
 

  
  
  

   
  هاي آن در دانشگاه آزاد اسالمی لفهؤشناختی و م محیط روان

  
   دکتر فتاح ناظم

  
. هـاي آن در دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـت     شناختی و مؤلفه هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی محیط روان :چکیده

گیـري   روش نمونـه بـا  . دهنـد  جامعه آماري این پژوهش را تمام مدیران واحدهاي دانشـگاه آزاد اسـالمی تشـکیل مـی    
 3هر مـدیر   ينفر از مدیران واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمی و به ازا 540بندي تعداد  اي و طبقه تصادفی مرحله

نامـه   از پرسـش  اسـت  ابـزار سـنجش عبـارت   . نفـر انتخـاب شـدند    1620نفر از کارکنان تحـت سرپرسـتی آنهـا یعنـی     
و آزمون پیگردي است طرفه  نتایج تحلیل واریانس یک. نان اجرا شدشناختی که بر روي کارک ساخته محیط روان محقق
LSD دار  شناختی واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی بـه تفکیـک منطقـه تفـاوت معنـی      بین محیط روان -1: نشان داد که

ه تفـاوت  شناختی بـه تفکیـک منطقـ    بین ابعاد پاداش، دوستی، پشتیبانی و استقالل از ابعاد محیط روان -2. وجود ندارد
بین ابعاد تعارض، کنترل شغلی، روابط بین فردي، تعهد کاري، فشار کاري، اعتبار و احتـرام   -3. دار وجود دارد معنی

  .دار وجود ندارد شناختی به تفکیک منطقه تفاوت معنی سازمانی از ابعاد محیط روان
  

  ، دانشگاه آزاد اسالمی1شناختی محیط روان :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
اي به نحوه مـدیریت و کـاربرد درسـت و مـؤثر      آیی و اثربخشی هر سازمان تا حد قابل مالحظهکار

تـر،   هـا وسـیع   هـا و شـرکت   هـا، مؤسسـه   روشن است که هـر قـدر سـازمان   . منابع انسانی بستگی دارد
بـرهمین  . شـود  تر شوند به مشکالت و اهمیت اداره این نیروي عظـیم افـزوده مـی    تر و متنوع گسترده
امـروز را   يهـا وجـه انکارناپـذیر دنیـا     به اعتقاد بسیاري از دانشمندان علوم رفتـاري، سـازمان   اساس،

وسـیله دنیـاي پیرامـون و     دهند و آنها نیز به نوبه خـود بـه   دهند، ماهیت جوامع را شکل می تشکیل می
اي هـ  هاي مختلف و به پایـه هـدف   ها به شکل اگرچه، سازمان. رندیگ روابط موجود در آن شکل می

هـاي روانـی و    شـود، امـا بـدون تردیـد همـه آنهـا برپایـه تـالش         گوناگون تأسیس و سازماندهی مـی 
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رو،  از ایـن . شـوند  آید، اداره و هدایت مـی  جسمانی نیروي انسانی که ارکان اصلی آن به حساب می
همین  ها قرار دارد، و به زندگی افراد در جوامع امروزي به شدت تحت تأثیر ماهیت و رفتار سازمان

تر ماهیت و روابط متقابل آنها و نیـروي   دلیل به تنهایی، تالش در شناخت هرچه بیشتر، بهتر و علمی
  .سازد انسانی را توجیه و ضروري می

اي بـه کیفیـت مـدیریت و     روشن است که کارآیی و اثربخشی هر سازمان تا حـد قابـل مالحظـه        
تـر،   ی است هـر قـدر سـازمان و مؤسسـات وسـیع     طبیع. کاربرد صحیح و اثربخش منابع بستگی دارد

رو،  از ایـن . شود تر باشند، به مشکالت و اهمیت اداره این نیروي عظیم افزوده می تر و متنوع گسترده
مجهز شدن مدیران به دانش و بینش الزم جهت رویـارویی و حـل مشـکالت ایـن عامـل پیچیـده و       

  ). 1365میرسپاسی، (کند  حساس ضرورت پیدا می
اي به نحوه مدیریت و کاربرد درست و مؤثر  کارآیی و اثربخشی هر سازمان تا حد قابل مالحظه     

تـر،   هـا وسـیع   هـا و شـرکت   هـا، مؤسسـه   روشن است که هـر قـدر سـازمان   . منابع انسانی بستگی دارد
بـرهمین  . شـود  تر شوند به مشکالت و اهمیت اداره این نیروي عظـیم افـزوده مـی    تر و متنوع گسترده

امـروز را   يساس، به اعتقاد بسیاري از دانشمندان علوم رفتاري، سـازمان هـا وجـه انکارناپـذیر دنیـا     ا
وسـیله دنیـاي پیرامـون و     دهند و آنها نیز به نوبه خـود بـه   دهند، ماهیت جوامع را شکل می تشکیل می

هـاي   دفهاي مختلف و به پایـه هـ   ها به شکل اگرچه، سازمان. رندیگ روابط موجود در آن شکل می
هـاي روانـی و    شـود، امـا بـدون تردیـد همـه آنهـا برپایـه تـالش         گوناگون تأسیس و سازماندهی مـی 

رو،  از ایـن . شـوند  آید، اداره و هدایت مـی  جسمانی نیروي انسانی که ارکان اصلی آن به حساب می
و به همین ها قرار دارد،  زندگی افراد در جوامع امروزي به شدت تحت تأثیر ماهیت و رفتار سازمان

تر ماهیت و روابط متقابل آنها و نیـروي   دلیل به تنهایی، تالش در شناخت هرچه بیشتر، بهتر و علمی
  ).1381هومن، (سازد  انسانی را توجیه و ضروري می

هاي مربوط به کـار   ها و ارزش بدون تردید، اهمیت تجربه کاري و چگونگی تأثیر آن بر نگرش     
رد توجه دانشمندان و متخصصان علوم اجتماعی و رفتاري و مـدیریت  موضوعی است که همیشه مو

