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چکيده
جو سازمانی شامل نرمها و هنجارهایی میشود که شامل مجموعهای از رفتارهای موورد انتاوار ،زبوانهوا،
اصول و مفروضاتی است که محیط کار را به مکانی مناسب جهت اقدامات الزم تبدیل میکند .جو سوازمانی از
ارزشهای مشترک ،عقاید و هنجارهای رفتاری در سازمان تشکیل شده است .این پژوهش درصدد شناسوایی و
تبیین ابعاد و مؤلفههای جو سازمانی متعالی با بهرهگیری از ناریه دادهبنیاد در قالب الگوی نااممند بود .خبرگان
مورد نار به روش هدفمند ،بر پایه گزینش تدریجی ،کفایت ناری و در دسترس بودن انتخاب شدند تا اشوبا
ناری حاصل شود .برای تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینکلن و گوبا استفاده گردیود .یافتوههوا
بهوسیله نرمافزار  MAXQDAتحلیل شد و پس از مشوخ

کوردن شورایط علوی ،زمینوهای ،مداخلوهگور،

راهبردها و پیامدها ،الگوی جو سازمانی متعالی تبیین گردید .یافتهها نشان داد کوه جوو سوازمانی متعوالی دارای
ابعاد اصلی از قبیل اعتبار مدیر نزد کارکنان  ،احترام متقابول کارکنوان و مودیریت ،افتخوار کارکنوان بوه شو ل و
سازمان ،مسئولیتپذیری سازمانی ،صمیمیت بین کارکنان ،توانمندسازی کارکنوان و مودیران و رعایوت عودالت
میباشد .افزایش کارایی و سود سازمان ،ارتقای بهورهوری ،افوزایش کیفیوت زنودگی کواری ،ارتقوای فرهنو
سازمانی و وجهه سازمان (برندسازی) و آمادگی بیشوتر سوازمان جهوت فعالیوت در فضوای رقوابتی بوهعنووان
پیامدهای جو سازمانی متعالی بیان شدند.
کليد واژهها :دادهبنیاد ،جو سازمانی ،متعالی ،الگو.
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مقدمه
امروزه تشریح جو سازمانی یکی از مفاهیم اصلی در زمینه مودیریت اسوت و بوه لحوا
اینکه ارتباط نزدیکی با بعضی دیگر از عوامل مؤثر در اثربخشی سوازمانی از قبیول فرهنو
سازمانی ،روحیه ،انگیزش کارکنان و همچنین اثربخشی رفتاری مدیر دارد ،بسیار مهم است.
مفهوم جو سازمانی بر این واقعیت داللت دارد که رفتار انسان در سازمان فقط بر اثر تعامول
با رویدادهای مستقیم و بالواسطه شکل نمیگیورد ،بلکوه همچنوین تحوت توأثیر تعامول بوا
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نیروهای نامحسوس و ناپیدای سازمانی نیز قرار دارد .بهطور کلوی جوو سوازمانی ادراکواتی
است که افراد از جنبههای گوناگون محیط سازمان دارند (آرونز و ساویتزکی.)2006 1،
جو سازمانی دربرگیرنده ناام ارزشی است .به این معنا که مشخ

میکند روش انجام

کار چیست و اینکه چه رفتارهایی مورد تأیید قرار میگیرد .به نار اشونایدر ( 1990م) جوو
سازمانی بهطور گستردهای بهعنوان درک مشترک از خطمشیهوا و اقودامات و رویوههوای
سازمانی اعم از رسمی و غیررسمی تعریف شده و برای اعضا قابل مشاهده است.
میتوان جو سازمانی را به بیانی سادهتر بیان کرد« :جو سازمانی درک کارکنان از محیطی
است که در آن مش ول به کار هستند» .جو سازمانی از فعالیتهای روزموره در سوازمانهوا
نشأتگرفته و نگرش و رفتار کارکنان را هم بوهصوورت مثبوت ماننود افوزایش بهورهوری،
رضایت ش لی و انگیزش و هم بهصورت منفی مانند خستگی ،غیبت از کار ،ترک خودمت
و حوادث ش لی تحت تأثیر قرار میدهد (نیکپیما و غالمنژاد.)1389 ،
جو سازمانی مناسب میتواند در انگیوزش کارکنوان ،توأمین سوالمت روانوی کارکنوان،
مشارکت افراد در تصمیمگیریها و افزایش خالقیت مؤثر باشد .بر همین اساس ،ت ییور در
هر بخش از جو سازمانی منجر به ت ییرات فوری و عمیق در روش انجام کارها و عملکورد
کارکنان میگردد (ثابتی.)20002،
جو سازمانی مطلوب میتواند بر روابط حرفهای کارکنان سوازمانهوا اثور مثبوت داشوته
باشد ،ارتباط صمیمانه و نزدیکی بین آنها به وجود آورد و بوهعنووان یوک منبوع در توأمین
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سالمت روان کارکنان به حساب آید و برعکس ،جو سازمانی نامطلوب و ناسوالم ،محیطوی
سرشار از سوءظن و استرس را به وجود آورده و هرگونه مدیریت مشارکتی و گروهی را با
شکست مواجه کند (طالبپور و همکاران.)1392،
بیتوجهی به جو سازمانی موجب فنا و نیستی افکار و ایدههای جدید میشوود و بورای
بقا ،پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود ،تداوم جریان یادگیری در سازمانها از ضوروریات
است (نادری .)1381،جو سازمانی نگرش و رفتار کارکنوان را هوم بوهصوورت مثبوت (ماننود،
بهرهوری و رضایت ش لی) و هم بهصورت منفی (مانند غیبوت از کوار و تورک خودمت) و
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط کسانی که در سازمان کار میکنند تحت توأثیر قورار موی
دهد ،از این رو با توجه به تأثیری که جو سازمانی بر رفتار کارکنان دارد ،مدیران ،باید جوو
مناسبی در سازمان ایجاد کنند تا به نحو مطلوب به اهودا

و آرموانهوای سوازمان دسوت

جو سازمانی متعالی از یک طر

هزینههای جابهجایی کارکنان و مقاوموت آنوان در برابور

ت ییر را کاهش میدهد و از سوی دیگر موجب بهبود کیفیت خدمات ،نوآوری و خطرپوذیری
میشود که نتیجه نهایی این تأثیرات ،افزایش سودآوری و وفاداری مشتریان است.
وجود جو سازمانی متعالی حتی به طور نسبی باعث رشد و پیشرفت کارکنان و درنهایت
وصول به اهدا

