاق م 
ويژگيهاي نظامهاي پوياست (سيادت وديگران .) 71:1388 ،جو سازماني به مجموعه اي از

یكند كه از رابطه اي كه ميان مديران و كاركنان و كاركنان
ويژگيهاي دروني سازمانها اشاره م 
یگيرد و موجب تمايز سازمانها از يكديگر میشود .تفاوت
با يكديگر وجود دارد سرچشمه م 

ميان سازمانها تنها در تعداد كاركنان منابع وديگر ويژگيهاي كميتي آن نيست .هر سازماني

یكند .از اين رو
فرهنگ منحصربه فردي دارد كه آگاهانه يا ناخودآگاه آن را به كاركنان منتقل م 

يها يا فرهنگ ويژه ،ملموس نيستند اما
یشوند .اين ويژگ 
است که سازمانها از يكديگر متمايز م 

كاركنان به خوبي از آن آگاهي دارند .داشتن يا نداشتن روابط صميمانه ميان كاركنان ،بود يا نبود

تعارضهاي شديد و مخرب ،داشتن يا نداشتن روحيه و رضايت شغلي ،مشاركت ،ارتباطات ،تمايل

نها از ويژگيهايي هستند كه باعث تمايز
يا عدم تمايل به موفقيت فردي و سازماني و مانند اي 

نها ،جو سازماني يك سازمان را پديد
يها ومانند اي 
یشوند .اين ويژگ 
سازمانها از يكديگر م 

یآورند (فرح بخش.) 166:1388 ،
م 

از نيمه دوم دهه  1069تحقيقات نظريههاي سازماني ،جو را به عنوان متغير مستقل مهم و مداخله

كننده اي براي تحت تاثير قرار دادن نگرشها و رفتار كاري مطرح كرده است .گرچه جو مفهومي

كامال روشن نيست ،بررسيهاي سازماني تعريف قابل قبولي از جو ارائه داده وبرخي از عوامل
یشود كه
مرتبط با آن را شناسايي كرده است .جو به مجموعه اي از ويژگيها يا عواملي اطالق م 

یسازد .همچنان كه شخصيت به خصوصيات اساسي افراد
يك سازمان را از سازمان دیگر متمايز م 

یشود .جو سازماني رفتار را نيز تحت
یكند ،جو نيز به ويژگيهاي پايدار سازمانها مربوط م 
اشاره م 

یدهد .در برخي از جوهاي سازماني ،كاركنان رضايت بيشتر وعملكرد بهتري نسبت به
تاثير قرار م 
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حاالت ديگر دارند (شريف زاده و كاظمي ) 104:1377 ،صاحب نظران متعدد درباره ي جو

سازماني مطالب فراواني ارائه نمودهاند كه نهايتا با يدگاههاي جفري تيموس ،جورج ليتون و استيون
تروبوف به توسعه ي مفهوم جوسازماني منجر گرديد و به سه نتيجه ي زير منتهي شد:

 -1جو عبارت است از درك و برداشت مردم درباره ي اوضاع مكاني كه بايد درون آن كار
نمايند و اين محل تاثير بسيار قابل مالحظه اي نسبت به عملكردشان دارد.

ینمايند و هم عملكرد وطرز تلقي
 -2جو هم به وسيله ي انتظاراتي كه مردم به سامان وارد م 
یآيد.
مديران كليدي در سازمان به وجود م 

یتوانند طوري عمل نمايند كه يا سبب بازدهي زياد در سازمان گردند و يا
 -3مديران م 
برعكس سبب ركورد در آن بشوند(.امین شایان جهرمی ) 108:1382 ،

تحقيقات صورت گرفته ثابت كرده است كه ميزان رضايت شغلي در ميان كشورهاي مختلف

متعارف است تحقيقي اخيرا از  9300فرد بزرگسال درد  93كشور جهان به عمل آمده و بيانگر اين

مطلب است كه درصدي از كارگران نيز وجود دارند كه از شغل خود خيلي راضي هستند.
باالترين درصد در  5كشور وجودداشت كه عبارت بودند از :كشور دانمارك (  )% 61هند (طبقه

مياني و طبقه باال تنها  )%55ايرلند (  )% 49نروژ (  )% 51امريكا (  )% 54كارشناسان چنين اظهار

یدارند كه باال بودن ميزان رضايت شغلي در كشور دانمارك نسبت به ساير كشورها بدين دليل
م 
است كه كاركنان و مديريت رابطه كاري قوي با يكديگر دارند 50 .كشوري كه كاركنان آنها از

رضايت پايينتر برخوردارند عبارتند از :استوني (  )% 11چين (  )% 11جمهوري چك ( )%01اوكراين

مترين ميزان رضايت شغلي در ميان كاركنان
يها از ك 
( )%01و مجارستان ( )%9اما چرا مجارستان 

خود برخوردار هستند؟ دو علت احتمال بروز اين مساله وجود روابط ضعيف ميان كاركنان و

یباشد (كريتنر ،كينيكي،
مديريت و همچنين پايين بوددن سطح حقوق ماهانه  3 02دالر م 

.) 91 31بنابراین شاخص سنجش براي ارزيابي رابطه فرد با كارفرمايش رضايت شغلي است.

رضايت شغلي ميزان احساس مثبت يا منفي يك شخص نسبت به شغلش است .رضايت شغلي يك
واكنش احساسي به كار شرايط فيزيكي و اجتماعي محل كار است (شرمرهون،هانت و ازبورن،
 ، 1386ص .) 40
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یتوان به تالش كالسيك كه در سال  53 19توسط رابرتهاپاك
تعريف رضايت شغلي را م 

1

تعريف شد نسبت داد .وي درباره پيچيدگي رضايت شغلي هشدار داد و آن را به عنوان تركيبي از

یشود شخص اظهار نمايد كه" من از شغل
موارد روان شناختي فيزيولوژيك و محيطي كه باعث م 

خود رضايت دارم" تعريف كرده است (هوي و ميسكل 1987 ،به نقل از سيدعامري و همكاران،
یكند با
شهايي كه فرد دريافت م 
 .) 1387رابينز ) 1998 ( 2رضايت شغلي حاصل تفاوت ميان پادا 

