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چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير ساختار سازماني از طريق جو سازماني بر عملكرد شـغلي كاركنان
سـازمان ثبت اسـناد و امالک كشـور ميباشـد .جامعه آماري اين تحقيق شـامل كليه كارشـناسـان و مديران
سـازمان ثبت اسـناد و امالک كشـور در تهران (حوزه سـتادي) به تعداد  ٨٠٠نفر ميباشـند كه از طريق
فرمول كوكران و با اسـتغاده از روش نمونه گيري تصـادفي سـاده  ٢٥9نفر به عنوان نمونه آماري تحقيق
انتخاب شـدند .روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است .به منظور گردآوري دادهها از
پرسشنامههاي سـاختار سـازماني رابينز ،جو سـازماني ليتوين و اسـترينجر و عملكرد شـغلي هرسـي و
گلداسميت استفاده شده است .براي تجزيه و تحليل دادهها از تحليل آمار توصيفي و تحليل آمار اسـتنباطي
(تحليل عاملي و مدل معادات سـاختاري) به كمك نرم افزار  Lisrel 8.5بهره گرفته شده است .يافتههاي
تحقيق نشان داد كه ساختار سازماني تاثير معناداري بر جو سازماني دارد .همچنين جو سازماني تاثير
معناداري بر عملكرد شغلي كاركنان دارد .بعالوه ،هر سـه بعد سـاختار سـازماني (پيچيدگي ،رسـميت و
تمركز) داراي اثر معنادار بر جو سـازماني هسـتند .طبق نتايج سـاختار سـازماني و هر سـه بعد آن اثر
غيرمسـتقيم (از طريق جو سـازماني) و معنادار بر عملكرد شغلي كاركنان در سازمان ثبت اسناد و امالك
كشور دارند.
واژگان کليدي :ساختار سازماني ،جو سازماني ،عملكرد شغلي ،سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
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مقدمه

محسـوس سـازمان از قبيل سـاختار ،مقررات و

يكي از اهداف عمده مديران كسـب و كار،

شـيوههاي رهبري قرار دارند و در طرف ديگر روحيه

دسـتيابي به عملكرد بهينه اسـت .پژوهشها نشـان

و رفتار كاركنان واقع شـده اسـت .جو سازماني بر

داده اسـت كه تدوين و پياده سـازي راهبرد ،يكي از

بسياري از نگرشها و رفتارهاي كاركنان از جمله

عوامل كليدي در دسـتيابي به عملكرد باال به شمار

انگيزه ،روحيه ،تعهد ،رضايت و در نتيجه بر عملكرد و

ميرود (اولسن و همکاران .)٢٠1٧ ،افزايش و رشد

بهرهوري آنان نيز تاثير مثبت داشـته باشـد و

عملكرد منابع انساني يكي از اسـاسـيترين راههاي

دسـترسـي به اهداف و آرمانهاي سـازمان آسـان شود

دسـتيابي به توليد بيشـتر در جهت رفع نيازها و به

(امراهي و همکاران.)1393 ،
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دنبال آن تأمين رفاه و بهزيسـتي افراد در جوامع اسـت،

سـاختار سـازماني يكي از عوامل كليدي هر

شـناخت عوامل مؤثر بر افزايش عملكرد از آرمانهاي

سـازمان به حسـاب ميآيد .امروز بسـياري از

اصـلي محققان و پژوهشگران در اين زمينه بوده و

سـازمانهاي دولتي كشـور به دليل نداشـتن سـاختار

هست (دژانگاه و سيفي مرادي .)139٧ ،باوجود آن كه

متناسـب و كارآمد دچار ضـعف در بهرهوري و

نظريه اقتضـاء در مديريت ،يك عامل خاص يا يك

دسـتيابي به اهداف شـان شـده اند .ساختار سازماني

گروهي از عوامل مشـخص را عامل بهبود دهنده

حاصل فرآيند سـازماندهي و طراحي سـازمان اسـت و

بهرهوري نمي داند ،اما ضـمن تأكيد بر تنوع و تعدد

مشـتمل بر مجموعه روابط ،مقررات و قوانيني اسـت

نيازهاي انسـان معتقد اسـت راههاي مختلفي نيز براي

كه حتي اگر بصورت غيررسمي شكل گرفته باشند،

ارتقاي بهرهوري و عملكرد وجود دارد كه بايد حسـب

بطور رسمي تصويب ميشوند و فعاليتهاي افراد را

مقتضـيات هر سـازمان آنها را شـناخت و به كار

براي كسـب اهداف مشترك سازماني شكل ميدهند

بست (قريب.)139٥ ،

(رضائيان .)1394 ،ساختار سازماني راه يا شيوهاي

از آنجا كه در ميان عوامل توليد ،عامل نيروي

است كه به وسيله آن فعاليتهاي سازماني تقسيم،

انسـاني برخالف سـاير منابع سـازماني به عنوان ذي

سـازماندهي و هماهنگ ميشـوند .سـاختار سـازماني

شـعور و هماهنگ كننده سـاير عوامل شـناخته

تعيين كننده روابط رسـمي و نشـان دهنده سطوحي

ميشـود و همچنين مهمترين اهرم اصـلي در افزايش و

است كه در سلسله مراتب اداري وجود دارد و حيطه

كاهش بهرهوري سـازمان ميباشـد .لذا از جايگاه

كنترل مديران را مشخص ميكند (الواني.)1399 ،

ويژهاي برخوردار بوده و بايد توجه خاصي به آن

دفت ( )٢٠1٠عملکرد را توانايي افراد براي

مبذول داشت (کوهي .)1399 ،جو سـازماني به ادراك

بکارگيري منابع سازماني براي دستيابي به اهداف

كاركنان از محيط عمومي كار در سـازمان اطاق شـده و

سازماني در يک مسير کارآمد و اثربخش تعريف

متاثر از سـازمان رسـمي ،غيررسـمي ،شـخصـيت افراد

ميکند .سانتوس و بريتو ( )٢٠1٢عملکرد شغلي را

و رهبري سازماني است .جو موجب تمايز سازمانها از

توانايي کارکنان در انجام وظايف محوله به نحو

يكديگر ميگردد و در نتيجه نتايج كارها و فعاليتهاي

اثربخش و واکنش مناسب به تغييرات سازماني و

سازمان را تحت تاثير قرار داده و ميتواند موجب

محيطي تعريف ميکند .عملکرد عبارت است از

افزايش روحيه و انگيزش كاركنان گردد و در رفتار و

تعريف ميزان انجام هدف يا وظيفه سازمان براساس

اعمال اعضاء تاثيرگذار باشد .جو سازماني به منزله يك

ورودي يا نتايج در پايان يک دوره معين (اريسيل و

پل عمل ميكند .در يك طرف پل جنبههاي عيني و

همکاران .)٢٠1٥ ،به عبارت ديگر ،ميتوان عملکرد را
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سطح درک هدف و يا ماموريت سازمان از طريق

به عقيده اوبنگ و همکاران ( )2021عملکرد

جستجوي نتايج و خروجيهاي سازمان در يک دوره

سازماني مستلزم استفاده از بهترين شرايط سازماني

معين تعريف کرد (اوزبي.)٢٠1٥ ،

تأثيرگذار بر عملکرد کارکنان را براي مديريت

آراباسي ( )٢٠1٠ابعاد جو سازماني شامل هفت بُعد

بانکهاي روستايي و اجتماعي است .اين پژوهش با

ساختار سازماني ،ارتباطات سازماني ،پاداش ،تعهد

استفاده از نظريه تبادل اجتماعي و هنجار متقابل ،تأثير

سازماني ،ريسک پذيري ،کار گروهي و تضاد سازماني

جو سازماني بر عملکرد شغلي را مورد بررسي قرار

ميداند .داکرت ( )٢٠٠4جو سازماني را آشکار شدن

ميدهد .مربيگري به عنوان يک روش مديريتي باعث

شيوهها و الگوهاي ريشه دار که در پيش فرض ها،

تقويت مثبت جو سازماني و رابطه عملکرد شغلي شد.

