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 میزان تاثیر جو سازمانی دانشگاه بر میزان شادمانی بررسی 

  کارکنان و سرزندگی

 (پیام نور نقدهدانشگاه )مطالعه موردی 

 

 

 فرزانه طالیی، محرمعلی خدابنده، زاهد احمدزاده 

 

 

در تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین جو سازمانی با شادمانی و سرر زنرد ی   : چکیده 

 کارکنران نفرر از   64حاضر  بود؛ نمونه پژوهشی انجام شد. روش توصیفی همبستگی نکارکنا

را شامل بود که از طریق نمونه  یری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای انردازه  یرری   

(، پرسشررنامه شررادمانی وکسررفورد و OCDQهررا، از سرره پرسشررنامه جررو سررازمانی )متغیر

 /087اده شد و ضریب پایانی پرسشنامه ها به ترتیرب پرسشنامه سر زند ی دسی وریان استف

دو سرط  ومرار توصریفی و اسرتنباطی     بر وورد شد. تجزیه و تحلیل داده هرا در  / 84؛  /19 ،

برین جرو سرازمانی برا میرزان       P< 7.70این تحقیق نشان داد که در سرط   انجام شد. نتایج

و برین شرادمانی و    انکارکنر ، برین جرو سرازمانی برا میرزان سرر زنرد ی        کارکنانشادمانی 

جوسرازمانی حراکد در   اعضاء هیئت علمری رابطره متبرت و معنرادار وجرود دارد.       سرزند ی

 دانشگاه بر میزان شادمانی و سرزند ی کارکنان تاثیر دارد.

 کارکنانجو سازمانی ، شادمانی ، سرزند ی ،  کلید واژه ها:

 

 بیان مسئله     

اینک بیش از هر زمان دیگر ، در نظام وموزش عالی به یک محیط کار سازمان یافته ، پویا و بانشاط نیازمند هسرتید .  

اننرد  محیطی که در ون همه نیازهای انسان شناسایی شود ، فضایی ورام بخش و نسبتاً وزاد داشته باشرد ترا افرراد بتو   

جوی سالد که زمینه دست یابی به نیازهای فرد را مهیرا  بدون موانع سخت و درهد شکننده به فعالیت مشغول شوند. 

 (. 6076کند و در او نوعی امید ، شادی و احساس خوشبختی به وجود وورد )میرکمالی، 

د و برر رفترار افرراد ون سرازمان     جو سازمانی ویژ یهای درونی است که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز می کن

بهره  یری از پرسشنامه توصریفی جرو    (. هالپین در بررسی جو سازمانی، با¹،6070ناثیر می  ذارد ) هالپین و کرافت

، به هشت ویژ ی در این زمینه اشاره کرده ، که چهار ویژ ی را به رفتار معلمان یرا اسراتید و    ²(OCDQسازمانی ) 

 ر مدیران نسبت داده است.را به رفتا چهار ویژ ی

 آموزشی  کارکنان خصوصیات رفتار 

: به احساس کادر وموزشی درباره جوی  فته می شود که در ون مدیر کارهای پر مشرغله،   ³ممانعت یا بازدارند ی -6

ی امور مانع و مزاحد فعالیرت اصرلی ونهرا یعنر     دست و پا  یر و غیر ضروری را به کادر وموزشی تحمیل می کند، این

 تدریس می شود.
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                                                          __________________________ 
 

میان کادر وموزشی اطالق مری شرود. رفتارهرایی کره      : به روابط  رم و دوستانه، اجتماعی و خوشایند ¹صمیمیت -2

همچنین اجتماع و بهد پیوستن کرادر وموزشری را نشران     ارتباط و اهانه و دوستانه اعضاء هیئت علمی را با یکدیگر و

 .نیازهای اجتماعی را بیان می کند می دهد . این بعد ارضاء

از کار با یکردیگر لرذم مری برنرد و نسربت بره        کارکنان: به وضعیتی اطالق می شود که در ون  ²روحیه یا نشاط -7

 فتخار می کنند.همکاران  و دانشجویان احساس تعهد کرده و به سازمان خود ا

: تمایل کادر وموزشی به مشارکت نکردن در امور دانشکده است که به ون بری ییردی یرا فقردان     ³فقدان جوشش -6

 تعهد نیز  فته می شود.

