
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 بررسی رابطه بین جو سازمانی و بهره وری آموزگاران زن مدارس ناحیه یک شهر خرم آباد

 

 

 ) مسئول مکاتبات(فاطمه حسنوند

 آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد دانش
Fatemehasanvand61@gmail.com 

 مهری دارایی

 آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرماستادیار گروه مدیریت آموزشی، 

Mehry_daraei@yahoo.com 

 

 چکیده
 بنابراین دارد. یاسیس و اجتماعی اقتصادی، توسعه در حیاتی نقش سیستم این و شود می محسوب کشور هر آموزشی مسیست از تابعی پایدار توسعه

 عملکرد بهبود در را یکلید نقش مهمترین معلمان باشند. داشته سیستم این عملکرد بهبود روی بر ای ویژه تمرکز بایستی کشور هر گیران تصمیم

ق با هدف شناسایی رابطه این تحقی. شود آموزشی سیستم بهتر عملکرد به منجر تواندمی معلمان وری بهره سطوح یشافزا بنابراین نند،کمی ایفا

ن ناحیه یک زگاران زشامل تمامی آموپژوهش مانی و بهره وری شغلی آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آباد انجام شد. جامعه آماری جو ساز

نفر به  242تعداد  ونفر گزارش شد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و کرجسی استفاده شد  661بود که تعداد آنها  شهر خرم آباد

ین و کرافت، )هالپ عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطالعات در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه استاندارد توصیف جو سازمانی

یفی)میانگین، . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصشده است( استفاده 1985)اسمیت و همکاران،  ( و بهره وری شغلی1970

 لیل فرضیه هازمون فریدمن استفاده شد. نتایج تجزیه و تحاسمیرونوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و آ -میانه( و آزمونهای آماری کلوموگروف

ولفه مرد ولی بین جود داون ناحیه یک شهر خرم آباد رابطه مثبت و معناداری نشان داد بین ابعاد جو سازمانی با بهره وری شغلی آموزگاران ز

 مزاحمت و بهره وری رابطه معناداری مشاهده نشد.

 

 آموزگاران زن) ناحیه یک( جو سازمانی، بهره وری شغلی،: واژگان کلیدی
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Abstract 

Sustainable development is subject to each country's educational system and this system plays a 

critical role in economic, social and political development. So decision-makers should special 

focus on improving the performance of the system .Teachers play an important role in improving 

performance ,thus increasing productivity levels of teachers can lead to improving the performance 

of education system.This study aimed to identify the relationship between organizational climate 

and job productivity of female teachers of first district in Khorramabad city. The statistical 

population consisted of all female teachers of first district in Khorramabad city that was 661 

teachers. Morgan and Krejcie table was used to determine the sample size and 342 teachers were 

selected as sample. Two standard questionnaires including climate organizational (HalPin and 

Croft, 1970) and job productivity (Smith et al., 1985) was used to Collecting data. To analyze the 

data, descriptive measures (mean, median, and mode) and Kolmogorov -Smirnoff test, Spearman 

correlation coefficient and Friedman test was used. The results showed that there is positive and 

significant relationship between organizational climate and job productivity dimensions of female 

but there was no significant relationship between interruptions and productivity. 

 

Keyword: organizational climate, job productivity, female teachers of first district in 

Khorramabad city  
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 مقدمه-1

م شدن فرهنگ بهره وری، موجب کحاد. کنمی از جمله عواملی است که دوام و بقای سازمانها را در دنیای پر رقابت کنونی تضمین «1بهره وری»

 و انسانی روینی منابع، از استفاده رساندن حداکثر به از است عبارت وری بهره. شود سازمانها می ت مادی و معنویای امکانی بهینه از کلیهاستفاده

از نگاههای مختلف معانی  «وری بهره »طالحاص. کنندگان مصرف و مدیران کارکنان، رضایت و ها هزینه کاهش منظور به علمی طریق به تمهیدات

دستیابی  متفاوتی دارد مانند : بازدهی بیشتر با حفظ هزینه در حد ثابت، انجام صحیح کار، کار دقیقتر و روشنتر، خودکارکردن عملیات برای

) اشتغال زیادتر و کاهش تورم تعبیر کند و ملت آن را رفاه ،را عمران و آبادانی بیشتر کشور وری ممکن است دولت بهره. بربازده افزونتر و سریعتر

. شد هرظا میالدی 1766 سال در  «زنیییکو»در مقاله ای توسط « وریبهره»شاید به طور رسمی و جدی، نخستین بار لغت  (.1390فصیحی، 

 شناسی فن از استفاده افزایش و خستگی کاهش سود، افزایش برای تخصص و کار بندی وظیفه کار وری بهره مورد در 1776 سال در اسمیت آدام

 .داند می وری بهره و کارایی مبنای بر را کار تقسیم و کند می اشاره تخصص و کارایی به وری بهره مفهوم با ارتباط در وی. کرد عنوان را مطالبی

. از کردند می تبیین کارگر فکری و بدنی قدرت و مهارت هوش، روحی، فکری، جسمی، کیفیت حسب بر را وری بهره سینور جمله از دانانی اقتصاد

یا داده( را  اوایل قرن بیستم، این واژه مفهوم دقیق تری به عنوان رابطه بازده )ستانده( و عوامل و وسایل بکار رفته برای تولید آن بازده )نهاده

نوان نمود در همین ع بازده این تولید برای رفته کار به وسایل و بازده بین ارتباط را وری بهره 1900 سال در  «ارلی»بدست آورد. فردی به نام 

 عمالً که گرفت انجام ـ وریبهره از غیر نامی تحت هرچند ـ اقداماتی نیز ها گیلبرت و  غاز نهضت مدیریت علمی، توسط تیلورسالها بود که با آ

 کارایی و اثربخشی بر مشتمل وری بهره که معتقدند نیز (1986( لندل)1989) شرمرهورن ،(1993)من فری و استونرافت. ی افزایش را وری بهره

 سازمان در وری هرهب تراز افزایش و باشد می درست کارهای دادن انجام واثربخشی کارها درست دادن ازانجام است عبارت کارآیی که است عملکرد

  (.1389) ناظم و پارسی، دارد خوب مدیریت حکایت که است مدیریت کارایی نتیجه

رار رش از این قزش و پرووری در آمو برخی از تعاریف صورت گرفته از بهره. های متعددی ارائه شده است از بهره وری در آموزش و پرورش تعریف