مصداقها و اعتقادات نهفته است و فرهنگ را ميسازد،

سهم نظري و عملي نيز بحث شده است.

روانشناختي و معني دار از مشخصههاي فرآيندي

جو سازماني و اشتراک دانش بر عملکرد کارکنان انجام

عملکرد سيستم است که افراد در مورد آنها اتفاق نظر

ميشود .جامعه آماري اين پژوهش بخشي از نيروي

دارند (ديکسون و همکاران.)٢٠٠6 ،

انساني در موسسات ارتباطات و انفورماتيک واقع در

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور به عنوان يكي از

جاکارتا است .نتيجه اين است که جو سازماني داراي

پيچيدهترين نظامهاي جامعه نقش اساسي در گردش

عملکرد تأثير مثبت و معني داري است و اشتراک

امور جامعه ،تداوم و بقاي آن برعهده دارد .با توجه

دانش تأثير منفي و ناچيزي بر عملکرد کارکنان دارد.

نقش اهميت عملكرد كاركنان در موفقيت سازمان از

گادزويل و چارلز ( )2020به بررسي تأثير جو

يک سو و نقش تعيين کنندگي ساختار سازماني و

سازماني بر عملکرد کارکنان بانکهاي منتخب سپرده

اهميت جو سازماني از سوي ديگر ،تحقيق حاضر بر

در نيجريه ميپردازند .نويسندگان به اين نتيجه رسيدند

آن است تا به بررسي تاثير ساختار سازماني بر عملكرد

که حو سازماني بر عملکرد کارکنان و استراتژي

شغلي كاركنان با نقش ميانجي جو سازماني در سازمان

ارتباطي تأثير معناداري بر عملکرد کارمندان بانکهاي

ثبت اسناد و امالک كشور بپردازد .از آن جايي كه

منتخب سپرده در نيجريه دارد .بنابراين ،آنها توصيه

تاكنون پژوهش مشابه با موضوع اين تحقيق در جامعه

ميکنند که مديريت سازمان بايد اطمينان حاصل کند

مورد مطالعه انجام نشده است و مطالعات انجام گرفته

نقش واضحي در سازمان در بين مديريت و کارکنان

در ساير حوزهها نيز در اين راستا اندك بوده است ،از

وجود دارد .اين مساله به کاهش تعارض در دستيابي به

اين رو انجام اين پژوهش ميتواند مديران سازمان

اهداف سازماني ميانجامد و مديريت بانکها در

مورد مطالعه را از وضعيت عملكرد شغلي ،ساختار

نيجريه بايد استراتژيهاي ارتباطي خوبي را بين

سازماني و جو سازماني آگاه ساخته و راهكارهاي

کارمندان و مديريت عالي سازمان اتخاذ کنند ،اين

عملي و كاربردي براي بهبود عملكرد شغلي كاركنان از

مساله منجر به ايجاد يک جو سازماني خوب و افزايش

طريق ساختار و جو سازماني ارائه نمايد.

رضايت کارمندان در محل کار ميشود.

مباني نظري و پيشينه پژوهش
مطالعات متعددي پيرامون موضـوع تحقيق حاضـر
در داخل و خارج از كشـور انجام گرفته است كه در
اين بخش به برخي از آنها اشاره شده است.

هوتاگالونگ ( )2020تالش ميکند ثابت کند که
عملکرد ميتواند تحت تأثير بيش از يک متغير باشد.
وي به بررسي ادغام تأثير متغيرهاي جو سازماني،
ارتباطات بين فردي و تعهد سازماني به عملکرد در
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تعريف کرده است .جو سازماني شاما توصيفي

يوتامي ( )2020به بررسي و تجزيه و تحليل تأثير
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يک مدل تحقيق ميپردازد .نتايج تحقيق وي نشان داد

ساختار سازماني خوب براي کارمند مهم است تا بتواند

که رابطه بين متغيرهاي جو سازماني و تعهد سازماني

عملکرد خوبي در کار خود داشته باشد .يافتههاي اين

نسبت به عملکرد کارکنان در مقايسه با رابطه بين

مطالعه اطالعات الزم را به موسسه ارائه ميدهد و

متغيرهاي ارتباط بين فردي بر عملکرد کارکنان معني

تالش آن را براي پاسخگويي به خواستههاي فعلي و

دار است .عالوه بر اين ،بر اساس مدل نظري آزمايش

بلند مدت آن افزايش ميدهد.

شده مشخص شده است که متغيرهاي جو سازماني در

گونيا ( )2016به تعيين تأثير جو سازماني بر

مقايسه با ارتباطات بين فردي و تعهد سازماني تأثير

رضايت شغلي کارکنان ميپردازد .بر اساس يافتههاي

قابل توجهي بر متغيرهاي عملکرد کارکنان دارند.

مطالعه ،مديران ترغيب ميشوند که بر بيان مأموريت
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سامباندام و چوکالينگام ( )2019به بررسي تأثير

سازمان تمرکز کنند ،بلکه احساس پويايي و باالي

کلي سازماني سازمان بر عملکرد کارکنان پرداخته اند.

شناسايي کارکنان را نيز تحريک ميکنند .يک محيط

اين يک مطالعه دقيق در مورد آماده سازي جو سازماني

کار سالم براي ايجاد روابط اجتماعي سالم در محل کار

براي رقابت و رسيدن به هدف آينده خود در ثبات

و همچنين حفظ روابط بين همکار ،سرپرست و

فضاي کسب و کار است .هدف از اين مطالعه يافتن

سازمان مهم است.

تأثير جو سازماني بر عملکرد کارکنان در صنعت توليد

جيگاجوتي و سودا ( )٢٠1٥بيان نمودند كه

است .آنها رابطه بين جو سازماني و عملکرد کارکنان را

سازمانها به دنبال بهبود عملكرد هستند و منابع انساني

تحليل ميکنند .نتايج و پيشنهادهاي مربوط به تجزيه و

نيز نقش مهمي در سـازمـانهـا دارنـد آنهـا به اين

تحليل تحقيق نشان ميدهد که عوامل مختلف جو

نتيجـه ميرسند که محيط کار و جو سازمان نقش

سازماني بر عملکرد کارکنان تأثير ميگذارد و آنها را

مثبتي در تالش بيشتري از کارکنان ايفا ميکند .انگيزه و

نيز برمي انگيزد.

