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 چکیده 

می  تهرانارتباط جو سازمانی و عزت نفس کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان هدف از انجام این پژوهش بررسی 

 پژوهش این در مطالعه مورد جامعه. می باشد کاربردی هدف نظرو از  همبستگی – توصیفی نوع از حاضر پژوهش. باشد

 831) جامعه تعداد به توجه با ، کهباشند می تهران استان جوانان و ورزش اداره در شاغل زن و مرد کارشناسان کلیه شامل

 آوری جمع ابزار. شدند انتخابساده  تصادفی بصورت نمونه عنوان به نفر 9 8 مورگان، نمونه حجم جدول براساس و (نفر

 عزت پرسشنامه و( 8313)  دیپ و سوسمان سازمانی جو استاندارد ی پرسشنامه فردی، اطالعات ی پرسشنامه شامل ها داده

ضریب  و گرفت قرار متخصصین تایید مورد پرسشنامهو صوریی  محتوایی روایی. باشد می( 8399)اسمیت کوپر نفس

 93/1 و 19/1 ترتیب روش آلفای کرونباخ به به (نفر 84)در بخش کوچکی از جامعه  پژوهش این درها  پرسشنامه پایایی

 ضریب، اسمیرنف -کولموگروف های آزمون توصیفی و همچنین آمار از ها داده تحلیل و تجزیه جهت. محاسبه گردیدند

نتایج این پژوهش نشان داد که بین جو سازمانی . گردید استفاده مستقلآزمون تی  و خطی رگرسیون، پیرسون همبستگی

و خروجی های آزمون  داری وجود دارد و عزت نفس  آنان رابطه مثبت و معنیاستان تهران کارکنان اداره ورزش و جوانان 

همچنین در این پژوهش مشخص گردید بین تمامی مولفه . این پژوهش رابطه خطی بین متغیرها را تایید نمودرگرسیون در 

های پنج گانه جو سازمانی شامل؛ هدف، نقش، رویه، ارتباط و پاداش با عزت نفس همبستگی مستقیم و معناداری، وجود 

 .انی زنان و مردان بدست نیامدتفاوت معنی داری بین میزان عزت نفس و جو سازم در نهایت. دارد

 

 تهران جو سازمانی، عزت نفس، کارکنان، ورزش، استان :واژگان کلیدی
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 مقدمه

بهرد، گهاهی مواقهع مشهکالت      از آنجایی که انسان موجودی اجتماعی است و در اجتماع است که، بهه ارزش خهود پهی مهی    

اندازد، به طوری که فرد برای رهایی خهود از   روانش را به مخاطره میکند و سالمت  زندگی اجتماعی او را دچار اختالل می

رود و به دنبهال آن مشهکالتی از قبیهل افسهردگی، اضهطراب، عهدم        گیرد، در خود فرو می این مشکالت از اجتماع فاصله می

سازمانی دو عامهل   شرایط محیطی و. آید برای فرد به وجود می... های جسمانی و  کارکرد اجتماعی مطلوب و حتی شکایت

مهم هستند که در موفقیت و مطلوبیت رهبری و اداره یک سازمان دخالت دارند، به طوری که گاه رهبران و متصدیان، افراد 

ود نهدارد، امها بهه دلیهل وجهود      جو کارکنان متعهد و شایسته هستند و نقصی از نظر تشکیالت و امکانات مادی و غیرمادی و

شهود   ویژه جو نامساعد سازمانی و عدم شناخت کافی نسبت به آنها، موفقیت خاصی حاصل نمیبرخی از شرایط خاص و به 

به ادراک کارکنان از محیط عمومی کار در سازمان اطالق شده   جو سازمانی (185 ) 8طبق تعریف هوی. (8911دزفولی، )

ازمانی در همهه ابعهاد و جهای جهای     و متأثر از سازمان رسمی، غیر رسمی، شخصیت افراد و رهبری سهازمانی اسهت  جهو سه    