میان  ت از ارتباطبارت اسبهره وری در آموزش و پرورش: ع»«.کز بر یادگیرنده و بهبود یادگیری استبهره وری در آموزش و پرورش تمر»هستند : 

گرفتن  ظرن در با مراهه مطلوب های ستاده به آموزشی فرآیندی طی آن نحوه ی استفاده سازمان آموزشی از منابعی که در اختیار دارد و تبدیل

 باال و اثربخشی و ارآییک کیفیت در آنان کردن خشنود و معلمان در رضایت ایجاد (.1376رکمالی ، ) می ی کارکنان آن کیفیت زندگی کاری کلیه

رای بظر دارند که باب اتفاق ن تمام مؤلفان تقریباً در این عوامل مختلفی بر بهره وری تاثیرگذار هستند. کند.می ایفا را مهمی نقش آموزش بردن

 ی مانندواملعترکیبی از  د معلولتوان ارائه نمود بلکه عنوان می کنند که ارتقاء بهره وری را بایصی را نمیهره وری تنها یک علت خاافزایش سطح ب

،  ی همه افرادغلی برافراهم کردن شرایط الزم پیشرفتهای ش، مسئولیت خطیر مدیریت و رهبری ،رفتار مطلوب و کردار درست رهبران و مدیران

ضای مناسب یجاد فاو  دن اختیارات کافی به کارکنانستورالعملها و مقررات و قوانین برای کارکنان داباید کلیه وظایف و دتعریف واضح 

 (.1390سازمانی)طاهری، 

 در در آنان نیازهای ارضای به است الزم کارکنان وری بهره افزایش برای و است مدارس جوسازی معلمان کارایی افزایش در مؤثر عوامل از یکی

 روانی فضای که سازند فراهم را خود نظارت تحت کارکنان باالی مراتب نیازهای ارضای موجبات توانندمی مدیرانی تنها و نیمک توجه کار محیط

ویژگیهای درونی گویند: می 3( در تعریف جو سازمانی1970)2هالپین و کرافت (.1375 ساعتچی) باشند آورده بوجود سازمان درون در را مناسب

سازمان دیگر متمایز ساخته و روی رفتار افراد آن تأثیر میگذارد جو سازمانی نامیده میشود. این جو سازمانی به وسیله  که یک سازمان را از

کردند: ادراکات کارکنان و توصیفهای آنان از ویژگیهای درونی سازمان سنجیده میشود. جو اجتماعی سازمان را به عنوان ترکیبی از دو بعد تصور می

                                                           
1 Productivity 
2 Haphin and Craft 
3 Organizational climate 
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 ، رسمی سیستم از سازمان اعضای ادراك به اشاره سازمانی جو که معتقدند (1968)1استرینجر و لیتوینمان و تعاملهای کارکنان. رهبری مدیر ساز

 ویژه کاری محیط یک در افراد انگیزه و شها ارز ، عقاید ها، نگرش در ادراك این که دارد محیطی مهم های عامل بقیه و مدیران رسمی غیر روش

 این ت.اس سازمان فرهنگ های ویژگی درباره سازمان اعضای ادراك پایدار نسبتاً مجموعه سازمانی فضای (1986)فرنچ گفته به .دگذارمی تاثیر

 کار آن در افراد که است محیطی سازمانی فضای است معتقد نیز (1992)بولدن .گذاردمی تأثیر کار محل در افراد رفتار و نگرش، احساس، بر ادراك

 می مشخص که معنا این به است ارزشی نظام دربرگیرنده سازمانی فضای ت.اس سازمان مدیریت سبک و کارکنان نگرش کنندة نعکسم و کنند می

هالپین و کرافت برای اولین بار در سال (. 1389) ناظم  وپارسی، گیردمی قرار تائید مورد رفتارهایی چه اینکه و چیست کار انجام روش کنند

ی افراد در سازمان به موجب تعریفی که جو سازمانی به وسیلهمدارس ابتدایی نظریه جو سازمانی معلمان را معرفی کردند.  با مطالعه در 1962

. احساس معلمان 1نها نشان داد که از داده هاست. یافته های پژوهش آ شود، آنها فرض نمودند که ادراکات این افراد منبع معتبریتجربه می

« آرمانی» . وقتی مدیران3ِباشد.نمی. مفهوم روحیه شاخص این احساس 2ست.ی شایان توجهی از همدیگر متفاوت اه گونهنسبت به مدرسه خود ب

از نظر آنها ابعاد جو (. 1375کنند) یغمایی، از به اصالح دارند، هیئت آموزشی از فعالیت آنان جلوگیری میشوند که نیبه مدارسی منتصب می

 سازمانی عبارتند از: 

 (.1381 نونی،)مجبه روحیه ای اشاره دارد که در نتیجه احساس انجام وظیفه و ارضاء نیازهای اجتماعی رشد می کند :روحیه گروهی(1

ورد. مدیر، آوجود می برای آنها به کنند که طرز اداره سازمان، مشکالتیکند که در آن کارکنان احساس میبه وضعیتی اشاره می :مزاحمت(2

ه ارکنان مشغله نظر ککه در مسئولیت های کارکنان مداخله می کنند که ب یط کمیته ای، وظایف راهوار و دیگر درخواست هاییکاغذبازی، شرا

 (.1386)زارع،  نماید تحمیل می های غیرضروری هستند به آنان

ضایت از نیازهای اجتماعی ر این بعد، (.1381) مجنونی، ندکشود تانه با یکدیگر اطالق میه لذت بردن کارکنان از روابط گرم ودوس: بصمیمیت(3

 (.1385، پورسیف )رساند که لزوما به انجام وظیفه مرتبط نیسترا می

تکلیف  ه منظور رفعبیشتر ب وظیفه از سوی آنان کند که کارکنان طبق دستور عمل می کنند و از این رو، انجامبه وضعیتی اشاره می مندی:عالق(4

 (.1385،  پورسیف)القه شخصیاست نه از روی تعهد و ع

واند ر وقت که بتند و هبه رفتار دوستانه و گرم مدیر نسبت داده می شود. مدیر سعی می کند که به دیگران کمک ک :مالحظه گری یا مراعات(5

 .(1381) مجنونی،  دهد کندبرای کارکنان کاری انجام می

 از ورزد ویی تاکید ماست و بر بعد ساختار هنجارگر ر طبق مقررات عمل می کند،به رفتارغیرشخصی مدیر اشاره می کند، مدی:فاصله گیری (6

