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شناسایی اثرات بدبینی سازمانی بر کارکنان سازمان آموزش و پرورش کل تهران و سنجش 

 آن
 

 1سمانه دهقانیان
 کارشناس ارشد مدیریت دولتی -1
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 بدبینی سازمانی، رضایت شغلی، استرس شغلی، امنیت شغلی، ازخودبیگانگیواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

تگی کارکنان به سازمان یا برای پاسخ به بدبینی تالش کنند یا نه تا حد زیادی بساینکه آیا مدیران منابع انسانی باید نگران بدبینی 
به این دارد که آیا بدبینی آثار منفی بر کارکنان دارد یا نه ،تحقیقات متعددی نشان داده است که بین بدبینی سازمانی و بسیاری از 

ات  د ترک خدمت، امنیت شغلی و دیگر متغیرها ارتباط دارد. تحقیقمتغیرها مثل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، بیگانگی از سازمان، قص
اند بدبینی با پیامدهای منفی متعددی برای کارکنان مرتبط است. کارکنانی که نسبت به سازمان بدبین هستند متعدد نشان داده

اهمیت نند.  کازمان را تجربه میاحساسات منفی متعددی از جمله اضطراب، نفرت و حتی احساس شرمندگی نسبت به فکر کردن به س
اعتمادی تولید کرده و عمالً انگیزه حرکت و مشارکت فعال در اقدامات و تغییرات بررسی این موضوع اینست که فضایی سرشار از بی

اطمینان  شرایطو در بیشتر  رؤسا برد. مشارکت در اقدامات سازمانی نیازمند احساس و باور اعتماد به توانمندیسازمانی را از بین می
. در این تحقیق تالش شده است تا به بررسی شناسایی اثرات بدبینی سازمانی بر کارکنان آموزش حامی تغییر است رؤسااز خیرخواهی 

پیمایشی است. جهت آزمون سؤاالت  -و پرورش کل تهران پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی

تک نمونه  tآوردن نتایج از نرم افزار لیزرل و آزمون مدل معادالت ساختاری و تحلیل مسیر و برای سنجش آن از تحقیق و بدست 
دهد که متغیر بدبینی سازمانی بر استرس و امنیت شغلی اثر معناداری دارد. همچنین ای استفاده شده است. نتایج فرضیات نشان می

ی یم و معناداری وجود دارد. میانگین متغیر بدبینی سازمانی، ازخودبیگانگی، رضایت شغلبین امنیت شغلی و رضایت شغلی رابطه مستق
 و امنیت شغلی نیز در سطح مناسب است و استرس شغلی در این سازمان باال و نامناسب است.
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 مقدمه -1

های کاری ضرورت پرداختن به مباحث جدیدتر در تر شدن محیطدهد با گذشت زمان و پیچیدهها نشان میواقعیت
ها به ازمانس شود.عرصه مطالعات سازمانی که بر کارائی هر چه بیشتر کارکنان اثر گذار است، روز به روز بیشتر می

سازی و ارتقاء کیفی منابع انسانی در همه سطوح تأکید دارند. برای حصول به بر ظرفیت  جای تأکید بر اهداف کمی،
بینی بد این هدف عالی، توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار بر نگرش کارکنان و پیامدهای آنها امری ضروری است.

اخیراً  که کارکنان ترین موضوعاتیکارفرما و به عنوان یکی از مهم–سازمانی به عنوان پارادایم جدید روابط کارگر 
ها وپیامد در این تحقیق سعی خواهد شد تا به یررسی پیش زمینه مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است.