. دههد  ضمن تأثیرگذاری در سلوک و حهاتت اعاها، رفتهار آنهها را نیهز تحهت تهأثیر قهرار مهی          نسازمان جریان دارد، بنابرای

ها، رضایت شغلی، روحیه  تواند تأثیر شگرفی بر انگیزه کند و می همچین جو سازمانی شیوه زندگی یک مؤسسه را معرفی می

مت رو  و روان افراد داشته باشد، لذا شناخت عناصر جو سازمانی از این جهت برای مدیران اهمیهت دارد کهه   و به ویژه سال

 (.8919کرمانی، )توانند در جهت بهبود سالمت روان افراد و متعاقباً عملکرد سازمانی آنان اقدام نمایند  با آگاهی بدان می

پهس بهه تبهع    . دهنهد  قادر به ادامه حیات هستند که به کارکنان خود اهمیت میهایی  های رقابتی امروز تنها سازمان در سازمان

بنابراین (.  11 ، 9ادمینتون)شود، حائز اهمیت خواهد بود  آن، درک این کارکنان از سازمان خود که جو سازمانی نامیده می

هها و   یر جهو آن بهر ویژگهی   موفقیت یک سازمان تا حد زیهادی بسهتگی بهه میهزان اهمیهت یهک سهازمان بهه کارکنهان و تهأث          

شهود کهه ههر کهدام از آنهها       خصوصیات آن دارد، البته باید به این نکته نیز توجه داشت که سهازمان از افهرادی تشهکیل مهی    

کند مدیران سازمانی با در نظر گرفتن این ویژگی افراد و  که ایجاب می دارندهای منحصر به فردی  ها، باورها و انگیزه ارزش

د سازمان در جهت نیل به اهداف سازمانی، با تغییر در هر بخش از جو سازمانی منجر به تغییر فهوری و عمیهق   روند رو به رش

 تبیهین  تحت عنوان  (8939)پژوهش قاسمی و همکاران  نتایج (.8993ثابتی، )در نحوه انجام کار و عملکرد کارکنان گردند 

داد، بهین جهو سهازمانی     تحقیق نشهان  ایران المپیکی برتر های فدراسیون اعاای دیدگاه از دوگانه اعتماد و سازمانی جو رابطۀ

 .د، رابطه مثبت و معنادار وجود دار(عمودی)و اعتماد به مافوق ( افقی)ها با اعتماد دوگانه، شامل اعتماد بین فردی فدراسیون

رسهد کهه کهار و     شود و بهه نظهر مهی    اما با توجه به اینکه بخش زیادی از زندگی بزرگساتن در جو و محیط کاری سپری می

تواننهد   آیند لذا این دو، صرف نظر از تأمین مالی مهی  شخص، عواملی مهم به حساب می عزت نفسمحیط کاری در رابطه با 

روانی و بدنی، تماس اجتماعی، احساس خود ارزشمندی، اعتمهاد و توانمنهدی    سالمتبرخی از نیازهای اساسی آدمی نظیر، 

شناسان از این نیازهای اساسی که در توسعه پایدار نقهش حیهاتی دارنهد، بهه      محققان و روان (.8919فوتدوند، )نمایدرا ارضا 

غیهر  عهزت نفهس   ها، ارائهه تعریهف جهامع از     های بین فرهنگ البته با در نظر گرفتن تفاوت. کنند یاد می 5عنوان سالمت روان

چیزی فراتر از نبود اخهتالتت  عزت نفس و سالمت روان وجود دارد که با وجود این، بر سر این امر توافق . نماید ممکن می

                                                       
1. Hoy  
2. Organizational Climate 
3. Edminton 
4. Mental health 



 .......تهرانارتباط جو سازمانی و عزت نفس کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان                                  8931بهار 

111 

طور که اشاره شد، شرایط محیط کاری تأثیرات بسزایی را در تأمین سالمت روان افراد  همان (.8919نژاد،  عقیلی)روان است 

