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و ارتباط آن  مديران، كاركنان و اعضاء هيئت علميشغلي  دلبستگيميزان بررسي 
 سراسر كشورو علوم ورزشي هاي تربيت بدني  دانشكده در با جو سازماني

  

  2پورمهدي طالب، 1فرشاد امامي
    

  21/1/92 تاريخ پذيرش:      21/11/91تاريخ دريافت: 

  چكيده
ارتباط و اعضاء هيئت علمي كاركنان و مديران، ستگي شغلي دلب ميزان هدف از اين پژوهش بررسي 

اين پژوهش به روش توصيفي  باشد. ميهاي تربيت بدني  در دانشكده گانه جو سازماني ابعاد پنج باآن 
جامعه و جو سازماني مي پردازد. متغير دلبستگي شغلي دو به مطالعه همبستگي و به شكل ميداني  –

بدني و علوم ورزشي كشور شامل مديران، هاي تربيتد شاغل در دانشكدهمورد نظر اين تحقيق، افرا
ها هستند. به سرپرستان، كارمندان اداري، آموزشي و پژوهشي و نيز اعضاء هيأت علمي اين دانشكده

ها، تمام مسئولين شامل رئيس دانشكده، گيري از حوزه مديريتي و سرپرستي دانشكدهمنظور نمونه
هاي مختلف انشجويي، اداري مالي، پژوهشي، مديران گروه و سرپرستان ادارهمعاون آموزشي و د

هاي تربيت بدني به عنوان نمونه انتخاب گرديدند. در حوزه كارمندي از هر اداره به نسبت دانشكده
نفر به  12ها به صورت تصادفي و در حوزه هيأت علمي نيز از هر دانشكده جمعيت شاغل در آن نمونه

نامه  پرسش سهبه منظور گردآوري اطالعات از في در اين تحقيق شركت داده شدند. صورت تصاد
نرخ برگشتي پرسش . ) استفاده گرديدOCQجو سازماني(و  )JIQ(دلبستگي شغلي اطالعات فردي، 

در كل ميزان دلبستگي شغلي  برخي نتايج تحقيق نشان داد كهدرصد مي باشد.  1/87نامه ها برابر با 
در  دلبستگي شغلي نسبتا باالييكه بيانگر  SD  ،66/57  =M± 36/8ررسي برابر با  نمونه تحت ب

كه از حداكثر امتياز هم چنين بررسي ها نشان داد . است مديران، كاركنان و اعضاء هيئت علمي بين
ين بدست آمده برابر با بود در كل نمونه تحت بررسي ميانگ 80ممكن ميانگين جو سازماني كه برابر با 

42/13 ±SD  12/43و  =M هاي  اين نتايج بيانگر جو سازماني نامساعدي در دانشكده .باشد مي
هاي تربيت  در بين دانشكده ميانگين جوكه باالترين  تربيت بدني با در نظر گرفتن ابعاد آن است،

گانه  ن سه حوزه مورد بررسي بين جو سازماني و ابعاد پنجدر ميا بدني مربوط به دانشگاه كرمان است. 
كه با توجه به نتايج ) مشاهده شد. P>001/0آن ارتباط و همبستگي مثبت و معناداري در سطح (

ميانگين حوزه مديريتي باالتر از ساير در بين سه حوزه تحت بررسي، مشاهده شد  بدست آمده
تحت بررسي ارتباط مثبت و معناداري بين دلبستگي زه سه حودر مجموع در ميان و . است ها حوزه
  رديد.) مشاهده گP> 001/0و  r=47/0(و جو سازماني  شغلي

  

وضوح و توافق هدف، وضوح و توافق شغلي، جو سازماني،  دلبستگي :هاي فارسيكليدواژه
  .ها و اثربخشي ارتباطات نقش، رضايت از پاداش، رضايت و توافق بر رويه

                                                                                                                   
  Email: F-Emami2007@yahoo.co  (نويسنده مسئول) دكتري تربيت بدني و علوم ورزشي.  1
   Email: mtalebpour@yahoo.com     عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد . 2
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  مقدمه
ازمان به عنوان يك سيستم اجتماعي در نظر گرفته شود تحقق اهداف سازماني در گرو اگر س

همكاري و هماهنگي تمام عواملي است كه تعامل قانونمند آنها با يكديگر به وجود سازمان معنا 
هاي سازماني اغلب براي متعادل كردن ادراكات افراد از سازمان و  هاي گروه . تالش)1(بخشد  مي

تر از ساير  هاي فردي و سازماني است كه نقش يك عامل، بارزتر و برجسته جنبهسازگاري 
عوامل است و آن نيروي انساني در تمامي سطوح سازمان است كه بايد به آن به عنوان يك 

شعور و داراي نياز مادي و معنوي و اهداف فردي و توقعات گروهي و سازماني بيش از  عامل ذي
شد كه ارضاي نيازهاي افراد از منابع و امكانات  . زماني تصور مي)2(ساير عوامل توجه شود 

بازدهي برسيم بايد حداقل نيازها ارضاء  كثركاهد. بر اين اساس براي اين كه به حدا سازمان مي
شود. اما امروزه اين نظريه به كلي منتفي شده است. چنانچه نيازهاي واقعي كارمندان درك و 

وري در سازمان كاهش  ها نباشند بهره و مديران در صدد ارضاء آن ها بهاء داده نشود به آن
مندي و نگرش مثبت به شغل سبب تالش و  يابد كه اين مطلب بيانگر آنست كه عالقه مي

  .)3(شود  ها مي كوشش كاري بيشتر و در نتيجه باعث كاهش هزينه
وي درباره  نگرش فرد نسبت به كارش نشان دهنده ارزشيابي منفي يا مثبتي است كه

اش دارد. اكثر تحقيقاتي كه اخيراً در حيطه رفتار به عمل آمده است  اي از محيط كاري جنبه
در ميان اين  .)4(باشد  ها كاري مربوط به خودشان مي هاي شغلي افراد در سازمان ناظر بر نگرش

ادي (شغل را معرَف خود دانستن) مدت زمان زي 1ها واژه دلبستگي كاري و يا شغلي نگرش
)، از آن به عنوان درجه يا 1994و همكاران ( 2پااولينيست كه وارد رفتار سازماني شده است. 