 گیرد.های بدبینی سازمانی کارکنان مورد بررسی قرار می
تحقیق  ن کلیاتفصل اول این تحقیق به بیان چارچوب و محدوده پژوهش اختصاصی دارد. در این فصل محقق با بیا

که بدیین ترتیب زمینه برقراری ارتباط با  دهد،شرح مختصری در مورد کلیه مراحل انجام شده ارائه می انجام شده،
 سازد.مخاطب و در جریان قرار دادن او در مورد چگونگی ایجاد و انجام تحقیق را فراهم می

لمرو ق اهداف و سؤاالت تحقیق، اهمیت مسأله،ضرورت و  بیان مسئله، همچنین موضوعاتی مانند موضوع تحقیق،
 شود.تعریف متغیرها و اصطالحات کلیدی تحقیق بیان می تحقیق،

اثرات آن در بین کارکنان وزارت آموزش  سنجش بدبینی سازمانی و شناسایی "موضوع مورد مطالعه در این تحقیق
 باشد.می "وپرورش تهران

 بیان مسئله  -2

نیست وریشه آن به یونان باستان برمی گردد اما تعریف جهانی ومورد توافقی  ایتازهبا وجود اینکه بدبینی مفهوم 
: دکننمی( بدبینی سازمانی را چنین تعریف 1991) 6دارواکر، براندس، . دین(6002 1ووگل، بروچبرآن وجود ندارد )کول، 

 رایشگازمان فاقد صداقت است، احساس منفی نسبت به سازمان، بت به سازمان، باور به اینکه سسنگرش منفی ن یک
به  اندکردهبه بدبینی در محل کار اشاره  1990در دهه  مطالعاتوانتقادی نسبت به سازمان.  آمیزبه رفتارهای تحقیر 

بی اعتمادی، رسوایی  ،بزرگ هایشرکتبویژه در محیط  و اندشدهنظر می رسددرهزاره جدید کارکنان بدبین 
 شده است که بدبینی کارمند پیامدهای استدالل .(3،6002آالم، ژانگورفتارهای فرصت طلبانه شایع شده است )توونج، 

ن، )دی ترکسازمانی وافزایش سطح قصد  تعهدشغلی،  رضایتسطح عملکرد،  کاهشمنفی دارد ازجمله:  متعدد
 (.1991 دارواکربراندس، 

 عواقب وسابقه مختلفی مرتبطند، اما ما فاقددرک جامعی ت که تعدادی مطالعات با بدبینی کارکنان،با وجود این واقعی
ه تاحدودی این شکاف دانش ممکن است توج بنابراینجمع اوری شده هستیم.  هاییافتهاز بدبینی مبتنی بر ادغام 

 در بدبینی مااز . منظور(60132نوهمکارا)چیابورو  شودناکافی به بدبینی سازمانی در مدیریت پژوهش کاربردی یافت 
 عدالت دمانن عواملی. دارد اثر سازمان بر وهم جامعه بر هم که است ایمسئله آن و است سازمانی بدبینی تحقیق این

                                                           
1  Cole, Helke Bruch,Vogel 
2 Dean, Pamela Brandes, Dharwadkar 
3 Twenge, Zhang, Im 
4 Chiaburu, Ann Chunyan, In-Sue Oh, Banks, Lomeli 
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 نیبدبی آمدن بوجود باعث عضو-رهبر تبادل شده، درک سازمانی حمایت روانشناختی، داد قرار از انحراف سازمانی،
 اندکرده( نقل 1991) دارواکر( و دین، براندس، 1992) 5اندرسون(. 1390وهمکاران، کفاش حقیقی) شودمی سازمانی

ون بدبینی چ هاییشکلکه بدبینی به  کنندمیمختلف علوم اجتماعی است وادعا  هایرشتهکه اخیراً تمرکز مطالعه در 
 اندکرده( بیان 6005)2طرفی استنلی وهمکاران  ازسیاسی، بدبینی شخصیت وبدبینی اجتماعی ونهادی وجود دارد. 