پاداش به عنوان مولفههاي جو سازماني کارکنان

بربراوغلو ( )2018معتقد است که جو سازماني

بيشترين تاثير در عملکرد شغلي منابع انساني دارند.

مثبت منجر به سطوح باالتري از تعهد سازماني ميشود

ليتمن ( )٢٠٠٧به بررسي تاثير جو سازماني بر

که از نظر نگرش کارکنان يک مفهوم مهم است.

عملكرد مديران زنجيره تامين در ميشيگان پرداخته

همچنين مفهوم عملکرد سازماني ادراک شده ميتواند

است .نتايج تحقيق او نشان داد كه از نظر مديران از

آينهاي از عملکرد واقعي در نظر گرفته شود .بنابراين،

بين ده بعد جو سازماني شش بعد فرصـت رشـد

نگرش و برداشت از کارمندان ميتواند بر نحوه ارائه

فردي ،ارتباطات ميان فردي ،توانايي درك قابليت ها،

خدمات تأثير بگذارد .هدف از اين مطالعه ارزيابي

فرصـت دسـتيابي به اهداف ،فرصـت اسـتفاده از

ادراکات کارکنان مراقبتهاي بهداشتي از جو سازماني

تواناييها در كارهاي چالشـي و فرصـت كسـب

و آزمايش تأثير فرضيهاي جو سازماني بر تعهد

مهارتهاي نوين در زمينه تخصـصـي رابطه معناداري

سازماني و عملکرد سازماني ادراک شده بود.

با عملكردشـان دارد .از سـوي ديگر نتايج نشـان داد

کامپيني ( )2018به بررسي تأثير ساختار سازماني

كه مديران حتي اين شـش بعد را در محيط كاري

بر عملکرد کارکنان بود .اين يک مطالعه موردي از

خودشـان درك نكردهاند و وضـعيت اين ابعاد در

دوره متوسطه در يکي از موسسات آموزشي شهر

جامعه مورد مطالعه مناسب نبوده است.

ماالوي بود .اين مطالعه نشان داد که ساختار سازمان بر

جمشيديان و جمشيديان ( )1400به بررسي تاثير

عملکرد کارکنان تأثير دارد و همچنين ايجاد يک

اقدامات مديريت منابع انساني بر نتايج منابع انساني با
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تاکيد بر نقش ميانجي جو سازماني ميپردازند .جامعه

نشان ميدهد که بين فرهنگ نوآوري و مديريت

آماري اين پژوهش کارکنان اداره کل راه و شهرسازي

مشارکتي با ميانجيگري جو سازماني رابطه مثبت وجود

استان مرکزي ميباشد .با توجه به تاثير مثبت اقدامات

دارد .اما بين فرهنگ نوآوري و مديريت مشارکتي

مديريت منابع انساني بر نتايج منابع انساني از طريق

رابطه مثبت و معناداري وجود

ندارد.

متغير ميانجي جو سازماني ،مديران سازمان ميتوانند از

حيدري زاده ( )1399به بررسي نقش ميانجي جو

طريق اقدامات مديريت منابع انساني و ايجاد جو

سازماني در رابطه ميان اخالق کار اسالمي با رفتارهاي

سازماني مطلوب ،احساس تعهد به سازمان و روابط

انحرافي در محل کار و کيفيت خدمات در ميان

مثبت و سازنده در بين کارکنان را تقويت نمايند و

کارکنان آموزش و پرورش انجام شده است .يافتههاي

همچنين سطح رضايتمندي کارکنان را افزايش داده و

تحليل پژوهش گوياي اين است که همبستگي

غيبت و ترک خدمت را کاهش

دهند.

رجبلو ( )1399رابطه بين جو سازماني و رضايت

معنيداري بين همه متغيرهاي مورد مطالعه (جز رابطه
جو سازماني و بروز رفتارهاي انحرافي) وجود دارد.

قرار ميدهد .جامعه آماري شامل کليه معلمان دوره

ساختاري تعهد سازماني با عملکرد شغلي با نقش

ابتدايي در آموزش و پرورش شهرستان راميان که بالغ

ميانجي جو سازماني ميپردازند .جامعه آماري پژوهش

بر  ٥٧٢نفر بودند که با استفاده از روش تصادفي تعداد

شامل  3٠٢نفر به روش نمونه گيري طبقهاي تصادفي

 ٢٠٠نفر انتخاب شدند .کليه فرضيههاي اين پژوهش

از بين کارکنان بيمارستاني دانشگاه علوم پزشکي

پس از بررسيهاي آماري مورد پذيرش قرار گرفت.

کرمانشاه انتخاب شده است .يافتههاي اين پژوهش

يافتههاي پژوهش نشان داد بين جو سازماني با

نشان ميدهد که تعهد سازماني با جو سازماني و

خالقيت معلمان رابطه معناداري وجود دارد ،بين

عملکرد شغلي رابطه مثبت و معنادار داشت .همچنين

رضايت شغلي با خالقيت معلمان رابطه معناداري

تعهد سازماني با واسطه ي جو سازماني بر عملکرد

وجود دارد .جو سازماني و رضايت شغلي ،خالقيت

شغلي تاثير داشتند.
درويشي و ميرزاخاني ( )139٧به شناسايي ميزان

معلمان را پيش بيني ميکنند.
اسدي و شکوري ( )1399به بررسي رابطه ابعاد

تأثير ساختار سازماني بر اثربخشي کارکنان با نقش

کيفيت زندگي کاري و جو سازماني با رفتار شهروندي

ميانجي اعتماد سازماني در سازمان پليس

ميپردازند.

سازماني در بين معلمان ميپردازد .آنها نتيحه ميگيرند

يافتههاي پژوهش بيانگر آن است که ساختار سازماني

که متغيرهاي رفتار بيگانه معلمان ،رفتار حرفهاي

بر اثربخشي کارکنان بهطور مستقيم  ٠/61درصد تأثير

معلمان و رفتار بيگانه معلمان توانستند در سه گام

مستقيم و  ٠/41درصد از طريق اعتماد سازماني اثر

 ٠/46درصد از واريانس وظيفه شناسي را پيش بيني

غيرمستقيم دارد ،چرا که با تقويت شاخصهاي اعتماد

کنند .رفتار حرفهاي معلمان ،رفتار صميمي معلمان و

سازماني ميتوان اثر غير مستقيم ساختار و همچنين اثر

رفتار بيگانه معلمان توانستند در سه گام  ٢٢درصد از

مستقيم اعتماد سازماني بر اثربخشي کارکنان را افزايش

واريانس بردباري را پيش بيني

کنند.

داد.