شود و به آن عالقمند است و موجب سربلندي  ميزاني كه فرد از نظر شناختي درگير شغلش مي
)، حالتي كه يك كارمند به طور فعاالنه در 1994(3چالجوراي .)5( دارند و كسب اعتبارش مي

كند و نيازهايي نظير وجهه يا پرستيژ اجتماعي، استقالل و خودمختاري را  مشاركت مي شغلش
)، از آن به عنوان هويت 2004(4هم چنين ماتيو و زاجاك .)6(سازد مي داند  برآورده مي

  .)7( روانشناختي ياد كرده است
يه ميداني ) ريشه در نظر1996( 5دنيسونادبيات ناظر بر جو سازماني به اعتقاد  از طرفي

                                                                                                                   
1. Job Involvement 
2. Paully 
3. Chelladura 
4. Mathieu & Zajac 
5. Denison 
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دارد. اين نظريه به شكلي تحليلي فرد را از محيط جدا ساخته و بر اين فرض استوار  1كرت لوين
كه تعامل آنها با سازمان مشخص كننده فضايي است كه بر  اند است كه افراد، عوامل اجتماعي

أثير دهد و افراد از آن ت كند و عملكرد افراد را تحت تأثير قرار مي سازمان حكمراني مي
، معتقدند جو سازماني تمام خصوصيات دروني 2)1992مارتين و واكوين (. )8(پذيرند  مي

كند و ارتباط نزديكي با عوامل موثر در اثربخشي سازمان از قبيل فرهنگ  سازمان را  توصيف مي
هاي سازماني  سازماني، روحيه و انگيزش دارد و در مجموع آن را محصول نهايي تعامل گروه

هاي عملي  اي از فرهنگ، آداب و رسوم و روش د. به عبارت ديگر جو سازماني مجموعهدان مي
) 2دهد  ) سازمان را شرح مي1اي است كه به وسيله اعضاء سازمان مشاهده شده است كه  ويژه

) 4) در طول زمان نسبتاً بادوام است 3كند  ها و مؤسسات مجزا مي سازمان را از ساير سازمان
شوند . به نظر آنها اين ماهيت فراگير و چند بعدي جو  پذيرند و هدايت مي ثير ميافراد از آن تأ

  .)9(شود  سازماني هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف اين مفهوم تلقي مي
همواره ابعاد متفاوتي از جو ها و حوزه رفتارسازماني مرتبط با سازماندر مطالعات مختلف 

ساختار، مسئوليت، پاداش،  هش ها جو سازمانيمورد توجه قرار گرفته است. در برخي پژو
پذيري، روابط گرم و صميمانه، حمايت، معيارها، برخورد و هويت از جمله ابعادي بودند  مخاطره

جو سازماني را داراي پنج بعد وضوح و  3كه شناسايي شدند. در صورتي كه ساسمون و ديپ
ها و اثربخشي  و توافق بر رويهتوافق هدف، وضوح و توافق نقش، رضايت از پاداش، رضايت 

الزم به ذكر است كه در اين مطالعه اين ابعاد مد نظر محقق  .)10(ارتباطات معرفي كردند 
است.  هر چند محققين در تحقيقات خود جو سازماني را با ابعاد متفاوت در نظر گرفته اند ولي 

اهداف براي سازمان ها  تمامي آنها اعتقاد داشتند كه جو مساعد سازماني باعث مي شود كه
)، در پژوهش خود از جو به عنوان فضايي كه در سازمان 1377قابل دسترس تر باشد. منوريان (

دهد. هم چنين ادراكاتي كه فرد از  كند و عملكرد افراد را تحت تأثير قرار مي حكمراني مي
اقع جو سازماني كند و احساس او نسبت به سازمانش ياد كرد. در و سازماني كه در آن كار مي

  .)11( شود تعامل بين فرد و سازمان محسوب مي
شوند و  مراكز آموزشي نيز يك سيستم اجتماعي محسوب ميبا توجه به اين كه از اين رو 

هاي اخير افزايش تمايل به فرهنگ  هر مكان آموزشي فرهنگ و جو خاص خود را دارد. در سال
هاي آموزشي بيشتر نموده  مفهوم را در محيط و جو سازماني نهادهاي آموزشي اهميت اين دو

                                                                                                                   
1. Kertlowin 
2. Martin & Valkwein 
3. Sasmon & Dipe 
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است. هرچند تفكيك دو مفهوم فرهنگ سازماني و جو سازماني غيرممكن است، ولي محققان 
رفتار سازماني اين دو مقوله را از هم جدا كرده اند. اين جدا سازي به اين گونه است كه جو 

بر تجربه و مشاهدات بيروني تكيه هاي رفتاري و سلوكي كارمندان و بيشتر  سازماني بر ويژگي
دارد. اما فرهنگ سازماني بر آداب و رسوم و عنصرهاي غيرقابل مشاهده سازمان اشاره دارد. 