ن سازمان بستگی دارد، ، هر چند وضعیت جو یک سازمان تا حدودی به ماهیت و شرایط آ(181 و همکاران،  8ژانگ)دارد 

هها و نهادههای مختلهف، تمهام افهراد ایهن        ولی از این نکته نباید غافل بود که حتی بها ایهن تفهاوت جهو سهازمانی در سهازمان      

هها   ها و اهداف سازمانی مشخص شده و مورد توافق افراد باشهند، پهاداش   دهند که در آن نقش جوی را ترجیح می ،ها سازمان

ی انجهام امهور مشهخص بهوده و نیهز دارای       هها و نحهوه   ب با شرایط کهاری افهراد توزیهع شهود، رویهه     براساس عدالت و متناس

 (. 8911، زاده مرادی)ارتباطات اثربخش باشند 

 

 :مبانی نظری

 ،عزت نفسکه برخی از پژوهشگران بر این باورند . عزت نفس عبارت است از میزان ارزشی که فرد برای خود قائل است

عزت نفس به چگونگی احساس فرد درباره ی ویژگی های مختلف خود مرتبط می . ود استبیشتر ارزشیابی انفعالی از خ

اغلب پژوهشگران معتقدند که عزت نفس بر سایر متغیرهای شخصیتی و فعالیت های فرد تاثیر می (. 184 چستر، )شود

عبارت از ارزیابی مداوم عزت نفس را همچنین . معموت به آسیب های روانی منجر می شود پایینگذارد، عزت نفس 

زودتر خود را  شخص نسبت به ارزشمندی خویش می داند و در صورتی که افراد خود را موجوداتی ارزشمند بدانند،

در چنین محیطی است که افراد با آرامش خاطر و به دور از فشار روانی ناشی از محیط نامناسب و پر . متحقق خواهد ساخت

در زمینه ترکیب و ساختار نیروی انسانی و مدیریت منابع انسانی که . مطلوبی انجام وظیفه کنندتوانند به نحو  تنش کاری می

توان از زوایای متعددی این مسأله را مورد بررسی  های قرن حاضر است، می ای و تخصصی از پدیده به عنوان قلمروی حرفه

 همچون متغیرهایی و سازمانی جو رابطه زمینه رد هایی پژوهش گذشته سالیان طی چند هر .و تجزیه و تحلیل قرار داد

 ولی است گرفته انجام کارکنان خالقیت و شغلی عملکرد شغلی، دلبستگی و سازمانی تعهد شغلی، رضایت روان، سالمت

 گرفته، انجام ورزشی های سازمان در باتخص ها سازمان در نفس عزت و سازمانی جو زمینه در که هایی پژوهش تعداد

 و تربیتی از ورزش ابعاد کلیه در کشور ورزش اصلی متولی عنوان به جوانان و ورزش اداره که آنجا از .است اندک

 ورزش و بدنی تربیت اهداف به دستیابی ساز زمینه آن عملکرد و است تأثیرگذار ای حرفه و قهرمانی تا گرفته همگانی

 جو یا محیط این از آن افراد درک و دورنی محیط با مرتبط عوامل زمینه در بیشتری های پژوهش انجام بنابراین باشد، می

 از بسیاری پاسخگوی تواند می سازمان این عملکرد متعاقباً و کارکنان روانی بهداشت و نفس عزت بر آن تأثیر و سازمانی

ها هستند و نیز با  سازمانبنابراین با توجه به اینکه متغیرهای یاد شده از عوامل مؤثر در عملکرد  .باشد آن روی پیش مسائل

به طور . رسد های ورزشی، انجام تحقیق در این زمینه امری ضروری به نظر می توجه به عدم پژوهش در این زمینه در سازمان

تواند تأثیر بسزایی در ایفای هر چه بهتر نقش این کارکنان در  یقین جو سازمانی حاکم و عزت نفس اعاای این سازمان می