 (.1385، پورسیف )گیردکارکنان زیردست خود فاصله می

نمونه  قمدیر از طری .کنداره مینها اشد از طریق نفوذ در آبه رفتار پویا و پرتالش مدیران برای رهبری گروه و ایجاد انگیزه در افرا :نفوذ و پویایی(7

 .(1381) مجنونی،  قرار دادن خود درصدد به حرکت درآوردن سازمان برمی آید

  (.1385، پورسیف )دپردازبه نظارت مستقیم کار زیردستان میو  کندکه مدیر دستورهای زیادی صادر می هم زمانی است :تاکید بر تولید(8

بسیاری از رفتارها و قوانین حاکم بر مدارس به صورت متمرکز باعث . است آشکار مدارس و محیط آموزشی مدارس یکی از نیازهای بهبود جو 

رسد در چنین جو و سبت به محیط اطراف خود باشند . به نظر میشده که معلمان در مدارس بی روحیه، بی تفـاوت و روی هم رفته غیر حساس ن

به نام کالس است. در این رابطه پژوهش های متعددی وجود دارد که فضای آموزشی تعلیم و تربیت انجام تجربه ای محدود در یک چهار دیواری 

د آموزشی است . مشکالتی مانندعدم جامعه پذیری و نا سازگاری انشان دهنده ی جهت گیری، انزوا خواهی و تقابل معلمان با فرهنگ نهادی نه

و محیط های آموزشی است . این مشکالت و  دارسجو آموزشی مونه هایی از نمادهای اجتماعی، انزوا خواهی اجتماعی، دشمنی آشکار و غیره نم

ه گاه پنهان و گاه کند کرو می بهشود و محیط را با دردسر و مشکل رو ان نسبت بـه محیط کار خود میممسائل باعث تاثیر منفی بر نگرش معل

خوبی هستند بالطبع دارای معلمینی بشاش و اجتماعی و مدارسی که دارای جو سازمانی  (.1388) شایان جهرمی و همکاران، کندآشکار بروز می

ین کادر آموزشی مدارس به اثربخشی خود و مدرسه اعتماد زیادتری دارند و نشود. و همچر کالس حاضر میبا اعتماد به نفس قوی تری بر س

رشد، نده تواند تضمین کنمی بهره وریانی و ازمسشناخت رابطه بین جو . دهندنسبت به مدرسه وفاداری و تعهد بیشتری از خود دهند نشان می

دستیابی به اهداف  باالتر بوده و نهایتاً شکوفایی سازمان آموزش و پرورش و ارگانهای مرتبط با آن باشد. هرچند معلمان اثربخشی  کارایی و

                                                           
1 Litwin & Stringer 
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آموزشی از تعهد و وفاداری باال نسبت به سازمان و آموزشی صرف، منوط به استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی و تجهیزات است، اما پویایی نظام 

) پویا و سالم با به کار بستن تمام توان خویش برای کارایی بیشتر و بهتر این سازمان فرهنگی گام بردارد دلبسته به کار خود است تا در محیطی 

 (.1389هاشمی و همکاران، 

( 1382( و مجنونی)1391. امیریان و همکاران)ای دارد ت است و کاربرد سنجیدهدر آموزش و پرورش بسی حائز اهمی بهره وریموضوع از سویی 

که  یایندهایرنقش فا توجه به کنند که بهره وری معلمان متاثر از عواملی مانند عدالت سازمانی، تعهد و  جو سازمانی مطلوب می باشد. باثبات می

و اقتصادی کشور به عهده دارند؛ چالش مهم آنها در زمان حاضر باید  وری، فرهنگینظام آموزش و پرورش در زمینه پیشرفت و ارتقای علمی، فنا

تحقق رسالتهای نظام آموزشی باشد. به همین جهت وجود کارکنانی متعهد  وری و  کسب و ارتقاء هویت علمی و فرهنگی، به منظور افزایش بهره

) و پایین آمدن نرخ غیبت، تأخیر خدمت از اهمیت زیادی برخوردار است وری در آموزش و پرورش توأم با باال رفتن سطوح عملکرد و بهره

آید بلکه انسان،  بدست نمی وری مطلوب با تغییر ساختارها، اضافه کردن فناوری، تدوین دستور کار و صدور بخشنامه بهره (.1390فصیحی، 

رین توجه و برنامه ریزی در بهره وری سازمانی متوجه عوامل انسانی بیشت اجتماعی و سازمانی است. بنابراین، باید -محور هر نوع بهره وری فردی

 .(2003، 1)هنری و همکارانشـود

توانند امکان برطرف به برطرف ساختن نیازهای آنان در محیط کار توجه کنیم، تنها مدیرانی می الزم است ی نیزسازمانمطلوبیت جو  برای افزایش

ان تحت نظارت حوزه را فراهم سازند که فضای روانی )جوسازمانی( مناسب را درون سازمان به وجود های باالی کارکن نیازهای مرتبه کردن 

است. بنابراین درك و آگاهی مدیران از مفهوم جوسازمانی در تحلیل ها شرایط سازمانی عامل مؤثر در موفقیت و مطلوبیت عملکردی سازمان .آورد

رفتار سازمانی انگیزشی و وفاداری، نیروی انسانی به اهداف و ارزشهای سازمان  ازمانی در بروز عملکرد مدیریت بسیار مهم تلقی میشود. جو س

در  کلیدی معلم آموزشی یک رکن بنیادی محسوب می شود و نقش از آنجایی که معلم در جریانهمچنین (. 1386) شیخی،بسیار مؤثر است

آموزش کیفیت نظام آموزشی جوامع را به میزان بسیار مدیون بهبود کیفیت  نظران امر متخصصان و صاحب جریان یاددهی سبب شده است که

از جمله مسائل مهمی است که مسئوالن و برنامه ریزان نظام آموزشی باید  با بهره وری باالعملکرد معلمان بدانند ، آماده سازی معلمان کارآمد 

ا یادگیرندگان را قادر سازند که در یادگیری و عملکردها مؤثرتر و کاراتر آورند ت طریقی را برگزینند که بتوانند جوی را در مدرسه فراهم

آموزشی است. بسیاری از  مدارس یکی از نیازهای آشکار مدارس و محیط بهبود جوکندکه ( اثبات می1389مجنونی)  (.1375شوند)میرکمالی، 