معيني کيا و همکاران ( )1399به طراحي و ارزيابي

اسماعيلي و صيدزاده ( )1396به بررسي رابطه بين

مدل فرهنگ نوآوري و مديريت مشارکتي با ميانجي

رضايت شغلي و عملکرد کارکنان با نقش ميانجي

گري عامل جو سازماني مثبت ميپردازد .نتايج تحليل

وفاداري سازماني در سازمان جهاد کشاورزي استان
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شغلي با خالقيت معلمان دوره ابتدايي را مورد بررسي

موالييان و اميري ( )139٨به تدوين معادله
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ايالم ميپردازد .نتايج مدل سازي معادالت ساختاري

قربانزاده و همكارانش ( )1394پژوهشي با عنوان

نشان داد که رضايت شغلي به طور مستقيم با ضريب

«تأثير ابعاد ساختاري بر عملكرد كاركنان :شـركت برق

مسير  ٥3صدم و به طور غيرمستقيم با نقش واسطهاي

منطقهاي خراسـان» انجام داده اند .نتايج تحليل دادهها

وفاداري سازماني با ضريب مسير  6٢صدم بر عملکرد

به روش مدل سازي معادات ساختاري نشان داد بعد

شغلي تاثير مثبت دارد .بعالوه ،رضايت شغلي با

ساختاري پيچيدگي بر عملكرد كاركنان در شركت

ضريب مسير  ٧4صدم بر وفاداري سازماني و وفاداري

مورد مطالعه تأثير منفي و معناداري دارد ،اما چهار بعد

سازماني نيز با ضريب مسير  ٧6صدم بر عملکرد شغلي

سـاختاري ديگر شـامل رسـميت ،تمركز ،تخصص

تاثير مثبت

دارد.

قلعهاي و همکاران ( )1396در تحقيقي جامع به

گرايي و يكپارچه سازي بر عملكرد كاركنان تأثير مثبت
و معناداري دارند.
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بررسي تأثير جو سازماني بر رفتار شهروندي سازماني

دانايي نسب و حافظي ( )1394تحقيقي با عنوان

معلمان با نقش ميانجي پاسخگويي فردي ميپردازند.

»ارزيابي تأثير جو سازماني بر انگيزه و عملكرد شـغلي

نتايج اين تحقيق نشان داد که جو سازماني بر

كاركنان اداره امور مالياتي اسـتان كهگيلويه و

پاسخگويي فردي معلمان و رفتار شهروندي سازماني

بويراحمد« انجام داده اند .نتايج بدسـت آمده در مدل

آنان اثر مستقيم مثبت و معناداري دارد .بنابراين ،مديران

رگرسـيون خطي در اين تحقيق به تفكيك بيانگر رابطه

و متصديان آموزش و پرورش با ايجاد يک جو مثبت و

معنادار و تاثير مثبت متغيرهاي مربوط به ابعاد

سازنده در مدارس ،بر پاسخگويي معلمان تأکيد

جوسازماني و رابطه معنادار و مثبت متغيرهاي انگيزش

ميکنند.

و عملكرد شغلي بوده است.

تقوي فرد و همکاران ( )1396ضمن بررسي تاثير

حسيني ( )1394به بررسي تاثير جو اخالقي

همزمان دو متغير جو سازماني و ويژگيهاي فردي بر

سازمان بر نوآوري و عملکرد سازماني با توجه به نقش

عملکرد سازمان ،نقش ميانجي فرايند خلق دانش

ميانجي جو نوآوري و تعهد سازماني ميپردازد .بر

سازماني نيز بررسي شده و از اين حيث داراي نوآوري

مبناي يافتههاي اين پژوهش جو اخالقي سازمان هم به

است .يافتهها نشان ميدهد که جو سازماني و

صورت مستقيم و هم اين که به صورت غيرمستقيم از

ويژگيهاي فردي تأثير مثبت و معناداري بر فرايند

طريق نقش ميانجي جو نوآوري و تعهد سازماني بر

خلق دانش داشته ،همچنين فرايند خلق دانش سازماني،

عملکرد سازمان تاثيرگذار است .همچنين جو اخالقي

به عنوان متغير ميانجي در تاثيرگذاري جو سازماني و

سازمان از طريق تاثير بر سطح نوآوري در سازمان نيز

ويژگيهاي فردي بر عملکرد سازمان ،نقش معنادار
دارد.

موجب افزايش عملکرد سازماني

ميشود.

نوروزي و همکاران ( )1394ضمن بررسي

چناري و موسوي ( )1395به ارائه يک مدل و

تأثيرگذاري سرمايه اجتماعي بر عملکرد سازماني ،به

بررسي تاثير جو سازماني بر عملکرد سازماني ادراک

ارزيابي رابطه غيرمستقيم جو سازماني بر عملکرد

شده با نقش ميانجي گرانه رضايت شغلي کارکنان

سازماني پرداخته اند .اين مطالعه با نمونهاي  13٢نفري

پرداخته اند .يافتههاي تحقيق نشان داد که دو بعد

از کارکنان شهرداري مناطق پنجگانه شهر رشت

فضاي مديريت منابع انساني (همکاري و ساختار) يک

صورت گرفته است .يافتههاي اين پژوهش نشان

اثر غير مستقيم (از طريق رضايت شغلي) و يک اثر

ميدهد که جو سازماني بهصورت مستقيم بر سرمايه

مستقيم بر روي عملکرد سازماني ادراک شده دارند.

اجتماعي و بهصورت غيرمستقيم بر عملکرد سازماني
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اثر مثبت و معنادار ميگذارد و سرمايه اجتماعي تأثير
مثبت و مستقيم بر عملکرد سازماني گذاشته

است.

فرضيه اصلي :ساختار سازماني از طريق جو سازماني
بر عملكرد كاركنان سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
حوزه ستادي تاثير دارد.

روش شناسي پژوهش
تحقيق حاضـر بر حسـب هدف كاربردي اسـت و

فرضيههاي فرعي:

از لحاظ نحوه گردآوري دادهها و ماهيت انجام آن،

 )1پيچيدگي به عنوان يکي از مولفههاي ساختار سازماني از

پژوهشـي توصـيفي از نوع همبسـتگي اسـت .جامعه

طريق جو سازماني بر عملکرد کارکنان در سازمان ثبت

آماري اين پژوهش را كليه كارشناسان و مديران

اسناد و امالک کشور حوزه ستادي تاثير دارد.

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور حوزه ستادي به
تعداد  ٨٠٠نفر تشـكيل ميدهند كه با اسـتفاده از
فرمول كوكران و به روش نمونه گيري تصـادفي تعداد
 ٢٥9نفر به عنوان نمونه در اين تحقيق مشاركت داده
سـنجش ابعاد سـاختار سـازماني از پرسـشـنامه رابينز
( ،)19٨٧براي سـنجش ابعاد جو سازماني از پرسشنامه

طريق جو سازماني برعملكرد كاركنان در سازمان ثبت
اسناد و امالک كشور حوزه ستادي تاثير دارد.
 )3تمركز به عنوان يكي از مولفههاي ساختار سازماني از
طريق جو سازماني برعملكرد كاركنان در سازمان ثبت
اسناد و امالک كشور حوزه ستادي تاثير دارد.