یداند .بدين ترتيب شخصي كه واجد سطح بااليي
یكند بايد دريافت كند م 
مقدار پاداش كه فكر م 
از رضايت شغلي است نسبت به شغل خويش بازخورد مثبت ،اما شخص فاقد رضايت شغلي ،نسبت

به شغل خود بازخوردي منفي دارد .لوسير ) 1998 ( 3رضايت شغلي را احساس كام يافتگي نيازها و

یپيوندد،
یداند و اعتقاد دارد ،داوري فرد در خصوص آن چه در شغل به وقوع م 
خواستهها م 

رضايت او از شغل را تحت تاثير قرار م 
یدهد (خورشيدي ، 1389 ،صص  .) 45 - 46اسميت ،4كندال

5

وهالين ) 1969 ( 6رضايت شغلي را شامل رضايت از نفس كار ،پرداخت ،ارتقاء ،همكاري و

یپذيرد .براي مثال برخي افراد ازاين
یدانند .رضايت شغلي از شخصيت فرد نيز تاثير م 
سرپرستي م 
استعداد برخوردارند كه تقريبا همه چيز را دوست داشته باشند و برخي ديگر ظاهرا حتي در
بزرگترين مشاغل دلخواه و ناشاد هستند .تحقيق نشان داده است كه افرادي كه از يك شخصيت

لهاي
منفي برخوردارند (براي مثال كساني كه ترش رو ،خرده گير و منفي هستند) معموال از شغ 

خود رضايت كمتري دارند (رابينز.) 2008 ،

واژه فشار رواني يا استرس كه ريشه آن در زبان شناسي است توسط روان شناساني كه در اين

حيطه كار میكردند ارائه شد .يكي از منابع ريشه آن را واژه التين  stringereبه معناي to
یداند (آرنولد ،رابرتسون و كوپر .) 1991 ،برخي ديگر آن را از واژه قديمی
 draw tightم 

فرانسوي  destresseبه معناي قرار گرفتن در شرايط محدود و پريشان دانستهاند (فانتونا ، 1989 ،به
نقل از گنجي و شريفي .) 1384 ،موضوع استرس شغلي با مطالعه "هانس سليه" در سال 1965

1

. Robert Hoppock
. Robinse
3
. Lussier
4
. Smith
5
. Kendall
6
. Hulin
2
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طهاي آموزشي تاكيد شد (چان .) 1998 ،استرس
ت آن در محي 
شروع شد (لو ) 1375 ،و به اهمي 

شغلي عبارت است از اينكه تعامل بين شرايط كار و فرد شاغل به گونه اي باشد كه فرد نتواند از

عهده فشارهاي مرتبط با آن برآيد (راس و آلتماير  .) 1377مطالعات نشان داده است كه استرس

یاندازد (ميركمالي  ) 1378به فرسودگي جسماني
شغلی سالمت رواني كاركنان را به خطر م 

لهاي خاصي را در
(لونستين  ) 1991و نارضايتي شغلي (وفايي  ) 1379منجر میشود و عكس العم 

افراد به دنبال دارد (مورهد و گريفين  1374به نقل از كرامتي  .) 91 31بنابراین در کی

تعريف

رسمي فشار رواني عبارست از :پاسخي انطباقي كه تحت تاثير ويژگيهاي فردي يا فراگردهاي

یگيرد؛ بدين معني كه نتيجه يك عمل ،وضعيت ،يا رخداد خارجي است كه
روانشناختي شكل م 
یكند (رضائيان.) 389 1 8: ،
تقاضاهاي ويژه جسماني يا روان شناختي را بر انسان تحميل م 

یدهد كه جو سازماني با عوامل و متغيرهاي سازماني زيادي نظير استرس شغلي
مطالعات نشان م 

و رضايت شغلي در ارتباط است .سيدعامري و همكاري (  ) 1387در پژوهش تحت عنوان رابطه

جوسازماني با ميزان رضايت شغلي كاركنان ادارت تربيت بدني در استانهاي كردستان و كرمانشاه
به اين نتيجه دست يافتند كه :بين جوسازماني و زير مقياس آن با ميزان رضايت شغلي كاركنان

سهاي رضايت شغلي با جوسازماني نيز
یداروجود دارد .بين زير مقيا 
همبستگي مثبت و معن 

یرسد توجه به جوسازماني و زير مقياس آن
همبستگيهاي مثبت و معنادار وجود دارد .به نظر م 

یتواند در ارتقاي ميزان رضايت شغلي نيروي انساني شاغل در سازمان موثر واقع شود .همچنين
م 

یتواند در بهبود وضعيت جوسازماني تاثيرگذار
توجه به زير مقياسهاي رضايت شغلي در سازمان م 
باشد.

نوربخش و ميرنادري (  ) 1384در پژوهش با عنوان بررسي رابطه جوسازماني با رضايت شغلي

در معلمان تربيت بدني دره متوسط شهر اهواز به اين نتيجه رسيدند كه بين جوسازماني حاكم بر

مدرسهها و ميزان رضايت شغلي معلمان تربيت بدني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .بين
رضايت شغلي و متغيرهاي جنس و وضعيت استخدامي رابطه معناداري مشاهده شد ولي رابطه بين
تاهل وسابقه خدمت با رضايت شغلي معنادار نبود .همچنين نتايج حاكي از آن هستند كه بين

نواحي چهارگانه آموزش و پروش شهر اهواز از نظر وسازماني و بين رضايت شغلي معلمان زن و

لهاي جوسازماني و رضايت شغلي
یداروجود دارد .همبستگي چندگانه بين عام 
مرد تفاوت معن 
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نشان داد سه عامل جوي سازماني (هدف ،نقش و پاداش) و دو عامل رضايت شغلي (كار،

شبینی كننده رضايت شغلي معلمان تربيت بدني است به طور كلي نتايج اين
مديريت) بهترين پی 
تحقيق نشان دادند كه بين جوسازماني حاكم بر مدرسههاي متوسطه شهر اهواز و رضايت شغلي

معلمان تربيت بدني رابطه وجود دارد .اميريان زياده (  ) 1384در پژوهش تحت عنوان رابطه بين

جوسازماني و رضايت شغلي معلمان مدارس شهر شيراز به اين نتيجه دست يافت كه بين
جوسازماني و رضايت شغلي رابطه معني داري وجود دارد .همچنين نتايج آزمون شفه نشان داد كه