و مقاصد سازمانی است .شناسایی ابعاد و مؤلفههای جو سازمانی متعالی و

اولویتبندی آنها باعث پدیدار شدن مدیریتی کارآمد و الیق و کارکنانی باانگیزه و روحیوه
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یابند(ادمونتون و وسترن.)20021،

باال و درنهایت سازمانی پیشرو و شکوفا خواهد شد .عدم توجوه و بویتفواوتی نسوبت بوه
ایجاد جو سازمانی متعالی موجبات دلسردی و ناامیدی کارکنان نسبت به اهودا

و مقاصود

سازمانی و به دنبال آن اشاعه انوا مشکالت و اتفاقات ناگوار در حوزههای مادی و معنوی
خواهد شد.
اکثر مطالعات و تحقیقات انجامشده به بررسی نقش و جایگاه جو سازمانی پرداختهانود
و ابعاد و ویژگیهای آن را توضیح دادهاند ولی به متعالی بودن آن توجه چندانی نکردهانود.
گرچه لیمن و تعداد بسیار کمی از محققین توانستهاند با بررسیهای خود تعدادی از ابعاد و
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مؤلفههای جو سازمانی متعالی را احصا کنند ،ولی هنوز هم ویژگیها و مؤلفوههوای زیوادی
وجود دارد که در این تحقیق سعی در دستیابی به آنها میشود .تحقیقات انجامشده تواکنون
در سطح داخلی از یک طر

محدود به مؤسسه ،شهر یا اسوتان خاصوی بووده و در سوطح

خارجی نیز الزامات ،مقتضیات ،شرایط و محیط کشور ایران که با شورایط خوارا از کشوور
تفاوت دارند ،لحا نگردیده است .هد

اصلی پژوهش حاضر بررسی و تبیین الگوی جوو

سازمانی متعالی میباشد.
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

در این راستا ،با در نار گرفتن یافتههای تحقیق به سؤاالت زیر جواب داده میشود:
 )1چه عواملی در ایجاد جو سازمانی متعالی مؤثر میباشند؟
 )2کدام شرایط و زمینهها در شکلگیری جو سازمانی متعالی دخیل هستند؟
 )3راهبردهای ایجاد جو سازمانی متعالی چیست؟
 )4پیامدهای تشکیل جو سازمانی متعالی چیست؟
 )5الگوی جو سازمانی متعالی چگونه طراحی میشود؟
با توجه به مطالب فوق و اهمیت بررسی عوامل ایجواد جوو سوازمانی متعوالی ،در ایون
پژوهش محقق به دنبال طراحی الگویی از جو سوازمانی متعوالی بوا لحوا نموودن شورایط،
ضوابط و اقتضائات خاص کشور میباشد که ضمن اصالح جو حاکم (البته نه بهطوور صود
در صد ،بلکه نسبی) ،با ایجاد جوی مطلوب و متعالی ،باعث رشد و شکوفایی محیط کاری
در آیندهای نزدیک گردد.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
پيشينه تحقيق
هد

از مقاله ایقبال 2019(1م) بررسی رابطه بین رویکردهای مدیریت راهبوردی منوابع

انسانی و عملکرد سازمان از طریق جو سازمانی خالق بود .این مقاله به مدیران کمک کورد
تا سیاستها و شیوههای راهبردی مدیریت منابع انسانی را مطابق بوا جوو سوازمانی خوالق
طراحی کنند.
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یافتههای تحقیق مصلحپور و دیگران 2019(1م) حواکی از آن بوود کوه جوو سوازمانی و
سبک کار ،رابطه بین سبک رهبری و رضایت ش لی را تکمیل میکند .سبک رهبری مناسب
در شرایطی که با جو سازمانی و همچنین سبک کار کارکنان مطابقوت داشوته باشود ،بسویار
مؤثرتر است .عالوه بر این ،جو سوازمانی مناسوب باعوث افوزایش سوطح رضوایت شو لی
میشود.
مطالعه چاهار و هواتوال 2019(2م) نشوان داد کوه خالقیوت و یوادگیری کارکنوان ،جوو
سازمانی را تقویت میکنند .آنها پیشنهاد کردند که شرکتها باید بر روی آمووزش تمرکوز
کنند تا کارمندان خالق شوند و بهترین و جدیدترین شیوهها را بیابند که بهنوبه خوود منجور
به آن میشود تا در کار خود کارآمد شوند.
ژئو 2018(3م) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که در یک کوار خووب ،مثبوت بوودن
تأیید و احترام دارد و باعث افزایش معنادار در کار میشود.
استیرز و لی 2017(4م) در مورد اثرات تعهد کارکنوان و جوو سوازمانی بور سوامانههوای
ارزیابی مؤثر در رابطه با هر یک از شش عامول تسوهیالتی ماننود ارتباطوات ،مشوروعیت و
اعتبار ،ابزارآمدی ،استانداردهای ش لی و انتاارات ،مشارکت و پشوتیبانی مودیریتی ،مطالعوه
کردند .آنها استدالل کردند که هم تعهد کارکنان و هوم جوو سوازمانی بور اثربخشوی یوک
سامانه ارزیابی عملکرد تأثیر میگذارد.
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جو سازمانی میتواند باعث تعامل و عملکرد بهتر اعضای گروه شود که نشوان از قودردانی،

فینشمیت و فرازیر 2017(5م) با بهکوارگیری دیودگاههوای تبوادل اجتمواعی و پوردازش
اطالعات اجتماعی ،استدالل کردند کوه جوو اعتمواد ،سوازگاری و همواهنگی بوین اعضوای
سازمان را تسهیل کرده و درنتیجه قابلیتهای سنجش و بازآرایی شرکت را افزایش میدهود
که بهنوبه خود بر مزیت رقابتی تأثیر میگذارد.
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شَنکر و دیگران 2017(1م) با استفاده از تئوریهای جو سازمانی ،به بررسی اثرات رفتوار
نوآورانه بر رابطه بین جو سازمانی برای نوآوری و عملکرد سوازمانی پرداختنود .یافتوههوای
آنها از بررسی  202مدیر مش ول به کار در شرکتهای مالزی نشوان داد کوه رفتوار کواری
نوآورانه ،نقش واسطهای را در رابطه بین جو سازمانی برای نوآوری و عملکرد سازمانی ایفا
میکند.
فارل و هارت 2014(2م) در مطالعه خود تحت عنوان «آموزش نسول هوزاره :پیامودهای
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جو سازمانی» دریافتند که این نسل سازمانها را بسیار تحوت توأثیر قورار داده اسوت .بورای
اینکه سازمانها بتوانند درک کنند که این نسل (نیروی کار) در کجا قرار مویگیورد و ایجواد
یک فضای سازمانی که برای همه نسلها سودمند باشود ،درک خصوصویات ،گورایشهوا و
نیازهای نسل هزاره ضروری است .در آینده که از نیروی کار بیشوتر بوا اجورای قوویتور و
گستردهتر تشکیل شده است ،فعالیتهای آموزشی با محوریت مشخصوات و ویژگویهوای
آنها باید در نار گرفته شود.
هد