يافتههاي پزوهش

ليتوين و استرينجر ( )196٨و براي سنجش ابعاد

تحليل آمار توصـيفي به تفكيك ويژگيهاي

عملكرد شغلي از پرسـشـنامه هرسـي و گلداسـميت

جمعيت شـناختي شـامل جنسـيت ،ميزان تحصـيات،

( )٢٠٠3اسـتفاده شـد .روايي پرسـشـنامهها به روش

سـن و سـابقه كار انجام گرفت .نتايج تحليل در رابطه

محتوايي و پايايي آنها از طريق آزمون آلفاي كرونباخ

با جنسـيت نشـان داد كه  ٥٨/3درصـد از پاسـخ

تاييد شـده اسـت .ضـريب پايايي بدسـت آمده براي

دهندگان را كاركنان مرد و  41/٧درصـد باقيمانده را

پرسـشـنامه سـاختار سـازماني برابر با  ،٠/٨٨٧براي

كاركنان زن تشـكيل ميدادند .در رابطه با ميزان

پرسـشـنامه عملكرد شـغلي ٠/٨٢٠و براي پرسـشـنامه

تحصـيالت ٥٢/٥ ،درصـد داراي مدرك ليسـانس،

جو سـازماني برابر با ٠/96٠بوده اسـت كه نشـان

 19/٧دصـد داراي مدرك فوق ليسانس و باالتر1٧ ،

دهنده پايايي مناسـب هر سـه پرسـشـنامه ميباشـد.

درصد داراي مدرك فوق ديپلم و  1٠/٨درصد داراي

دادههاي گردآوري شـده در دو بخش توصـيفي و

مدرك ديپلم بودند .در رابطه با سـن پاسـخ دهندگان،

اسـتنباطي مورد تحليل قرار گرفتند .در بخش تحليل

 ٥3/٧درصـد در گروه سـني 3٠تا  4٠سـال٢4/3 ،

اسـتنباطي از تحليل عاملي تاييدي ،تحليل معادات

درصد در گروه سني 4٠تا  ٥٠سال 19/3 ،درصد در

ساختاري (تحليل مسير) و آزمون ميانگين يك جامعه

گروه سني زير  3٠سال و  ٢/٧درصـد نيز در گروه

(تي استيودنت) با كمك نرم افزار  SPSS21و ليزرل

سـني باالي ٥٠سـال قرار داشـتند .همچنين در رابطه

استفاده گرديد.

با سـابقه كار پاسـخ دهندگان نتايج نشان داد كه 33/٢

با توجه به اهدافي اين تحقيق دنبـال ميكنـد و

درصد از كاركنان داراي سابقه كار بين  16تا  ٢4سال،

براسـاس چهـارچوب نظري مطرح شـده ،فرضيههاي

 31/3درصـد داراي سـابقه كار بين ٨تا 16سـال،

اين پژوهش بشرح زير تدوين ميشوند:

٢4/٧درصـد داراي سـابقه كار زير  ٨سـال و 1٠/٨
درصد داراي سابقه كار باالي  ٢4سال هستند.
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شدند .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه بوده كه براي

 )٢رسميت به عنوان يكي از مولفههاي ساختار سازماني از
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 )1نتايج تحليل عاملي تاييدي

ضريب

عدد

متغير

ابعاد

استاندارد

معناداري

توانايي

٠/9٥

13/٢٨

انگيزش

٠/9٢

13/٠٢

حمايت سازماني

٠/٨9

1٢/٥4

شناخت شغلي

٠/٨4

1٠/9٨

اعتبار تصميمات

٠/٧٥

9/4٨

متغيرهاي تحقيق را نشان ميدهد .با توجه به نتايج

بازخور(ارزيابي)

٠/٨٧

11/3٧

تحليل عاملي تاييدي براي ابعاد ساختار سازماني که هر

سازگاري محيطي

٠/٧٢

9/11

سه بُعد رسميت ،پيچيدگي و تمرکز داراي ضريب

ساختارسازمان

٠/٨٧

1٢/٥٧

مسئوليت

٠/9٠

14/34

پاداش

٠/٨٢

1٢/٠٢

خطرپذيري

٠/٧9

11/44

صميميت

٠/9٢

14/9٠

ضريب استاندارد  0/94بيشترين همبستگي را با ساختار

استانداردها

٠/9٥

1٥/٢6

سازماني دارد .با توجه به نتايج تحليل عاملي تاييدي

تضادها

٠/91

14/٧٧

براي ابعاد عملکرد شغلي که هر  6مولفه توانايي،

هويت

٠/9٧

1٥/64

حمايت

٠/٨9

13/٢4

قبل از تحليل فرضيههاي تحقيق با تحليل معادالت
ساختاري (تحليل مسير) ،به منظور بررسي همبستگي
دروني متغيرها از تحليل عاملي تاييدي استفاده گرديد.
جدول شماره  1ضرايب استاندارد و اعداد معناداري

عملکرد

حاصله از تحليل عاملي تاييدي براي هر يک از

شغلي

بزرگتر از  0/3و عدد معناداري بزرگتر از  1/96هستند
ميتوان نتيجه گفت که هر سه بُعد بخوبي توانسته اند
تا متغير مربوطه را تبيين کنند و در اين ميان رسميت با
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انگيزش ،حمايت سازماني ،شناخت شغلي ،بازخور،
اعتبار تصميمات مديران و سازگاري محيطي داراي
ضريب بزرگتر از  0/3و عدد معناداري بزرگتر از 1/96
هستند ،ميتوان نتيجه گفت که هر  6مولفه به خوبي
توانسته اند متغير مربوطه را تبيين کنند و در اين ميان
توانايي با ضريب استاندارد  0/95بيشترين همبستگي را
با عملکرد شغلي دارد .با توجه به نتايج تحليل عاملي
تاييدي براي ابعاد جو سازماني که هر  9مولفه داراي
ضريب بزرگتر از  0/3و عدد معناداري بزرگتر از 1/96
هستند ،ميتوان نتيجه گفت که هر  9مولفه به خوبي
توانسته اند متغير مربوطه را تبيين کنند و در اين ميان
هويت با ضريب استاندارد  0/97بيشترين همبستگي را
با جو سازماني دارد.

ساختار
سازماني

 )٢آزمون فرضيههاي تحقيق با استفاده از معادالت
ساختاري (تحليل مسير)
فرضيه اصلي :ساختار سازماني از طريق جو
سازماني بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور حوزه ستادي تاثير دارد.
نمودار شماره ( )1مدل معادالت ساختاري مربوط
به فرضيه اصلي تحقيق را در حالت تخمين استاندارد
نشان ميدهد .با توجه به ضريب همبستگي بدست
آمده براي رابطه بين ساختار سازماني و جو سازماني
( )0/51و همچنين ضريب همبستگي بدست آمده براي
رابطه بين جو سازماني و عملکرد شغلي ()0/58
ضريب همبستگي غيرمستقيم بدست آمده براي رابطه
بين ساختار سازماني و عملکرد کارکنان (با نقش

جدول  :1نتايج تحليل عاملي تاييدي
متغير

جو سازماني

ضريب

عدد

ميانجي جو سازماني) برابر با  0/296و ضريب تعيين

استاندارد

معناداري

برابر با  0/087ميباشد .اين ضريب نشان ميدهد

رسميت

٠/94

11/9٢

ساختار سازماني به طور غيرمستقيم از طريق جو

پيچيدگي

٠/٨٧

9/34

سازماني حدود  8/7درصد از تغييرات عملکرد شغلي

تمرکز

٠/91

1٠/٢٢

را پيش بيني ميکند.