بين جو باز جوبسته و جو میاني تفاوت معناداري وجود دارد .صادقي و فتحي (  ) 1381در پژوهشي

تحت عنوان بررسي رابطه جوسازماني و رضايت شغلي معلمان در شهرستان ماسال در استان گيالن

به اين نتيجه دست يافتند كه :بين جوسازماني حاكم بر مدارس (باز ،متعهد ،بيگانه ،بسته) با ميزان

یداروجود دارد .نجفي (  ) 1378در تحقيقي با نام بررسي رابطه بين
رضايت شغلي معلمان رابطه معن 

جوسازماني و رضايت شغلي دبيران در مدرسههاي متوسط پسرانه شهر اصفهان به اين نتايج دست
یشود همچنين افزايش روحيه گروهي
يافت كه جوسازماني مطلوب باعث افزايش رضايت شغلي م 

دبيران و تامين نيازهاي اجتماعي دبيران در بهبود رضايت شغلي موثر است .همچنين بين ميانگين

نمرههاي انگيزش به كار معلمان ورزش ناحيههاي چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان شيراز
تفاوت معناداري مشاهده شد .اردشيرزاده (  ) 1374در تحقيقي به نام بررسي رابطه جوسازماني

مدرسههاي ابتدايي شهرستان دزفول با رضايت شغلي معلمان نتيجه گرفت كه بین جو سازماني و
رضايت شغلي رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد .سارجنت 1وهانام (  ) 2003به بررسي رضايت

یدهند ارتباطات و محيط
شغلي معلمان در چين پرداختهاند كه نتايج حاصل از اين تحقيق نشان م 

مدرسه در رضايت آنها موثرند .هنگام مقايسه اين تحقيق با تحقيقات ديگر مشخص شد كه معلمان

جوانتر و آموزش ديده كمتر رضايت شغلي دارند .همچنين پرداخت حقوق با رضايت معلمان
یتواند حالل مشاركت باشد (آون.) 1986 ،
ارتباط دارد .از اين رو پيشرفت اقتصادي به تنهايي نم 

مك ماهان 2و همكارانش (  ) 1997به بررسي كيفي محيطي كار (جوسازماني) و ارتباط آن با

شش بعد رضايت شغلي در يك نمونه  34 4نفري پرداختن نتيجه گرفند كه ارتباط موثري بين

. Sargent & Hannum
. Mcmahon
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جوسازماني و ابعاد رضايت شغلي وجود دارد .يوردن ) 1999 ( 1به مطالعه تاثير ابعاد جوسازماني بر
ميزان رضايت شغلي پرستاران پرداخت .با انتخاب تعداد  232نفر از تمام حوزههاي كاري معلوم
شد كه بين پنج بعد جوسازماني و رضايت شغلي ارتباط معناداري برقرار است .دميكال )2 00 2( 2با

تحقيقي دريافت كه محيطهاي كاري مناسب سازماني باعث افزايش رضايت شغلي مديران سطوح

یشود .يعقوبي و همكاران (  ) 1389در تحقيقي پيرامون بررسي رابطه متغيرهاي ابعاد
مياني سازمان م 
هشت گانه جو سازماني با استرس شغلي و خالقيت كاركنان به اين نتیجه دست يافتند كه تاثير ابعاد

هشت گانه جوسازماني بر استرس شغلي و خالقيت كاركنان به طور كلي و به تفكيك در زنان و

یداراست .كرامتي ( ) 91 31در پژوهش با عنوان رابطه جو سازماني مدارس با استرس
مردان معن 
شغلي معلمان به اين نتيجه رسيد كه بين جو سازمانی و استرس شغلي رابطه معناداري وجود دارد.

حاجلو ( ) 91 31در تحقيق با عنوان رابطه استرس شغلي ،فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاري

كاركنان با رضايت از جو سازماني دانشگاه محقق اردبيلي به اين نتيجه دست يافت كه بين استرس
شغلی و كيفيت زندگي استرس شغلي و رضايت از جو سازماني ،رضايت از جو سازماني و

فرسودگي شغلي ،فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاري رابطه منفي و بين رضايت از جو

سازماني و كيفيت زندگي ،استرس شغلي و فرسودگي شغلي رابطه مثبت معنیداروجود دارد .هم

چنين معلوم شد كه رضايت از جو سازماني توسط سه متغير فرسودگي شغلي ،استرس شغلي و

شبینی است.
كيفيت زندگي به خوبي قابل پی 

سيدعباس زاده و قالوندي (  ) 1384نيز رابطه جو سازماني مدارس با روحيه دبيران را معنادار

گزارش كردند .پژوهش قدسي (  ) 1386نشان داد استرس شغلي معلماني كه در جو سازماني بسته

یكنند .ژوليت و ويجيال
مشغول كار هستند باالتر از آنهايي است كه در جو سازماني باز كار م 

( )2102در پژوهش با عنوان تاثير جوسازماني براسترس شغلي كاركنان زن بخش فناوري اطالعات
هندوستان دريافتند كه بين جو سازماني و استرس شغلي رابطه مثبت و معناداري وجوددارد .كيميرا

(  ) 2009طي پژوهش با عنوان بررسي رابطه بين استرس شغلي و جو سازماني در ميان  0 80 1نفر از

كاركنان بخش صنعت دریافت که هر چه رضایت شغلی کارکنان باالتر باشد  ،استرس شغلی آنها

. Urden
. Demichele
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نتر باشد عملكرد شغلي بهتري
کمتر خواهد بود و این که هر چه سطح فرسودگي شغلي آنها پايي 
خواهند داشت .كولي و همكاران (  )2 012با اجراي پژوهش در ميان  466نفر از معلمان مدارس
ابتدايي و متوسطه در كانادا دريافتند نگرش معلمان نسبت به دانش آموزان بيشترين تاثیر را

براسترس شغلي آنها دارد ( کرامتی .) 91 31،هرسي ) 993 1( 1در تحقيق پيرامون عوامل سهيم در

رضايت شغلي مديران زن در آموزش عالي دريافت كه ادراك از جو ارتباطي ،از بين برنده
استرس و دريافت حمايت از عوامل موثر در ضايت شغلي است .زارع نژاد (  ) 1374دريافت

مديراني كه حد اكثر فشار رواني را داشتند دبيران آنان جوسازماني را ناسالم و بسته معرفي