شـود معمـوالً تولیـد و بهـره      تـر مـی   که موقعیت و محیط کار خوشایندتر و مطلوب زمانی. بوده است
هـا، افـرادي هسـتند کـه تحـت       در بسـیاري از سـازمان  . یابـد  طور موقت، افزایش می وري، حداقل به

کنند، و در عین حال افرادي  ل، نامطلوب با باالترین کارآیی کار میشرایط غیرقابل تحمل، یا حداق
نکتـه  . وري را دارنـد  تـرین میـزان بهـره    هم هستند که در شرایطی عالی از لحـاظ محـیط کـار پـایین    

جـا خـتم    اساسی این است که اگر چه شرایط فیزیکی محیط کـار مهـم اسـت، امـا قضـیه بـه همـین       
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فیزیکی اعمال شده در یک محیط کاري ممکن اسـت تحـت تـأثیر    آثار هرگونه تغییرات . شود نمی
روشـن اسـت کـه ادراك هـر فـرد از      . ان بـا ایـن تغییـرات قـرار گیـرد     ننحوه ادراك و انطباق کارک
هر چند، ادراك همیشه به طور دقیق واقعیت عینـی یـک موقعیـت    . کند واقعیت رفتار او را تعیین می

دهـد   کند، اما نشان می نبه فیزیکی محیط کار را کم نمیاین موضوع اهمیت ج. کند را منعکس نمی
. شـناختی در نظـر گرفتـه شـوند     تر روان تر و پیچیده که این عامل باید همواره همراه با عوامل ظریف

و روشی که خود شـغل انجـام گیـرد    ) خستگی، آزادي عمل و کسالت(شناختی فردي  عوامل روان
یگر به تشکیل محیط فیزیکـی بالفصـل یـک شـغل منجـر      همگی عواملی هستند که با تعامل با یکد

  ).1990شولتز و شولتز، (شوند، و این محیط کیفیت انجام کار را تعیین خواهد کرد  می
هـاي کـاري بسـتگی کامـل بـه       هـا و محـیط   موفقیت سازمان) 1988(و بالنچارد  به عقیده هرسی     

اي  فتاري دارد و این چالشی اسـت کـه بـه گونـه    استفاده کارآمد از منابع نیروي انسانی برپایه علوم ر
. اندرکاران امور کار و سازمان را بـه خـود مشـغول داشـته اسـت      فزاینده سرپرستان، مدیران و دست

هاي مربـوط بـه نیـروي     تر مفاهیم و سازه براي رویارویی با این چالش، شناخت هر چه بیشتر و جامع
  ). 1381هومن، (هاي مختلف آن ضروري است  انسانی و تأثیر و تأثر آن از سازمان و جنبه

ترین عامل در تعیین رضایت یا نارضایتی شغلی  بسیاري از پژوهشگران روابط با همکاران را مهم     
با آنکه افراد عضویت و تعامل بـا گـروه را از نظـر    ). 1372ازکمپ،  ، نقل1987هرزبرگ،(دانند  می

هـاي همسـان    ز نظر مـردم آمیـزي و نیـاز بـه حمایـت گـروه      بینند، اما ا دهنده می شناختی پاداش روان
با وجود این، در این مورد که نفس ). 1998رولینسون و همکاران، (تفاوت زیادي با یکدیگر دارند 

شود که فرد احساس رضـایت کنـد، اخـتالف نظـر      تعامل و عضویت در گروه همکاران موجب می
یکی از منابع بـزرگ حمایـت و رضـایت     کن استمموجود دارد افراد و روابط گوناگون بین آنها 

کند کـه   هاي شغلی اغلب موقعی بروز می ل روانی و نارضایتییبسیاري از مسا. شغلی به حساب آید
براي . شناختی ناسالم است لحاظ روان روابط بین همکاران و یا روابط بین زیردستان و سرپرستان از

کنـد اضـطراب و نارضـایتی شـغلی بیشـتري       ه عمل میکاران نمونه، کارکنانی که رئیس آنها محافظه
روابـط صـمیمانه و گـرم بـین همکـاران      ). 1373ترجمـۀ قراچـه داغـی،     ،1کـوپر (کننـد   احساس می

رسد بسیاري از مدیران رده باال بـیش از آنکـه از    نظر می به. تواند رضایت شغلی را افزایش دهد  می
فقـدان حمایـت همکـاران در    . ر ناراحـت هسـتند  روابط منفی رنج ببرند، از فقدان یک گروه همکا

  .هاي دشوار نیز یکی از علل بروز نارضایتی شغلی است موقعیت

                                                        
1- Cooper    
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ترین نیاز کارکنان در محیط کـار   به اعتقاد بسیاري از کارشناسان، اعتبار و وجهه سازمانی حیاتی     
ی از آن است که افراد دهد و بیش از هر چیز ناش وجهه سازمان به افراد احساس مهم بودن می. است

هرچنـد  . دهند تا چه حد از اهمیـت و ارزش برخـوردار اسـت    کنند یا انجام می بدانند آنچه تولید می
تواند از شغلی به شـغل دیگـر و یـا از شخصـی بـه شـخص دیگـر بسـیار          نیاز به شناسایی و اعتبار می

تی از نتایج و خدمات در اختیار متفاوت باشد، اما مشاغلی که هیچ نوع ارزش، اعتبار یا بازخورد مثب
پنداره و اعتماد به نفس آنان تضـعیف شـده در نهایـت بـه      شود خود دهد سبب می کارکنان قرار نمی

نظران، نیـاز   به اعتقاد بسیاري از صاحب ).1997، 1اسپکتور(نارضایتی، عملکرد و غیبت منجر گردد 
تواند موجب بیشترین رضایت  نی است که میترین نیازهاي انسا ترین و اساسی به احترام یکی از مهم

نیاز به احترام را به دو مجموعه مکمل احترام به خـود و احتـرام از   ) 1954( مزلو. در محیط کار شود
احتـرام بـه خـود شـامل مـواردي ماننـد تمایـل بـه داشـتن صـالحیت،           . کنـد  سوي دیگران تقسیم می