ابعاد
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نمودار :1مدل معادالت ساختاري فرضيه اصلي پژوهش (تحليل مسير) در حالت تخمين استاندارد
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نمودار  :2مدل معادالت ساختاري (تحليل مسير) فرضيه اصلي در حالت اعداد معناداري
نمودار شماره  2مدل معادالت ساختاري فرضيه
اصلي را در حالت اعداد معناداري نشان ميدهد .همان
گونه که مشاهده ميشود ،عدد معناداري بدست آمده

جدول  :2شاخصهاي برازش مدل
شاخص

شاخص

شاخص

RMSEA

GFI

AGFI

0.061

0.94

0.91

X2/df
2.50

براي رابطه بين ساختار سازماني و جو سازماني ()6/83
و همچنين رابطه بين جو سازماني و عملکرد شغلي

همان گونه که مشاهده ميشود ،شاخص

( )4/39بزرگتر از قدر مطلق  1/96ميباشد و بدين

 = 0.061<0.08و شاخصهاي  GFI = 0.94و

ترتيب فرضيه اصلي پژوهش در سطح اطمينان 95

 = 0.91که هر دو بزرگتر از  ٠.9ميباشند .بنابراين،

درصد تاييد ميگردد و ميتوان گفت که ساختار

تمامي شاخصها نشان دهنده برازش مناسب مدل

سازماني از طريق جو سازماني بر عملکرد کارکنان

است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور حوزه ستادي تاثير
دارد.
جدول شماره  ٢شاخصهاي برازش مدل معادالت
ساختاري مربوط به فرضيه اصلي را نشان ميدهد.

RMSEA
AGFI

نمودار شماره  3مدل معادالت ساختاري مربوط به
فرضيههاي فرعي پژوهش را در حالت تخمين
استاندارد و نمودار شماره  4در حالت اعداد معناداري
نشان ميدهد.
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نمودار  :3مدل معادالت ساختاري فرضيههاي فرعي پژوهش (تحليل مسير) در حالت تخمين استاندارد
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نمودار  :4مدل معادالت ساختاري فرضيههاي فرعي پژوهش (تحليل مسير) در حالت اعداد معناداري
جدول  :3شاخصهاي برازش مدل
شاخص

شاخص

شاخص

RMSEA

GFI

AGFI

0.056

0.93

0.91

هر دو بزرگتر از  ٠.9ميباشند .بنابراين ،تمامي

X2/df
2.83

شاخصها نشان دهنده برازش مناسب مدل است.

فرضيه فرعي اول :پيچيدگي به عنوان يکي از
مولفههاي ساختار سازماني از طريق جو سازماني بر

جدول  :3شاخصهاي برازش مدل معادالت
ساختاري مربوط به فرضيههاي فرعي را نشان ميدهد.

عملکرد کارکنان در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ستادي تاثير دارد.

= RMSEA

با توجه به ضريب همبستگي بدست آمده (نمودار

 0.056<0.08و شاخصهاي  GFI = 0.93و  AGFI = 0.91که

 )3براي رابطه بين پيچيدگي و جو سازماني ( )0/32و

همان گونه که مشاهده ميشود ،شاخص
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همچنين ضريب همبستگي بدست آمده براي رابطه بين

که مشاهده ميشود ،عدد معناداري بدست آمده براي

جو سازماني و عملکرد شغلي ( )0/58ضريب

رابطه بين رسميت و جو سازماني ( )6/85و همچنين

همبستگي غيرمستقيم بدست آمده براي رابطه بين

رابطه بين جو سازماني و عملکرد شغلي ()4/39

پيچيدگيو عملکرد کارکنان (با نقش ميانجي جو

بزرگتر از قدر مطلق  1/96ميباشد و بدين ترتيب

سازماني) برابر با  0/185و ضريب تعيين برابر با

فرضيه فرعي دوم پژوهش در سطح اطمينان  95درصد

 0/034ميباشد .اين ضريب نشان ميدهد که پيچيدگي

تاييد ميگردد و ميتوان گفت که رسميت از طريق جو

به طور غيرمستقيم از طريق جو سازماني حدود 3/4

سازماني بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد و

درصد از تغييرات عملکرد شغلي را پيش بيني ميکند.

امالک کشور حوزه ستادي تاثير دارد.

نمودار  4مدل معادالت ساختاري فرضيههاي فرعي

فرضيه فرعي سوم :تمرکز به عنوان يکي از

را در حالت اعداد معناداري نشان ميدهد .همان گونه

مولفههاي ساختار سازماني از طريق جو سازماني بر

که مشاهده ميشود ،عدد معناداري بدست آمده براي

عملکرد کارکنان در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

رابطه بين پيچيدگي و جو سازماني ( )4/92و همچنين

حوزه ستادي تاثير دارد.

بزرگتر از قدر مطلق  1/96ميباشد و بدين ترتيب

(نمودار )3براي رابطه بين تمرکز و جو سازماني

فرضيه فرعي اول پژوهش در سطح اطمينان  95درصد

( )-0/39و همچنين ضريب همبستگي بدست آمده

تاييد ميگردد و ميتوان گفت که پيچيدگي از طريق

براي رابطه بين جو سازماني و عملکرد شغلي()0/58

جو سازماني بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد و

ضريب همبستگي غيرمستقيم بدست آمده براي رابطه

امالک کشور حوزه ستادي تاثير دارد.

بين تمرکز و عملکرد کارکنان (با نقش ميانجي جو

فرضيه فرعي دوم :رسميت به عنوان يکي از

سازماني) برابر با  -0/226و ضريب تعيين برابر با

مولفههاي ساختار سازماني از طريق جو سازماني بر

0/051مي باشد .اين ضريب نشان ميدهد که تمرکز به

عملکرد کارکنان در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طور غيرمستقيم از طريق جو سازماني نزديک به 5

حوزه ستادي تاثير دارد.

درصد از تغييرات عملکرد شغلي را پيش بيني ميکند.

با توجه به ضريب همبستگي بدست آمده (نمودار
 )3براي رابطه بين رسميتو جو سازماني ( )0/48و

منفي بودن ضريب همبستگي حاکي از تاثير منفي
تمرکز بر ساختار سازماني است.

همچنين ضريب همبستگي بدست آمده براي رابطه بين

نمودار  4مدل معادالت ساختاري فرضيههاي فرعي

جو سازماني و عملکرد شغلي ( )0/58ضريب

را در حالت اعداد معناداري نشان ميدهد .همان گونه

همبستگي غيرمستقيم بدست آمده براي رابطه بين

که مشاهده ميشود ،عدد معناداري بدست آمده براي

رسميت و عملکرد کارکنان (با نقش ميانجي جو

رابطه بين تمرکز و جو سازماني ( )-5/18و همچنين

سازماني) برابر با  0/278و ضريب تعيين برابر با

رابطه بين جو سازماني و عملکرد شغلي () 4/39

 0/077ميباشد .اين ضريب نشان ميدهد که رسميت

بزرگتر از قدر مطلق  1/96است و بدين ترتيب فرضيه

به طور غيرمستقيم با جو سازماني ،حدود  7/7درصد از

فرعي سوم پژوهش در سطح اطمينان  95درصد تاييد

تغييرات عملکرد شغلي را پيش بيني ميکند.