یكردند و مديراني كه حداقل فشار رواني را داشتند دبيران آنان جوسازماني مدرسه را سالم و
م 
تتر ارزيابي نمودند .هرسي ( ) 993 1طي تحقيق در رابطه با عوامل موثر بر رضايت شغلي
مثب 
مديران زن سطوح باال دريافت كه ساختار سازماني ،ارتباطات سازماني و عوامل حمايتي در كار

یتواند بر رضايت شغلي و نهايتا خالقيت افراد تاثير بگذارد.
م 

ليتوين 2و استرينجر) 1996 ( 3تاثير ساختار سازماني را بر روي سه شركت كه هر كدام به شيوهاي

تها به شيوه استبدادي دوستانه و
یشوند را مورد بررسي قرار دادهاند؛ شرك 
متفاوت اداره م 
یشدند آنها متوجه شدند رضايت شغلي در دو شركتي كه به طور دوستانه و
دموكراتيك رهبري م 

یشوند باالتر از گروه استبدادي است و نتيجه گرفتهاند و نوع ساختار سازماني و شيوه
موفق اداره م 

یتواند بر روي رضايت شغلي و نهايتا خالقيت موثر باشد .بدين صورت كه جو باز و
رهبري م 
صميمی باعث افزايش رضايت شغلي وجو بسته باعث كاهش رضايت شغلي و خالقيت نوآوري

میگردد (دليري .) 1377 ،قدسي (  ) 1386طي پژوهشي با عنوان بررسي نقش جو سازماني مدرسه
در استرس شغلي مشاوران دوره متوسطه شهر تهران -ميزان استرس شغلي مشاوراني كه در جو

سازماني بسته و جو سازماني بيگانه مشغول به كار بودند به طور معناداري باالتر از ميزان استرس
شغلي مشاوراني است كه در جوسازماني باز مشغول به كار بودند .در جو بسته بيشتر قوانين مقررات
انتظارات رسمي سازماني و شرح وظايف مورد تاكيد قرار میگيرد (ميركمالي ) 40:1384 ،ناسودين

1

. Hersi
. Litevin
3
. Estreiner
2
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شبینیكنندههای بالقوهاي
تعنوان ساختار و جوسازماني بعنوان پی 
همكاران) 2006 (1در پژوهش تح 

استرس شغلي با هدف تعيين تاثير ساختار سازماني (رسميت و تمركز) و جو سازماني براسترس

شغلي در يك بافت غير غربي دادههايي را از كارشناسان فروش بورس اوراق بهادار در كشور

مالزي جمعآوري كردند .نتايج تحليل رگرسيون انجام شده نشان میدهد كه دو متغير رسميت و

ینژاد (  ) 1381در پژوهشي تحت
تمركز نقش مثبتي در افزايش استرس شغلي ايفا میكنند .قاسم 

عنوان رابطه ي جو سازماني با استرس شغلي و رضايت شغلي دبيران متوسط شهر كرد به اين نتيجه

رسيد كه بين جو سازماني مناسب كه تاكيد بر قوانين نيز در آن افراطي نيست و نظارت شديد در

آن به صورت نمیگيرد و استرس شغلي رابطه ي معنادار منفي وجود دارد .در تعيين رابطه بين جو

صهاي استرس شغلي بيشترين رابطه به شاخص مسائل مربوط به دانش آموزان
سازماني با شاخ 

تعلق دارد .رابطه ي بين شاخصهاي جوسازماني و استرس شغلي معنادار است .همچنين ضريب
همبستگي بين شاخصهای فقدان رشد حرفه اي فقدان منزلت اجتماعي مسائل مربوط به دانش

آموزان و حقوق و مزايا با جو سازماني معنادار بوده ولي بين جو سازماني با حجم زياد كار و

روابط سرد و نامطلوب بين همكاران رابطه ي معناداري مشاهده نشده است .بيشترين ضريب
همبستگي متعلق به جو سازماني و شاخص مسائل مربوط به دانش آموز و كمترين آن متعلق به جو

صهاي
سازماني و روابط بين همكاران بوده است .و اين كه رابطه ي جو سازماني با تك تك شاخ 
استرس شغلي منفي بوده است.

فرضیههای تحقیق

 .1بین جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
 .2بین ابعاد جو سازمانی با استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

 .3بین ابعاد جو سازمانی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
یباشد.
شبینی استرس شغلی م 
 .4ابعاد جو سازمانی قادر به پی 

یباشد.
شبینی رضایت شغلی م 
 .5ابعاد جو سازمانی قادر به پی 

. Nasurdin

1
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رو ش

یباشد و به لحاظ شيوه جمع آوري اطالعات
اين طرح به لحاظ هدف جز تحقيقات كاربردي م 

جز تحقيقات توصيفي از نوع همبستگي میباشد كه در آن به توصيف رابطه بين متغيرها با يكديگر
پرداخته شده است .جامعه آماري در پژوهش حاضر كليه كاركنان دانشگاه فرهنگیان بهبهان

یباشد .براي تعيين حجم نمونه آماري از
یباشد كه در زمان انجام تحقيق تعداد آنها  061نفر م 
م 

جدول مورگان و كرجسي ( )0 97 1استفاده شده است و از جامعه آماري مورد مطالعه به صورت
نمونه گيري تصادفي ساده  13 1نفر از جامعه پژوهش انتخاب شدند.