تحقیق ماسوکا 2013(3م) شناخت نقش جوو سوازمانی در گوردش کارکنوان بوود.

عالوه بر این ،یک الگوی جامع از گردش کارکنان نیز آزموایش شود .نتوایش نشوان داد جوو
سازمانی تعیینکننده اصلی گردش کارکنان بود.
آرنولد 2013(4م) در تحقیقی با عنوان «بهبود جوو سوازمانی بورای تعوالی در مراقبوت از
بیمار» بیان کرد انتاار می رود مدیران در سازمانهای مراقبتهای بهداشتی ،کیفیت بواالتر را
با هزینه پایینتر به ارم ان بیاورند .توسعه و حفظ یک جو سازمانی مثبت میتواند به بهبوود
انگیز ه و افزایش عملکرد کارکنان کمک کند و این امر به سازمان در مراقبت بهتر از بیمار با
هزینه پایینتر کمک میکند.
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مبانی نظری
تفکر و پژوهش پیرامون جو سازمانی با مطالعات هواليین و کرافوت شورو شود .آنهوا
شش نو جو سازمانی (باز ،خودگردان ،کنترلشده ،آشنا ،پدرانه و بسته) را شناسایی کردند،
بر باز بودن جو به عنوان بهترین معیار بورای اثربخشوی یوک سوازمان تأکیود کردنود و جوو
سازمانی را در پیوستاری از بسیار باز تا بسیار بسته نمایش دادند (هوی و میسکل.)2001،
شادور1و همکاران ( 1999م ) بورای درک بهتور جوو سوازمانی ،آن را بوا شخصویت انسوان
مقایسه کرده و میگویند« :جو سازمانی برای سازمان مثل شخصیت بورای افوراد اسوت» .جوو
سازمانی به ادراکات مشترک از خطمشیها ،عادات و رویوههوای رسومی و غیررسومی گفتوه
میشود .جو سازمانی دربرگیرنده ویژگیهوای محویط کواری اسوت و بیوانکننوده چگوونگی
محیطی است که نیروی انسانی در آن مش ول به فعالیت است

(آرونز و سواویتزکی2006 2،؛ گلیسوون و

کورال.)20013،
جو سازمانی تأثیر شگرفی بر انگیزههوا ،رضوایت شو لی ،روحیوه و سوالمت کارکنوان
دارد(دلگشایی و همکاران .)60 :1386 ،پژوهش (لویمن )19 :2003 ،بر روی یکصد شرکت برتر نشوان
داد از سه بخش اصلی ایجادکننده جو سازمانی متعالی (ارتبواط کارکنوان بوا مودیران ،شو ل
کارمندان و ارتباط با یکدیگر) ارتباط مدیر با کارکنان خود ،مهومتورین عامول تعیوینکننوده
است .پژوهشها نشان میدهند که سیاستها ،برنامههای سازمان ،وضوعیت موالی یوا ارزش

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی جو سازمانی متعالی

گورین .)2011،جوو سوازمانی بیوانکننوده درک کارکنوان از بسوتر سوازمانی اسوت

(هوانتر ،پوری و

سهام شرکت ،هیچکدام سازمان را به محیطی مناسب برای کار کردن تبدیل نمویکنود ،بلکوه
آنچه باعث تعالی جو سازمان و خلق یک محیط کار ایدهآل و مطلووب مویشوود ،احسواس
کارکنان نسبت به محیط کار است .شورایط محویط کوار بورای ایجواد جوو متعوالی و رشود
احساس کارکنان ،سه عامل اصلی را شامل میشود:
الف) مدیریت؛ ب) ش ل و ا) همکاران.
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در سازمانهایی که جو سازمانی منسجم و حامی فرهنو

نووآوری وجوود دارد ،هموه

اعضای سازمان نسبت به ابتکارات جدید متعهد بوده و ابتکارات فعلی و رایش در سازمان را
مورد بازنگری قرار میدهند

(وان

و احمد .)2004،جو سازمانی در چنین سازمانهایی با هد

حمایت و پشتیبانی از مخاطراتی که نتیجه طبیعی اجرای نوآوری در سازمان است ،کارکنان
را تحت تأثیر قرار میدهد (داکرت و مارتینسون.)20041،
جو سازمانی شامل نرمها و هنجارهایی میشود که شامل مجموعهای از رفتارهای موورد
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

انتاار ،زبانها ،اصول و مفروضاتی است که محیط کار را به مکانی مناسب جهوت اقودامات
الزم تبدیل میکند (اپلبام و همکواران .)587 :20072،آنچه از سازمان یک محیط کوار مطلووب موی-
سازد ،احساس کارکنان نسبت به محیط کار؛ یعنی هموان جوو سوازمانی اسوت .جوو مثبوت
سازمانی میتواند از یک طر