در مورد  ینیبدبدر مورد تغییرات،  بدبینیکه محققان سه نوع بدبینی سازمانی را شناسایی کردند که عبارتند از: 
 .مدیریت وبدبینی عمومی است

ور، وزشی در کشبا توجه به نقش مهم بدبینی در سازمان آموزش و پرورش کل تهران در مدارس بویژه پیشرفت آم
ابعاد مختلف تأثیر گذار بر عملکرد کارکنانی که در این سازمان به فعالیت مشغولند از  توان گفت که توجه بهمی

توان به نوع نگرش خوشبینانه و بدبینانه کارکنان به ترین این ابعاد میاهمیت زیادی برخوردار هستند. از جمله مهم
روحیه قوی در محیطی آرام و سرشار از انگیزه به کار مشغولند به محیط کار خود  سازمان اشاره کرد. کارکنانی که با
تری خواهد داشت. بر عکس، کارکنانی که نسبت به محیط خود با نوعی بدبینی نظر خوش بین بوده، عملکرد مطلوب

ته به وسازمان وعوامل وابس داشته باشند مطمئناً کارایی الزم را نداشته و این امر پیامدهای نامطلوبی را بر کارکنان
آن به همراه خواهد داشت. لذا برخورداری سازمان آموزش و پرورش کل تهران از کارکنانی که نسبت به محیط کار 

 خود دارای نگرش مثبت باشند در ارائه خدمات بسیار مؤثر خواهد بود.

 

  ضرورت و اهمیت تحقیق -3

تا حد  بدبینی کارکنان به سازمان یا برای پاسخ به بدبینی تالش کنند یا نهاینکه آیا مدیران منابع انسانی باید نگران 
اند نشان داده تحقیقات متعددی زیادی بستگی به این دارد که آیا بدبینی اثرات منفی بر کارکنان یا سازمان دارد یا نه.
ند احساسات منفی ن بدبین هستبدبینی با پیامدهای منفی مختلفی برای کارکنان مرتبط است. کارکنانی که سازمانشا

ین عواطف ا کنند.متنوعی شامل اضظراب، نفرت و حتی احساس شرمندگی هنگام فکر کردن به سازمان را تجربه می
 شود.و باورهای منفی منجر به فرسودگی عاطفی کارکنان و افسردگی آنان می

 هایواکنشبه سازمان دارند و آگاهی از  ر واقع بسیاری ازسازمان ها کارکنانی دارند که نگرش بدبینانه نسبتد
کارکنان به بدبینی سازمانی به منظور اقداماتی برای کاهش بدبینی سازمانی و اثرات سازمانی و شغلی آن، الزم و 

ت اعتمادی تولید کرده و عمالً انگیزه حرکاهمیت بررسی این موضوع اینست که فضایی سرشار از بی ضروری است.
برد. مشارکت در اقدامات سازمانی نیازمند احساس و باور اقدامات و تغییرات سازمانی را از بین می و مشارکت فعال در

نسبت  اگر کارکناناعتماد به توانمندی مدیران و در بیشتر شرایط اطمینان از خیرخواهی مدیران حامی تغییر است. 
عملکرد مطلوب سازمانی را با مشکل مواجه به سازمان بدبین شوند مضرات بسیاری برای سازمان به بارمی آید و 

سازمان  هایفعالیتو  هاگیریکه مشارکت کارکنان در تصمیم  شودمی. بدبینی کارکنان به سازمان باعث سازدمی
و . (1390سازمان و مدیریت اعتماد و اعتقاد دارند )حقیقی کفاش و همکاران،  هایبرنامهکاهش یابد، زیرا به نیات و 

بنابراین بدبینی سازمانی یکی از موضوعات مهم رفتاری است که بر عملکرد کارکنان و در نهایت برکارآمدی و اثر 

                                                           
5 Andersson 
6 Stanley,Meyer, Topolnytsky 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                  85تا  04ز ، صفحه: ا1041تابستان ، 2، شماره3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 52 سمانه دهقانیان          ... کل تهران شناسایی اثرات بدبینی سازمانی بر کارکنان سازمان آموزش و پرورش

 