 

 خصوصیات رفتار مدیران  

رام یا سرپرستی نزدیک: این بعد، رفتار دستوری و ومرانه مدیر را نشان می دهد. مردیران دسرتو   6تاکید بر تولید -6

 زیادی صادر کرده و فعالیتهای افراد را از نزدیک به طور مداوم کنترل می کنند.

به رفتار غیر شخصی و رسمی مدیر اشاره دارد . مدیراز کارکنان فاصله مری  یررد و    :0کناره جویی یا حفظ فاصله -2

 عالیه مند است که یوانین و مقررام حاکد بر جو سازمان باشد . 

بعد به رفتار دوستانه و  رم مدیر نسبت داده می شود . مردیری کره دوسرت دارد بره شریوه هرای        : این 4مراعام -0

 انسانی با کارکنان خود رفتار کند.  

: این بعد به رفتار پویای مدیر اشاره دارد؛ مدیر از طریق نمونه یررار دادن خرود، سرعی در ایجراد      0نفوذ با اعتماد -6

 ( .  6006( و )سیلور ، 6076انگیزه در کارکنان دارد )کدیور، 

شاخص های جو سازمانی است که در پژوهش حاضر ارتباط ونها برا شرادمانی و سررزند ی بررسری     ابعاد تعریف شده 

 شده است .

  

( د رتحقیقام خود پیرامون جو مدارس بیان می دارند که مدارس با جو باز نسبت به مردارس  6070هاپین و کرافت) 

 .اجتماعی و و اه هستند ، یتری دارند این مدیران اعتماد به نفس بیشتری دارند و با نشاطبا جو بسته مدیران یو

( نیز معتقد هستند که ایجاد جو وفضایی متبت، نه تنها فراهد سازی محیطی پویا و متنروع را  6007) ¹داوی و بیسی

اط انگیز و شاد از اهمیت اساسی شامل نیست، بلکه  توسعه نگرشهای متبت و عالیه مندی به یاد یری در فضایی نش

 برخوردار است.

( هد بر این مطلب تاکید دارد که یک فرهنگ و جو متبت فضایی لذم بخرش، پویرا وشراد    2444و همگاران) ²درپاک

خلق میکند و این  ونه محیط کاری بر نگرش واعمال معلمان و دانرش ومروزان و سرایر کارکنران تراثیر متبرت دارد.       

( هد نشان می دهد که شکل افسرد ی و ناشاد بودن افراد در شغل تا حدی زیادی 6000) ³لیترتحقیقام ماسکیچ و 

به شرایط محیط کار مربوط است. ونها به این نتیجه رسیدند که ویتی در محیط کار به وجهه انسانی کار توجه نشرود  

روحی دچارشده و در نتیجره  از شرغل    یا از هر فرد بازده های بیشتر از توان مورد انتظار باشد، اشخاص به فرسود ی

 کارکنان در محیط کار موثر است: نکته اساسی تاکید کردند که در شادی 7خود ناراضی می شوند ونها به 
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 نظام ارزشی -7عادالنه بودن محیط کار،  -9حقوق ، 6کار  روهی،  0کنترل و نظارم،  -2حجد کار،  -6

نکردن افراد به یکدیگر را در سازمان نشانه های جوی مسرموم مری دانرد    ( نیز بسته بودن و اعتماد 6076میرکمالی )

که وسیب پذیری عاطفی، اجتماعی و روانی در ون بسیار است. در چنین جوی به مرور زمران خسرتگی، افسررد ی و    

 فرسود ی شغلی در میان کارکنان رواج یافته و شادی و نشاط ار میان ونها رخت بر می بندد.