هزینه جابهجایی کارکنان را کواهش دهود و از سووی دیگور

موجب بهبود کیفیت کاال و نوآوری شود (عمادی.)2009 ،
جو سازمانی را میتوان مجموعهای از مشخصههای سازمان توصویف کورد کوه آن را از
سایر سازمانها مجزا کرده و بر رفتار کارکنان آن تأثیر دارد (فاروقی .)294،2012،جو سوازمانی
به دنبال شناسایی محیطی است که بر رفتار کارکنان اثور مویگوذارد .بوه دلیول اهمیوت جوو
سازمانی در تعیین نگرشها و رفتارهای کارکنان ،در ادبیات تحقیق ،توجه زیادی بوه انجوام
تحقیقات رفتار سازمانی شده است (هالووی.)9 :2012،
هارینگتون و وهِل 2012(3م) خاطرنشان میکنند که مدتزمان زیادی طول میکشود توا
جو سازمانی شکل بگیرد .به اعتقاد آنها جو سازمانی بر اثر تعامل کارکنان با یکدیگر و بوا
مدیریت به صورتی مثبت یا منفی پیریزی میشود .در ضمن ،جوو سوازمانی از ارزشهوای
مشترک ،عقاید و هنجارهای رفتاری در سازمان تشکیلشده است (احمد و همکواران .)2012 4،بور
این اساس ،انتاار میرود جو سازمانی بر نگرشها و رفتارهای کارکنان تأثیر بگذارد

(کوانتن و

اولکر.)2013 ،
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سازمانها مشخ

کننده مجامعی هستند که انوا مختلفی از رفتارهایی را از خود نشوان

میدهند که هرکدام ،پیامدهای خاصی را برای افراد سازمان و خود سازمان در پی دارد .ایون
رفتارها اغلب با جو سازمانی ،همخوانی دارند (کانتن و اولکر.)2013 1،
بررسي چند الگو و نظريه جو سازماني
 .1الگوی ليتوین و استرینجر

لیتوین و استرینجر ( 1968م) در الگویی که ارائه دادند ،جو سازمانی را ادراکواتی کوه فورد از
نو سازمانی که در آن کار میکنود و احسواس او نسوبت بوه سوازمان برحسوب ابعوادی چوون
مسئولیت ،ساختار ،پاداش ،صمیمیت ،حمایت ،هویت ،قبول خطر ،برخوورد و ضووابط تعریوف
کردند.
رنسیس لیکرت در زمینه مطالعه و بررسی جو سازمان ،نمودار ویژگیهای سوازمانی بوه
نام سیمای ویژگیهای سازمانی را ارائه کرده که دارای هشوت بعود از خصوصویات بنیوادی
سازمان است (جدول  .)1این ابعاد با توجه به ناریه ناامهای مدیریتی چهارگانه وی موورد
مقایسه و تطبیق قرار گرفتهاند (گیبسون و همکاران.)1973،
جدول  :1سيماي ويژگيهاي سازمان
ویژگيهای سازماني/
نوع نظام
 .1فراگرد رهبری
 .2نیروهای انگیزشی

نظام دو
(محتاطانه)

نظام یک
(خودکامه)
غیرپشتیبانی کننده

نظام سه
(مشورتي)

نظام چهار
(مشارکتي)
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 .2الگوی رنسيس ليکرت

پشتیبانیکننده
زیاد

کم

 .3فراگرد ارتباط

ضعیف (تحریف شده)

قوی (صحیح)

 .4فراگرد تعامل  -نفوذ

سرد -بافاصله

گرم  -نزدیک

 .5فراگرد تصمیمگیری

یک طرفه

مشترک

 .6ترتیب هد ها

یک طرفه

مشترک

 .7فراگرد ناارت

سلسله مراتبی

تخصصی

 .8تحقق هد های آموزشی

متوسط

خیلی زیاد
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 .3الگوی هالپين و کرافت

«هاليین و کرافت» در سال  1962م ناریه جو سازمانی را برای معلمان معرفی کردند .به
موجب تعریفی که از جو سازمانی بهوسیله افراد در سازمان تجربه مویشوود ،آنهوا فور
نمودند که ادراکات این افراد ،منبع معتبری از دادهها هستند .هاليین و کرافت ،جو اجتمواعی
محیط کار را بهعنوان ترکیبی از دو بعد رهبری مدیر در تعاملهای کارکنان تصور میکردند.
همچنین ایشان در مطالعه گستردهای شش نو جو سازمانی را تشخی

دادند:

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

جو سازمانی باز ،جو سوازمانی خوودگردان ،جوو سوازمانی کنتورلشوده ،جوو سوازمانی
دوستانه ،جو سازمانی پدرانه ،جو سازمانی بسته.
 .4الگوی استرن و استينهوف

جرا استرن و کارل استینهو

نیز صورتبندی دیگری از جو سازمانی ارائه کوردهانود.

استرن نیز مانند هاليین ،شخصیت انسان و شخصیت سازمان را قابل مقایسه مویدانسوت و
مفهوم نیاز -فشار را بهعنوان شکلدهنده شخصیت آدموی ،از روانشوناس دیگوری بوه نوام
هنری موری اقتباس کرد.
موری میپنداشت که شخصیت ،حاصل تعامل پویایی میان نیاز درونی و فشوار کوه تقریبوا
برابر فشارهای بیرونی است ،میباشد .موری حدود  30نیرو را تشخی

داد و عنووان کورد کوه

آنها نیازهای روانی یا نیروی درونی فرد را تشکیل میدهند .همین نیروها ،قرینههای بیرونی یوا
محیطی دارند که بهعنوان فشار اجتماعی یا نیروی بیرونی عمل میکنند؛ بنابراین رفتار فرد نتیجوه
تعامل پویایی میان نیازهای روانشناختی و فشار محیطی است(اونز.)19911،
 .5الگوی وین هوی و دنيس سيبو

وین هوی و دنیس سیبو بر اساس تحلیل عوامل ،آشکار ساختند کوه مفهوومسوازی جوو
سازمانی و اندازهگیری آن ،متکی بر دو عامول مهوم اسوت .در رفتوار حموایتی ،دسوتوری و
تهدیدی ،مدیر ،عامل اول را تشکیل داده و در رفتار عدم تعهد ،متعهدانه و همکارانه ،معلوم،
عامل دوم را تعیین میکند ،در این الگو دو عامل وجود دارد:
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 اندازه باز بودن عمل و عکسالعمل معلم -معلم و
 اندازه باز بودن و روابط معلم -مدیر.
 .6الگوی ليل ساسمن و سام دیپ

لیل ساسمن و سام دیپ ( 1989م) الگوی خود را شامل پنش مؤلفوه دانسوته و معتقدنود
جو سازمان متشکل از مؤلفههای وضووح و توافوق هود  ،رضوایت از پواداش ،اثربخشوی
ارتباطات ،وضوح توافق نقش ،رضایت و توافق بر روی رویهها میباشد.
تفاوت جو سازماني با فرهنگ سازماني
مروری در ادبیات جو سازمانی نشان موی دهود اصوطالح دیگوری نیوز بوه نوام فرهنو
و جونز ( 2002م) فرهن