در  و اثر آن عزت نفس برجو سازمانی  و ارتباط لذا با در نظر گرفتن موارد فوق و لزوم بررسی نقش .باشد سازمان داشته

آیا بین جوسازمانی با باشد که  می، محقق به دنبال پاسخگویی به سؤال بهره وری سازمان و کارکنان حیتأمین سالمت رو

 ؟، یا خیروجود داردمعناداری رابطه  تهران ورزش و جوانان استان عزت نفس کارکنان ادارات

 

                                                       
1 Zhang 
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 پژوهشروش 

این پژوهش از نظهر ههدف کهاربردی و داده هها بصهورت مقطعهی در       . همبستگی می باشد –پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

کلیه کارشناسان مهرد و زن شهاغل در اداره    جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل . جمع آوری گردیده است 8939سال 

باشند که بر اساس آخرین اطالعات آماری کسب شهده   عم از پیمانی، قراردادی و رسمی می ا تهرانورزش و جوانان استان 

 9 8، 8با توجه به تعداد جامعه و براساس جدول حجم نمونه کرجهی و مورگهان   .نفر می باشند 831از اداره ورزش و جوانان 

متغیرههای اصهلی تحقیهق عبارتنهد از متغیهر جهو        .انتخاب شدند ساده تصادفی صورتنفر به عنوان نمونه از جامعه مذکور به 

های تزم جهت انجام پهژوهش   برای گردآوری داده .متغییر وابسته یا مالک :ر عزت نفسو متغی بین مستقل یا پیش: سازمانی

ی اطالعهات فهردی،    پرسشنامهشامل  ها آوری داده ابزار جمع .استفاده شده استای و پرسشنامه  های کتابخانه حاضر، از روش

کههوپر ( SEI)پرسشههنامه عههزت نفههس   و ( 8313) 9سوسههمان و دیههپ ( OCQ)  ی اسههتاندارد جههو سههازمانی   پرسشههنامه

ضهریب  بهرای محاسهبه   . مورد تاییهد متخصصهین قهرار گرفهت     پرسشنامه و صوریی روایی محتوایی .می باشد( 8399)اسمیت

پیش از توزیع کامهل   در بخش کوچکی از جامعه روش آلفای کرونباخ استفاده شد که از پژوهش اینهای  پرسشنامه پایایی

جههت تجزیهه و    .بدسهت آمهد   93/1 و 19/1 ترتیهب  بهه  بهه  صورت گرفت که ضریب بدست آمهده  نفر 84 پرسشنامه ها بین

آزمون ضریب های تحقیق،  رآورد توزیع نرمال دادهف جهت باسمیرن -آزمون کولموگروفاز آمار توصیفی،  ها تحلیل داده

و همچنهین   ورد پهیش بینهی متغیرهها   متغیرها، آزمون رگرسیون خطی برای بهرآ ور بررسی رابطه بین همبستگی پیرسون به منظ

 . استفاده گردید ،جهت مقایسه گروه ها مستقلتی آزمون 

 
 بحث و یافته ها

 اکندگی متغیرهای مستقل و وابستهمعیارهای تمرکز و پر. 8جدول 

 عزت نفس جو سازمانی 

 1/ 99 81/9 میانگین

 99  89 مجموع

 1/  8 981/1 انحراف استاندارد

 51/1 14/8 حداقل

 31/1 91/5 حداکثر

 . متغیرهای جو سازمانی و عزت نفس مشاهده می گرددآماره های توصیفی نمونه های پژوهش در میزان  8در جدول 

  پژوهشآزمون کلموگروف اسمیرنف  جهت بررسی توزیع داده های .  جدول 

 سطح معناداری zآماره  مولفه ها

 415/1 994/1 جو سازمانی

 595/1 154/1 عزت نفس

                                                       
1. Krejcie & Morgan. 
2. Organizational climate Questionnaire. 
. 3Sussman & Deep. 
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و عزت نفس در وضعیت توزیع متغیرهای جو سازمانی  14/1مالحظه می گردد با توجه سطح معناداری باتتر از    در جدول