  -6(، در خصوص شادمانی حاکی از ون است که شرادمانی از سره جرزء تشرکیل مری شرود:       6079)مطالعام ویزنگ 

 هیجانام متبت یا وجود عواطف متبت فراوان

 رضایت از کل زند ی -0عواطف منفی فقدان نسبی  -2

 

سان نیز از دو نوع شادی نام می برند . نوعی از ون  از رهگذر شرایط محسوس زند ی همچرون  عده ای از روانشنا     

زنا شویی ، تحصیل ، شغل ، وسایش و به طور کلی امکانام مالی و رفاهی حاصل مری شرود کره بره ون وجره عینری       

ون به شرادمانی ذهنری یرا     که ازشادمانی می  ویند و نوع دیگر متاثر از حاالم درونی و ادارکام شخصی متاثر است 

احساس شادمانی تعبیر می شود . شواهد موجود  ویای ون است که احساس شادمانی مولد انرریی ، شرور ، نشراط ،    

حرکت ، و پویایی است و همچنین سپری می تواند ودمی را در برابرر اسرترس هرا و مشرکالم محافظرت و سرالمتی       

 ( .  6069ران  ، جسمی و روانی او را تضمین کند )حقیقی و همکا

تحقیقام نشان می دهد که شادی صرفنظر از چگونگی کسب ون می تواند سالمتی جسمانی را بهبود بخشد . افرادی 

که شاد هستند احساس امنیت بیشتر می کنند ، وسانتر تصمید می  یرند . روحیه مشارکتی بیشتری دارند و نسبت 

ار رضایت می کنند و بیشتر راغب هستند که به دیگران کمک کننرد  به کسانی که با ونها زند ی می کنند بیشتر اظه

(. تمایل به پیوستن به دیگران و کوشش برای رفاه ونها دو متغیری است که برا شرادمانی همبسرتگی    2446، ¹) مایرز 

منرد   متبت دارد . دانشمندان کشف کردند افرادی که فاید چنین امیالی هستند ، از سالمتی  کامرل و شرادابی بهرره   

 ( .  2446،  ²نیستند ) ادینگتون و شومن 

احساس سرزند  ی نیز نوعی تجربه خاص روانشناختی است که در این تجربره افرراد در خرود حرس شرور زنرد ی و       

(. به اعتقاد رایان و فردریک سرزند ی انریی نشام  رفتره از خرود فررد    6007، ³روحیه می کنند ) رایان و فردریک 

نابع درونی ، و نه تهدید اشخاص در محیط ، نشام می  یرد . به عبارم دیگر سرزند ی احساس است این انریی از م

 (.  2440،  6سرزنده بودن ، نه تحریک و نه اجبار به انجام دادن ون ، است )بوستیک 

ییرت  به هر میزان که افراد کمتر دچارتعارض باشند از سازکار سرکوب رهایی یافته و بیشتر احساس سررزند ی ، خال 

ایی کره بره   ( . در حقیقت موفقیت فرد در کارهر 6006خود شکوفایی و انریی در ونها بیشتر است ) رایان و همکاران ،

 صورم خودکار تنظید شده است.

                                                                                

و هدایت می شود بیشتر افزایش سرزند ی را باعر   مری شرود بره      به کارهایی که فرد از خارج کنترلاست ، نسبت 

عبارم دیگر ویتی فرد کاری را به طور خودجوش انجام دهد نه تنها احساس خستگی و ناامیردی بره او دسرت نمری     

 ( .  6007انریی و نیروی او افزایش یافته است ) رایان و فردریک ، دهد ، بلکه احساس می کند 
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تا با بررسی رابطه جو سازمانی و شاخص های ون با دو عامل شادمانی و سرزند ی به پرسرش  این پژوهش می کوشد 

جو سازمانی در جهت افزایش هر چه بیشرتر شرادی ، سررزند ی و     های زیر پاسخ  فته و راهکارهایی را برای بهبود 

 ی در دانشگاه ها را بهبود بخشد .  ایجاد انگیزه در اعضاء هیئت علمی دانشگاه ارائه دهد ودر نتیجه کارایی و اثر بخش

 

 پرسش های پژوهش : 

 ان ارتباط معنادار وجود دارد ؟   کارکنانویا بین جو سازمانی دانشگاه با میزان شادمانی  .9

 ان ارتباط معنادار وجود دارد  کارکنانویا بین جو سازمانی دانشگاه با میزان شادمانی  . 2