هر فرد نیاز دارد بداند که ارزشـمند  . است اطمینان، نیرومندي، کفایت شخصی، پیشرفت و استقالل
احترام از سوي دیگران شامل . هاي کار و زندگی توانایی دارد است و براي غلبه بر وظایف، چالش

در این راسـتا افـراد نیـاز دارنـد از آنهـا بـه       . اعتبار، تصدیق، مقبولیت، توجه، ارزش و قدردانی است
  .ی شودتوانند انجام دهند، قدردان خاطر آنچه می

ها و کـل جامعـه نیـز     استرس شغلی یک نگرانی عمده نه فقط براي کارکنان است، بلکه سازمان     
بـراي  . شواهد فراوان حاکی از این است که شـیوع اسـترس شـغلی باالسـت    . بابت آن نگرانی دارند

 29کـه   هـزار نفـر از کارکنـان اروپـایی نشـان داد      16یابی انجام شده روي نزدیـک بـه    نمونه، زمینه
طبـق   ).1997پـائولی،  (داننـد   شان موثر مـی  هاي شغلی خود را در سالمتی درصد از کارکنان فعالیت
شناختی را  کارکنان باید براي برانگیخته شدن سه حالت مهم روان) 1976(عقیده هاکمن و اولدهام 

مسـئولیت کننـد،    دار بدانند، نسبت به کار خود احساس کارکنان باید کار خود را معنی: تجربه کنند
پنج ویژگی مربوط به شغل در تجربه این سـه حالـت روانـی    . هاي خود آگاه باشند و از نتایج تالش

  :در کارکنان سهم دارند
هـا را   هـا و مهـارت   اي متنـوع از توانـایی   تاچه اندازه یک شغل استفاده از مجموعـه : تنوع مهارت .1

هـا طلـب کنـد     لی که دامنه وسیعی از مهارتشغ. کند براي انجام تکالیف مرتبط با کار ایجاد می
  .شود دار و چالش انگیز قلمداد می معنی

                                                        
1- Spector 
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کارکنـان  . کنـد  تا چه اندازه یک شغل تکمیل یک کار یا وظیفه را ایجـاب مـی  : هویت تکالیف .2
  .هاي کاري خود را مشاهده کنند باید بازده یا محصول تالش

سایر افراد درون سازمان، نظیر همکاران،  ثیري عمیق برأتا چه اندازه یک شغل ت: اهمیت تکلیف .3
 .دارد) مشتریان(کنندگان  یا افراد خارج از سازمان، نظیر مصرف

ریـزي و انجـام تکـالیف     تا چه اندازه کارکنان در شغل خود براي برنامه: آزادي عمل یا استقالل .4
 .الزم آزادي و استقالل دارند

یم و روشـن دربـاره اثربخشـی عملکردشـان     تا چـه انـدازه کارکنـان اطالعـات مسـتق     :  پسخوراند .5
 ).2000؛ چمیل، 2000ریگیو، (کنند  دریافت می

این بعد بیانگر رضایتی است که فرد از رابطه . شناختی پشتیبانی است از عوامل دیگر محیط روان     
 بـا دو جنبـه از   رضایت شغلی ناشی از این رابطه معمـوالً . آورد دست می با سرپرست مستقیم خود به
 .رفتار سرپرست ارتباط دارد

   ،حمایت بین فردي، که اشاره به عالقه سرپرست به رفاه کارکنان دارد )1
اي دارد که سرپرست براي راهنمایی در زمینه فنی و امور  حمایت فنی، که اشاره به زمینه )2

 ). 1998رولینسون و همکاران، (آورد  مربوط به وظایف فراهم می

اي  نامـه پنجـاه مـاده    هاي نه گانه زیر را در یـک پرسـش   نیز شاخص) 1986( 1لیتوین و استرینجر     
پـذیري، دوسـتی،    سـاختار، مسـئولیت پـذیري، پـاداش، خطـر     . اند براي فضاي سازمانی معرفی کرده

. ها، تعارض و هویت پشتیبانی، ضابطه
را پشـتیبانی،   )عملکرد منابع انسانی(هاي مؤثر برمدیریت عملکرد عامل» گلداسمیت«و » هرسی«     

هرسـی و  (داننـد   ، اعتبـار و محـیط مـی   )بـازخورد (، ارزیـابی  )انگیـزش (آشکاري یا شناخت، تمایل 
  .)1988بالنچارد، 

در پژوهش خود به رابطه بین درك حمایت سازمانی و استقالل با تعهدسازمانی ) 2000(روگیو      
کنـد کـه خسـتگی زیـاد در      مـی  بیـان ) 1988(همچنـین میخائیـل   . هاي کار تیمی پـی بـرد   در محیط

هـاي ارتبـاطی    شود کـه ایـن امـر مربـوط بـه جنبـه       سازمانی می هاي کاري باعث کاهش تعهد محیط
هـاي کـاري اشـاره     هـاي روانـی محـیط    محیط سازمانی است وي در پژوهش خود بـه اهمیـت جنبـه   

در  در پـژوهش خـود پـی بـرد کـه افـرادي کـه رضـایت شـغلی بـاالتري          ) 1982(ودرفورد. کند می
در ) 2006( و همکـاران  میخائیل .سازمانی بیشتري برخوردار هستند هاي کاري دارند از تعهد محیط

                                                        
1- Litwin & Stringer   
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پژوهشی که تحت عنوان احساس روانی تعلق سازمانی، ساختار محیط کاري، تعهدسازمانی و رفتار 
ه شهروندي انجام داد، پی برد که بین احسـاس روانـی تعلـق داشـتن بـه سـازمان و تعهـدکاري رابطـ        

هـاي   وري بـا پـژوهش   هاي کاري و افزایش بهره هاي محیط در مورد ارتباط بین ویژگی. وجود دارد
، هـی وود  )2006(هـاي افـرادي همچـون تاموسـایتیس      توان به پژوهش فراوانی روبرو هستیم که می