در مدارس بی روحیه، بی تفاوت و به طور کلی غیر حساس نسبت به رفتارها و قوانین حاکم بر مدارس به صورت متمرکز باعث شده که معلمان 

 محیط اطراف خود باشند. به نظر می رسد در چنین جو و فضای آموزشی تعلیم و تربیت عبارت از انجام یک تجربه محدود در یک چهار دیواری به

سازمانی یکی از عوامل تاثیر گذار بر بهره وری مدیران  دهند بین جو( نیز نشان می1389(. ناظم و پارسی)1381) مجنونی، نام کالس باشد

 (2004، 3، مالکوم وهمکاران2005، 2نل) (. در بین مطالعات خارجی رابطه مثبت فضای سازمانی و بهره وری1389سازمانهاست ) نظام و پارسی، 

  .به اثبات رسیده است( 2010، 4همکاران و وورد)افزایش عملکرد  و فضای سازمانیو 

آموزگاران زن  وری هبهر و سازمانی جو بین آیا که است پرسش این برای پاسخ یافتن دنبال به حاضر محقق در پژوهشجمع بندی مطالب فوق  با

بین جو ی رابطه رسهدف کلی این پژوهش بربنابراین  دارد؟ وجود رابطهه یک آموزش و پرورش شهر خرم آباد در مدارس مقطع ابتدایی ناحی

  باشد.میهره وری آموزگاران زن در مدارس مقطع ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش شهر خرم آباد با ب سازمانی

 پیشینه پژوهش-2

ارایه الگوی مناسب مدیریتی را مورد  ( رابطه بین فضای سازمانی و بهره وری مدیران در کمیته امداد امام خمینی)ره( و1389ناظم و پارسی) 

می باشد. ( 1998) همکاران ( و بهره وری اسمیت و1968پرسشنامه های فضای سازمانی لیتوین و استرینجر ) ار پژوهشبزا مطالعه قرار داده اند.

 براتی احمدآبادی .مدیران رابطه وجود دارد نتایج حاصل از روش رگرسیون چند متغیری خطی نشان داد که بین فضای سازمانی و بهره وری

ین متغیرهای پیشایند)عدالت سازمانی و جو سازمانی( و وجدان کاری با عملکرد شغلی در کارکنان شرکت ( در پایان نامه خود رابطه ب1387)

                                                           
 

neal 1 

.Malcolm et al 2 

.Voorde et al 3 
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نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین ابعاد جو سازمانی با ابعاد وجدان کاری و عملکرد  .کندسهامی ذوب آهن اصفهان مطالعه می

همچنین بین  .دالت سازمانی تنها عدالت رویه ای با ابعاد عملکرد شغلی رابطه مثبت و معنی دار داردشغلی رابطه وجود ندارد و در بین ابعاد ع

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که جو همکارانه، عدالت .ابعاد وجدان کاری با ابعاد عملکرد شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد

واریانس عملکرد شغلی را تبیین می کنند و نتایج حاصل از تحلیل مسیر حاکی از اثر مستقیم جو در صد از  47رویه ای و موفقیت مداری 

 .ی بودهمکارانه، موفقیت مداری و عدالت رویه ای و اثر غیر مستقیم جو نوآورانه از طریق اثر بر موفقیت مداری و عدالت رویه ای بر عملکرد شغل

در اداره کل امورمالیاتی استان  ی رابطه بین موضع کنترل و جو سازمانی با بهره وری کارکنانبررس"در تحقیق خود با عنوان  (1386شیخی)

در اداره کل امور مالیاتی استان تهران رابطه وجود دارد و از بین عوامل فضای  دریافت که بین فضای سازمانی و بهره وری کارکنان "تهران

 (1386زارع) شوند.می محسوب ضوابط، تعارض و هویت پیش بینی کننده بهره وری ایت، قبول خطر، صمیمیت، حم ،پاداش سازمانی، عاملهای

 "تهران عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سازمانی و بهره وری کارکنان در بیمارستانهایارتباط جو "در پایان نامه خود با عنوان

رابطه بین فضای سازمانی "خود با عنوان ( در پژوهش1384رحمتی) .رابطه وجود دارد بهره وری کارکنان بین فضای سازمانی با نتیجه میگیرد 

.  رابطه معنی داری وجود دارد بین فضای سازمانی وبهره وری کارکناننتیجه میگیرد که  "وبهره وری کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرتهران

با  در مطالعه خود (2008و همکارانش ) 1رایتبهره وری همبستگی معنی دار دارد. سازمانی ، مولفه رویه ها با  مولفه های فضایبین ین همچن

بهبود بهره وری  سازمانی بر افزایش انگیزش کارکنان و همچنین نتیجه میگیرند که جون، یدر کشـور چ "رابطه جو سازمانی و بهره وری "عنوان

نفر از اعضاء انجمن مدیران امریکا 120سازمانی در بین براساس شغل، موقعیت و جو (، در تعیین رفتار اخالقی مدیران2002)2دایان اثر گذار است.

اخالقی.  سازمانی قانونی و کدهای حرفه ای، ارزشهای اخالقی را بیشتر دوست دارند تا ابعاد دیگر جو نشان داد که، اشخاص در دو بعد جو

( در پژوهشی دربارة جو سازمانی دانشکده ها و تأثیر آن 1997)3بوید .ده استای مشاهده نش همچنین بین موقعیت شغلی با رفتار اخالقی رابطه

میزان خالقیت، رضایت شغلی و بهره وری کارکنان وگروه های  بین بر گروه های آموزشی نشان داد که در دانشکده هایی که جو سازمانی باز دارند

جو سازمانی  "نیز در پژوهش خود با عنوان (1985)4ویت (.1389می و همکاران، به نقل از کری 1997) بوید، آموزشی رابطه معناداری وجود دارد

بهره وری دست یافت. وی در پژوهش خود از پرسشنامه فضای  به وجود رابطه بین فضای سازمانی و "پیش بینی کننده بهره وری سازمانی

 بر مبتنی خودکامه سازمانی جو که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در( 1986)استرینجر و لیتوین .کرده است سازمانی لیتوین استرینجراستفاده

 نگرش و شغلی رضایت افزایش موجب دوستانه جو مقابل در. شود می کارکنان در شغلی رضایت و وری بهره کاهش موجب متمرکز گیری تصمیم