تواند با تشكيل يك فرهنگ و جو آموزشي مؤثر دلبستگي، رضايت و  مي نهايي مدير چنين سازما
شد روابط گرم و صميمانه انگيزش كاري كارمندان و اساتيد را افزايش داده و به توسعه و ر

ها كه به  ه محيط آموزشي كمك نمايد. در اين رهگذر دستيابي به اهداف آموزشي در دانشگا
شوند  اي محسوب مي ها و منابع علمي و تحقيقاتي در هر جامعه عنوان يكي از بارزترين سازمان

ده بهينه از منابع منوط به داشتن جوي مناسب براي بالندگي علم و فرهنگ و در سايه آن استفا
انساني، مالي و تجهيزاتي است. با اين حال، پويايي نظام دانشگاهي به عوامل مختلفي از جمله 
داشتن كارمنداني خشنود، برخوردار از تعهد و وفادار به سازمان و كار خود نيازدارد تا در 

بيشتر و بهتر  محيطي پربار و سالم و با به كار بستن تمامي توان خويش در راستاي كارايي
  سازمان فرهنگي گام بردارند.

هايي در زمينه رضايت شغلي و تعهد سازماني در ايران هر چند طي ساليان گذشته پژوهش
شغلي در ايران باالخص در هايي كه در زمينه دلبستگيانجام گرفته است، ولي تعداد پژوهش

هاي باشد . بنابراين بررسي نگرشبدني كشور انجام پذيرفته بسيار اندك ميهاي تربيتدانشكده
تواند ابزار شغلي و تحليل و تبيين روابط ميان آنها و هم چنين ارتباط آنها با جو سازماني مي

سودمندي براي مديران در جهت تشخيص بهبود نگرش اعضاء، دلبستگي بيشتر به كار، افزايش 
ردن جو حاكم فراهم آورد. از پايبندي و تعهد به سازمان، رضايت از شغل خود و نيز مساعد ك

هاي شغلي افراد در پيشبرد اهداف دانشگاهي و نقش آن در اين رو با توجه به اهميت نگرش
شغلي مديران، ايجاد محيطي مناسب و جوي گرم و صميمي، اين تحقيق، بررسي دلبستگي

  داده است. كارمندان و اعضاء هيئت علمي و ارتباط آن با جوسازماني را هدف اصلي خود قرار 

  شناسي روش
 باشد كه به شكل ميداني، با استفاده از ابزار پرسش همبستگي مي - اين پژوهش از نوع توصيفي

جامعه آماري اين تحقيق تمام افراد شاغل در آوري اطالعات اجرا شده است.  نامه براي جمع
هيئت علمي اين هاي تربيت بدني كشور شامل مديران و سرپرستان، كارمندان و اعضاء  دانشكده
ها از اهداف تحقيق بود ، از  با توجه به اين كه بررسي جو سازماني دانشكدهباشند.  ها مي دانشكده

گيرند و شرط الزم آن وجود تشكيالت  هاي تربيت بدني در جامعه آماري قرار نمي اين رو گروه
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مندان و اعضاء هيئت ، كارحوزه مديريتدر اين تحقيق سه مستقل اداري، سازماني و پرسنلي بود. 
گيري در حوزه مديريت و سرپرستي تمام  علمي مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور نمونه

ها  هاي مختلف دانشكده مسئولين شامل رئيس دانشكده، معاونين، مديران گروه و سرپرستان اداره
ت شاغل در آن به عنوان نمونه انتخاب شدند. در حوزه كارمندي نيز از هر اداره به نسبت جمعي

نفر  12ها به صورت تصادفي مشخص شدند. همچنين در حوزه هيئت علمي از هر دانشكده  نمونه
كننده در تحقيق  به صورت تصادفي در اين تحقيق شركت داده شدند. در مجموع كل افراد شركت

 201ايت نامه براي آنها ارسال شد. در نه نفر انتخاب و پرسش 33نفر بود كه از هر دانشكده  231
  .بود درصد 1/87 و نرخ برگشتي آن معادل نامه برگشت داده شد پرسش

براي گردآوري اطالعات مورد روش ترين  هاي تحقيق و ماهيت آن مناسب با توجه به هدف
  نامه بود . بدين منظور از سه پرسشنامه استفاده شد . ، استفاده از تكميل پرسشنياز

خصات فردي و سوابق افراد مشتمل بر سن، سطح شامل مش :پرسش نامه اطالعات عمومي
  مي باشد. تحصيالت، وضعيت استخدامي، سابقه خدمت، وضعيت تأهل، تعداد فرزندان

گيري اين  مقياس اندازه است.سؤال  20كه مشتمل بر  : JIQ(1( نامه دلبستگي شغلي پرسش
ابداع  2رداهل و كنجال توسط توماس اين پرسش نامه باشد. نوع ليكرت مي نامه نيز از اين پرسش
 .)12(است شدهو استاندارد 

بعد هدف وضوح و توافق،  5سئوال و  20مشتمل بر  :3(OCQ) نامه جو سازماني  پرسش
وضوح و توافق نقش، رضايت از پاداش، رضايت و توافق بر رويه ها و اثربخشي ارتباطات كه 

 .)13(ابداع و استاندارد شده است 4و ديپساسمون  توسط
 ابتدا از نظرات اساتيد و، ها طالعه مقدماتي مربوط به روايي و پايايي پرسش نامهپس از م

 نامه رونباخ ضريب پرسشبا استفاده از روش آلفاي كصاحب نظران استفاده گرديد و سپس 
دهد كه  محاسبه گرديد. اين ضريب نشان مي α= 90/0جو سازماني و  α= 83/0دلبستگي شغلي 