 %26بیان کردند که  "بدبین هایآمریکایی "در کتاب خود با نام 1919بخشی مؤثر است. کانتر و میرویس در سال 
م اعتماد خود را در مدیریت نشان دادند، بر این باورند که از کارگران آمریکایی بدبین هستند. کارگران بدبین که عد

یک  1919کانتر و میرویس در سال شود. برد و به طور ناعادالنه در محل کار با آنها رفتار میشرکت از آنها بهره می
است که افراد  هاییبدبینی یکی از راه"اند که ها مدعیرویکرد جامعه شناسی را نسبت به بدبینی در نظر گرفتند. آن

 . به گفته آنها، کارمندانی که در رابطه با شغلشان نامطمئن"کنندبا جهان غیر دوستانه، بی ثبات و ناامن مقابله می
یی برای هاهای محافظتی خود را از جمله جستجو راهبوده و در یک محیط اقتصادی بی ثبات فعالیت دارند، حساسیت

ه نظر دهند. از نقطادن اعتماد به مدیریت و رقابت با همکاران را گسترش میدستیابی به مزیت در شرکت، از دست د
 )سینار، کنند.ای است چرا که افراد به کمک آن رفتار خود را توجیه میاین دیدگاه، بدبینی یک استراتژی مقابله

ه گفته ب ایش یافته است،اند که بدبینی سازمانی به تازگی افزمطالعات مختلف نشان داده (.6012اسالن، کارسیوقلو،
 (1،6015بدوک تکین،) درصد از کارکنان آمریکایی بدبین هستند. 21 7وانوس واستین

اهمیت بدبینی یک موضوع مدرن است با وجود پیشرفت در جنبه نظری بدبینی سازمانی، هنوز به مطالعات بیشتری 
 (.6013ی،ی)ناف داردبرای بررسی و تجزیه و تحلیل غنی سازی نظری و کاربردی نیاز 

 

   فرضیات تحقیق -4

 بدبینی سازمانی در اداره کل آموزش وپرورش در سطح متوسط است. .1
 بر استرس شغلی در اداره کل آموزش وپرورش تأثیر دارد. بدبینی سازمانی .6
 بر رضایت شغلی در اداره کل آموزش وپرورش تأثیر دارد. بدبینی سازمانی .3
 بر امنیت شغلی در اداره کل آموزش وپرورش تأثیر دارد. بدبینی سازمانی. آ2
 برازخودبیگانگی شغلی در اداره کل آموزش وپرورش تأثیر دارد. بدبینی سازمانی . 5
 استرس شغلی با رضایت شغلی رابطه دارد. .2
 استرس شغلی با ازخودبیگانگی رابطه دارد. .7
 رابطه دارد. . امنیت شغلی با رضایت شغلی1
 میانگین متغیرهای پژوهش آزمون-

گردیده است  3یک نمونه ای دو جهته نسبت به عدد  Tبه منظور بررسی میانگین متغیرهای تحقیق اقدام به آزمون 
 .گرددکه خروجی آن در قالب جدول زیر ارائه می

Sig<0.05  که در این حالتH1 پذیریم )را می𝐻1𝜇 ≠ 3 ) 

   𝑠𝑖𝑔 > 𝐻1𝜇 پذیریمرا می H0که در این حالت 0.05 = 3) ) 
 

 

 

                                                           
7 Wanous and Austin 
8Tekin, BedÜk  
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 در جامعه مورد بررسی برای سنجش میانگین متغیرهای تحقیق Tآزمون  -

 تعداد نمونه متغیر
 میانگین
 نمونه

 حد پایین حد باال
عدد معناداری 

(2-tailed) 
 استنباط
 از جامعه

 000/0 92/0 1/1 06/2 196 رضایت
 بیشتر از متوسط

(μ  <3) 

 005/0 02/0 66/0 13/3 196 استرس شغلی
 بیشتر از متوسط

(μ  <3) 