سازمانی و بهره وری در  فضای با را جربه های مدیر،آموزش و ت تتحصیالبین رابطه خود  در پژوهش (1983) 5ووهان .شود می کارکنان در مثبت

فضای سازمانی با بهره وری رابطه  کهرا مرود مطالعه قرار داده است. نتایج تحیق او حاکی از آن است یک واحد خرده فروشی یک شرکت رایانه ای 

 .داردمثبت و معناداری 
 

 روش تحقیق-3
 یها داده آوردن بدست یمبنا بر و بوده یهمبستگ نوع از باشد یم گریکدی با ریمتغ دو بطهرا یبررس آن هدف که نیا به توجه با حاضر قیتحق

همچنین از آنجا که  .ی استفاده کرده ایمهمبستگ – یفیتوص قیتحق روش از پژوهش نیا در نیبنابرا باشد یم یفیتوص قاتیتحق نوع از ازین مورد

موزش و پرورش به طور کل و سایر ادارات مشابه به صورت جزء قرار گیرد لذا تحقیق حاضر از تواند مورد استفاده سازمان آنتایج این تحقیق می

می باشد که بر ع ابتدایی ناحیه یک شهر خرم آباد جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی آموزگاران زن مدارس مقطلحاظ هدف، کاربردی است. 

که با  آموزگار گزارش شد. 661تعداد آنها  1394-1395یاد در سال تحصیلی اساس گزارش اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر خرم آ

آموزگار به عنوان نمونه تحقیق و به روش نمونه گیری تصادفی ساده  242توجه با جامعه آماری تعداد  و با 6جدول مورگان و کرجسی استفاده از

برای سنجش  و  (1963) 7کرافت و هالپین سازمانی جوامه استاندارد از پرسشن اندازه گیری جو سازمانیجهت  قیتحق نیا در انتخاب شدند.

                                                           
1 Wright 
1 Diane, L. Wilde 
2 Boide et al. 
4 Witt 
4 Vaughan 
5 Morgan & Kerjcie 
7 HCOCQ 
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پرسشنامه در بین نمونه  242شد.و تعداد استفاده ( 1998متغیر بهره وری شغلی و مولفه های آن از پرسشنامه استاندارد گلد اسمیت و همکاران )

 ها اینکه پرسشنامه به عنایت با پژوهش، ابزارهای روایی تعیین برایپرسشنامه برگشت داده شد.  230آماری توزیع گردید کهاز این تعداد 

مه جو سازمانی و بهره وری سازمانی باید خاطر . در مورد پرسشناشده است تأیید ابزار آن سازندگان توسط قبالً آنها محتوایی بود روایی استاندارد

( از این پرسشنامه ها در تحقیق خود استفاده 1383کاظمی و نوایی)( و پور1386(؛ نصیری پور و همکاران) 1389نشان کرد که ناظم و پارسی)

 30برای بدست آوردن پایایی تحقیق ابتدا یک نمونه  حاضر پژوهش در .ه استکرده اند و روایی این پرسشنامه ها در پژوهش آنها نیز تایید شد

 دو هر یبرا SPSS افزار نرم از استفاده با کرونباخ یآلفا بیضر. تایی پرسشنامه بین آموزگاران مقطع ابتدایی سطح شهر خرم آباد توزیع گردید

جهت تجزیه و  به دست آمد. 94/0بهره وری  پرسشنامه یبرا و 89/0جو سازمانی  پرسشنامه یبرا کرونباخ یآلفا مقدار محاسبه شد. پرسشنامه

 یها شاخص و (انهیم و نیانگیم ی)مرکز یها شاخص نییتع و ها پرسشنامه از حاصل یها داده میتنظ و یبند طبقه یبرا، تحلیل داده ها نیز

در بخش آمار استنباطی ابتدا از آزمون کلوموگروف و شد  استفاده یفیتوص آمار از مختلف ینمودارها میترس و( انسیوار و اریمع انحرافی)پراکندگ

تگی اسپیرمن جهت آزمون فرضیه ها و از آزمون اسمیرونف جهت مشخص کردن نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها و سپس از ضریب همبس

 .گردید فریدمن جهت رتبه بندی ابعاد متغیر مستقل استفاده

 

 تجزیه و تحلیل داده ها-4

 ها  نرمال بودن دادهآزمون  4-1

باشد فرض صفر  050/0در این آزمون هر گاه سطح معناداری کمتر از  سمیرنف استفاده شده است.ا-برای نرمال بودن متغیرها آزمون کلموگرف

 % اطمینان رد می شود.95در سطح 

 H0 :توزیع داده ها نرمال است.

 H1 : توزیع داده ها نرمال نیست.

امعه برای متغیرهاجتوزیع نرمال بودن  -1جدول   

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها غیر نرمال  می باشد لذا توزیع این 050/0شود سطح معنی داری کلیه متغیرهای مستقل کمتر از ه میمشاهد 1همانطور که در جدول 

وزیع لیه متغیرها مستقل تبا توجه به این که ک است و این متغیر توزیع نرمالی دارد. 050/0است ولی سطح معنی داری متغیر بهره وری بیش از 

 فرضیات از آمار غیر پارامتریک استفاده می شود. غیر نرمالی دارند لذا برای آزمون

 

 آزمون فرضیه های تحقیق 4-2

 سطح معنی داری سمیرنفا-کلموگرف تعداد متغیرها

 008/0 66/1 230 روحیه گروهی

 000/0 58/2 230 مزاحمت

 001/0 02/2 230 عالقمندی

 001/0 98/1 230 صمیمیت

 000/0 25/2 230 مالحظه گری

 017/0 54/1 230 فاصله گیری

 002/0 86/1 230 نفوذ و پایایی

 007/0 68/1 230 تاکید بر تولید

 257/0 013/1 230 بهره وری
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 آزمون فرضیه های تحقیق -2جدول 

 ضریب همبستگی (nتعداد) X Y فرضیه های تحقیق

 (rاسپیرمن)

 سطح معنی داری

(sig) 

 033/0 141/0 230 بهره وری روحیه گروهی فرضیه اول

041/0 230 بهره وری مزاحمت فرضیه دوم  114/0  

356/0 230 بهره وری عالقمندی فرضیه سوم  00/0  

402/0 230 بهره وری صمیمیت فرضیه چهارم  00/0  

408/0 230 بهره وری مالحظه گری فرضیه پنجم  00/0  

431/0 230 بهره وری فاصله گیری فرضیه ششم  00/0  

 00/0 460/0 230 وری بهره پایایی و نفوذ فرضیه هفتم

کید بر تولیدتا فرضیه هشتم 533/0 230 بهره وری   00/0  

 