. پس از گردآوري اطالعات خام مي باشنداز پايايي مطلوبي برخوردار  ذكر شده هاي نامه پرسش
ها و تعيين  و استخراج آنها به منظور تجزيه و تحليل ، ابتدا از آمار توصيفي براي تنظيم داده

هاي پراكندگي (انحراف معيار، واريانس) و  هاي مركزي (ميانگين و ميانه و...)، شاخص شاخصه
، تحليل متناسب  استفاده شد. از آمار استنباطي (ضرايب همبستگيترسيم نمودارهاي مختلف 

                                                                                                                   
1 Job Involvement Questionnaire 
2 . Tomas landahel & Kejner 
3. Organizational Climate Questionnaire  
4 . Sasmon & Dipe 
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 ) استفاده به عمل آمد.ANOVAواريانس 

  نتايج و يافته ها
  توصيف آماري داده هاي مربوط به دلبستگي شغلي

صورت ميانگين و انحراف ه بميزان دلبستگي شغلي افراد تحت بررسي امتيازگذاري 
هم چنين  ) آورده شده است.1( شماره في محاسبه و در جدولاســــتاندارد و آماره هاي توصي

  اين امتيازگذاري به تفكيك در سه حوزه مديريتي، كارمندان و هيئت علمي نيز ارائه شده است.
 80برابر با دلبستگي شغلي حداكثر نمره ممكن براي  ،طبق امتيازگذاري پرسش نامه تحقيق

نفر) افراد تحت  201ه ميانگين دلبستگي شغلي در (دهد ك هاي تحقيق نشان مي يافته باشد. مي
در دلبستگي شغلي هم چنين ميزان باشد.  مي 63/8با انحراف استاندارد  66/57بررسي برابر با 

و در حوزه كارمندان  58/7و انحراف استاندارد  98/57نفر) داراي ميانگين  52حوزه مديريتي (
نفر)  68و در حوزه هيئت علمي ( 38/9تاندارد و انحراف اس 74/55نفر) داراي ميانگين  81(

ها نشان دهنده باالتر بودن ميانگين  باشد. اين يافته مي 03/8با انحراف استاندارد  71/59معادل 
است. اطالعات ديگر اين جدول  نسبت به دو حوزه ديگر ،هيئت علميدر حوزه دلبستگي شغلي 

خود را در دلبستگي شغلي تحت بررسي  درصد افراد كل نمونه 58دهد كه بيش از  نشان مي
هاي مديريتي، كارمندان و هيئت علمي به  چنين در حوزه اند. هم ارزيابي كرده مطلوبيسطح 

در حد مطلوب و مساعدي  را خوددلبستگي شغلي افراد درصد از  71و  46و  61ترتيب بيش از 
  . اندكرده  ارزيابي

  

  ت بررسينمونه تحدر امتياز دلبستگي شغلي  .1جدول 

  تفسير  امتياز
  N= 68حوزه هيئت علمي   N= 81حوزه كارمندان  N=52حوزه مديريت N=201در كل سه حوزه

درصد  درصد  تعداد
درصد  درصد  تعداد تجمعي

درصد   درصد  تعداد تجمعي
درصد   درصد  تعداد  تجمعي

  تجمعي
بسيار  31-20

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - پايين
  -  -  -  4/7  4/7  6 9/1 9/1 1 5/3 5/3 7 پايين  43-32
  4/29  4/29  20  3/54  9/46  38 5/38 5/36 19 8/41 3/38 77 متوسط  55-44
  6/70  50  34  84  6/29  24 4/90 9/51 27 1/84 3/42 85 باال  56- 67
بسيار  80-68

  -  6/20  14  100  16  13  100  6/9  5  100  9/15  32 باال
  71/59  74/55 75//98 66/57  ميانگين

  03/8  38/9 85/7 63/8 ستانداردانحراف ا
  77  74 47 77 حداكثر نمره
  45  33 37 33  حداقل نمره
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  هاي مربوط به جو سازماني توصيف آماري داده
امتيازگذاري افراد تحت بررسي از جو سازماني به صورت ميانگين و انحراف استاندارد و 

چنين اين امتيازگذاري  ت. هم) آورده شده اس2(شماره هاي توصيفي محاسبه و در جدول  آماره
  به تفكيك در سه حوزه مديريتي، كارمندان و هيئت علمي نيز ارائه شده است.

 80طبق امتيازگذاري پرسش نامه تحقيق حداكثر نمره ممكن براي جو سازماني برابر با 
با  دهد كه ميانگين جو سازماني در نمونه تحت بررسي برابر هاي تحقيق نشان مي باشد. يافته مي
چنين ميزان جو سازماني در حوزه مديريتي  باشد. هم مي 42/13با انحراف استاندارد  12/43

نفر)  81و در حوزه كارمندان ( 51/12و انحراف استاندارد  11/47نفر) داراي ميانگين  52(
نفر) معادل  68و در حوزه هيئت علمي ( 04/14و انحراف استاندارد  95/39داراي ميانگين 

انگين جو ها نشان دهنده باالتر بودن مي باشد. اين يافته مي 58/12انحراف استاندارد  با 84/43
است. اطالعات ديگر اين جدول نشان  سازماني در حوزه مديريت، نسبت به دو حوزه ديگر

درصد افراد كل نمونه تحت بررسي جو سازماني خود را در سطح  65دهد كه بيش از  مي
هاي مديريتي، كارمندان و هيئت علمي به  چنين در حوزه اند. هم دهمتوسط و پايين ارزيابي كر