 000/0 -7/0 -56/0 31/6 196 از خود بیگانگی
 کمتر از متوسط

(3  <μ) 

 000/0 51/0 11/0 7/3 196 امنیت شغلی
 بیشتر از متوسط

(μ  <3) 

 
 توان گفت میانگین متغیر رضاایت شغلی، استرس شغلی و امنیت شغلی بیشتر از متوسط با توجه به جدول فوق، می

باشاد. به عبارت دیگر ازخودبیگانگی، رضاایت شاغلی و امنیت    بوده و میانگین از خود بیگانگی کمتر از متوساط می 
است بنابراین  0005شاغلی دراین ساازمان مناساب و اساترس شغلی نامناسب است و چون مقدار معناداری کمتر از    

 معنادارند.
 های تحقیقبه فرضیه

هافرضیه  
میزان تاثیر 

 )رابطه(

ضریب 

 معناداری
 بله یا خیر

-فرضیه

های 

 تحقیق

76/0 ؟بر استرس شغلی تاثیر دارد بدبینی سازمانی آیا  67/6  بله 

-16/0 ؟بر رضایت شغلی تاثیر دارد بدبینی سازمانی آیا  13/1-  خیر 

-46/0 ؟بر امنیت شغلی تاثیر دارد بدبینی سازمانی آیا  33/5-  بله 

بر از خود بیگانگی شغلی تاثیر  بدبینی سازمانی آیا

 ؟دارد
27/0  61/1  خیر 

-03/0 آیا استرس شغلی با رضایت شغلی رابطه دارد؟  23/0-  خیر 

03/0 آیا  استرس شغلی با از خود بیگانگی رابطه دارد؟  24/0  خیر 

27/0 آیا امنیت شغلی با رضایت شغلی  رابطه دارد؟  34/2  بله 

 
دهد که بدبینی سااازمانی بر امنیت شااغلی تاثیر )رابطه علی( منفی و تحقیق نشااان میهای نتایج بررساای فرضاایه

می باشد که نشان از رابطه )تاثیر( معکوس بین دو متغیر است. به عبارت  -27/0معناداری دارد. مقدار رابطه برابر با 
 ابد. یامنیت شغلی آنان کاهش میدیگر با افزایش میزان بدبینی سازمانی بین افراد، از نظر افراد پاسخگو میزان 
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 باشد. به عبارت دیگر با افزایشهمچنین رابطه امنیت شاغلی و رضاایت شاغلی نشاان از رابطه مثبت و معنادار می    
 باشد. مثبت بودن میزان تاثیر نشان از مثبت بودنمیزان امنیت شاغلی افراد، میزان رضاایت شغلی آنان افزایش می  

 شد.بارابطه بین دو متغیر می
باشد که می 0027ومقدار تاثیر  7071بر استرس شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد. مقدار معناداری  بدبینی ساازمانی 

 ابد.ینشان از تاثیر مثبت بین دو متغیر است. به عبارت دیگر با افزایش بدبینی سازمانی، استرس شغلی افزایش می
 شده است. 92/1بر رضایت شغلی مورد تایید قرار نگرفت به دلیل اینکه مقدار معناداری زیر  بدبینی سازمانیتاثیر 
شده  92/1مورد تایید قرار نگرفت به دلیل اینکه مقدار معناداری زیر بر از خود بیگانگی شغلی  بدبینی سازمانی تاثیر

 است.
 شده است. 92/1ل اینکه مقدار معناداری زیر مورد تایید قرار نگرفت به دلیرابطه استرس شغلی با رضایت شغلی 

 شده است. 92/1مورد تایید قرار نگرفت به دلیل اینکه مقدار معناداری زیر رابطه استرس شغلی با از خود بیگانگی 

 مراجع
 

 -(امنیت شغلی کارکنان دولت،تهران،دفتر پژوهش های فرهنگی ص1335اعرابی ،محمد ودیگران،)3 

 - ،(، رابطه بین احساس امنیت شغلی وعوامل فردی 1334سید محمد حسین کمانی)اعرابی، سید محمد

 04و05کارکنان،مدیریت دولتی،شماره 

 -311-243 :1358تهران: نشر نی، ، مدیریت عمومی( ، 1323)لوانی، مهدی، ا . 