راعام ، روحیه ، فقدان جوشش ، صمیمیت ، سرپرستی نزدیک ، بازدارنرد ی ،  مویا بین شاخصهای جو سازمانی )  .7

 ارتباط معنادار وجود دارد ؟   کارکناناعتماد و کناره  یری ( با شادمانی 

. ویا بین شاخصهای جو سازمانی ) مراعام ، روحیه فقدان جوشش ، صمیمیت ، سرپرسرتی نزدیرک  بازدارنرد ی ،    6

 ارتباط معنادار وجود دارد؟  کارکناناعتماد و کناره  یری ( با سرزند ی 

 ارتباط معنادار وجود دارد ؟   کارکنانویا بین میزان شادمانی  و سرزند ی .9

 

 روش پژوهش  

اسرت ،   کارکنران ر  رفتن هدف پژوهش که بررسی رابطه بین جو سازمانی دانشگاه با شرادمانی و سررزند ی   با در نظ

 روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود .  

نفر بودند . روش نمونره  یرری    17بود که بالغ بر   16-10در سال تحصیلی  کارکنانوماری این پژوهش کلیه جامعه 

 بود . ¹نفر 64ی بود  . حجد نمونه انتخابی در این پزوهش در پژوهش تصادفی طبقه ا

 ابزارهای پژوهش

( هرالپین و کرافرت، پرسشرنامه  شرادمانی وکسرفورد و      OCDQدر این پرژوهش از سره پرسشرنامه جرو سرازمانی)     

« ³خالفرای کرونبرا  » ابزارهای پرژوهش از روش    ²پرسشنامه سرزند ی دسی و رایان استفاده شد. برای بروورد پایایی

   استفاده شد.

 یافته های پژوهش

سوال پژوهشی اول: ویا بین جو سازمانی دانشگاه با میزان شادمانی اعضاء هیئت علمی ون ارتباط معنادار وجود دارد؟ 

برای تعیین رابطه بین جو سازمانی با شادمانی اعضاء هیئت علمی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شرده اسرت.   

است و سط  معنا داری  r=  609/4بین جو سازمانی با شادمانی ن می دهد، ضریب همبستگی نشا 2داده های جدول

است . از ضریب همبستگی به دست ومده  چنین استنباط می شود که جو سازمانی برا شرادمانی در یرک     442/4ون 

هیئرت علمری   ء جهت حرکت می کنند . بدین معنی که هر چه جو بازتر یا مطلوب ترر باشرد میرزان شرادمانی اعضرا     

 افزایش می یابد و برعکس.
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 : ضریب همبستگی بین جو سازمانی با شادمانی2جدول 

 شادمانی 

 r = 4/609 جو سازمانی

p =4/442 

n = 94 

 

سوال پژوهشی دوم: ویا بین جو سازمانی دانشگاه با میزان سرزند ی اعضاء هیئرت علمری ون ارتبراط معنرادار وجرود      

دارد؟ برای تعیین رابطه بین جو سازمانی با سرزند ی اعضاء هیئت علمی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شرد.  

  همبستگی بین جو سازمانی با سرزند ینشان می دهد ، ضریب  0داده های جدول 

04/4 = r   است . از ضزیب همبستگی به دست ومده چنین استنباط می شود کره   426/4است و سط  معناداری ون

جو سازمانی با سرزند ی در یک جهت حرکت می کنند . بدین معنی که هر چه جو بازتر و مطلوب ترر باشرد میرزان    

 .ر عکس ا بش می یابد و یسرزند ی اعضاء هیئت علمی افزای

 

 : ضریب همبستگی جو سازمانی با سر زندگی7جدول 

 سرزند ی 

 r = 4/060 جو سازمانی

=4/426 p 

n = 94 

 

 

سوال پژوهشی سوم : ویا بین شاخص های جو سازمانی ) مراعام ، روحیه ، فقدان جوشش ، صرمیمیت ، سرپرسرتی   

 با شادمانی اعضاء هیئت علمی ون ارتباط معنادار وجود دارد؟  نزدیک ، بازدارند ی ، اعتماد ، کناره  یری (