ارزيابي  ،جو سازماني دانشكده خودافراد در خصوص درصد از  66و  71و  53ترتيب بيش از 
  . يني داشته اندمتوسط و پاي

  

  امتياز جو سازماني در نمونه تحت بررسي .2جدول 

  تفسير  امتياز
  N= 68حوزه هيئت علمي   N= 81حوزه كارمندان   N= 52ريت حوزه مدي N= 201در كل سه حوزه 

درصد   درصد  تعداد
درصد   درصد  تعداد  تجمعي

درصد   درصد  تعداد  تجمعي
درصد   درصد  تعداد  تجمعي

  تجمعي

بسيار   15-0
  -  -  -  5/2  5/2  2  9/1  9/1  1  5/1  5/1  3 پايين

  6/20  6/20  14  1/32  6/29  21  5/13  5/13  6  4/23  9/21  44  پايين  32-16
  2/66  6/45  31  6/71  5/39  32  8/53  4/40  21  2/65  8/41  84  متوسط  49-33
  100  8/33  23  8/98  2/27  22 1/98 2/44 23 99 8/33 68 باال  66-50

بسيار   80-67
  -  -  -  100  2/1  1  100  109  1  100  1  2  باال

  84/43  95/39  11/47  12/43  ميانگين
  58/12  04/14 51/12 42/13 انحراف استاندارد
  66  67  72  72  حداكثر نمره
  20  9  14  9  حداقل نمره
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برابر  در جامعه تحت بررسي است، 16، كه حداكثر نمره آن ميانگين بعد وضوح و توافق هدف
 89/8نفر)  52. اين ميانگين در حوزه مديريتي (مي باشد 33/3و انحراف استاندارد آن  89/7با 

هم و  53/3با انحراف استاندارد  04/7نفر)  81مندان (در حوزه كارو  78/2با انحراف استاندارد 
ها  . اين يافتهمي باشد 25/3با انحراف استاندارد  13/8نفر)  68در حوزه هيئت علمي (چنين 

درصد افراد كل نمونه تحت بررسي اين بعد را در سطحي متوسط  69دهد كه بيش از  نشان مي
هاي مديريتي، كارمندان و هيئت  در حوزهنتايج  با توجه به ايناند.  ارزيابي كرده نامطلوبو 

مرتبط با اهداف روي وضوح و توافق بر  افراددرصد از  69و  75، 59علمي به ترتيب بيش از 
  اند. خود را در سطحي متوسط دانسته

در جامعه تحت است.  16در بعد وضوح و توافق نقش كه حداكثر نمره ممكن در آن  
. اين ميانگين در حوزه مديريتي مي باشد 32/3انحراف استاندارد و  14/10ميانگين آن  بررسي

با انحراف  52/9نفر)  81، در حوزه كارمندان (84/2و انحراف استاندارد  11/11نفر)  52(
ها  بود. اين يافته 18/3با انحراف استاندارد  15/10و در حوزه هيئت علمي  59/3استاندارد 
و توافق بر وضوح  شاخصراد كل نمونه تحت بررسي درصد اف 37دهد كه بيش از  نشان مي

 70چنين در حوزه مديريتي بيش از  اند. هم را در سطحي متوسط و كمتر دانسته عملكرد خود
درصد و در حوزه  44باال و بسيار باال و در حوزه كارمندان بيش از  حد در  ارزيابي از افراددرصد 

  داشته اند.وسط و كمتر مت حددر ارزيابيدرصد  36هيئت علمي بيش از 
و  82/7است، ميانگين برابر با  16در بعد رضايت از پاداش كه حداكثر نمره ممكن در آن 

با انحراف استاندارد  11/8نفر)  52اين ميانگين در حوزه مديريتي (بود.  64/3اف استاندارد انحر
ر حوزه هيئت علمي و د 81/3با انحراف استاندارد  16/7نفر)  81، در حوزه كارمندان (56/3

درصد  66دهد كه بيش از  بود. اين اطالعات نشان مي 44/3با انحراف استاندارد  37/8نفر)  68(
افراد كل نمونه تحت بررسي از نظر شاخص رضايت از پاداش در سطحي متوسط و كمتر قرار 

درصد  70، در حوزه كارمندان بيش از درصد 65داشتند. همچنين در حوزه مديريتي بيش از 
  در چنين سطحي قرار داشتند.از افراد درصد  63در حوزه هيئت علمي بيش از 

و  52/7است. ميانگين برابر با   16ها حداكثر نمره ممكن در آن  در بعد رضايت از رويه
حراف استاندارد با ان 42/8نفر)  52بود. اين ميانگين در حوزه مديريتي ( 55/3انحراف استاندارد 

و در حوزه هيئت علمي  63/3با انحراف استاندارد  04/7نفر)  81، در حوزه كارمندان (54/3
درصد  68دهد كه بيش از  بود. اين اطالعات نشان مي 38/3با انحراف استاندارد  40/7نفر)  68(

قرار دارند.  ها در سطحي متوسط و كمتر افراد كل نمونه تحت بررسي از نظر بعد رضايت از رويه
درصد و در  70درصد و در حوزه كارمندان بيش از  59همچنين در حوزه مديريتي بيش از 
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  در چنين سطحي قرار داشتند.درصد  72حوزه هيئت علمي بيش از 
با  76/9است. ميانگين برابر با  16در بعد اثربخشي ارتباطات حداكثر نمره ممكن در آن 