یباشد در پژوهش حاضر از سه پرسش نامه جو سازماني
ابزار گردآوري دادهها پرسش نامه م 

سوسمن و ديپ (  ) 1989پرسش نامه استرس شغلي راس آلیوت(  ) 2000و پرسش نامه رضايت

شغلي كندال وهالين (  ) 1969استفاده گرديده است.پرسش نامه جوسازماني كه براي شناسايي

جوسازماني كاركنان مورد استفاده قرار گرفته است توسط سوسمن و ديپ (  ) 1989ساخته شده

است جوسازماني داراي  5بعد وضوح و توافق هدف ،وضوح و توافق نقش ،رضايت از پاداش

یباشد .سوسمن و دیپ (  ) 1986ضرایب پایا یی
رضايت و توافق بر رويهها و اثربخشي ارتباطات م 

حیطههای مختلف را به روش آلفای کرونباخ برای ابعاد وضوح و توافق هدف  ./55وضوح و

توافق نقش  ./ 65رضایت از پاداش  ./ 67رضایت و توافق بر رویهها  ./ 63و اثربخشی ارتباطات ./ 70

به دست آوردهاند.درویش پور فراغه (  ) 1388اجاقی(  ) 1376حیدر زادگان ( ) 0 38 1و علوی و

همکاران (  ) 1382ضریب پایا یی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ به ترتیب  ./ 796و ./ 79

و  ./ 97و  ./ 98به دست آوردهاند .پرسشنامه رضایت شغلی توسط اسمیت .کندال وهالین ( ) 1969
تهیه گردیده و شامل  72سوال است که به پنج بعد حقوق .سرپرستی .ارتقاء و مکار و رابطه با

یپردازد .پرسشنامه استرس شغلی توسط آر اس آلیوت ابداع شده است .براي سنجش
همکاران م 

اعتبار پاياني پرسشنامهها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه برابر  0/ 87آلفا در

پرسشنامه استرس در سطح آلفاي يك درصد معنادار میباشند .براي رويايي از روايي وابسته به

محتوا استفاده شده است بدين منظور پرسشنامهها در اختيار اساتيد مربوطه قرار گرفته و روايي آنها

مورد تاييد قرار گرفت.

53

بررسی رابطه جو سازماني با استرس شغلي و /...باقری و همکاران

يافتهها

الف) توصيف دادهها

جدول  .1بررس ميانگين و انحراف استاندارد نمرات جوسازماني و ابعاد آن
متغيرها

وضوح و توافق هدف
وضوح و توافق نقش
رضايت از پاداش

ميانگين

انحراف استاندارد

43 1/9

64 /9

31/8

6/7

27 /5

12 /5

23 /7

رضايت از رويهها

اثربخشي ارتباطات

19 /7

4/7

01/3

یتوان متوجه شد كه مياگين نمرات جوسازماني ( ) 43 1/9و در بين ابعاد
با توجه به جدول فوق م 

یباشد.
آن بيشترين ميانگين مربوط به مولفه رضايت از پاداش با ميانگين ( ) 23 /7م 
جدول  .2بررسي ميانگين و انحراف استاندارد نمرات استرس شغلي
متغيرها

ميانگين

انحراف استاندارد

78 /1

11 /1

استرس شغلي

یباشد.
یتوان متوجه شد كه ميانگين نمرات استرس شغلي ( ) 78 /1م 
با توجه به جدول فوق م 
جدول .3بررسي ميانگين و انحراف استاندارد نمرات رضايت شغلي
متغيرها

رضايت شغلي

ميانگين

انحراف استاندارد

47/3

12 /9

یتوان متوجه شد كه ميانگين نمرات رضايت شغلي ( )47/3میباشد
با توجه به جدول فوق م 

نهاي آماري)
ب) تحليل دادهها (آزمو 

فرضيه  :1بين جوسازماني با استرس شغلي و رضايت شغلي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.

جهت بررسي اين فرضيه از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
جدول  .4همبستگي بين جوسازماني با استرس شغلي و رضايت شغلي

متغير

استرس شغلي

رضايت شغلي

سطح معناداري

جوسازماني

0/ 53

0/ 52

0/100

یشود كه ضرايب همبستگي به دست آمده بين جوسازماني با
با توجه به جدول فوق مشاهده م 

استرس شغلي و ضايت شغلي در سطح ( )P≤0/10معنادار است.بنابراين بين جوسازماني با استرس

یداروجود دارد.
شغلي و رضايت شغلي رابطه مثبت و معن 

فرضيه :2بين ابعاد جوسازماني با استرس شغلي رابطه معناداري وجود دارد.

جهت بررسي اين فرضيه از روش اماري ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
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بين ابعاد جو سازماني با استرس شغلي رابطه معناداري وجود دارد

جدول  .5همبستگي بين ابعاد جوسازماني با استرس شغلي
متغير

ضريب همبستگي

سطح معناداري

وضوح و توافق هدف

0/ 597

0/100

0/1 31

0/100

0/553

وضوح و توافق نقش
رضايت از پاداش

رضايت از رويهها

0/100

0/ 474

اثربخشي ارتباطات

0/100
0/100

0/ 346

یتوان متوجه شد كه ضرايب همبستگي به دست آمده بين تمامي
با توجه به جدول فوق م 

جوسازماني با استرس شغلي معنادار شده ( )P≤0/10لذا بين اين متغيرها رابطه معناداري وجود
یگيرد.
دارد .و فرض فوق مورد تاييد قرار م 

یشود بين كليه ابعاد جو سازماني با استرس شغلي رابطه
همان گونه كه در جدول فوق مشاهده م 

مثبت و معني داري وجود دارد .در اين ميان بعد وضوح و توافق هدف  r=0/ 597كه در سطح

 p=0/1 00 0معنادار میباشد كه داراي بيشترين همبستگي میباشد .و بعد بعد رضايت از پاداش
یباشد.
یباشد كه داراي كمترين ميزان همبستگي م 
 r=0/1 31كه در سطح  p=0/1 00 0معنادار م 

یباشد و وضوح و توافق
همچنين رضايت از رويهها  r=0/ 474كه در سطح  p=0/1 00 0معنادار م 

یباشد و اثربخشي ارتباطات  r=0/ 346كه در
نقش  r=0/553كه در سطح  p=0/1 00 0معنادار م 

سطح  p=0/1 00 0معنادار میباشد .كه در اين ميان بعد وضوح و توافق هدف داراي بيشترين
یباشد .پس هر چه ميزان ابعاد
همبستگي و بعد رضايت از پاداش داراي كمترين ميزان همبستگي م 

یيابد.
یيابد استرس شغلي نيز افزايش م 
جو سازماني افزايش م 

فرضيه :3بين ابعاد جوسازماني با رضايت شغلي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.

جهت بررسي اين فرضيه از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
جدول  .6همبستگي بين جوسازماني با رضايت شغلي

مولفهها

ضريب همبستگي

سطح معناداري

وضوح و توافق هدف

0/951

0/100

0/162

0/100

وضوح و توافق نقش
رضايت از پاداش

رضايت از رويهها

اثربخشي ارتباطات

0/ 502

0/651
0/ 73 1

0/100

0/100
0/100
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یابعاد
همان طور كه در جدول فوق مشاهده میگردد ضرايب همبستگي به دست آمده بين تمام 

یباشد .لذا بين اين متغيرها رابطه
یدارم 
و جوسازماني با رضايت شغلي در سطح ( )P≤0/10معن 

معناداري وجود دارد.