 بین روحیه گروهی و بهره وری آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آباد رابطه معناداری وجود دارد. :فرضیه اول

 یک اران زن ناحیهآموزگو بهره وری نیروی )روحیه گروهی دهد ضریب همبستگی اسپیرمن  محاسبه شده نشان می 2همانطوری که نتایج جدول 

  1Hر رد می گردد ودال بر عدم وجود رابطه بین دو متغی 0H( لذا  P<0/05معنی داری است )  05/0( در سطح الفای 141/0( )شهر خرم آباد

و بهره وری حیه گروهی رو% بین 95بر وجود رابطه معنی داری مورد تایید قرار می گیرد بنابراین چنین استنباط می شود که با اطمینان  دال

 ( رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آبادوی )نیر

 و بهره وری آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آباد رابطه معناداری وجود دارد. مزاحمتبین  :دومفرضیه 

( در 104/0( )آباد ن ناحیه یک شهر خرمآموزگاران زو بهره وری نیروی ) مزاحمتضریب همبستگی اسپیرمن  محاسبه شده  2نتایج جدول  طبق

د رابطه معنی داری دال بر وجو  1Hدال بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر تایید می گردد و 0H( لذا  P>0/05)  است 050/0سطح الفای بیشتر 

ی وجود بطه معنادارباد راک شهر خرم آبین مزاحمت و بهره وری آموزگاران زن ناحیه یموردرد قرار می گیرد بنابراین چنین استنباط می شود که 

 ندارد.

 و بهره وری آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آباد رابطه معناداری وجود دارد. عالقمندیبین  :سومفرضیه 

 آموزگاران زن ناحیه یکو بهره وری نیروی )عالقمندی دهد ضریب همبستگی اسپیرمن  محاسبه شده نشان می 2همانطوری که نتایج جدول 

 گردد وم وجود رابطه بین دو متغیر رد میدال بر عد 0H( لذا  P<0/01معنی داری است )  010/0( در سطح الفای 356/0( )شهر خرم آباد

1Hو بهره وری عالقمندی % بین 99بر وجود رابطه معنی داری مورد تایید قرار می گیرد بنابراین چنین استنباط می شود که با اطمینان  دال

 ( رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.وزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آبادآمنیروی )

 و بهره وری آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آباد رابطه معناداری وجود دارد. صمیمیتبین  :فرضیه چهارم

هر ن ناحیه یک شآموزگاران زوی )و بهره وری نیر صمیمیتنشان میدهد ضریب همبستگی اسپیرمن  محاسبه شده  2همانطوری که نتایج جدول 

 دال 1Hد می گردد وردال بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر  0H( لذا  P<0/01معنی داری است  )  010/0( در سطح الفای 402/0( )خرم آباد

و بهره وری نیروی  میتصمی% بین 99بر وجود رابطه معنی داری مورد تایید قرار می گیرد بنابراین چنین استنباط می شود که با اطمینان 

 ( رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آباد)

 و بهره وری آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آباد رابطه معناداری وجود دارد. مالحظه گریبین  :پنجمفرضیه 
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( رم آبادخآموزگاران زن ناحیه یک شهر هره وری نیروی )و ب مالحظه گریضریب همبستگی اسپیرمن  محاسبه شده  2نتایج جدول طبق

دال بر وجود  1Hودال بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رد می گردد  0H( لذا  P<0/01معنی داری است )  010/0( در سطح الفای 408/0)

آموزگاران هره وری نیروی )و بمالحظه گری % بین 99رابطه معنی داری مورد تایید قرار می گیرد بنابراین چنین استنباط می شود که با اطمینان 

 ( رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.زن ناحیه یک شهر خرم آباد

 و بهره وری آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آباد رابطه معناداری وجود دارد. فاصله گیریبین  :ششمفرضیه 

آموزگاران زن ناحیه یک و بهره وری نیروی )فاصله گیری پیرمن  محاسبه شده نشان میدهد ضریب همبستگی اس 2همانطوری که نتایج جدول

 دال بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رد می گردد و 0H( لذا  P<0/01معنی داری است )  010/0( در سطح الفای 431/0( )شهر خرم آباد

1Hو بهره وری فاصله گیری % بین 99ن استنباط می شود که با اطمینان بر وجود رابطه معنی داری مورد تایید قرار می گیرد بنابراین چنی دال

 ( رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آبادنیروی )

 و بهره وری آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آباد رابطه معناداری وجود دارد. نفوذ و پایاییبین  :هفتمفرضیه 

یک  اران زن ناحیهآموزگو بهره وری نیروی )نفوذ و پایایی نشان میدهد ضریب همبستگی اسپیرمن  محاسبه شده  2ایج جدولهمانطوری که نت

 1Hیر رد می گردد و دال بر عدم وجود رابطه بین دو متغ 0H( لذا  P<0/01معنی داری است )  010/0( در سطح الفای 460/0( )شهر خرم آباد

و بهره وری وذ و پایایی نف% بین 99اری مورد تایید قرار می گیرد بنابراین چنین استنباط می شود که با اطمینان دال بر وجود رابطه معنی د

 ( رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آبادنیروی )

 باد رابطه معناداری وجود دارد.و بهره وری آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آ تاکیر بر تولیدبین  :هشتمفرضیه 

آموزگاران زن ناحیه و بهره وری نیروی )نفوذ و پایایی نشان میدهد ضریب همبستگی اسپیرمن  محاسبه شده  19-4همانطوری که نتایج جدول 

  و متغیر رد می گردد ودال بر عدم وجود رابطه بین د 0H( لذا  P<0/01معنی داری است )  010/0( در سطح الفای 533/0( )یک شهر خرم آباد

1H و بهره وری تاکید بر تولید % بین 99دال بر وجود رابطه معنی داری مورد تایید قرار می گیرد بنابراین چنین استنباط می شود که با اطمینان

 ( رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آبادنیروی )

 

 آزمون فریدمن  4-3
 ود:شیر مطرح میه شرح زبآن  سوال شود. ن بخش برای رتبه بندی ابعاد جو سازمانی از نظر پاسخ دهندگان از آزمون فرید من استفاده میدر ای