با انحراف  58/10نفر)  52ميانگين در حوزه مديريتي ( بود. اين 71/2انحراف استاندارد 
و در حوزه هيئت  11/3با انحراف استاندارد  20/9نفر)  81در حوزه كارمندان ( 24/2استاندارد 

 47دهد كه بيش از  بود. اين اطالعات نشان مي 38/2با انحراف استاندارد  79/9نفر)  68علمي (
بعد اثر بخشي ارتباطات در سطحي متوسط و كمتر قرار درصد از كل نمونه تحت بررسي از نظر 

و  51و  38هاي مديريتي، كارمندان و هيئت علمي به ترتيب بيش از  دارند. همچنين در حوزه
  درصد افراد در چنين سطحي هستند. 50

  ها آزمون فرضيه
بدني هاي تربيتدانشكدهو جوسازماني  افراد شاغل بين دلبستگي شغليفرضيه اول: 

  .داري وجود نداردر ارتباط معناكشو
ها براي بررسي رابطه بين  تجزيه و تحليل داده پيرسونبا استفاده از روش ضريب همبستگي 

  نفر) انجام گرفت.  201در افراد تحت بررسي ( جوسازمانيو دلبستگي شغلي 
 در جوسازمانيبين دلبستگي شغلي و گر آن است كه  ها بيان نتايج تجزيه و تحليل داده

وجود دارد. بنابراين فرض عدم ) r=  65/0(داري  معنامثبت و همبستگي  ت بررسيجامعه تح
شود و اين به معني  ) پذيرفته نميP > 001/0وجود رابطه بين اين دو متغير با سطح معنادار (

بين از طرفي اين نتايج نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار باشد. وجود ارتباطي معنادار مي
و  ) r=  68/0(، كارمندان) r=  69/0(حوزه مديريتيسه  هردر جوسازمانيلبستگي شغلي و د

همانطور كه مالحظه مي شود اين رابطه در حوزه مديريتي  بود. ) r=  57/0(هيئت علمي
  تر است.معنادار

هاي دانشكدهدر جو سازماني دلبستگي شغلي و ابعاد پنج گانه بين  فرضيه دوم:
  داري وجود ندارد.معنا باطارت بدنيتربيت

براي تمام  به صورت جداگانه با استفاده از روش ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل
هاي تحقيق  ) ارائه شده است. براساس يافته3هاي آماري در جدول ( انجام گرفت. يافتهمتغير ها 

  همبستگي بين جو سازماني و ابعاد مختلف آن به قرار ذيل است:
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  جو سازماني در نمونه تحت بررسي پنج گانهو ابعاد دلبستگي شغلي ضريب همبستگي بين  .3جدول 

 متغير
دلبستگي 
 شغلي

وضوح 
 هدف

وضوح 
 نقش

رضايت از 
 پاداش

رضايت از 
 رويه

اثربخشي 
 ارتباطات

 44/0 ** 53/0 ** 60/0** 45/0** 58/0** 00/1 دلبستگي شغلي
 44/0 **  65/0 ** 69/0** 59/0** 00/1 58/0** وضوح هدف
 44/0 ** 52/0 ** 60/0** 00/1 59/0** 45/0** وضوح نقش

 50/0 ** 69/0 ** 00/1 60/0** 69/0** 60/0** رضايت از پاداش
 49/0 **  00/1 69/0** 52/0** 65/0** 53/0** رضايت از رويه

 00/1 49/0 ** 50/0** 11/0** 11/0** 11/0** اثربخشي ارتباطات

  
داري  بين شاخص وضوح و توافق هدف و وضوح و توافق نقش ضريب همبستگي معنا •

)59/0=r  001/0و <P.مشاهده شد (  
 r=69/0(داري  بين شاخص وضوح و توافق هدف و رضايت از پاداش ضريب همبستگي معنا •

  ) مشاهده گرديد.P> 001/0و 
 r=69/0(ستگي معناداري ها ضريب همب بين شاخص وضوح و توافق هدف و رضايت از رويه •

  ) مشاهده شد.P> 001/0و 
بين شاخص وضوح و توافق هدف و اثربخشي ارتباطات ضريب همبستگي معناداري  •

)44/0=r  001/0و <P.مشاهده شد (  
و  r=60/0(بين شاخص وضوح و توافق نقش و رضايت از پاداش ضريب همبستگي معناداري  •

001/0 <P.مشاهده شد ( 
 r=52/0(ها ضريب همبستگي معناداري  وافق نقش و رضايت از رويهبين شاخص وضوح و ت •

  ) مشاهده شد.P> 001/0و 
بين شاخص وضوح و توافق نقش و اثربخشي ارتباطات ضريب همبستگي معناداري  •

)44/0=r  001/0و <P.مشاهده شد (  
ها ضريب همبستگي معناداري  بين شاخص رضايت از پاداش و شاخص رضايت از رويه •

)69/0=r  001/0و <P.مشاهده شد (  
 r=50/0(بين شاخص رضايت از پاداش و اثربخشي از ارتباطات ضريب همبستگي معناداري  •

  ) مشاهده شد.P> 001/0و 
 r=49/0(ها و اثربخشي از ارتباطات ضريب همبستگي معناداري  بين شاخص رضايت از رويه •

 ) مشاهده شد.P> 001/0و 
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شناختي (جنسيت، وضعيت تأهل، سطح  هاي جمعيت بين ويژگي وم:فرضيه س 
تحصيالت، وضعيت استخدامي، تعداد فرزندان، سن، سابقه خدمت) و دلبستگي شغلي 

   هاي تربيت بدني كشور ارتباط معناداري وجود ندارد. افراد شاغل در دانشكده
مشاهده  )P> 001/0و  r=23/0(تنها بين وضعيت تأهل و دلبستگي شغلي همبستگي معناداري 

  يرهاي جمعيت شناختي همبستگي ها معنادار نبود.كه در مورد ديگر متغشد 
هاي جمعيت شناختي (جنسيت، وضعيت تحصيالت،  بين ويژگي فرضيه چهارم:

هاي  وضعيت استخدامي، تعداد فرزندان، سن، سابقه خدمت) و جو سازماني دانشكده
  تربيت بدني كشور ارتباط معناداري وجود ندارد.