برای تعیین رابطه بین شاخص های جو سازمانی برا شرادمانی اعضراء هیئرت علمری از ضرریب همبسرتگی پیرسرون          

ارائره   9و  6اسهای جو سازمانی با نمره کل شادمانی در جردول  ی، مق هدچند متغیر خراستفاده شد . نتایج ر رسیون 

نشان می دهد که تنها رابطه شاخص های صمیمیت و اعتماد با شادمانی رابطره متبرت و معنرا     6. جدول است شده 

نشان می دهد که ارتباط بین ابعاد مراعام ، روحیه ، فقدان جوشش ، سرپرسرتی نزدیرک ،    9می باشد و جدول  دار 

 بازدارند ی ، و کناره  یری با شادمانی معنادار نیست . 

 

 ر رسیون چند متغیره ارتباط بین ابعاد جو سازمانی با شادمانی:  6جدول 

 R R² F Sig B Beta t Sig پیش بین  مالک  

 

 شادمانی

 صمیمیت

 

676/4 

 

226/4 

 

66/60 

 

446/4 

 

04/6 

 

676/4 

 

72/0 

 

446/4 
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 64/6 446/4 77/0 207/4 966/4 اعتماد

096/4 

066/4 

260/4 

99/2 

64/2 

446/4 

446/4 

 

 غیرهای غیر معنادار در ر رسیون: مت9جدول 

 Beta t Sig 

 677/4 -697/4 -426/4 مراعام

 666/4 246/4 402/4 روحیه

 690/4 766/4 406/4 عدم جوشش

 407/4 -707/6 -240/4 سرپرستی نزدیک

 624/4 220/4 420/4 بازدارند ی

 479/4 606/6 297/4 کناره  یری

 

 

ی جو سازمانی ) مراعام ، روحیه ، فقدان جوشش ، صمیمیت ، سرپرستی وهشی چهارم : ویا بین شاخص هاسوال پژ

نزدیک ، بازدارند ی ، اعتماد ، کناره  یری (با سرزند ی اعضاء هیئت علمی ارتباط معنادار وجود دارد؟ بررای تعیرین   

رسیون چنرد  ارتباط بین شاخص های جو سازمانی با سرزند ی  از ضریب همبستگی پیرسون  استفاده شد . نتایج ر 

نشران مری    7. جردول  ارائه شده اسرت  79و  7ول ادر جدسرزند ی اسهای جو سازمانی با نمره کل یمتغیر خرده  مق

دهد  که تنها رابطه ابعاد روحیه و سرپرستی نزدیک با سرزند ی معنا دار اسرت . ارتبراط بعرد روحیره برا سررزند ی       

نشان میدهد که ارتباط بین ابعاد مراعرام ،   7است . جدول متبت و ارتباط بعد سرپرستی نزدیک با سرزند ی منفی 

 فقدان جوشش ، صمیمیت ، بازدارند ی ، اعتماد و کناره  یری  با سرپرستی نزدیک معنادار نیست .  

 تغیره ارتباط بین ابعاد جو سازمانی با سرزند یم: ر رسیون چند  7جدول 

 R R² F Sig B Beta t Sig پیش بین  مالک  

 

   یسرزند 

 

 464/4 766/2 076/4 972/4 464/4 /.766 60/4 076/4 روحیه

 روحیه

 سرپرستی

 نزدیک

607/4 266/4 72/7 446/4 
76/4 

66/6- 

944/4- 

074/4 

770/0- 

747/2 

446/4 

440/4 

 

 

 

 : متغیرهای غیر معنادار در ر رسیون7جدول 

 Beta t Sig 

 677/4 -640/6 -266/4 مراعام

 466/4 777/6 207/4 عدم جوشش
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 277/4 644/6 670/4 صمیمیت

 762/4 276/4 407/4 بازدارند ی

 276/4 660/6 676/4 اعتماد

 669/4 069/6 666/4 کناره  یری

 

 

ارتبراط معنرادار وجرود دارد؟ بررای     سوال پژوهشی پنجد :  ویا بین میزان شادمانی با سرزند ی اعضاء هیئرت علمری   

نشران   6ی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است . داده های جردول  تعیین ارتباط بین شادمانی با سرزند 

اسرت . از   446/4اسرت و سرط  معنراداری ون      r=  766/4می دهد، ضریب همبستگی بین شرادمانی برا سررزند ی    

ضریب همبستگی به دست ومده چنین استنباط می شود که میزان شادمانی و سرزند ی در اعضاء هیئرت علمری در   

حرکت می کنند . بدین معنی که هر چه شادمانی د راعضاء هیئت علمی افزایش یابد میزان سرزند ی نیز  یک جهت

 افزایش می یابد و برعکس .  