 در بین آموزگاران در اولویت است؟ به نظر اعضای نمونه آماری کدام یک از ابعاد جو سازمانی

 

 ازمانین برای رتبه بندی ابعاد جو سآزمون فریدم -3جدول 

 ها رتبه

 یت بندیواول میانگین رتبه ها 

 2 37/5 روحیه گروهی

 8 53/1 مزاحمت

 1 08/6 عالقمندی

 5 63/4 صمیمیت

 4 98/4 مالحظه گری

 7 52/3 فاصله گیری

 6 63/4 نفوذ و پایایی
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 3 25/5 تاکید بر تولید

 230 تعداد

 69/578 خی دو

 7 درجه آزادی

 00/0 سطح معنی داری

 

القه اسخ دهندگان عپتفاوت معنی داری ایجاد شده است به طوری که از نظر  شود بین ابعاد جو سازمانیمشاهده می 3در جدول همانطور که 

 مندی بیشترین رتبه و مزاحمت کمترین رتبه را کسب کرده است.

 

 نتیجه گیریبحث و  -5

-طبق آزمون فرضیه اول می ی آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آباد انجام شد.این تحقیق با هدف شناسایی رابطه جو سارمانی و بهره وری شغل

رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارتی روحیه  توان نتیجه گرفت که بین روحیه گروهی با بهره وری آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آباد

( می باشد 2008( و رایت و همکاران)1389یافته پژوهش ناظم و پارسی) گروهی، موجب افزایش بهره وری آموزگاران میشود.این یافته همسو با

که  بین  مزاحمت با  نشان دادآزمون فرضیه دوم دهد. افزایش می را وری شغلی کارکنانکنند که حس باهم بودن در سازمان بهره آنها اثبات می

کند که در آن کارکنان احساس به وضعیتی اشاره می د ندارد. مزاحمترابطه  معنی داری وجو بهره وری آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آباد

. آزمون فرضیه است( 1389) این یافته نیز همسو با تحقیقات ناظم و پارسینند که طرز اداره سازمان، مشکالتی برای آنها به وجود می آورد. کمی

اسپیرمن ضریب شهر خرم آباد رابطه  معنی داری وجود دارد. مقدار مثبت که بین عالقمندی با بهره وری آموزگاران زن ناحیه یک  نشان دادسوم 

( 1384( و در تقابل با تحقیق رحمتی )1997این یافته همسو با تحقیق بوید) حاکی از این است که  عالقمندی ، بهره وری را افزایش می دهد.

توان میطبق آزمون فرضیه چهارم  ران میتواند بهره وری را فزایش دهد.انجام وظیفه بین آموزگا عالقمندی رسد که حسبنابراین به نظر می است.

رابطه معنی داری وجود دارد. مقدار مثبت آزمون اسپیرمن حاکی  صمیمیت با بهره وری آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آباد ادعا کرد که بین

ت ، بهره وری را افزایش می دهد. این یافته همسو با تحقیق بنابراین صمیمی باشداز رابطه مستقیم بین دو متغیر در این فرضیه می

آزمون فرضیه پنجم  ( در خارج از کشور است.1997( در ایران، و بوید )1387( و براتی احمد آبادی) 1389( و ناظم و پارسی)1386شیخی)

معنی داری وجود دارد. مقدار مثبت آزمون اسپیرمن رابطه   که بین مالحظه گری با بهره وری آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آباد نشان داد

 مالحظه گری یا مراعات به رفتار دوستانه و گرم مدیر کنندباشد. هالپین و کرافت بیان میحاکی از رابطه مستقیم بین دو متغیر در این فرضیه می

. بنابراین رفتار مدیر می دهد کند ی کارکنان کاری انجامکند که به دیگران کمک کند و هر وقت که بتواند براداده می شود. مدیر سعی می نسبت

توان ادعا نمود بین فاصله گیری با بهره وری نیروی آموزگاران طبق آزمون فرضیه ششم می تواند در بهره وری آموزگاران مدارس اثر گذار باشد.می

اسپیرمن حاکی از رابطه مستقیم بین دو متغیر است، بنابراین رابطه  معنی داری وجود دارد. مقدار مثبت آزمون  زن ناحیه یک شهر خرم آباد

 هنجارگر شخصی مدیر اشاره می کند، مدیر طبق مقررات عمل می کند،- غیر رفتاربه گیری فاصله فاصله گیری ، بهره وری را افزایش می دهد. 

 ین یافته در تناقض با یافته فرضیه پنجم این تحقیق است.. ااست و بر بعد ساختاری تاکید می ورزد و از کارکنان زیردست خود فاصله می گیرد

شود در حالی که در فرضیه ششم اثبات شد که رفتار رسمی و فرضیه پنجم اثبات کرد که رفتار دوستانه و گرم مدیر موجب افزایش بهره وری می

عدم دقت پاسخگویان در پاسخ به  کرد توان بیانض میفاصله گیری مدیر نیز موجب افزایش بهره وری میشود. تنها احتمالی که برای این تناق

توان گفت که این یافته سواالت بوده باشد. با این وجود اگر این مولفه را مترادف با مولفه ساختار در مدل جو سازمانی لیتوین و استرنجر بدانیم می

کارکنان دربارة فشارهای فضای ترنجر ساختار احساس ( می باشد. در مدل جو سازمانی لیتوین و اس1389همسو با تحقیق ناظم و پارسی)

است و ناظم و پارسی نیز در تحقیق خود با بررسی فضای سازمانی و بهره وری  سازمانی، قوانین، خط مشی ها، رویه ها، ومقررات خشک اداری

که بین نفوذ و پایایی با بهره وری  نشان داد نتایج آزمون فرضیه هفتم کنند بین ساختار و بهره وری شغلی رابطه وجود دارد.شغلی اثبات می

آموزگاران زن ناحیه یک شهر خرم آباد رابطه  معنی داری وجود دارد. مقدار مثبت آزمون اسپیرمن حاکی از رابطه مستقیم بین دو انسانی نیروی 
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مدیر از طریق نمونه قرار دادن خود درصدد  وذ و پویایینفدر  باشد بنابراین نفوذ و پایایی ، بهره وری را افزایش می دهد.متغیر در این فرضیه می

توان گفت که بین تاکید بر تولید با بهره وری نیروی انسانی آموزگاران زن طبق آزمون فرضیه هشتم می. به حرکت درآوردن سازمان برمی آید