سازمانی را طراحی غیررسمی ارزشها و هنجارهوا در ناور موی

گیرند که کنترل مردم و گروهها را در درون سازمان بر عهده دارد .جو سوازمانی و فرهنو
سازمانی در معنا وجوه مشترکی دارند .هر دو الزاما بهصورت جمعی مطرح میشووند و هور
دو در طول زمان کوتاه پایدار هستند ،ولی فرهن

سازمانی در طول زموان از جوو سوازمانی

پایدارتر است .این دو مفهوم ،وجوه افتراق نیوز دارنود .جوو بوهصوورت احسواس مشوترک
مشاهده میشود ،حال اینکه فرهن

بهصورت باورها یوا فرضویات مشوترک قابول توصویف

است.
سویان تک و بات ( 2004م) تعاریفی را ارائه نمودند که به تموایز بوین فرهنو
سازمانی کمک مینماید .آنهوا فرهنو

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی جو سازمانی متعالی

سازمانی1وجود دارد و مطالعاتی در جهت وجوه تمایز بین این دو انجام شده است .جورا

و جوو

سوازمانی را بوهعنووان مجموعوهای از ارزشهوا و

هنجارهایی که کارکنان به آنها عقیده داشته و راهنمای آنها در تعامالتشوان بوا همکواران،
مدیریت و اربابرجو میباشد ،در نار گرفتهاند و جو سازمانی که بیشتر رفتارمدار اسوت،
نشاندهنده ادراک کارکنان از خطمشویهوا ،رویوههوا ،روشهوا و الگوهوای رفتواری کوه از
خالقیت ،نوآوری ،ایمنی و خدمات در سازمان حمایت میکنند ،میباشد.
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جو سازمانی از سطح فرد آغاز و بهسوی جمع تسری مییابود ولوی فرهنو

سوازمانی

وابسته به جمع است و بر فرد تأثیرگذار است (کریموی .)1385،جوو سوازمانی بوه مقوررات و
سازمانی به باورهای مشترک افراد که

روشهای جاری سازمان اطالق میشود ولی فرهن

در بلندمدت شکل گرفته و حاکم بر سازمان است اطالق میشود (نوژاد ایرانوی .)1381،تفواوت
این دو مفهوم بهطور خالصه در جدول ذیل آمده است:
جدول  :2تفاوت جو سازماني با فرهنگ سازماني
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

جو سازمانی کمعمقتر و سطحیتر از فرهن

سازمانی است.

ویژگیهای روانی و نیازهای انگیزشی همراستا با ویژگیهای محیط کار را نشان میدهد.
جو
سازمانی

جو سازمانی از سطح فرد آغاز و بهسوی جمع تسری مییابد.
جو سازمانی به مقررات و روشهای جاری سازمان اطالق میشود.
جو سازمانی بیشتر رفتارمدار است.
جو سازمانی درک کارکنان از محیطی است که در آن مش ول به کار هستند.
در طول زمان از جو سازمانی پایدارتر است.
مربوط به مفروضات ناخودآگاه و عمیقی است که منجر به هدایت و راهنمایی اعضوای سوازمان
میگردد.

فرهن
سازمانی

فرهن

سازمانی دارایی راهبردی سازمان است.

فرهن

بر آداب ،رسوم ،سنتها ،روایات ،مصنوعات بشری و نمادهای سازمانی تأکید دارد.

فرهن

سازمانی نشاندهنده خصوصیات رفتاری ،معیارها و الگوهای مشترک افراد میباشد.

فرهن

سازمانی وابسته به جمع است و بر فرد تأثیرگذار است.

فرهن

سازمانی به باورهای مشترک افراد که در بلندمدت شکل گرفته و حاکم بر سازمان اسوت

اطالق میشود.
مجموعهای از ارزشها و هنجارهایی که کارکنان بوه آنهوا عقیوده داشوته و راهنموای آنهوا در
تعامالتشان با همکاران ،مدیریت و اربابرجو میباشد.

روششناسي تحقيق
تحقیق حاضر چون به دنبال بسط دانش در موورد جوو سوازمانی متعوالی و شناسوایی و
تبیین ابعاد آن بود ،از نار هد  ،توسعهای است .از نار روش پژوهش ،تحقیقوی کیفوی بوا
رویکرد استقرایی بود .در این روش تمرکز بر درک یا معنی افراد از موضوو موورد مطالعوه
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است .با توجه به اینکه در این تحقیق روش کیفی مورد استفاده قرار گرفته ،پارادایم و مبانی
فلسفی که پژوهش تحت آن انجام پذیرفته ،پارادایم تفسیری میباشد .اطالعات مورد نیاز به


سه طریق جمعآوری شد :مطالعات اسنادی ،مصاحبههای باز و نیمهساختیافته ،پرسشونامه
محققساخته.
از آنجا که پژوهش حاضر بر شکلدهی چهارچوب مفهومی یا تودوین تئووری تأکیود و
نیاز به آشکارسازی دانش ضمنی خبرگان در این حوزه داشت و بوهمناوور تجزیوهوتحلیول
متناسب دادهها ،از ناریه دادهبنیاد بهره برد .روش ناریه دادهبنیاد ،نوعی پژوهش کیفی است
که در آن ،با استفاده از دستهای از دادهها ،ناریهای تکوین مییابد .ایده اصلی آن اسوت کوه
ناریهپردازی از دادههای در دسترس ناشی نمیشود ،بلکوه بور اسواس دادههوای حاصول از
مشارکتکنندگان که فرآینود موورد پوژوهش را تجربوه کوردهانود ،ایجواد یوا مفهوومسوازی
میشود( .)Strauss & Corbin,1998:101جمعآوری ،کدبندی و تحلیل دادههای کیفی با کمک
نرمافزار  Maxqdaانجام گرفت.
خبرگان و صاحبنارانی بودند که دارای مقاالت ،کتب و سخنرانیهای مرتبط بوا موضوو
جو سازمانی متعالی بودند و حوزه مطالعاتی ،رشته تحصیلی و مسئولیت ش لی آنان ،ارتباط
وثیق وی بووا موضووو داشووت .همچن وین در زمووان مصوواحبه سووعی شوود بووا اسووتفاده از ناوور
مصاحبهشوندگان ،افراد دیگری به لیست مصاحبهها اضافه گردند تا بور غنوای کوار افوزوده
گردد .مصاحبهها تا زمانی که مقولهها به کفایت ناری برسند ،ادامه یافت.
بورای توأمین روایوی و پایوایی مطالعوه از روش ارزیوابی لیونکلن و گوبوا اسوتفاده