ميگردد و ميتوان گفت که تمرکز از طريق جو

نمودار  4مدل معادالت ساختاري فرضيههاي فرعي
را در حالت اعداد معناداري نشان ميدهد .همان گونه

سازماني بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور حوزه ستادي تاثير دارد.
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رابطه بين جو سازماني و عملکرد شغلي ()4/39

با توجه به ضريب همبستگي بدست آمده
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نتيجه گيري و پيشنهادها
حاضر به بررسي تاثير ساختار سازماني بر عملكرد
شغلي كاركنان از طريق جو سـازماني پرداخت .نتايج

 مديران از طريق واگذاري اختيار و مسئوليت بهکارکنان و حمايت آنان زمينه مناسبي براي استفاده
از ظرفيت و توانمندي کارکنان فراهم نمايند.

اين تحقيق نشـان داد كه جو سـازماني تاثير معناداري

 -با غني سازي شغلي و تنوع بخشي و هويت بخشي

بر عملكرد شـغلي كـاركنـان دارد .اين نتـايج بـا

به فعاليتهاي شغلي کارکنان در جهت افزايش

يـافتـههاي تحقيق جيگـاجوتي ( ،)٢٠1٥سـيامـت و

انگيزش کارکنان تالش شود.

همكاران ( ،)٢٠13پيوتر ( ،)٢٠1٠ليتمن ( ،)٢٠٠٧براتي

 -در جهت ارتقاي شايستگي و مهارتهاي کارکنان

احمدآبادي و همكاران ( ،)13٨9عباسـي و همكاران

دورههاي آموزشي الزم برگزار شود و اثربخشي اين

( ،)139٢دانايي نسـب و حافظي ( )1394و آل

دورهها (اثر آموزشي بر مهارتهاي شغلي کارکنان)

سـعيدي ( )1391مطابقت دارد .همچنين نتايج اين

مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.

تحقيق بر تاثير مسـتقيم و معنادار سـاختار سـازماني بر
جو سـازماني و تاثير غيرمسـتقيم و معنادار سـاختار
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سـازماني بر عملكرد شـغلي دالت داشـت .اين نتايج
با يافتههاي تحقيق برنـارد و همكـاران ( ،)٢٠٠٠كسـلر
( )٢٠٠٧و قربـان زاده و همكـاران ( )1394مطابقت
دارد.
با توجه به يافتههاي تحقيق بهبود وضعيت ساختار
سازماني و همچنين بهبود وضعيت جو سـازماني در
جامعه مورد مطالعه به ارتقاي عملكرد شـغلي كاركنان
منجر خواهد شـد .از اين رو ،پيشـنهادهايي براي
ارتقاي عملكرد شـغلي كاركنان جامعه هدف با بهبود
وضعيت جو سازماني و ساختار سازماني به تفكيك
فرضيههاي تحقيق ارائه ميشود.

پيشنهادهاي مرتبط با فرضيه فرعي اول:
يافتههاي حاصـل از فرضـيه فرعي اول پژوهش
حاكي از تاثير مثبت و معناداري پيچيدگي بر عملكرد
شغلي كاركنان از طريق جو سازماني بود .براساس اين
نتايج افزايش پيچيدگي ساختار سازماني در كنار بهبود
جو سازماني باعث ارتقاي عملكرد شغلي كاركنان
خواهد شد .بنابراين ،در اين راستا پيشنهاد ميشود:
 با بكارگيري فناوريهاي اطاعاتي در سـازمان(سـيسـتمهاي اطاعاتي) در جهت سـاده سازي
انجام امور و فرآيندهاي سازمان تالش شود.

پيشنهادهاي مرتبط با فرضيه فرعي دوم:
يافتههاي حاصل از فرضيه فرعي دوم پژوهش
حاکي از تاثير مثبت و معناداري رسميت بر عملکرد
شغلي کارکنان از طريق جو سازماني بود .براساس اين
نتايج ،افزايش رسميت ساختار سازماني در کنار بهبود
جو سازماني باعث ارتقاي عملکرد شغلي کارکنان
خواهد شد .لذا ،در اين راستا پيشنهاد ميشود:
 با استاندارد سازي انجام کارها در جهت کاهشمدت زمان انجام فعاليتها تالش شود.
 با حذف قوانين و مقررات زائد و تشريفاتي و يا بااصالح و بازنگري آنها در جهت کاهش
بوروکراسي اداري (کاغذبازي ها) و مهار آن تالش
شود.
 به منظور افزايش مسئوليت پذيري و پاسخگوييکارکنان بر اساس وظايف شغلي شان ،الزم است تا
شرح شغلي براي تمامي مشاغل سازمان تدوين و
مصوب شود .در حال حاضر برخي از مشاغل فاقد
شرح شغلي هستند و شرح شغلي تهيه شده براي
برخي از مشاغل نيز هنوز به تصويب نرسيده است.
 آيين نامه و يا بخشنامه هايي براي حمايت ازخالقيت و نوآوري کارکنان و تشويق کارکنان براي
طرح ايدههاي جديد تدوين و اجرا شود.
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پيشنهادهاي مرتبط با فرضيه فرعي سوم:
يافتههاي حاصل از فرضيه فرعي سوم پژوهش

سازماني در بين معلمان .پويش در آموزش علوم
تربيتي و مشاوره ،شماره  ،13صص.19-36 .

حاکي از تاثير منفي و معنادار تمرکز بر عملکرد شغلي

اسماعيلي ،م ،.و صيدزاده ،ح .)1396( .تاثير رضايت

کارکنان از طريق جو سازماني بود .براساس اين نتايج،

شغلي بر عملکرد با نقش ميانجي وفاداري سازماني.

کاهش تمرکز ساختار سازماني در کنار بهبود جو

مطالعات مديريت بهبود و تحول ،دوره  ،٢٥شماره

سازماني باعث ارتقاي عملکرد شغلي کارکنان خواهد

 ،٨3صص.٥1-٨3 .

شد .بنابراين ،در اين راستا پيشنهاد ميشود:
 -با واگذاري اختيار تصميم گيري به سطوح پايين

الواني ،م .)1399( .مديريت عمومي .چاپ پنجاه و
هفتم ،تهران :نشر ني.

 -مديران با مشارکت دادن کارکنان در تصميمگيريها

( .)1393بررسي رابطه کيفيت زندگي کاري با

و برنامهريزي ها ،ضمن ايجاد فضاي حمايتي،

يادگيري سازماني در ميان کارکنان دانشگاه اروميه.

کارکنان را براي تصدي پستهاي باالتر آماده

فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي ،دوره ،8

سازند .بعالوه ،از اين طريق ميتوان به اجراي

شماره  ،2صص.9-26 .

برنامههاي جانشين پروري و همتاسازي در سازمان
کمک کرد.
 مديران از طريق اعطاي استقالل و آزادي عمل بهکارکنان ضمن افزايش قابليت ريسک پذيري آنها و

براتي احمدآبادي ،ه .)1388( .رابطه بين جو سازماني
و وجدان کاري با عملکرد شغلي ،فصلنامه
روانشناسي کاربردي .سال چهارم ،شماره ،13
صص.14-22 .