  .اشاره نمود) 1998(و میسکوتیا ) 1998(، دارویش )2003(
شود که رفتار کارکنان را تحت  می گفتهاصري از محیط کاري به اجزا و عن شناختی محیط روان     

  :کند که شامل تأثیر قرار داده و به نوعی محیط درونی کار اشاره می
گیـري   به میزانی که کارکنـان ممکـن اسـت در انجـام تکـالیف شـغلی بـر تصـمیم        : کنترل شغلی) 1

  .شخصی تکیه کنند اشاره دارد
بل شخصی در گروه کارکنان محیط کـاري و میـزان تعامـل بـین     به روابط متقا: روابط بین فردي) 2

 .کارکنان اشاره دارد

میزان وفاداري کارکنـان نسـبت بـه سـازمان متبـوع و تـالش صـادقانه بـراي انجـام          : 1تعهد کاري) 3
 .شود وظایف کاري آن را شامل می

هاي تهدیدآمیز در شناختی نسبت به رویداد واکنش فیزیولوژیک، هیجانی، و روان: 2فشار روانی) 4
 .شود محیط کار را شامل می

به میزان احترام و اعتباري که فرد در محیط کاري از همکاران و افـراد  : 3احترام و اعتبار سازمانی) 5
 .کند اشاره دارد خارج از محیط کار دریافت می

 .اره داردریـزي و سـازماندهی کـار خـود اشـ      به میزان استقالل کارکنان در برنامـه : 4آزادي عمل) 6
  ).1384درویشی، (
ــاداش) 7 ــار : پ ــراد درب ــاس اف ــاداش ي هاحس ــت، و     پ ــدالت در پرداخ ــوب، ع ــرد خ ــه عملک دادن ب

  .هاي کامیابی مشی خط
  .هاي غیر رسمی و دوستانهاحساس دوستی و مهربانی در محیط کار و گسترش گروه: دوستی) 8
تأکیـد روي حـل     هـاي مخـالف،   یـه تمایل مـدیران و کارکنـان بـه شـنیدن عقیـده و نظر     : تعارض) 9

  .کردن یا نادیده گرفتن آنها جاي خاموش تعارض به
  .جانبه ی دواحساس مساعدت و همیاري در بین مدیران وکارکنان و تأکید بر پشتیبان: پشتیبانی ) 10

                                                        
1- Commitment    2- Stress 
3- Organizational respect and validation 4- Autonomy   
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هـاي آن در منـاطق مختلـف     شـناختی و مؤلفـه   بررسی محـیط روان  ،پژوهشاین هدف از انجام      
   .اد اسالمی استدانشگاه آز

  
  روش

  .یابی است پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردي و از نظر روش از نوع تحقیقات زمینه
  
  آماري، نمونه و روش انتخاب نمونه ي جامعه

گانه تشکیل  12آماري مورد مطالعه در این پژوهش را مدیران دانشگاه آزاد اسالمی مناطق  ي هجامع
  .کار مشغول بودند ر واحد دانشگاهی متبوع بهد 1387دهد که در سال  می
منظور برآورد حداقل حجم نمونه از فرمول کوکران  به     

2

22

d
zn 

 با توجه به . استفاده شد
نفر برآورد شده است که به ازاي هر مدیر سه  540حداقل نمونه مورد نیاز براي گروه مدیران که 

منظور  به. شناختی روي آنها اجرا شد نامه محیط روان نفر، پرسش 1620نفر از کارمندان آنها یعنی 
  .اي استفاده شد اي و طبقه انتخاب نمونه مورد نیاز از روش تصادفی مرحله

       
  ابزار پژوهش

شناختی است که براي ساخت  ساخته محیط روان نامه محقق ابزار سنجش در این پژوهش پرسش
دست  مبانی نظري موضوع مورد نظر بررسی شد و براساس نتایج بهشناختی، ابتدا  نامه روان پرسش

این . ماده اقدام شد 54نامه مقدماتی با  هاي موجود به تهیه پرسش نامه آمده با استفاده از پرسش
سؤاالت (مقیاس فرعی است که عبارتند از پاداش  10شتمل بر مو عبارت  57نامه مشتمل بر  پرسش

، کنترل )17-20سؤاالت (، تعارض )12-16سؤاالت (، پشتیبانی )7-11 سؤاالت(، دوستی )6-1
، فشار )33-39(، تعهد کاري )26تا  32سؤاالت (، روابط بین فردي )21تا  25سؤاالت (شغلی 
با ). 52-57االت ؤس(و آزادي عمل ) 46-51االت ؤس(، اعتبار و احترام )40تا  45سؤاالت (روانی 

هاي الزم روي  پس از ویرایش. محتوایی آن به تأیید رسیداستفاده از نظرات متخصصان روایی 
نفر از کارمندان  41نامه مذکور روي  هاي تدوین شده، براي برآورد اعتبار آن پرسش عبارت

ضریب  طور تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد و دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن که به
  .ماده آماده اجرا شد 43نامه نیز با  پرسش در نهایت این. دست آمد به 91/0آلفاي اولیه 
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  ها یافته
  

  آن هاي شناختی و مؤلفه نامه محیط روان ها در پرسش هاي آزمودنی هاي آماري مربوط به نمره خالصه شاخص: 1جدول 
  شاخص

  انحراف  نما  میانه  میانگین  متغیر
  کشیدگی  کجی  واریانس  معیار

  63/4  4/0  92/0  96/0  5  66/4  67/4  پاداش 
  87/42  12/3  69/0  83/0  67/3  66/3  84/3  دوستی 
  404/0  - 029/0  59/0  77/0  4  4  92/3  پشتیبانی 
  632/0  213/0  63/0  79/0  33/3  3  11/3  تعارض 

  74/4  72/0  57/0  76/0  33/3  33/3  43/3  کنترل شغلی 
  78/89  65/26  43/4  1/2  33/5  33/5  27/5  روابط بین فردي

  47/1  05/1  11/1  05/1  33/3  33/4  42/4  تعهد کاري
  - 0/300  - 173/0  97/0  98/0  67/4  5  03/5  فشار روانی 