 -،32،ص32(. امنیت و رضایت شغلی و بهداشت روانی. مجله تدبیر شماره1331شاکری نیا. ) ایرج 

 -12تا  01 از 20شماره  ،مدیریت دولتی: مند،زهرا. از خودبیگانگی در سازمان. مدیریتبرو 

 -و عمر بیمه خریداران ترجیح بر تجاری نام شخصیت تاثیر بررسی ،(1344) فرزانه کاری، آزاری بی 

  نامه پایان گذاری، سرمایه

 -تهران دانشگاه فارابی پردیس مدیریت، ارشد کارشناسی اخذ جهت. 

 -مندی شغلی کارکنان.علوم های شغلی و رضایت(.بررسی ارتباط بین استرس1351مرز آبادی، ) آزاد

 124-121ص 2رفتاری.شماره 

 -(.جامعه شناسی کار و شغل، انتشارات1358توسلی،غالمعباس؛ محسنی تبریزی، علیرضا .) 

 - ران: انتشارات . مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ دهم. ته1353حافظ نیا، م. ر؛

 سمت.

 -( .مقدمه1354حافظ نیا، محمد رضا .) ای بر روش تحقیق در علوم انسانی.سازمان مطالعه و تدوین

 کتب علوم انسانی دانشگاهها. 

 -زاده، علی حسینی؛ باقری، معصومه؛ بختیار زاده، فاطمه.بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی حسین

کارکنان پتروشیمی بندر ماهشهر.جامعه شناسی کاربردی.شماره مؤثر بر بیگانگی از کار مورد مطالعه 

 150تا 113از  02

 - .پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی (. 1343)حقیقی کفاش مهدی, مظلومی نادر, میرزامحمدی فرزانه

 سازمانی )مورد مطالعه: کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان(.

 -(.روش تحقیق در 1341خاکی،غالمرضا،).مدیریت ،نشر،فوژان،چاپ دوم 
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 -( .رابطۀ بین رضایت شغلی و 2410دانیالی, س. ش., عمیدی مظاهری, م., مصطفوی, ف., توسلی, ا .)

 .14-1(, 1)14 ,تحقیقات نظام سالمت استرس شغلی کارکنان بهداشتی درمانی.

 -، رفتار سازمانی،دفتر ( مبانی 1338محمد علی ،) اعرابی،سید رابینز،استیفن پی،ترجمه پارسائیان

 028پژوهش های فرهنگی.صص 

 -( .کند و کاوها و پنداشته ها، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران.1334رفیع پور، فرامرز .) 

 -دانش در دانشگاه تیریموفق مد سازی ادهیو مطالعه موانع پ یبررس(. 1342جو، سید محمد )رکنی 

 جهت اخذ کارشناسی ارشد مدیریت تحول، پردیس قم. ، پایان نامهمنتخب و ارائه راهکارها های

 -،تعهد و شغلی رضایت ارتباط .(1344علی) عباسی، حسین؛ رحمانی، حمید؛ آسایش، قنبر؛ روحی 

 س پایش، گلستان. فصلنامه پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان در شاغل پرستاران در سازمانی

 .258 :242ش دوم  دهم،

 -(. بررسی رابطه بین امنیت شغلی با سالمت روانی، مقاله 1342منتظری ،محمود) ;زمانی، سید علی

 200منتخب، شماره

 -،مدیران، شغلی انگیزه میان رابطه (. بررسی1353سمیه) نمازی، نوشاد؛ قاسمی، محمود؛ ساعتچی 

 فصلنامه .مرودشت شهرستان متوسطه مقطع کارکنان)دبیران( سازمانی تعهد شغلی و رضایت

 .115-103دوم. ش اول، س مرودشت، واحد اسالمی آزاد مدیریت آموزشی دانشگاه در نو تیرهیاف

 -( روش های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ پنجم. تهران: 1354سرمد، ز؛ بازرگان، ع و حجازی، ا؛ .)