 .استفاده از آزمون های پارامتریک بالمانع می باشد نرمال می باشند و

 جو سازمانی وعزت نفس آزمون پیرسون جهت بررسی رابطه بین  .9جدول 

نتیجه می گیریم رابطه مستقیم و 995/1و ضریب پیرسون  118/1با توجه به سطح معناداری مشاهده می گردد  9در جدول 

وجود دارد به این معنا که با بهبود جو  تهران کارکنان اداره ورزش و جوانان استان عزت نفسبین جو سازمانی و  معناداری

 .سازمانی، عزت نفس در کارکنان بهبود یافته است

 های جو سازمانی و عزت نفس مؤلفهآزمون همبستگی پیرسون  جهت بررسی رابطه بین  5جدول 

 ارتباط رویه پاداش نقش هدف متغیر مستقل /  متغیر وابسته     

 

 عزت نفس

 99/1 91/1 98/1 98/1 93/1 ضریب پیرسون

 118/1 115/1 118/1 1/ 11 118/1 سطح معناداری

 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 تعداد

نتیجه می گیریم رابطه   ضریب همبستگی پیرسون و میزان 18/1معناداری با توجه به سطح مالحظه می گردد  5در جدول 

 .وجود داردتهران داره ورزش و جوانان استان کارکنان ا عزت نفس و عوامل جو سازمانیتمامی مثبت و معناداری بین 

 (جو سازمانی و عزت نفس)رگرسیون در ارتباط با متغیرهای پژوهش مدل خالصه. 4جدول 

 خطای معیار تخمین ضری تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ستگیضریب همب مدل

8 995/1 545/1 811/1  91/1 

درصد تغییرات 54به دست آمده و نشان گر این است که حدود  545/1مالحظه می گردد ضریب تعیین   4در جدول شماره 

 .می باشد( جو سازمانی) مرتبط با  متغیر مستقل( عزت نفس)متغیر وابسته 

 رگرسیون مدل واریانس تحلیل. 9جدول 

 سطح معناداری F میانگین مربعات مجموع مربعات 

   399/8 399/8 رگرسیون

 19/1 889/9 9/1 9  914/8 باقیمانده

    85/ 41 مجموع

جو سازمانی و )حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر  9جدول شماره 

فرض خطی بودن رابطه دو متغیر  ، در نتیجهمی باشد 14/1است که با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  (نفسعزت 

 .تایید می شود

 متغیر عزت نفس

N  سطح معنی داری

 (دودامنه)

 ضریب همبستگی

 جو سازمانی 995/1 118/1 9 8



 8931بهار                      (45مسلسل ) دوم، شماره چهاردهمسال / فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 

889 

 

 جوانان و ورزش اداره مرد و زن کارکنان نفس و جو سازمانی عزتمستقل جهت مقایسه  tنتایج آزمون . 9جدول شماره 

 تهران استان

اختالف  تست لیونس جو سازمانی

 میانگین

t p نتیجه 

F P 

  زنان

81/  

 

85 /1 

 

154/1 

 

95/1 

 

55/1 

 

تفاوت معنی دار 

 نیست
 مردان

  نفس عزت

 

99/1 

 

 

91/1 

 

 

 

1 9/1 

 

 

 

 13/8 

 

 

 

83/1 

 

 

 

تفاوت معنی دار 

 نیست

 زنان

 مردان

 tآزمون و  رساندواریانس بین دو گروه را به اثبات می ،لیونس مشاهده می شود تست. 9همانگونه که در جدول شماره 

آزمون نشان می دهد  همچنین این.  نشان می دهد بین میزان عوامل عزت نفس زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد

 .زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود ندارد جو سازمانیبین 

 

 بحث و نتیجه گیری

عزت جو سازمانی وداری بین  مبنی بر اینکه رابطه معنی( 185 )پورن و همکاران (184 )دی ورد نتیجه پژوهش . وجود دارد