شبینی استرس شغلي میباشد.
فرضیه  : 4ابعاد جوسازماني قادر به پی 

براي بررسي اين فرضيه از رگرسيون چندگانه به روش مرحله اي استفاده گرديد كه همبستگي

اين متغيرها در فرض فرعي اول مورد بررسي قرار گرفت و سپس به منظور تعيين پیشبینی متغير

مالك (استرس شغلي) توسط متغير پيش بين( ابعادجوسازماني) از تحليل واريانس و ضريب تعيين
استفاده گرديده است كه نتيجه آن در جدول زير آمده است.

جدول  .7نتايج تحليل رگرسيون چندگانه ابعاد جوسازماني بر روي استرس شغلي

متغيرهاي پیشبینی
وضوح و توافق هدف
وضوح و توافق نقش

R

0/ 611

R2

0/ 373

F

<P

23 /13

0/100

رضايت از پاداش

رضايت از رويهها

اثربخشي ارتباطات

B

T

<P

3/ 711

63 / 32

0/ 716

-1/ 41

0/951

0/153

0/ 76

0/ 271
0/928
0/ 208

0/ 574
1/ 68

0/100

0/665
0/ 093

شبینی (ابعادجو
یشود ضريب همبستگي چندگانه بين متغيرهاي پی 
همانطور كه مشاهده م 

یباشد كه ضريب تعيين آن برابر با
سازماني) و متغير مالك( استرس شغلي) برابر با  r=0/ 611م 

 r=0/ 37میباشد بدين معني كه ايجاد جوسازماني قدر است  37درصد از تغيرات استرس شغلي را

شبینی نمايند.
پی 

همچنين باتوجه به اينكه مقدار  Fبرابر با  F= 23 /13میباشد و در سطح  0/1 00 0معنیدار

یباشند .در
یتوان نتيجه گرفت كه ابعاد جوسازماني قادر به پیشبینی استرس شغلي م 
یباشد پس م 
م 

شبینی و بعد اثربخشي ارتباطات
اين ميان بعد وضوح و توافق هدف ،داراي بيشترين قدرت پی 

یباشد.
شبینی م 
،داراي كمترين قدرت پی 

شبینی رضايت شغلي میباشد.
فرضیه  :5ابعاد جوسازماني قادر به پی 

براي بررسي اين فرضيه از رگرسيون چندگانه به روش مرحله اي استفاده گرديد كه بستگي اين

متغيرها در فرض فرعي اول مورد بررسي قرار گرفت و سپس به منظور تعيين پیشبینی متغير مالك

رضايت شغلي توسط متغير پيش بين ابعاد جوسازماني از تحليل واريانس و ضريب تعيين استفاده
گرديده است كه نتيجه آن در جدل زير آمده است.
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جدول  .8نتايج تحليل رگرسيون چندگانه ابعاد جوسازماني بر روي استرس شغلي

شبینی
متغيرهاي پی 

R

R2

F

<P

B

وضوح و توافق هدف

0/ 94

رضايت از پاداش

0/ 511

وضوح و توافق نقش
رضايت از رويهها

اثربخشي ارتباطات

0/ 518

0/862

8/ 84

0/100

T

90 / 448

0/100

0/988

0/100

0/ 195

0/100

0/ 697

01/9

2/ 919

7/220

0/ 044

<P

0/100

0/100

همانگونه كه در جدول فوق نشان داده شده است ضريب همبستگي چندگانه بين متغيرهاي

شبینی (ابعاد جوسازماني) و متغير مالك (رضايت شغلي) برابر با  r=/ 518بدست آمده و ضريب
پی 
تعيين آن  r=/862شده است كه نشان دهنده اين است كه متغيرهاي پيش بين( ابعاد جوسازماني)

شبینی نمايند .همچنين چون مقدار  Fبرابر با
قادرند  27درصد از تغييرات متغير رضايت شغلي را پی 
یگيريم كه ابعاد جوسازماني
یداراست پس نتيجه م 
 F =8/ 84میباشد و در سطح  P≤0/1 00 0معن 

یباشند .از بين ابعاد بعد رضايت از رويهها داراي بيشترين
شبینی رضايت شغلي م 
كاري قادر به پی 
شبینی است
شبینی ( )B=2/ 919و بعد اثربخشی ارتباطات داراي كمترين قدر ت پی 
قدرت پی 

همچنين با توجه به مقدار  tمیتوان نتيجه گرفت كه تنها بعد رضايت از رويهها است كه با كنترل

شبینی رضايت شغلي میباشد.
ابعاد ديگر به تنهايي قادر به پی 
بحث و نتيجه گيري

نتايج تجزيه تحليل يافتههاي پژوهش حاضر نشان ميدهد كه بين جو سازماني با استرس شغلي و

یتوان گفت كه
رضايت شغلی رابطه معناداري وجود دارد .با توجه به ضرايب به دست آمده م 

فرضيه فوق تاييد میشود و بين جو سازماني با استرس شغلي و رضايت شغلي كاركنان رابطه
معناداري وجود دارد .در تبيين اين فرضيه بايد گفت تحقيقات نشان دادهاند كه جو سالم سازماني
به طور مثبت روي كاركنان تاثيرات عميقي دارد .لذا عوامل و عناصر تشكيل دهنده جو سازماني

كه ميزان هر يك از اين ابعاد در هر يك از كاركنان باال رود افراد به وسيله محيط كارشان
یشود .كاركنان در بدو
یشوند يعني محيط كار بعنوان مكاني لذت بخش و سودآور م 
برانگيخته م 

ورود به سازمان انتظار دارند با جو سازماني مطلوب و حمايت آميزي مواجه شوند تا در لواي ان

نيازهاي خود را تامين كنند .اين مسوليت مديران است كه امور مربوط به گونه اي سازماندهي شود