ترغيب خالقيت و نوآوري ،امکان واکنش مناسب

تقوي فرد ،م ،.رضايي نور ،جو ،سيف الهي ،م،.

به تغييرات و تقاضاي محيطي را در کارکنان ايجاد

آقاخاني ،ن .)1396( .تأثير ويژگيهاي فردي

کنند.

کارکنان و جو سازماني بر عملکرد سازمان با در

 -با استفاده از سبکهاي رهبري حمايتي و مشارکتي

نظر گرفتن نقش واسطهاي فرايند خلق دانش

مديران حس مسئوليت پذيري و پاسخگويي را به

سازماني (مورد مطالعه :شرکت پاکسان (سهامي

کارکنان منتقل نمايند.

عام)) .مديريت مهندسي و رايانش نرم ،دوره ،3

 با کاهش فرآيندهاي تصميم گيري و کاهش سطوحاتخاذ تصميم در سازمان از بوروکراسي کسل کننده
و مهارنشدني اجتناب شود.

شماره  ،1شماره پياپي  ،4صص.13٥-1٥٥ .
حسيني ،ع .)1394( .بررسي تاثير جو اخالقي سازمان
بر نوآوري و عملکرد سازماني با توجه به نقش
ميانجي جو نوآوري و تعهد سازماني .دانشگاه آزاد

منابع و مآخذ

اسالمي واحد يزد ،دانشکده اقتصاد و حسابداري،

آل سعيدي ،هـ.)1391( .بررسي رابطه بين عملکرد

پايان نامه کارشناسي ارشد.

مديران آموزشي ،جو سازماني با رضايت شغلي

جمشيديان ،م.ا ،.و جمشيديان ،ز .)14٠٠( .تاثير

دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان ،دانشگاه

اقدامات مديريت منابع انساني بر نتايج منابع انساني

تربيت دبير شهيد رجايي ،دانشکده علوم انساني.

با تاکيد بر نقش ميانجي جو سازماني در اداره کل

اسدي ،م .و شکوري ،ز .)1399( .رابطه ابعاد کيفيت

راه و شهرسازي استان مرکزي .نخبگان علوم و

زندگي کاري و جو سازماني با رفتار شهروندي

مهندسي ،شماره  ،٢٨صص.٨4-9٥ .
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سازمان در جهت توانمندسازي کارکنان اقدام شود.

امراهي ،ا ،.قالوندي ،ح ،.سيد عباس زاده ،م.م.

 / 1٠4اشرف جبلی -حميد اکبری

چناري ،و ،.موسوي ،س.ع .)139٥( .بررسي اثر جو

قربان زاده ،م ،.پورسليمي ،م ،.و ايرانلو ،ف.)1394( .

سازماني بر عملکرد سازماني ادراک شده با نقش

تأثير ابعاد ساختاري بر عملکرد کارکنان :شرکت

ميانجي گري رضايت شغلي .فصلنامه پژوهشهاي

برق منطقهاي خراسان ،اولين کنفرانس ملي مديريت

جديد در مديريت و حسابداري .دوره  ،3شماره

دولتي ايران ،تهران.

 ،1٥صص.٥٨-69 .
حيدري زاده ،ز .)1399( .نقش جو سازماني در رابطه
اخالق کار اسالمي با رفتارهاي انحرافي در محل
کار و کيفيت خدمات .مديريت اسالمي ،شماره
 ،11٢صص.1٧1-193 .

قريب ،ا .)139٥( .بررسي عوامل موثر در افزايش
بهرهوري نيروي انساني ،دومين کنفرانس بين
المللي مهندسي صنايع و مديريت ،تهران.
کوهي ،کمال .)1399( .تبيين تأثير سرمايه اجتماعي،
سرمايه روانشناختي ،جو سازماني و سابقۀ شغلي

سال هشتم /شماره شانزدهم /پائيز و زمستان 1396

دانايي نسب ،م ،.و حافظي ،ش .)1394( .ارزيابي تأثير

بر فرسودگي شغلي مورد مطالعه :اعضاي هيئت

جو سازماني بر انگيزه و عملکرد شغلي کارکنان

علمي دانشگاه تبريز .جامعه شناسي کاربردي ،دوره

اداره امور مالياتي استان کهگيلويه و بويراحمد طي

 ،31شماره  ،٢شماره پياپي  ،٧٨صص.٧٧-94 .

سالهاي  ،1393-1394کنفرانس بين المللي

معيني کيا ،م ،.زاهد بابالن ،ع ،.خالقي خواه ،ع.

پژوهش در مهندسي ،علوم و تکنولوژي ،استانبول،

( .)1399مدلسازي روابط فرهنگ نوآوري و

ترکيه.

مديريت مشارکتي با ميانجي گري جو سازماني

درويشي ،ص ،.ميرزاخاني ،ع .)139٧( .تأثير ساختار
سازماني بر اثربخشي کارکنان پليس با نقش ميانجي

مثبت .نوآوريهاي مديريت آموزشي ،شماره ،6٠
صص.٨3-9٧ .

اعتماد سازماني .فصلنامه مديريت منابع در نيروي

موالييان ،ر ،.اميري ،ح .)139٨( .تدوين معادله

انتظامي ،شماره  ،٢4شماره پياپي  ،٢4صص-٢٥٨ .

ساختاري تعهد سازماني با عملکرد شغلي با

.٢3٧

ميانجيگري جو سازماني در کارکنان .پيشرفتهاي

دژانگاه ،ک ،.سيفي مرادي ،م .)1397( .بررسي تاثير
مولفههاي سيستم مديريت داراييهاي فيزيکي بر
افزايش بهرهوري .هفتمين کنفرانس بين المللي
نفت ،گاز ،پااليش و پتروشيمي ،تهران.

نوين در روانشناسي ،علوم تربيتي و آموزش و
پرورش ،سال دوم ،شماره  ،20صص.45-56 .
نوروزي ،ح ،.کاملي ،ع ،.بيگي ،ر ،مهذبي ،م.)1394( .
بررسي تأثير جو سازماني بر عملکرد سازماني

رجبلو ،ا .)1399( .رابطه بين جو سازماني و رضايت

کارکنان از طريق سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه:

شغلي با خالقيت معلمان دوره ابتدايي شهرستان

کارکنان شهرداري مناطق پنج گانه شهر رشت.

راميان .مطالعات روانشناسي و علوم تربيتي ،شماره

مجله علمي مديريت سرمايه اجتماعي ،ئوره ،٢

 ،٥6صص.1٠3-1٢٢ .

شماره  ،1شماره پياپي  ،1صص.13٧-1٥4 .

رضائيان ،علي .)1394(.مباني مديريت رفتار سازماني،
چاپ پانزدهم ،تهران :انتشارات سمت.
عباسي ،ا ،.عبدشريفي ،ف ،.و هاشمي ،م.)1392( .
بررسي رابطه جو سازماني با عملکرد شغلي مديران
مدارس شهرستان المرد ،دومين همايش ملي علوم
مديريت نوين ،گرگان.
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