  - 48/0  33/0  16/2  47/1  4  33/4  31/4  اعتبار و احترام سازمانی 
  08/1  46/0  43/10  32/3  13  13  14/13  استقالل و آزادي عمل

  4/19  63/1  5/373  32/19  128  127  05/127  )کل(محیط روان شناختی 
  

ها در  هاي آزمودنی هاي آماري و توزیع نمره مقادیر مربوط به شاخص 1اطالعات جدول بر پایه      
هـاي مـورد    هاي آزمودنی دهد که توزیع نمره مؤلفه آن نشان می 9شناختی و  نامه محیط روان پرسش

تــوان بــراي بررســی پرســش پــژوهش از  مطالعـه در ایــن متغیرهــا بــه توزیــع نرمــال میـل دارد و مــی  
  . ارامتري استفاده کردهاي پ آزمون

شـناختی دانشـگاه آزاد اسـالمی بـه تفکیـک منطقـه        آیا بین بعد محـیط روان : پرسش اصلی پژوهش
  داري وجود دارد؟ تفاوت معنی

  
  خالصه تحلیل واریانس یک طرفه: 2جدول 

 داري سطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغییر

 088/0 628/1 798/67 11 774/745 بین گروهی

   657/41 410 428/17079 درون گروهی
    421 202/17825 جمع

 
توان قضاوت کرد که بین  می) 088/0( داري و سطح معنی) 628/1( محاسبه شده Fبا توجه به      

  .داري وجود ندارد شناختی به تفکیک منطقه تفاوت معنی لفه محیط روانؤمیانگین  نمره م
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شناختی دانشگاه آزاد اسالمی به تفکیک  عنوان یکی از ابعاد محیط روان هین بعد پاداش بآیا ب     
  داري وجود دارد؟ منطقه تفاوت معنی

 
طرفه  خالصه تحلیل واریانس یک: 3جدول   

 داري سطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغییر

 000/0 093/3 172/3 11 890/34 بین گروهی

   026/1 506 969/518  درون گروهی
    517 860/553 جمع

  
توان قضاوت کرد که بین  می) 000/0( داري و سطح معنی) 093/3( محاسبه شده Fبا توجه به      

شناختی به تفکیک منطقه تفاوت  عنوان یکی از ابعاد محیط روان همیانگین نمره بعد پاداش ب
  . داري وجود دارد معنی

  
 LSDخالصه نتایج آزمون پیگردي : 4جدول 

  داري و اختالف میانگین  سطح معنی  از مناطق  گذاري منطقه میانگین نمره قانون
  )=64/0MDو  ≥05/0P(  4  1منطقه
  5  )05/0P≤  49/1وMD=(  
  7  )05/0P≤  70/0وMD=(  
  )=31/1MDو  ≥05/0P(  5  2منطقه
  )=74/0MDو  ≥05/0P(  4  3منطقه 
  5  )05/0P≤  59/1وMD=(  
  7  )05/0P≤  80/0وMD=(  
  8  )05/0P≤  52/0وMD=(  
  9  )05/0P≤  60/0وMD=(  
  10  )05/0P≤  51/0وMD=(  
  11  )05/0P≤  48/0وMD=(  
6  5  )05/0P≤  17/1وMD=(  
7  5  )05/0P≤   79/0وMD=(  
8  5  )05/0P≤   07/1وMD=(  
9  5  )05/0P≤   99/0وMD=(  

10  5  )05/0P≤   08/1وMD=(  
11  5  )05/0P≤   21/1وMD=(  
12  5  )05/0P≤  11/1وMD=(  

  
عنوان یکی از ابعاد  هنیز حاکی از این است که میانگین بعد پاداش ب LSD نتایج آزمون پیگردي     

 ≥05/0P( 4از مدیران منطقه  1شناختی مدیران دانشگاه آزاد اسالمی منطقه  محیط روان
 7از مدیران منطقه  1، منطقه )=49/1MD و ≥05/0P( 5از منطقه  1منطقه  ،)=64/0MDو
)05/0P≤  70/0وMD=( 5از مدیران منطقه  2، منطقه )05/0P≤ 31/1وMD=( از  3، منطقه
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 و ≥05/0P( 5از مدیران منطقه  3، منطقه )=74/0MD و ≥05/0P( 4مدیران منطقه 
59/1MD=(،  7از مدیران منطقه  3منطقه  )05/0P≤ 80/0وMD=( 8قه از مدیران منط 3، منطقه 
 )05/0P≤  52/0و MD=( 9از مدیران منطقه  3، منطقه )05/0 P≤ 60/0 وMD=( از  3، منطقه

 و ≥05/0P( 11از مدیران منطقه  3، منطقه )=51/0MD و ≥05/0P( 10مدیران منطقه 
48/0MD=( 5از مدیران منطقه  6، منطقه  )05/0P≤ 17/1 وMD=( 5از مدیران منطقه  7، منطقه 

)05/0P≤ 79/0وMD=( 5از مدیران منطقه  8، منطقه )05/0P≤ 07/1وMD=( از  9، منطقه
 و ≥05/0P( 5از مدیران منطقه  10، منطقه )=99/0MD و ≥05/0P( 5مدیران منطقه 

08/1MD=(،  5از مدیران منطقه   11منطقه  )05/0P≤ 21/1 و MD=(،  از مدیران  12منطقه
از  4عین حال میانگین نمره مدیران منطقه  در. بزرگتر است) =11/1MD و  ≥P 05/0(  5منطقه  

و  ≥05/0P( 2از مدیران منطقه  4، منطقه )=64/0MDو  ≥05/0P(  1مدیران منطقه 
74/0MD=( 1از مدیران منطقه  5، منطقه )05/0P≤  64/0وMD=( 1از مدیران منطقه  4، منطقه 

)05/0P≤  64/0وMD=( 1از مدیران منطقه  4، منطقه )05/0P≤  49/1وMD=( از  5، منطقه
و  ≥05/0P( 3از مدیران منطقه  5، منطقه )=31/1MDو  ≥05/0P( 2مدیران منطقه 