هاي جمعيت شناختي و جو سازماني در افراد تحت  ستگي بين ويژگيبررسي ضريب همب
 r=20/0(دهد كه تنها بين سطح تحصيالت و جو سازماني همبستگي معناداري  بررسي نشان مي

مشاهده شد كه در مورد ديگر متغييرهاي جمعيت شناختي همبستگي ها  )P> 001/0و 
  معنادار نبود.

  گيري بحث و نتيجه
دلبستگي شغلي افراد شاغل در نمونه تحت بررسي در مجموع سطح دلبستگي در بررسي ميزان 

و درگيري شغلي در حد مطلوب و رضايت بخش مشاهده گرديد كه عليرغم جوان بودن سابقه 
اين موضوع در مطالعات رفتار سازماني با اين حال زيربناي نظري تحقيق نشان مي دهد كه 

هاي كيفيت زندگي كاري مطرح شده ن شاخصدلبستگي شغلي به عنوان يكي از مهمتري
اعضاء هيئت  ،هاي مختلف در بين حوزهاست.در اين بررسي ها همانطور كه انتظار مي رفت 

هاي دروني  علمي نسبت به دو حوزه ديگر داراي باالترين ميانگين بودند كه شايد گرفتن پاداش
از اين رو با ر آنها شده است. دار بودن شغل آنها باعث دلبستگي بيشت از شغل، تنوع و معني

توجه به اهميت و تاثير اين متغير بر كيفيت زندگي كاري مي طلبد تا مسئولين در اين مورد 
نيز درصدد رفع مشكالت موجود و افزايش سطح دلبستگي شغلي در ميان افراد شاغل در 

  موسسات آموزشي باشند.
كشور، در مجموع جو سازماني اين  هاي مختلف تربيت بدني در بررسي جو سازماني دانشكده

ها در سطح نه چندان مطلوبي مالحظه گرديد. از آنجا كه جو سازماني در قالب پنج بعد  دانشكده
جداگانه مورد بررسي و تفسير قرار گرفت. از اين رو نتايج آن به شرح ذيل مورد تفسير قرار 

داف حاكم بر سازمان است. تمام ها و اه گيرند. در بعد وضوح و توافق هدف كه همان سياست مي
ها در سطح پاييني قرار داشتند. با اين حال در اين بعد حوزه مديريتي وضعيت بهتري  دانشكده
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نسبت به دو حوزه ديگري داشت كه شايد واضح و روشن بودن اهداف سازمان براي آنها دليلي بر 
به معناي واضح نبودن اهداف  پذيرش بهتر توسط آنها خواهد بود. پايين بودن ميانگين اين بعد

سازمان براي افراد شاغل در آن و به تبع آن عدم همسويي اهداف فردي با اهداف سازماني است 
كه همانطور كه هرسي و بالنچارد معتقدند چنين عدم همسويي باعث كاهش اثربخشي سازمان 

ساعد نمودن جو تواند در م خواهد شد. لذا تبيين و توصيف دقيق و روشن اهداف سازمان مي
ها در حد پايين و يا  سازمان نقش مهمي ايفاء نمايد. در بعد وضوح و توافق نقش نيز تمام دانشكده

تواند به دليل  متوسطي قرار داشتند. با اين حال حوزه مديريتي وضعيت بهتري داشت و اين مي
ها  ه در ساير حوزهتر وظايف و مدون بودن شرح وظايف اين حوزه باشد. اما متأسفان توصيف دقيق

ابهام نقش بيشتري مالحظه گرديد. بنابراين تنظيم شرح وظايف روشن و واضح افراد شاغل در 
تواند در مساعد نمودن جو سازماني كمك به سزايي  ها و كاستن از ابهام نقش آنها مي سازمان

ور در سطح هاي تربيت بدني كش نمايد. در بعد رضايت از پاداش نيز ميانگين در كل دانشكده
پاييني بود. با اين حال در اين بعد اعضاء هيئت علمي وضعيت بهتري را گزارش نمودند و اين خود 

هاي شغلي و گرفتن پاداش دروني از شغل آنان باشد. به هر حال رضايت  تواند منبعث از نگرش مي
است و عدم  از پاداش به عنوان يك عامل مهم در ايجاد جو سازماني از اهميت خاصي برخوردار

  تواند برهم زننده چنين جوي گردد. رضايت از آن مي
هاي تحت بررسي در سطح نامطلوبي قرار داشتند و  ها نيز تمام دانشكده در بعد رضايت از رويه

ها  توان به تعقيب سياست در اين ميان مديران از وضعيت بهتري برخوردار بودند. اين موضوع را مي
و وزارتخانه از سوي مديران و نيز شايد سهيم بودن و مشاركت مديران هاي كلي دانشگاه  در رويه

هايي دانست. با اين حال در عمل مالحظه گرديد كه نارضايتي از  در برقراري چنين رويه
ها در سطح كارمندان و هيئت علمي وجود دارد و از آنجا كه افراد شاغل در اين  ها و رويه سياست