باشد از رابطه مستقیم بین دو متغیر در این فرضیه می رابطه  معنی داری وجود دارد. مقدار مثبت آزمون اسپیرمن حاکی ناحیه یک شهر خرم آباد

یعنی اگر مدیر توانایی و قابلیت آموزگاران را تشخیص داده و از آن به خوبی استفاده کند  .بنابراین تاکید بر تولید ، بهره وری را افزایش می دهد

   در بهبود بهره وری آموزگاران تاثیر دارد.
 نیاز ت.اس اقتصادی توسعه اصلی منشأ آن بهبود و بوده مطرح زندگی و کار به نگرش و فرهنگ یک عنوان به و معیار، یک از فراتر وری بهره امروزه

 کاهش روبه الیق ورهبری هدایت بدون ومادی انسانی منابع است وحیاتی محسوس امری اجتماعی فعالیت های زمینه درهمه ورهبری مدیریت به

 کسب برای مناسب یطشرا آوردن فراهم واقع در است سازمانها در مدیریت اصلی های هدف از آن رشد حفظ و یور بهره افزایش رود می ونابودی

 منظور بهآید  نمی دست هب آسانی به هرگز تغییر و است تغییرات نشانگر وری بهره مدیریت فرآیند. است وری بهره مدیریت پایه عملکرد باالترین

 تغییرات بازدارنده موانع باید مدیریت براین عالوه آید، وجود به ها سازمان در جدی تحوالت و شود فراهم الزم نهزمی باید تغییرات این به دستیابی

 مسیر، نداشتن :کند می خالصه زیر صورت به را وری بهره در موجود موانع (1989)رایت. دهد انجام الزم اقدام آنها بر غلبه برای و کند شناسایی را

 انگل،)نظارتی و یرهبر های سبک به مربوط عوامل که دهدمی نشان مطالعات .مدیریت انتخاب و پرداخت نظامهای ضعیف، سازمانی ساختارهای

 (1383چناری،)انسانی روابط اصول رعایت(؛ 1374 ؛تهامی، 1383 کریموند،)کاری زندگی کیفیت ،2004پوکسز، ؛ 2004

؛ نل، 1986نجر، ؛ لیتوین و استر1386؛ زارع، 1386؛ شیخی، 1389ظم و پارسی، جو سازمانی) نا و (1384، زاده حسین)مدیرانیکارآفرین

 استعداد از بیشتر چه ره استفاده جهت در کارکنان هدایت است معتقد نیز (1977) راس د.دارن دار معنی رابطه وری بهره با (1985؛ ویت، 2005

تاثیر که جو سازمانی باز  هدد( نشان می1997بوید ) .انجامد می شغلی رضایت تیجهدرن و سازمانی وری بهره از باالتری سطح به هایشان، توانایی و

 سازمانی هند جودنشان می( 1986)استرینجر و دانشکده دارد. لیتوین رضایت شغلی و بهره وری کارکنان وگروه های آموزشیمعناداری بر 

 افزایش موجب دوستانه جو مقابل در .شود می کارکنان در شغلی ترضای و وری بهره کاهش موجب متمرکز گیری تصمیم بر مبتنی خودکامه

ین منابع انسانی بدرشرکت هایی که فضای سازمانی مثبت است  که کند( اثبات می2005)نلشود.  می کارکنان در مثبت نگرش و شغلی رضایت

 .رد خواهد شدمانی مناسب باعث افزایش عملککه فضای ساز دریافتند نیز (2010)وهمکاران وورد دارد. وبهره وری ارتباط مثبت وجود

این راستا  ری دارد. دروا بهره حاکی از آن بود که تمامی ابعاد جو سازمانی به جزء بعد مزاحمت ارتباط معناداری ب تحقیق حاضرنتایج  به طور کلی

 پیشنهادات برگرفته از فرضیه های پژوهش به شرح زیر است:

ه درآن انی مطلوب کو سازمجایجاد گروه های کاری از آموزگاران در تبادل اطالعات آموزشی همراستا با ایجاد  پیشنهاد میشود مدیران مدارس با -

گروهی و  فزایش روحیهوجبات ام برآیند وکارکنان همکاری الزم را با یکدیگر دارند و به فکر رفع مشکالت همکاران خود در صورت نیاز و توانایی 

 لی آموزگاران را فراهم نمایند. بالتبع افزایش بهره وری شغ

 جتناب کنند.ابه آنان  مداخله غیر ضروری در انجام وظایف محوله به آموزگاران و تحمیل نظرات خودگردد از به مدیران مدارس پیشنهاد می  -

ه صورت بای آنان را هو ایده  نظراتتوانند با استقرار صندوق های پیشنهادات و انتقادات آموزگاران از مدیران و سرپرستاندر مدارس، مدیران می

 غیرمستقیم جمع آوری و این ایده ها را در تصمیم گیری ها اعمال کنند.

فراهم  موزگارانبا گسترش گروه های غیر رسمی و دوستانه موجبات جو سازمانی مطلوب و افزایش صمیمت بین آ مدیران شودپیشنهاد می  -

سه یرون از مدرر محیط بدتهای صمیمی در ساعتهای استراحت آموزگاران و یا خارج از ساعات درسی تواند با برگزاری نشساین کار می نمایند.

 انجام گیرد.

دهند به  وستانه تذکرات را د، اشتباهرت بروز اشتباه از سوی آموزگارانشود جهت بهبود بهره وری آموزگارانر در صومدیران مدارس پیشنهاد میبه  -

 و از دید دوستانه به حل مشکالت آنها اهتمام ورزند نه به عنوان یک مافوق.آنها فرصت اظهار نظر داده 

ه و در کنار ونه قرار دادنمخود را  گروه و ایجاد انگیزه در افراد ررهبخود به عنوان رفتار پویا و پرتالش گردد که با به مدیران مدارس پیشنهاد می -

به  ز کار گروهیاستفاده چنین مدیران میتوانند با کمک کردن به وظایف آموزگاران و ا. همدرصدد به حرکت درآوردن سازمان برآید آموزگاران

 پیشرفت امور در مدارس کمک کنند.

ن اراانایی آموزگخصص و توتگردد مدیران با شناسایی توانایی های آموزگاران و رعایت اصول عادالنه، واگذاری وظایف را بر اساس پیشنهاد می  -

 ی ابتکار و خالقیت آموزگاران در انجام وظیفه باشند.و پذیراانجام دهند 
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