اگر کارکنان از عزت نفس بات  .هده کرد، با یافته این تحقیق همخوانی داردهای مربوط به تحقیق خود مشا نفس آزمودنی

بنابراین می توان اینگونه پنداشت . بپردازند کارمی توان امیدوار بود بتوانند با رضایت شغلی بیشتر به انجام  برخوردار باشند،

 .دنعزت نفس پایین، عدم تعادل روانی و رضایت شغلی کم می تواند بر روند رو به رشد سازمان آثار منفی بر جای گذار

ای با توجه به نتایج و خروجی ه .افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس کارکنان در روند رو به رشد سازمان تاثیر مثبت دارد

می تواند به بهبود  تهرانپیش بینی گردید بهبود جو سازمانی در ادارات کل ورزش استان   در این پژوهش آزمون رگرسیون

عزت نفس در آنان منجر گردد و این می تواند یک امتیاز بزرگ برای مدیران آنها جهت بهبود و ترمیم جو سازمانی در 

ت نفس کارکنان خود در جهت ارتقاء عملکرد و کارایی آنان برای توسعه کارکنان خود باشند تا از امتیاز افزایش عز

 پاگلیسیهمانطور که  ،برندبسازمان خود گام بردارند و از مزایای آنان در جهت موفقیت سازمان خود بهره کافی را 

 اگر. سازد می دگرگون را زندگی شیوه عامل، این. است موفقیت عامل ترین مهم نفس، عزت تقویت است، معتقد( 115 )

 نفس عزت. دیگران یا خود دانستن مقصر با نه شوید می مواجه ها آن کردن حل طریق از مشکالت با باشد، زیاد نفس عزت

 سرگردان و آن به نسبت انزجار داشتن و بودن متنفر نه است در سازمان آن به دادن تن و مشکل با شدن درگیر معنی به زیاد

 دوباره و بگیرید درس آن از خوردید، شکست هرگاه که است آن مفهوم به نفس عزت همچنین سازمانی،در امور  شدن

 . برسید موفقیت در سازمان خود به تا کنید سعی
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 جو سازمانی و که است نکته این مبین است گرفته انجام افراد نفس عزت و سازمانی جو با رابطه در که تحقیقاتی بیشتر

 فکری، نامالیمات روانی، عالئم بروز افزایش با عبارتی به دارد داری معنی رابطه آنان شغلی عملکرد با افراد نفس عزت

 بررسی به که تحقیقاتی. دهد می قرار خود شعاع تحت ها زمینه تمام در را او عملکرد و کرده رخنه انسان به جسمی و روحی

 آنها بین که اند یافته دست نتیجه این به همگی اند، پرداخته افراد روانی بهداشت و سالمت عزت نفس و  و سازمان جو رابطه

 سالمت و کاهش نیز افراد روانی اختالتت میزان سازمانی، جو کیفیت رفتن بات با عبارتی به دارد، وجود داری معنی رابطه

 سیستم نیز و آنان روی بر توافق و سازمانی های نقش و اهداف وضو  مثال برای. یابد می ارتقا آنان نفس عزت و روانی

 ایجاد موجب و داشته مطلوبی و مثبت تأثیر شده، تشکیل مختلفی ابعاد از خود که روان سالمت روی بر عادتنه دهی پاداش

 .می گردد افراد درو در نهایت افزایش عزت نفس آنها  بات نفس به اعتماد کسب و انگیزه

مولفه های پنج گانه جو سازمانی شامل؛ هدف، نقش، رویه، ارتباط و  همچنین در این پژوهش مشخص گردید تمامی

 پژوهش های یافته با نتایج همسو بوده است این. دندار ،پاداش یک به یک با عزت نفس همبستگی مستقیم و معناداری

بین این مولفه ها و عزت نفس را در پژوهش های خود در  داری معنا و مثبت رابطه که( 8919) فوتدوند و (8918) فاضلی