ها نقشي ندارند بنابراين چنين احساس نارضايتي دور  گيري رويه دهي و تصميم دو حوزه در شكل
بيني نيست و سرانجام در بعد اثربخشي ارتباطات در مجموع در كل نمونه تحت  از انتظار و پيش

بررسي وضعيت كمي بهتر ولي در حد متوسطي بود در اين بعد نيز مديران نسبت به ساير 
شايد ارتباطات بيشتر مديران با افراد تحت سرپرستي و  هاي ديگر وضعيت بهتري داشتند كه حوزه

همجنين ارتباط با افراد باالدست توجيهي براي اين وضعيت باشد و چون اعضاء هيئت علمي و 
باشند. لذا افزايش  ها مي كارمندان در واقع دو قشر بسيار مؤثر در ايجاد جو سازماني دانشكده

واند نقش مهمي در مساعد كردن جو سازماني دانشكده ت اثربخشي ارتباطات بين اين دو قشر مي
گنزالس و ايفا نمايد و درواقع عاملي مؤثر در باال بردن انگيزش آنها در محيط كاري خواهد شد. 

كند كه در  جو سازماني را جنبه كيفي روابط بين افراد در يك سازمان تعريف مي )2009( گرازو
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ني ناشي از ارتباطات مؤثر مدير و تعامل كارمندان اين ميان فضاي مساعد و جو مطلوب سازما
  .)14(باشد  مي

هاي اثرگذار بر جو سازماني كرت لوين نشان  با نگاهي به نظريات و تحقيقات مختلف در زمينه
چنين  داد كه رفتار انساني تابع تعامل شخصيت با نيروهاي رواني و اجتماعي محيط فرد است. هم

اين نتيجه رسيد كه مجموعه خصوصيات دروني يك سازمان دنيسون در تحقيقات خود به 
دهد كه  هاي حاصل از اين پژوهش نشان مي يافته .)15(باشد.  ها مي آموزشي حاصل تكامل گروه

هاي تربيت بدني كشور با اطمينان  بين جو سازماني و دلبستگي شغلي افراد شاغل در دانشكده
اين نتايج بيانگر آنست كه افزايش دلبستگي كاري و در واقع .ارتباط معناداري وجود دارد 099/0

جو سازماني به توجه و دقت كاركنان با محيطي كه در آن فعاليت مي كنند در ارتباط است. 
تواند بر ميزان دلبستگي  عنوان يكي از متغيرهاي اساسي و اثر گذار بر موفقيت سازماني مي

فضا مطلوب و جو مساعد يك كارمند در  شغلي افراد اثر مطلوب و يا نامطلوب داشته باشد.
تعامل گروهي و تفاهم تمامي كند. در اين فضا  به طور فعاالنه در شغلش مشاركت مي سازماني

كه عدم توجه به اين ارتباط باعث  هاي آن قابل حصول است. در حالي افراد و زير مجموعه
د. بنابراين مسئوالن و كن تضعيف سازمان مربوطه شده و سازمان را از اهداف خود دور مي

متوليان مي توانند با ايجاد امنيت، انگيزش، تعامل و استفاده از روش ها و راهكارهاي مناسب 
جو فرا روي سازمان را براي رسيدن به اهداف و رسالت ها مساعد نمايند تا در محيطي آرام 

ا تحقيقات مهرابي كيفيت زندگي كاري ارتقاء پيدا كند. در همين راستا نتايج تحقيق حاضر ب
) 2005)، كارملي (2007)، گنزالس و گرازو (1378مزداراني ()، 1382، مرتضوي ()1380(زاده 

  .)20و  19، 14، 18، 17 و16(، مغاير است  )1996(با تحقيق بنهوف همسو و 
دهد كه بين ابعاد پنج گانه جو سازماني  هاي حاصل از اين پژوهش نشان مي يافتههم چنين 

هاي تربيت بدني از نظر ابعاد  عناداري وجود دارد .اين بدين معني است كه دانشكدهارتباط م
) در 1379)و آدين (1378)، مزداراني (1369گانه جو سازماني با يكديگر متفاوتند. مراتب ( پنج

بررسي جو سازماني مؤسسات آموزشي به اين نتيجه رسيدند كه بين جو سازماني اين مؤسسات 
هاي دنا  كه در راستاي نتايج پژوهش حاضر و پژوهش )22و  18 و21(وجود دارد  تفاوت معناداري

 مرتضوي. اما نتايج پژوهش )14و  23(باشد  ) مي20097) و گنزالس و گرازو (2006تل ( و لي
. )25و  18و24() مغاير با نتايج اين پژوهش بودند 1374) و زارعي (1375)، جمشيدي (1375(

ايج تحقيقات در اين زمينه به اين دليل است كه هالپين و كرافت جو علت ضد و نقيض بودن نت
هاي توصيفي و غير ارزشي از خصوصيات سازمان مانند رهبري، خط  سازماني را به عنوان اداراك

دانند. همچنين آنها جو سازماني و مؤسسات  اي مي هاي سازماني، خصوصيات شغلي، وظيفه مشي
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دانند. در بعضي از  هاي متقابل مديران و كاركنان آن مؤسسات مي آموزشي را تعامل روابط و كنش
در  .)26(هاي مختلف برخورد شود  گانه به شيوه اين مؤسسات ممكن است در اجراي ابعاد پنج

مجموع نتايج اين پژوهش نشان داد كه مراكزي كه داراي جو سازماني مساعدتري بودند اقدامات و 
  وزش از كيفيت و اثربخشي باالتري برخوردار بود .شيوه هاي مديريتي روان تر و آم
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