 

 

 : ضریب همبستگی بین شادمانی با سرزند ی 6جدول 

 سرزند ی 

 

 شادمانی

r = 4/766 

=4/446 p 

n = 94 

 

 

 بحث و نتیجه گیری  

نتایج به دست ومده ، نتایج با شواهد پژوهشهای داخلی و خرارجی مقایسره شرده ؛ سرپس     در این بخش از مقاله ، از 

به منظور افرزایش میرزان شرادمانی و سررزند ی اعضراء      راهکارها و پیشنهاداتی در جهت بهبود جو سازمانی دانشگاه 

 هیئت علمی ارائه شده است .  

تحقیق در پاسخ به سوال پژوهشی اول نشران مری    طور که در بخش یافته های پژوهش مالحظه شد نتایج اینهمان 

نتایج این یسرمت از  دهد که بین جو سازمانی با شادمانی در اعضاء هیئت علمی رابطه متبت و معناداری وجود دارد . 

پژوهش را می توان در راستای پژوهش هالپین و کرافت  دانست ، ونها در تحقیقام خود بیان می دارند که مدارس با 

نشراط ،  نسبت به مدارس با جو بسته مدیران یویتری دارند که این مدیران اعتماد به نفس بیشتری دارند و با جو باز 

اجتماعی و و اه هستند . در پاک و همکاران  نیز بیان می دارند که فرهنگ و جو متبت فضایی لرذم بخرش ، پویرا و    

ان تاثیری متبت دارد . تحقیقام ماسرکیچ ولیترر   کارکنشاد خلق می کند و این  ونه محیط کاری بر نگرش و اعمال 

نترایج  در شفل تا حد زیادی با شرایط محیط کار مرتبط اسرت .  )هد نشان می دهد که افسرد ی و ناشاد بودن افراد 
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( هد بر تاثیر عواملی از یبیل جو مدرسره ، وضرعیت فیزیکری مدرسره و ... برشرادی افرراد در       9788پژوهش مرادی )

 ی تاکید دارد .  محیط های وموزش

 منابع  

 تهران ، بدر.  ( . روانشناسی شادی ، ترجمه محمد فیروز بخت و خلیل بیگی ،9117ویزنگ، مایکل ، )

( . 9781حقیقی ، جمال ، ابوالقاسد خوش کنش ، حسین شرکرکن ، منیجره شرهنی یریالق و عبردالکاظد نیسری ، )      

شجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران ، مجلره  رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت با احساس شادکامی در دان

 . 0علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، شماره 

پایران نامره   ( . تعیین رابطه جو سازمانی برا اسرترس شرغلی و رضرایت شرغلی دبیرران ،       9787یاسمی نژاد ، افسر ، )

 انشگاه اصفهان کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی د

( . بررسی جو سازمانی در مدارس راهنمایی شهر تهرران ، فصرلنامه علروم انسرانی ، دانشرگاه      9707کدیور ، پروین، )

 .  626. ص  04الزهراء )س( ، شماره 

انعطراف پرذیری و ویژ ری هرای      –( . بررسی  رابطه بین شرادکامی برا سررزند ی ، جرذمیت     9707کشاورز ، امیر، )

 ی در مردم شهر اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان . جمعیت شناخت

( . بررسی جایگاه ، اهمیت و تاثیرام شادمانی بر تعلید و تربیت ، پایان نامه کارشناسی ارشرد  9780مرادی ، مرید ، )

 دانشگاه اصفهان .  

 ، سیطرون . ( . روابط انسانی در وموزشگاه ، تهران 9717میر کمالی ، سید محمد ، )
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