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی جو سازمانی متعالی

روش نمونهگیری ،هدفمند بود .در پژوهش حاضور ،مصواحبهشووندگان شوامل اسواتید،

گردید( .)Lincoln & Guba: 1985بر پایه این روش چهار معیار ،اطمینانپذیری ،تأییدپذیری،
انتقالپذیری ،موثق بودن و اعتبار (باورپذیری) جهت ارزیوابی در ناور گرفتوه شود .بورای
دستیابی به هر یک از این معیارها ،کارهای زیر انجام گرفت.
اطمينانپذيري :ثبت و ضبط تموامی جزئیوات پوژوهش و یادداشوتبورداری در تموامی
گامهای کار.
تأييدپذيري :مستندسازی و حفظ تمامی گامها و مستندات در فرآیند پژوهش.
انتقالپذيري :کسب نار و تأیید چند صاحبنار که در پژوهش مشوارکت نداشوتند در
مورد یافتههای پژوهش.

427




اعتبار :صر

زمان کافی برای پژوهش ،تأیید دادههای مصاحبه توسوط مصواحبهشوونده

پس از پیاده سازی ،تأیید فرآیند پژوهش توسط چند متخص

 ،اطمینان از یکسوانی دیودگاه

کدگذاران با استفاده از دو کدگذار دیگر برای کدگذاری چند نمونه از مصاحبهها (بهمناوور
جلوگیری از اعمال سلیقه شخصوی پژوهشوگر و عودم سووگیری در فرآینود کدگوذاری) و
نوشتن یادداشت در طول مصاحبه.
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :يافتههاي تحقيق
رکن اساسی در ناریه دادهبنیاد ،کدگذاری اسوت .فرآینود تفکیوک دادههوای حاصول از
نمونهگیری ،توصیف و بیان آنها با عبواراتی کوتواه در یوک جودول را کدگوذاری گوینود.
فرآیند تحلیل شامل سه نو کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است.
 .1کدگذاری باز

در این پژوهش تعداد  86کد باز توسط پژوهشگر شناسایی و با حر

گردید که به دلیل تفصیل زیاد فقط نمونهای از آنها در جدول  3آورده میشود.
جدول  :3کدگذاري باز
ردیف



نکات کليدی مصاحبهها /شاخصها
و دانش کارکنان مدنار قرار گیرد.

کد اوليه/
مؤلفه

1

در انتصاب ،ارتقا و  ...تخص

2

در امور مختلف کارگزینی ،علم و مهارت کارکنان مالک قرار داده میشود.

3

سازمان از وجهه خوبی در جامعه برخوردار باشد.

وجهه خوب

4

کارکنان به سازمان و خدمت در آن افتخار میکنند.

سازمان

کارکنان از اینکه به صورت تیمی فعالیت نموده و باعث رشد یکدیگر شوند،

تأکید بر

5
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 Aنشوانهگوذاری

به خود میبالند.

6

کارکنان به حضور در تیمهای کاری و نتایش گروهی تشویق گردند.

7

کارکنان پویا و سرحال و در کار بانشاط هستند.

8

سرزندگی ،خوشوحالی و امیود بوه آینوده در وجوود کارکنوان و رفتوار آنوان
ملموس است.

شایستهساالری

دستاوردهای

شناسه
A8

A12

A13

تیمی
بانشاط بودن
کارکنان

A14


.2کدگذاری محوری

در این مرحله کدهای باز که مفهومی مشوابه داشوتند ،در کنوار یکودیگر قورار گرفتوه و
مفاهیم را شکل دادند .برای کدهای محوری از حر

 Bاستفاده گردید که قسمتی از آن در

جدول  4آمده است:
جدول  :4کدگذاري محوري
ردیف
1

نکات کليدی مصاحبهها /شاخصها

کد اوليه/
مؤلفه

شناسه

کد محوری

شناسه

ش ل افراد بتواند شایستگی آنان را نمایوان
کند.
مشاغل کارکنان باعث رشد آنان و فرصوتی

2

برای شوکوفایی اسوتعدادهای نهفتوه آنهوا
است.

4
5
6

7

ش ل فردی

شو ل واگووذاری بووه کارکنووان بوورای آنهووا
انگیزشی باشد.
شو ل واگووذاری بووه کارکنووان بوورای آنهووا
افتخارآفرین باشد.
سوووازمان از وجهوووه خووووبی در جامعوووه

وجهه خوب
سازمان

افتخار
A12

ش لو

برخوردار باشد.

سازمان

کارکنان به سازمان و خدمت در آن افتخار
میکنند.

کارکنان به

B4
تأکید بر

کارکنان از اینکه بهصوورت تیموی فعالیوت

دستاوردهای

نموده و باعث رشود یکودیگر شووند ،بوه

تیمی

A13

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی جو سازمانی متعالی

3

انگیزشی بودن

A9

خود میبالند.
دورههووای آموووزش تخصصووی در فواصوول
8

معین خدمتی ،باعث ارتقای دانش کارکنان
و ایجوواد جووو روحووی خوووبی بوورای آنووان
میگردد.

9

برگزاری کارگاه های افزایش مهوارت هوای
ارتباطی نقش مهمی در ایجاد جو سازمانی
متعالی دارد.