كه افراد با تمام وجودشان در فعاليتها شركت نمايند .در واقع مسئوليت مشترك مبناي خالقيت و
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تتر باشد برقراري روابط انساني آسانتر خواهد بود.
ابتكار جمعي است .هر چه جوسازماني مثب 
بالعكس جوهاي بسته ترس آور و يا منفي سبب بي اعتمادي ،ترس ،دوري و نفرت افراد از هم

یكنند.
میشود .بنابراين جو مثبت وباز بهداشت رواني افراد را تامين م 

جو سازماني میتواند از عواملي باشد كه استرس كاركنان را كاهش يا افزايش دهد .اگر بتوان

یتوان از بروز استرس نيز جلوگيری كرد .اين تحقيق
اين شيوه زندگي در سازمان را بهبود بخشيد م 

با نتايج تحقيقات زارع و ديگران (  ) 1388قدسي (  ) 1386قاسمینژاد ( ) 383 1همسويي دارد.
یدهد .با
همچنين با توجه به جدول شماره  2ضرايب به دست آمده رابطه مثبت معناداري را نشان م 

توجه به به ضرايب به دست آمده میتوان گفت كه فرضيه فوق تاييد میشود و بين ابعاد جو

سازماني با استرس شغلي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد .يعني با توجه به مثبت بودن ضريب
یيابد اما با توجه به منفي بودن آنها ضريب
همبستگي ابعاد جوسازماني ،استرس شغلی كاهش م 

یيابد .در تبيين اين فرضيه بايد گفت كه عوامل استرس زا در
همبستگي استرس شغلي افزايش م 
افرادي كه از رضايت شغلي بيشتري برخوردارند آثار منفي كمتري دارند .هر چه اين آثار منفي در

یدهد كه چنين افرادي از نظام انگيزش نيرومندي در محيط خود
افراد كمتر باشد نشان م 
برخوردارند .بنابراين عوامل انگيزشی ،رضايت شغلي افراد را در برابر آثار بالقوه زيان آور عومل

یكند بخصوص اگر اين عامل انگيزشي روسا و اشخاص مافوق فرد باشند .منبع
استرس محافظت م 
یدهد و چون
اصلي جوسازماني را ادراك افراد از جنبههاي عيني و محسوس سازمان تشكيل م 

انسانها موجوداتي منحصر به فرد هستند و از نظر خلق و جو خصوصيات شخصي با يكديگر

متفاتند ادراك آنها از جو سازماني متفاوت است و اين نكته براي مسئولين حائز اهميت است.

تهاي خود بايد بازخوردي راكه كاركنان ازخود نشان
بهاي فعالي 
آنان براي آگاهي از بازتا 

تهاي سازمان را در جهت يافتههاي خود جهت بدهند .با توجه به
یدهند ارزيابي كنند تا فعالي 
م 
اين كه ابعاد جوسازماني با استرس شغلي رابطه دارد و اين با نتايج تحقيقات قدسي ( ) 1386

قاسمینژاد ( ) 383 1همسويي دارد.

همچنين براي بررسي رابطه ابعاد جوسازماني به عنوان متغیر پيش بين و استرس شغلي به عنوان

متغیر مالك با احراز نمودن شرايط آزمون آماري پارامتريك از آزمون آماري رگرسيون چندگانه

همزمان استفاده شده است .نتايج تحليل واريانس و مشخصههاي آمار رگرسيون بين ابعاد
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جوسازماني و استرس شغلي در جدول ارائه شده است .بر اساس اين نتايج  49درصد واريانس

یشود (  )R20=/ 49اين بدان معني است
مربوط به استرس شغلي بوسيله ابعاد جوسازماني تعيين م 

یشود .در تيين اين فرضيه
شبینی م 
كه  49درصد تغييرات استرس شغلي توسط ابعاد جو سازماني پی 
بايد گفت كه بين جوسازماني و استرس شغلي ارتباط وجود دارد و در ادارات جو باز بيشتر حاكم

است .وقتي در سازمان جو مناسبي حاكم باشد و كاركنان با روحيه و انگيزه باال به كار خود

یگردد و همچنين افزايش روحيه گروهي و
مشغول باشند اين باعث افزايش رضايت شغلي آنها م 
یتواند در بهبود رضايت شغلي آنها موثر باشد و اين نتايج تحقيقات
تامين نيازهاي اجتماعي م 

سيدعامري و همكاران (  ) 1387اميربان زاده (  ) 1384نوربخش و ميرنادري () 383 1و نجفي ( ) 1387
همسويي دارد.
منابع

يهاي سازمان و مديريت ،چاپ اول ،شيراز :انشارات
امين شايان جهرمي ،شاپور (  ،) 1382تئور 
كوشامهر

اميريان زاده ،مژگان (  ،) 1384رابطه بين جوسازماني و رضايت شغلي معلمان مدارس شيراز ،فصلنامه
پژوهش در برنامه ريزي درسي ،شماره ،8پاييز و زمستان  ، 84ص . 101

استات ،ديويد اي (  ،) 1384روان شناسي مديريت (ترجمه كامران گنجي و عليرضا شريفي) ،چاپ اول،
تهران ،انتشارات تورنگ.

اردشيرزاده ،غالمحسين ،) 1374 ( ،بررسي جوسازماني مدرسههاي ابتدايي شهرستان دزفول با
رضايت شغلي معلمان آنها ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران.

بنوويتز ،الن ،آ (  ،) 1387اصول مديريت (ترجمه دكتر شاپور امين شايان جهرمي و جعفر معافيان) چاپ
دوم ،تهران ،انشارات ترمه.

پيشوا ،سروش (  .) 1378بررسي رابطه جو سازماني و ميزان تعهد دبيران دبيرستانهاي دخترانه
دولتي شهر شيراز ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه شيراز.

حاجلو ،نادر ( ،) 91 31رابطه استرس شغلي ،فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاركنان با رضايت از جو
سازماني دانشگاه محقق اردبيلي ،فصلنامه علمي -پژوهشی رهيافتي نو در مديريت آموزشي،

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت ، 91 31 ،سال سوم ،شماره ،3

خورشيدي عباس (  ،) 1389رفتار سازماني با رويكرد پژوهشي ،چاپ اول ،تهران :نشر یسطرون.
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درویش پور فراغه.س یک نه( .) 1388بررسی رابطه بین جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از

دیدگاه دبیران دبیرستان مقطع راهنمایی مدارس دخترانه شهر مرودشت . .پایان نامه

کارشناسی ارشد  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت .دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دليري ،حاجيه (  .) 1377بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي معلمان .پايان نامه كارشنا سی ارشد
مركز آموش عالي ضمن خدمت فرهنگيان استان گيالن.