59/1MD=( 4از مدیران منطقه   5، منطقه )05/0P≤  85/0وMD=( 6از مدیران منطقه  5، منطقه 
)05/0P≤  17/1وMD=( 7از مدیران منطقه   5، منطقه )05/0P≤  79/0وMD=( از  5، منطقه

و   ≥05/0P( 9 از مدیران منطقه 5، منطقه )=07/1MDو  ≥05/0P( 8طقه مدیران من
99/0 MD=( 10از مدیران منطقه  5، منطقه )05/0P≤  08/1وMD=( از مدیران منطقه  5، منطقه
11 )05/0P≤  21/1و MD=( 12از مدیران منطقه   5، منطقه )05/0P≤  11/1و MD=( 7، منطقه 

و  ≥05/0P( 3از مدیران منطقه  7، منطقه )=70/0MDو  ≥05/0P( 1از مدیران منطقه 
80/0MD=( 3از مدیران منطقه  8، منطقه )05/0P≤  60/0وMD=( 5از مدیران منطقه  9، منطقه 

)05/0P≤  99/0وMD=( 3از مدیران منطقه  10، منطقه )05/0P≤  51/0وMD=( از  12، منطقه
  .کوچکتر است) =48/0MDو  ≥05/0P( 3مدیران منطقه  

شناختی دانشگاه آزاد اسالمی به تفکیک  عنوان یکی از ابعاد محیط روان هآیا بین بعد دوستی ب     
  داري وجود دارد؟ منطقه تفاوت معنی
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  طرفه خالصه تحلیل واریانس یک: 5جدول 
 داري سطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغییر

 010/0 293/2 464/1 11 108/16 بین گروهی

   639/0 512 012/327 درون گروهی
    523 120/343 جمع

  
توان قضاوت کرد که بین  می) 010/0( داري و سطح معنی) 293/2( محاسبه شده Fبا توجه به      

شناختی به تفکیک منطقه تفاوت  عنوان یکی از ابعاد محیط روان همیانگین نمره بعد دوستی ب
  .داري وجود دارد معنی

  
 LSDخالصه نتایج آزمون پیگردي : 6جدول 

  داري و اختالف میانگین  سطح معنی  از مناطق  بعد دوستیمیانگین نمره 
  )=50/0MDو  ≥05/0P(  3  1منطقه
  5  )05/0P≤  95/0وMD=(  
  8  )05/0P≤  37/0وMD=(  
  12  )05/0P≤  50/0وMD=(  
  )=64/0MDو  ≥05/0P(  5  2منطقه
  )=79/0MDو  ≥05/0P(  5  4منطقه 
  12  )05/0P≤  34/0وMD=(  
  )=46/0MDو  ≥05/0P(  3  10منطقه 
  5  )05/0P≤  90/0وMD=(  
  8  )05/0P≤  33/0وMD=(  
  12  )05/0P≤  45/0وMD=(  
6  5  )05/0P≤  73/0وMD=(  
8  5  )05/0P≤   57/0وMD=(  
9  5  )05/0P≤   72/0وMD=(  

11  5  )05/0P≤   65/0وMD=(  
  
عنوان یکی از  هب دوستینیز حاکی از این است که میانگین بعد  LSDنتایج آزمون پیگردي      

 و ≥05/0P( 3از مدیران منطقه  1ابعاد محیط روانشناختی مدیران دانشگاه آزاد اسالمی منطقه 
50/0MD=(،  5از مدیران منطقه  1منطقه )05/0P≤ 95/0وMD=( 8از مدیران منطقه  1، منطقه 

)05/0P≤ 37/0وMD=( 12مدیران منطقه از  1، منطقه )05/0P≤ 50/0وMD=( از  2، منطقه
و  ≥05/0P( 5از مدیران منطقه  4، منطقه )=64/0MD و ≥05/0P( 5مدیران منطقه 

79/0MD=( 12از مدیران منطقه  4، منطقه )05/0P≤ 34/0 وMD=( از مدیران منطقه   6، منطقه
5 )05/0P≤ 73/0وMD=( 5از مدیران منطقه   8، منطقه )05/0P≤ 57/0 وMD=(،  از  9منطقه

 ≥05/0P( 3از مدیران منطقه  10، منطقه )=72/0MD و ≥05/0P( 5مدیران منطقه 
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از مدیران  10منطقه  ،)=90/0MDو ≥05/0P( 5از مدیران منطقه  10، منطقه )=46/0MDو
، )=45/0MD و ≥05/0P( 12از مدیران منطقه  10منطقه  ،)=33/0MD و ≥05/0P( 8منطقه 
در عین حال میانگین نمره . بزرگتر است) =65/0MD و ≥05/0P(  5مدیران منطقه  از  11منطقه 

 4از مدیران منطقه   3، منطقه )=50/0MDو  ≥05/0P( 1از مدیران منطقه  3مدیران منطقه 
)05/0P≤  35/0وMD=( 10از مدیران منطقه  3، منطقه )05/0P≤  46/0وMD=( از  5، منطقه

و  ≥05/0P( 2از مدیران منطقه  5، منطقه )=95/0MDو  ≥05/0P( 1مدیران منطقه 
64/0MD=( 4از مدیران منطقه  5، منطقه )05/0P≤  79/0و MD=( 6از مدیران منطقه  5، منطقه 

)05/0P≤  73/0وMD=( 8از مدیران منطقه   5، منطقه )05/0P≤  57/0وMD=( از  5، منطقه
و  ≥05/0P( 10ان منطقه از مدیر 5، منطقه )=72/0MDو  ≥05/0P( 9مدیران منطقه 

90/0MD=( 11از مدیران منطقه  5، منطقه )05/0P≤  65/0وMD=( از مدیران منطقه  8، منطقه
1 )05/0P≤  33/0وMD=( 1از مدیران منطقه  12، منطقه ) 05/0P≤  50/0وMD=( 12، منطقه 