برگزاری
دورههای

A10

تخصصی ش لی

تقویت
کارکنان و

برگزاری
دورههای
مهارتهای
ارتباطی

A11

مدیران

B5
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.3کدگذاری انتخابي (مرحله نظریهپردازی)

کدگذاری انتخابی ،مهم ترین مرحله ناریه پردازی بوده که محقق در آن ،مقوله هوا را
با یکدیگر ارتباط داده و بر اساس این ارتباطات سعی می کنود تصوویر یوا ناریوه ای در
مورد موضو خلق کند .جودول  5قسومتی از کدگوذاری انتخوابی انجوام شوده در ایون
پژوهش است.
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جدول  :5کدگذاري انتخابي
کد اوليه /مؤلفه

شناسه

افزایش کارایی کارکنان

A41

ارتقای بهرهوری کارکنان

A42

افزایش دریافتی کارکنان

A43

سازمانی

A44

ارتقای فرهن
برندسازی

آمادگی بیشتر جهت فعالیوت
در فضای رقابتی

کد
محوری
پیامدهای
کارکنان

شناسه

B15

زیرکد
انتخابي
پیامدهای
فردی

شناسه

ارتقای کیفیت زندگی کاری

A47

افزایش سود سازمان

A48

انتخابي

H1

پیامد

A45
A46

کد

پیامدهای
سازمان

B16

پیامدهای
سازمانی

شناسه

H

H2

از مجمو  86کد باز اولیه ،تعداد  48مفهوم ساخته شد که این  48مفهووم در  16مقولوه
دستهبندی گردیدند .با مشخ

شدن ابعاد ،مؤلفوههوا و شواخ

 ،Maxqdaالگوی جو سازمانی متعالی به شرح زیر ارائه گردید:

430



هوا ،بوه کموک نورمافوزار



ب :تجزيهوتحليل يافتهها
الگو ،به روشن شدن روابط میوان یوک پدیوده ،علول و پیامودهای آن ،شورایط مداخلوهای و
راهبردهایی که در آن حضور دارند ،کمک میکند .این الگوی کدگذاریشده ،در خدمت کشوف

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی جو سازمانی متعالی

شکل  :1الگوي جو سازماني متعالي (خروجي نرمافزار )Maxqda

و ساخت روابط میان پدیدهها ،مقولهها و مفواهیم اسوت کوه در زیور دو قسومت از آنهوا ارائوه
میگردد:
-

رعایت عدالت بین کارکنان :این شاخ

از سه مؤلفه به شرح زیر شکل میگیرد:

شکل  :2مؤلفههاي رعايت عدالت بين کارکنان
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-

وضعیت و شرایط کشور :مؤلفوه هوای ایون شواخ

چهوار موورد بوه شورح زیور

میباشند:
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شکل  :3مؤلفههاي وضعيت و شرايط کشور

با توجه به کدگذاریهای باز ،محوری و انتخابی و در پاسو بوه سوؤال اصولی تحقیوق
(سؤال پنجم) ،الگوی جو سازمانی متعالی به شرح زیر ارائه گردید:

شکل  :4الگوي جو سازماني متعالي


نتيجهگيری و پيشنهاد
هد

این پژوهش ،شناسایی و تبیین الگوی جو سازمانی متعالی بود  .نتایش و الگوی

به دست آمده منطبق با شرایط و اقتضائات خاص محیط کار در کشوور طراحوی گردیود.
این نتایش با یافته های سایر پژوهشگران ازجملوه

( Dawson, Moran, Shin, Wolmarans,

Sani

 ،Limen,نووژاد ایرانوی ،درگوواهی ،نوواظم و  )...همخوووانی دارد ،گرچووه ابعواد ،مؤلفووه هووا و

شاخ

های جو سازمانی متعالی که در این پژوهش به دست آمده ،کامل تر و جامع تور

از تحقیقات قبلی می باشد .از شاخ

ترین تفاوت های این الگو بوا بقیوه ،مویتووان بوه

موارد زیر اشاره کرد:
 در نار گرفتن شرایط اقتصادی مؤسسات و سازمانها کوه بور ایجواد بسوترهای الزم
برای جو سازمانی متعالی مؤثر میباشند؛
 لحا کردن تأثیر اوضا اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...کشور بر جوو سوازمانی
متعالی؛
 گسترش و توسعه برنامههای حمایت از مدیران و کارکنان؛
 بررسی شورایط بوینالمللوی خواص کشوور (تحوریمهوا ،کواهش ارزش پوول ملوی،
پروژههای ایرانهراسی و  )...که در ایجاد جو سازمانی متعالی تأثیرگذارند؛
 تأثیر شایستهساالری در انتصاب ،ارتقا و  ...کارکنان بور شوکلگیوری جوو سوازمانی

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی جو سازمانی متعالی

 مدیریت دانش و نقش مهم آن در اعتالی وضعیت جو سازمانی؛

متعالی و
 بررسی تأثیر شخصیت و ویژگی های رفتواری کارکنوان در ایجواد جوو سوازمانی
متعالی.
یافتههای پژوهش نشان داد که جو سازمانی متعالی دارای ابعاد اصلی «اعتبوار مودیر
نزد کارکنان»« ،احترام متقابل کارکنان و مدیریت» و « افتخار کارکنان به شو ل و سوازمان»
اسووت .در میووان ابعوواد فوووق ،بیشووترین تأکیوود بوور اعتبووار موودیر نووزد کارکنووان بووود و
مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند سیستم مودیریت و شوخ

مودیر ،مهوم تورین عامول در

تشکیل جو سازمانی متعالی است .اعتبار مدیر از سوه مؤلفوه «قابلیوت هوا و مهوارت هوای
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مدیر»« ،صداقت در رفتار و کردار مدیر» و «ارتباطات دوجانبه مدیران و کارکنوان» شوکل
می گیرد .در پاس به سوؤال اول تحقیوق« ،صومیمیت بوین کارکنوان»« ،شورایط اقتصوادی
مؤسسه» و «رعایت عدالت بین کارکنان» ،از شرایط علوی تشوکیل جوو سوازمانی متعوالی
عنوان شدند .در پاس به سؤال دوم« ،ماهیت کار» و «وضعیت روحی کارکنان» از شروط
زمینهای و «اوضا اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کشور» و «وضعیت بینالمللی»،
در کنار «شرایط فیزیکی» و «میزان تجهیزات و امکانات سوازمان» ،شورایط مداخلوهگوری
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

بودند که بر شکل گیری جو سازمانی متعالی تأثیر میگذارند .با در نار گرفتن سؤال سوم،
عمده ترین راهبردهای جو سازمانی متعالی« ،تقویت کارکنان و مدیران»« ،اصالح سواختار
سازمانی» و «تأکید بر مسئولیت پذیری سازمانی» عنوان گردیود« .افوزایش کوارایی و سوود
سازمان»« ،ارتقای بهرهوری»« ،افزایش کیفیوت زنودگی کواری»« ،آموادگی بیشوتر سوازمان
جهووت فعالیووت در فضووای رقووابتی» و «ارتقووای فرهنوو