 انتشارات آگاه.

 -( .روش1344سرمد، زهره).های تحقیق در علوم رفتاری، ناشر موسسه آگاه 

 - (.مدیریت استرس.ترجمه مهدی قراچه داغی.تهران:پیکان1354وارد،برایان لوک،)سی 

 -(1354سید محمد اعرابی .) راهبردها، برنامه ها و راهکارهای تحقق امنیت شغلی مناسب، فصلنامه

 .،34و  24مطالعات مدیریت، شماره 

 -183صص. مربیان و اولیا انجمن :،تهران مدارس در آوری نو و مدیریت. (1334) .احمد ، صافی 

 -(.استرس وکنترل استرس.ترجمه ح،نام آور 1333فیپس.النگ.وودز.کاسمیر.)

 ول،مقدم.تهران:انتشارات چهر

 -(.پژوهش های اجتماعی.تهران. انتشارات جامعه شناسان.1350قاسمی،وحید،) 

 -(.بررسی نقش سبک دلبستگی و 1341کریمی ،ام البنین.کیمیایی،سیدعلی،س.مهدیان،حسین،)

 ش هیجانی ،روش تحقیق هو

 -( ترجمه فیروز بخت 1338کملچ ،والتر.چن ،گیلبرت. )(.استرس و راه موفقیت )برای مدیران مدارس

 وبیگی .تهران:انتشارات ابجده.

 -(1333کوپر،کاری ال );شریعت ;فشار روانی)راه های شناخت ومقابله(،ترجمه قراچه داغی،مهدی

  اول،.زاده،ناهید،تهران:انتشارات رشد،چاپ 

 -(،رفتار سازمانی،ترجمه ی غالم علی سرمد،تهران ،موسسه بانکداری ایران ،چاپ 1332لوتانز،فرد .)

 124اول،ص 
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 -(،بررسی رابطه بین ابعاد توانمند سازی 1353محمودآبادی ،علی اکبر،);قهرمانی ،اکبر;مجیدی ،عبداهلل

مدیریت انتظامی،سال سوم ،شماره ی  و امنیت شغلی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی،فصلنامه مطالعات

 033-081چهارم:

 -( سازمان و مدیریت رویکرد1358مقیمی، سید محمد .)353های پژوهشی. تهران: ترمه صص. 

 -( اخالق کار و عوامل مؤثر برآن در کارکنان ادارات دولتی.فصلنامه علمی 1358معیدفر، سعید .)

 302تا 321از  23پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم شماره 

 -( روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. 1354نادری، ع. ا. س و نراقی، م؛ .)

 چاپ نوزدهم. تهران: انتشارات بدر.

 ( مطالعه1344نبوی،حسین زاده،عالمه .)های بوروکراتیک سازمان بر بیگانگی از کار ی تاثیر ویژگی

 180-131.صص 2ی ایران. سال چهارم.شماره های اداری.مسائل اجتماعکارمندان سازمان

 -عوامل(. 2413. )سعید سید &, ... زکریا محمد, کیایی, کلهر, دلگشایی, اشکان امیر, پور نصیری 

. نقزوی شهرستان آموزشی هایبیمارستان در هرزبرگ نظریه براساس کارکنان شغلی رضایت بر موثر

 .318-380(, 0)3, سالمت پیاورد

 -(. مدیریت رفتار سازمانی،ترجمه علی عالقه بند،تهران،انتشارات 1338،) بالنچارد،کنت;هرسی،پال

 31امیر کبیر،ص
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269. 
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