و  ≥05/0P( 10از مدیران منطقه  12، منطقه )=36/0MDو  ≥05/0P( 4از مدیران منطقه 
45/0MD=( کوچکتر است.  
شناختی دانشگاه آزاد اسالمی بـه تفکیـک    عنوان یکی از ابعاد محیط روان هآیا بین بعد پشتیبانی ب     

  داري وجود دارد؟ منطقه تفاوت معنی
  

 طرفه خالصه تحلیل واریانس یک: 7جدول 

 داري سطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغییر

 012/0 243/2 363/1 11 998/14 بین گروهی

   608/0 491 500/298 درون گروهی
    502 497/313 جمع

 
توان قضاوت کرد که بین  می) 012/0(داري و سطح معنی) 243/2( محاسبه شده Fبا توجه به      

ه تفاوت شناختی به تفکیک منطق عنوان یکی از ابعاد محیط روان همیانگین نمره بعد پشتیبانی ب
  . داري وجود دارد معنی
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 LSDخالصه نتایج آزمون پیگردي : 8جدول 
  داري و اختالف میانگین  سطح معنی  از مناطق  بعد پشتیبانیمیانگین نمره 

  )=05/1MDو  ≥05/0P( 5  1منطقه
  )=19/1MDو  ≥05/0P( 5  2منطقه
  )=91/0MDو  ≥05/0P( 5  3منطقه 
  )=01/1MDو  ≥05/0P( 5  4منطقه 

6  5 )05/0P≤  93/0وMD=(  
7  5 )05/0P≤  85/0وMD=(  
8  5 )05/0P≤  97/0وMD=(  
9  5 )05/0P≤  95/0وMD=(  

10  5 )05/0P≤  17/1وMD=(  
11  5 )05/0P≤  95/0وMD=(  
12  5 )05/0P≤  92/0وMD=(  

  
یکی از عنوان  هنیز حاکی از این است که میانگین بعد پشتیبانی ب LSD نتایج آزمون پیگردي     

 و ≥05/0P( 5از مدیران منطقه  1شناختی مدیران دانشگاه آزاد اسالمی منطقه  ابعاد محیط روان
05/1 MD=(،  5از مدیران منطقه  2منطقه )05/0P≤  19/1وMD=(5از مدیران منطقه  3 ، منطقه 

)05/0P≤ 91/0وMD=( 5از مدیران منطقه  4، منطقه )05/0P≤  01/1وMD=( از  6، منطقه
 و ≥05/0P( 5از مدیران منطقه  7، منطقه )=93/0MD و ≥05/0P( 5 ان منطقهمدیر

85/0MD=( 5از مدیران منطقه  8، منطقه )05/0P≤  97/0وMD=( 5از مدیران منطقه  9، منطقه 
)05/0P≤ 95/0 وMD=( 5از مدیران منطقه  10، منطقه )05/0P≤ 17/1 وMD=( از  11، منطقه

 و ≥05/0P( 5از مدیران منطقه   12، منطقه )=95/0MDو  ≥05/0P( 5مدیران منطقه 
92/0MD=(1از مدیران منطقه  5در عین حال میانگین نمره مدیران منطقه . ، بزرگتر است 

)05/0P≤  05/1وMD=(2از مدیران منطقه  5 ، منطقه )05/0P≤  19/1و MD=( از  5، منطقه
و  ≥05/0P( 4نطقه از مدیران م 5، منطقه )=91/0MDو  ≥05/0P( 3مدیران منطقه 

01/1MD=( 6از مدیران منطقه  5، منطقه )05/0P≤  93/0وMD=( 7از مدیران منطقه  5، منطقه 
)05/0P≤  85/0وMD=( 8از مدیران منطقه  5، منطقه )05/0P≤  97/0وMD=( از  5، منطقه

و  ≥05/0P( 10از مدیران منطقه  5، منطقه )=95/0MDو  ≥05/0P( 9مدیران منطقه 
17/1MD=( 11از مدیران منطقه  5، منطقه )05/0P≤  95/0وMD=( از مدیران منطقه   5، منطقه
12 )05/0P≤  92/0وMD= (کوچکتر است.  
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شناختی به تفکیک منطقه   عنوان یکی از ابعاد محیط روان آیا بین استقالل و آزادي عمل به     
  داري وجود دارد؟ تفاوت معنی

  
  رفهط خالصه تحلیل واریانس یک :9جدول 

  داري سطح معنی F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغییر
  045/0  844/1  190/20  11  087/222  گروهی  بین

      952/10  508  421/5563  گروهی درون
        519  508/5785  جمع 

  
ین توان قضاوت کرد که ب می) 045/0(داري  و سطح معنی) 844/1(محاسبه شده  Fبا توجه به      

شناختی به تفکیک منطقه  عنوان یکی از ابعاد محیط روان میانگین نمره استقالل و آزادي عمل به
  . داري وجود دارد تفاوت معنی

  
 LSDخالصه نتایج آزمون پیگردي : 10جدول 

  داري و اختالف میانگین  سطح معنی  از مناطق  بعد استقالل و آزادي عملمیانگین نمره 
  )=88/2MDو  ≥05/0P(  5  1منطقه
  )=66/1MDو  ≥05/0P(  3  2منطقه
  )=94/2MDو  ≥05/0P(  5  2منطقه 
  )=61/1MDو  ≥05/0P(  11  2منطقه

4  5  )05/0P≤  45/2وMD=(  
6  5  )05/0P≤  3وMD=(  
7  5  )05/0P≤  64/2وMD=(  
8  5  )05/0P≤  99/1وMD=(  

10  3  )05/0P≤  2وMD=(  
10  5  )05/0P≤  29/3وMD=(  
10  11  )05/0P≤  99/1وMD=(  
12  5  )05/0P≤  2وMD=(  
11  2  )05/0P≤   61/1و-MD=(  
5  1  )05/0P≤   88/2و-MD=(  
5  2  )05/0P≤   94/2و-MD=(  
5  4  )05/0P≤   45/2و-MD=(  
5  6  )05/0P≤   3و-MD=(  
5  10  )05/0P≤  29/3و-MD=(  