سووازمانی و وجهووه سووازمان

(برندسازی)» نیز در پاس به سؤال چهارم ،به عنوان پیامدهای جو سوازمانی متعوالی بیوان
شدند.
با توجه به نتایش فوق ،برای ایجاد جو سازمانی متعالی ،ابتدا باید تواناییها و قابلیتهای
مدیران افزایش یابد .این امر تأییدی است بر ادعای سایر پژوهشوگران همچوون اسوترینگر،
لیتوین و لیکرت که بیان میکنند رهبر مهمترین عامل تعیینکننده جوو سوازمانی اسوت .بور
اساس یافتههای لیمن ،مدیریت و جو سازمانی متعالی ارتباط تنگاتنگی با یکودیگر دارنود و
به ادعای گولمن ،سبک رهبری مدیر تا میزان  %70تعیینکننده درک جو سوازمانی از سووی
کارمند است .از این رو باید مت یرهایی برای جو سازمانی متعالی انتخاب شود که بیشوتر بور
روابط مدیر و کارمند و رفتارهایی که مدیر از خوود نشوان مویدهود تمرکوز داشوته باشود.
برگزاری دورههای آموزشی مختلف در حوزههای ش لی و رفتاری تأثیر زیوادی در افوزایش
این تواناییها دارند .هم زمان توسعه و تقویت ارتباطات متقابول و دوسوویه بوین مودیران و
کارکنان ،یکی از اقدامات الزم در راستای ایجاد جو متعالی در سازمان اسوت .بوا توجوه بوه
اطالعات بهدستآمده در این پژوهش ،شرایط بینالمللی ،کمترین تأثیر را در جوو سوازمانی
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متعالی دارند .با توجه به اولویت عناصر داخل سازمان از قبیل مودیران ،کارکنوان ،امکانوات


و ...در شکلگیری جو سازمانی متعالی ،این نیز میتواند تأییدی بر صحت یافتهها باشد کوه
شرایط بیرون سازمان و بهخصوص شرایط بینالمللی ،پایینترین توأثیر را در جوو سوازمانی
متعالی دارد.
موارد زیر از پیشنهادها و راهکارهای ایجاد جو سازمانی متعالی میباشند:
 )1شایستهساالری و لحا کردن تخص

و لیاقت در انتصاب و ارتقای مدیران؛

 )2توانمندسازی و افزایش قابلیتهای مدیران؛
 )3داشتن صداقت کافی مدیران در رفتار با کارکنان (راستگویی ،رفتوار اخوالقگورا و
قابل اعتماد بودن مدیر)؛
 )4تأکید بر ارتباطات سالم سازمانی و جلوگیری از رابطهمداری؛
 )5در نار گرفتن نتایش بازرسیها و ارزیابیهای انجامشده در امور کارگزینی؛
به فعالیت آنان مربوط است؛
 )7تمرکز بر شیوههای افزایش مهارتهای ارتباطی کارکنان و تقویت آن؛
 )8ارائه برنامههای حمایتی از کارکنان در راستای رشد و ترقی ش لی آنان؛
 )9ایجاد ناام پرداخت عادالنه و متناسب؛
 )10بازنگری دورهای مشاغل و غنیسازی آنها؛
 )11توجه به امور فوق برنامه در راستای افزایش پویایی و نشاط کارکنان؛
 )12برنامهریزی برای داشتن ساختمان و محیط فیزیکی متناسب با فعالیتها؛
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 )6مشارکت دادن کارکنان در تصمیمات سازمانی بهخصوص مواردی که بهطور مستقیم

 )13توسعه استفاده از سامانه تفویض اختیار متناسب با مأموریتهای سازمان؛
 )14افزایش انعطا پذیری سازمانی در مواجهه با ت ییرات محیطی؛
 )15توسعه برنامههای آگاهسازی برای کاهش رفتارهای انحرافی در سازمان؛
 )16اعمال تمرکز یا عدم تمرکز متناسب با برنامههای راهبردی سازمان؛
 )17توسعه و گسترش سیستم مدیریت دانش؛
 )18تأکید بر افزایش قابلیت پاسخگویی سازمانی؛
 )19توجه کافی به کار گروهی و جلوگیری از خودمحوری در انجام امور.
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 )20توسعه و افزایش احساس تعلق خاطر کارکنان به اهدا

و مأموریتها.

 )21استفاده از دستاوردها و روشهای جدید در انجام امور.
 )22شفافیت در انجام امور و اطال رسانی بهموقع به کارکنان.
 )23تشویق خودکنترلی در بین کارکنان.
 )24انعکاس صحیح و بهموقع نتایش بازرسی و ناارت به کارکنان.
 )25استفاده از گردش مشاغل برای ارتقای تخص
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و روحیه کارکنان.


فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


طالبپور ،مهدی؛ معرفتی ،اکبر و غالمیان ،جوواد (« ،)1387ارائوه مودل رگرسویونی جوو سوازمانی و
کارآفرینی سازمانی دانشکدههای تربیتبدنی ایران» ،پژوهش در علووم ورزشوي ،شوماره  ،22بهوار




 ،1388ص

.97-116

کریمی ،جعفر ( ،)1385بررسی رابطه بین جوو سوازمانی و خالقیوت در ادارات تربیوتبودنی اسوتان
آذربایجان غربی ،پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه ارومیه.
لیمن ،امی (« ،)2003خلق محیطی متعالی برای کار کردن :درسهایی از یکصد شرکت برتر» ،ترجمه

محمدعلی بابایی زکلیکی و بهزاد ابوالعالئی ،گزيده مقاالت سي و پنجمين همايش بينالمللي منابع




نادری خورشیدی ،علیرضا ( ،)1381طراحي و تبيين الگوي توسعه قابليت يادگيري سوازماني در
شرکت ايرانخودرو (الزمه ورود به موقعيت رقابتي) ،رساله دکتری ،دانشگاه تهران.
نژاد ایرانی ،فرهاد ( ،)1381مديريت خالقيت و نوآوري در سازمانها ،تهران ،انتشارات پیک سبحان،
چاپ اول.
نیکپیما ،نسرین و غالمنژاد ،حانیه (« ،)1389عوامل مؤثر بر دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارسوتانهوا

در مورد ابعاد مختلف جو سازمانی» ،مجله دانشکده پرستاري و ماموايي دانشوگاه علووم پزشوکي
تهران ،دوره  ،16شماره  ،2ص
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