رابينز ،استيفن پي ،تيموتي اي ،جاج (  ،) 1389مباني رفتار سازماني (ترجمه سيدمحداعرابي ،دكتر
شهاي فرهنگي.
سيدمحمد تقي زاده مطلق) ،چاپ اول ،تهران :انتشارات دفتر پژوه 

رضائيان ،علي (  ،) 1389مديريت فشار رواني (مديريت رفتار سازماني پيشرفته) ،چاپ سوم ،تهران،
انتشارات ملت.

رجب پور ،محمدرضا (  .) 1377بررسي رابطه بين جو سازمان مدارس با ميزان استرس شغلي
دبيران دبيرستانهاي شيراز ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه شيراز.

زارع نژاد ،محمد (  .) 1374بررسي ميزان فشار رواني مديران و ر ابطه آن با جوسازماني
دبيرستانهاي پسرانه تهران .پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران

سيد عباس زاده ،ميرمحمد و قالوندي ،حسن (  .) 1384بررسي نگرش دبيران به جو سازماني و رابطه

نهاي دخترانه ،انديشههاي نوين تربيتي ،تابستان و پاييز-2( ،
آن با روحيه دبيران در دبيرستا 
.)3

سيادت ،سيدعلي ،زارع ،حسين ،قاسمینژاد ،افسر ،رياني ،رسول ( ،) 383 1مباحثي در سازمان و
مديريت آموزشي ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات اواي نور.

سيدعامري ،ميرحسن ،كريمي ،رويا ،كاشف ،ميرمحمد (  ،) 1388رابطه جوسازماني با ميزان رضايت شغلي
كاركنان ادارات تريیت بدني در استانها كردستان و كرمان شاه ،فصلنامه پژوهش در علوم

ورزشي ،شماره  ، 23تابستان  ،88صص .74- 60

شرمرهورن ،جان آر،.هانت ،جيمزجي ،ازبورن ،ريچارد (  ،) 1386مديريت رفتارسازماني (ترجمه مهدي

ايران نژاد پاريزي ،محمدعلي بابايي زكليكي و محمدعلي سبحان الهي) چاپ چهارم ،كرج :انتشارات

موسسه تحقيقات و آموزش مديريت

شريف زاده ،فتاح ،كاظمي ،مهدي (  ،) 1377مديريت و فرهنگ سازماني (بررسي مفاهيم ،نظریات و
الگوها و براي شناخت و ارزيابي فرهنگ سازماني) چاپ اول ،تهران :نشر قومس.

42

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هشتم  /شماره اول /بهار 93 31

صادقي ،عباس ،فتحي ،بهمن (  ،) 1381بررسي رابطه جوسازماني و رضايت شغلي معلمان در
شهرستان ماسال استان گيالن ،دوره  ،2شماره  ،5تابستان  ، 81صفحه .55- 78

طالب پور ،مهدي ( .) 138 0تحليل و تب يي ن نگرشهاي شغلي مديران و اعضاي هئيت علمي

نها با جو سازماني پايان نامه دكترا دانشگاه
دانشکدههاي تربيت بدني كشور و ارتباط آ 

تهران.

نهاي آموزشي ،چاپ اول ،تهران:
فرح بخش ،سعيد (  ،) 1388مديريت روابط انساني سازما 
انتشارات آييژ.

قاسمي نژاد افسر ( .)1183تع يي ن رابطه جوسازماني با استرس شغلي و رضايت شغلي دبيران.
پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان.

قاسمینژاد ،افسر و سيادت ،سيدعلي ( .) 383 1رابطه جو سازماني و استرس شغلي و آثار آن بر دبيران
مدارس متوسطه ،مجله دانشور رفتار ،سال يازدهم ،شماره ،8صص .55- 64

قدسي ،احقر (  .) 1386بررسي نقش جو سازماني مدرسه در استرس شغلي مشاوران دوره متوسط شهر تهران،
شهاي مشاوره پاييز  1386؛ . 40 - 25 :) 23 ( 6
تازهها و پژوه 

كرامتي ،محمدرضا ( ،) 91 31رابطه جوسازماني مدارس با استرس شغلي معلمان ،فصلنامه انديشهها،
نوين تربيتي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهراء  ، 91 31دوره  ،8شماره  ،4صص

. 03 1-041

کرباسی.سارا(  ) 1387بررسی رابطه بین موانع پیشرفت زنان در سازمان با تعهد سازمانی و

رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان منابع طبیعی شهر شیراز در سال  . 1386پایان نامه
کارشناسی ارشد  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت .دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.

قلي پور ،آرين (  ،) 1388مديريت رفتار سازماني (رفتار فردي) ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات سمت.

كرتينر ،رابرت ،كينكي ،آنجلو ( ،) 91 31مديريت رفتار سازماني (ترجمه علي اكبر فرهنگي و حسين
صفرزاده) ،چاپ پنجم ،تهران :موسسه انتشارات برايند پويش.

محبوبي ،طاهر ،زارع ،حسين ،كريمي ،بهاءالدين ،نيلوفري ،علي (  ،) 1389بررسي رابطه متغيرهاي ابعاد

هشتگانه جوسازماني با استرس شغلي و خالقيت كاركنان ،فصلنامه تازههاي روانشناسي صنعتي/

سازماني 1389 ،سال اول ،شماره پنجم ،ص . 17 - 30
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 رضايت شغلي، الگويابي معادله ساختاري روابط بين جو اخالقي،)0931( ، فاطمه، حاذقي، محمدعلي،نادي
 دو ماهنامه،و تعهدسازماني با نيت ترك خدمت در بين كاركنان بيمارستان خصوصي شهر شيراز
. 90  آذر دي، شماره پنجم، دوره هشتم،مديريت اطالعات سالمت

 بررسي رابطه جو سازماني و رضايت شغلي دبيران در مدرسههاي،) 1378 ( ، حسين،نجفي

 پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم، 77 - 78 متوسط پسرانه شهر اصفهان سال تحصيلي
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