11  10  )05/0P≤   99/1و-MD=(  
5  12  )05/0P≤   2و-MD=(  

  
نیز حاکی از این است که میانگین نمره استقالل و آزادي عمل  LSDگردي نتایج آزمون پی     

از  2، منطقه ) MD=88/2و  P 05/0( 5از مدیران منطقه  1مدیران دانشگاه آزاد اسالمی منطقه 
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از  2، منطقه )MD=94/2و  05/0P( 5از منطقه  2، منطقه )MD=66/1و  05/0P( 3منطقه 
11 )05/0P  61/1و=MD( 5از منطقه  4، منطقه )05/0P  45/2و=MD( از منطقه  6، منطقه

5 )05/0P  3و=MD( 5از منطقه  7، منطقه )05/0P  64/2و=MD( 5از منطقه  8، منطقه 
)05/0P  99/1و  =MD( 3از منطقه  10، منطقه )05/0P   2و =MD( 5از منطقه  10، منطقه 
)05/0P   29/3و =MD( 11از منطقه  10، منطقه )05/0P  99/1و =MD ( از  12، منطقه

 5و منطقه  10بنابراین بزرگترین تفاوت بین منطقه . بزرگتر است) MD=  2و  05/0P( 5منطقه 
و  05/0P( 2از منطقه  11در عین حال میانگین نمره منطقه . باشد می MD=29/3با اختالف 

61/1-=MD( 1از منطقه  5، منطقه )05/0P  88/2و-=MD( 2از منطقه  5، منطقه )05/0P  و
94/2-=MD( 4از منطقه  5، منطقه )05/0P  45/2و-  =MD( 6از منطقه  5، منطقه )05/0P 
 10از منطقه  11، منطقه )MD=-29/3و  05/0P( 10از منطقه  5، منطقه )MD=  -3و 

)05/0P  99/1و-  =MD( 12از منطقه  5، منطقه )05/0P  2و- =MD (کوچکتر است .
  . باشد می MD=-66/1با اختالف  2و منطقه  11نابراین کوچکترین تفاوت بین منطقه ب

بین ابعاد تعارض، کنترل شغلی، روابط بین فردي، تعهد کاري، فشار روانی، اعتبار و احترام      
  .داري مشاهده نشده است شناختی به تفکیک منطقه تفاوت معنی سازمانی از ابعاد محیط روان

  
  گیري بحث و نتیجه

ی بـه تفکیـک   شـناختی دانشـگاه آزاد اسـالم    یافته پژوهش حاضر آن است که بین نمره محیط روان
دار وجود ندارد و بین ابعاد پاداش، دوستی، پشتیبانی و اسـتقالل از ابعـاد    مناطق مختلف تفاوت معنی

دار وجـود دارد و بـین ابعـاد تعـارض، کنتـرل       شناختی به تفکیـک منطقـه تفـاوت معنـی     محیط روان
ابعـاد محـیط    شغلی، روابط بـین فـردي، تعهـد کـاري، فشـار کـاري و اعتبـار و احتـرام سـازمانی از         

  . دار وجود ندارد شناختی به تفکیک منطقه تفاوت معنی روان
در پژوهش خود دریافتند که در محیط کـاري  ) 2006( و همکاران و میخائیل) 1982( ودرفورد     

متفاوت که در آن محیط، رضایت شغلی و احساس روانی تعلق سازمانی افـراد بـاالتر اسـت، تعهـد     
  . کاري بیشتري وجود دارد

ها، مدیریت  مدیریت و رهبري از ارکان هر سازمان و جامعه است در بین انواع مدیریت     
اگر آموزش عالی در هر جامعه در شمار مهمترین . اي برخوردار است ها از جایگاه ویژه دانشگاه

و  ها نیز با همان منطق، جایگاه مهمی در بهسازي مسائل هر جامعه به شمار آید، مدیریت دانشگاه
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از طرف دیگر اگر مدیران آموزش عالی یک جامعه داراي دانش، مهارت و . شکوفایی جامعه دارد
وري باالیی برخوردار خواهد  هاي الزم باشند بدون تردید نظام آموزش عالی نیز از بهره ویژگی

. یکی از تجربیات موفق در عرصه آموزش عالی در ایران تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی است. بود
توان گفت که طی  عنوان الگویی موفق از آموزش عالی غیردولتی است و به جرأت می این پدیده به

 3این مدت کوتاه از آغاز فعالیت خود سهمی برابر با مراکز آموزش عالی دولتی با قدمتی حدود 
ها توصیه  ترز به سازمان .برابر خوددر زمینه تربیت نیروي انسانی متخصص و کارآزموده دارد

ها و واحدهاي کاري و سازمانی  کند یک فضاي جمعی ایجاد کنند تا در آن افراد در حوزه می
این فضا نباید به منزله یک محیط استراحت در نظر گرفته . مختلف با یکدیگر ارتباط پیدا کنند

شود، بلکه باید جایی باشد که کارکنان بتوانند از نیروي فکر جمعی خود براي حل مشکالت 
دهد یکدیگر را بشناسند و  چنین فضایی به کارکنان اجازه می. معوق سازمان استفاده کنندجاري و 

از طرف دیگر با توجه  .سطح همکاري، گفتگو و حس وحدت و یکپارچگی خود را ارتقا دهند
 )1998( و میسکوتیا) 1988(، دارویش )2006(هاي فراوانی همچون تاموساتیس  به نتایج پژوهش
شود که با ساز و کارهاي  وري، پیشنهاد می ابطه بین محیط کاري و افزایش بهرهمبنی بر وجود ر

شناختی در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی فراهم شود تا  کارآمد مدیریتی زمینه بهبود محیط روان
شناختی، وضعیت  عالوه بر آن، هر چندگاه نیز با استفاده از ابزارهاي معتبر سنجش محیط روان

هاي بهبود  کار بردن تدابیر الزم زمینه آزاد اسالمی سنجیده شود و با به لف دانشگاهواحدهاي مخت
  .وري مراکز آموزش عالی افزایش یابد شناختی فراهم شود و به این ترتیب بهره محیط روان
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