 ،(184 ) همکاران و نیدهمر و (189 ) همکاران و آرنتز نتایج، با از طرفی وجامعه های مختلف آماری بدست آورده بودند 

 ؛عنوان با تحقیق ،(8913) همکاران و پیما نیک .ندارد عزت نفس همخوانی و سازمانی جو عدم همبستگی ابعاد بر مبنی

 جو ابعاد ترین مهم که داد نشان تحقیق این نتایج ،کردند ارائه ،ها بیمارستان در شاغل پرستاران دیدگاه بر مؤثر عوامل

 کارها انجام مهارت و همکاران حمایت و ارتباط سرپرست، نظارت نحوه شامل ترتیب به پرستاران دیدگاه از سازمانی

 فقدان شامل ترتیب به سازمانی جو به نسبت پرستاران دیدگاه بر منفی تأثیرگذار عوامل ترین مهم ها یافته طبق. باشند می

 شامل مثبت تأثیرگذار عوامل ترین عمده از طرفی و نامتناسب کاری تشویق، اهداف نامشخص، عدم ارتباط و حجم و پاداش

 این جانبی های یافته براساس و همچنین دباش می همکاران حمایت و خوب ارتباط کارها انجام در کافی اطالعات داشتن

کارکنان گردد، که با نتایج پژوهش حاضر در برخی مولفه ها همسو می  در باعث عزت نفس می تواند سازمانی جو تحقیق

 .باشد

 موجبات سازمانى مطلوب و مناسب جو ایجاد با تواند مى خوب انمدیر ،با توجه به نتایج این پژوهش و نتیجه گیری از آن

 رفتار اصال  در آنچه. در سازمان بهبود بخشند را طریق اثربخشى این از و دنآور فراهم را کار به عالقمندى و انگیزش

 موفقیت براى مدیر بنابراین است انمدیر طرف از رفتارى مناسب الگوى ارائه و نسبى آزادى از جوى است، مؤثر اجتماعى

 را موجود جو با جو مطلوب بین فاصله ،باشد داشته کافى شناخت موجود جو از که است نیازمند وظایفش انجام در

 آگاهى و درک .نماید ایجاد را محیطى شرایط با مناسب جو و بیندیشد تدبیرى فاصله این کردن کم براى و دهد تشخیص

همچنین . دارد تأثیر کارکنان نگرش بر و شود مى تلقى مهم بسیار مدیریت عملکرد و تحلیل در جو مفهوم از مدیران

 آن تبعات و تأثیرات و بکارگیرى چگونگى و قدرت انواع از کافى شناخت باید وظایفشان انجام در موفقیت براى مدیران

 . آورند بوجود را پویا و خالق سالم، جوى بتوانند مناسب قدرت بکارگیرى با و دهند قرار نظر مد را جو سازمانى بر

عزت نفس  بر تهران استان جوانان و ورزش اداره بر حاکم سازمانی جو بین اینکه بر مبنی تحقیق نتایج به توجه در نهایت با

 و تر سالم بازتر، جوی ایجاد با ورزش اداره دارد، پیشنهاد می گردد؛ مسئوتن وجود داری معنی و مثبت رابطه کنانکار

 مذکور سازمان بهتر اثربخشی و کارایی تزمه که را سازمان این در شاغل کنانکار بهبود عزت نفس زمینه تر، دوستانه

 تشویق و منظم جلساتی برگزاری با جوانان و ورزش اداره مسئوتن شود می همچنین پیشنهاد .ندآور فراهم را باشد، می
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 کیفیت بردن بات در آنان، رفع و کار محیط در موجود کمبودهای و مشکالت ابراز و جلسات در شرکت منظور به کارکنان

 و ها سازمان دیگر سازمانی جو وضعیت دادن قرار توجه می توانند با مورد از طرفی نمایند و تالش پیش از یشب سازمانی جو

  .نمایند الگوبرداری اند، کرده بهینه استفاده مناسب سازمانی جو مزایای از که های سازمان از امکان صورت آن، در عواقب
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