فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

اثرات بدبینی سازمانی برکارکنان سازمان آموزش و پرورش
سمانه دهقانیان

1

چکیده

نتایج بررسی فرضیههای تحقیق نشان میدهد که بدبینی سازمانی بر امنیت شغلی تاثیر (رابطه علی) منفی و
معناداری دارد .مقدار رابطه برابر با  -0/74می باشد که نشان از رابطه (تاثیر) معکوس بین دو متغیر است .به
عبارت دیگر با افزایش میزان بدبینی سازمانی بین افراد ،از نظر افراد پاسخگو میزان امنیت شغلی آنان کاهش
مییابد .همچنین رابطه امنیت شغلی و رضایت شغلی نشان از رابطه مثبت و معنادار میباشد .به عبارت دیگر با
افزایش میزان امنیت شغلی افراد ،میزان رضایت شغلی آنان افزایش میباشد .مثبت بودن میزان تاثیر نشان از
مثبت بودن رابطه بین دو متغیر میباشد.بدبینی سازمانی بر استرس شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد .مقدار
معناداری  4747ومقدار تاثیر  07.4میباشد که نشان از تاثیر مثبت بین دو متغیر است .به عبارت دیگر با افزایش
بدبینی سازمانی ،استرس شغلی افزایش مییابد.
واژگان کلیدی :بدبینی سازمانی ،رضایت شغلی ،استرس شغلی ،امنیت شغلی ،ازخودبیگانگی

جلد ،3شماره  ،2تابستان ،1401صفحه از  1تا 15
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 .1بیان مساله
بدییون 2بدبینی سازمانی رابه عنوان یک نگرش ناشی از ارزیابی انتقادی از انگیزش ،فعالیتها وارزش های
سازمانی کارکنان میداند (کول ،هیلک بروچ ،ووگل .)200.،3سه عامل موجب ایجاد بدبینی سازمانی میشود
 :شکل گیری انتظارات باالی غیر واقعی ،تجربه ناامیدی در برآورده شدن این انتظارات ،سرخوردگی پس از
آن (اندرسون.7)699.،
بعضی عواملی که بر بدبینی سازمانی تأثیر دارند عبارتند از مقابله با استرس ،مخالفت با انتظارات سازمانی،
عدم حمایت اجتماعی ،به رسمیت شناختن عدم اتحاد در تصمیم گیری ،توزیع نامتعادل قدرت وعدم ارتباط
بیان شده است (ریچرز ،وانوس ،آیوستین .)6994،5بدبینی سازمانی از نظر دین وهمکارانش ( )6997شامل سه
بعد باورها ،احساس ،رفتار است.
باورها :اولین بعد بدبینی سازمانی باور است .افراد بدبین معتقدند که سازمان فاقد صداقت است آنها به این
باور رسیدهاند که وجود چنین اصولی در سازمان باعث شده رفتار غیر اخالقی در سازمان معمول ورایج شود.
افراد بدبین معتقدند که انگیزههای پنهانی برای رفتار واعمال وجود دارد .بنابراین آنها انتظار دارند فریب
ودروغ ببینند.
احساس :دومین بعد احساس است .نگرش متشکل از احساس (واکنش عاطفی به موضوع) وهمچنین باور
است .این به این معناست که بدبینی ،احساس وتفکر است (از طریق احساس وشناخت).
رفتار :آخرین بعد بدبینی سازمانی ،گرایش به رفتار منفی واغلب ناهمگون است .ادبیات مرتبط نشان داد که
نگرشهای بدبینی متشکل از رفتارهاست .آشکارترین گرایش رفتاری برای آنهایی که نگرشهای بدبینانه
دارند مورد انتقاد قرار دادن سازمان است این انتقاد ممکن است انواع مختلفی داشته باشد که واضحترین آن
صحبت درباره صداقت ودرستی سازمان است .کارکنان ممکن است از شوخیها وکنایه ها به ویژه شوخیهای
طعنه آمیز برای بیان نگرشهای بدبینانهشان استفاده کنند.
 .2سوال های تحقیق
 .6بدبینی سازمانی در آموزش وپرورش در چه سطحی است؟
 .2آیا بدبینی سازمانی بر استرس شغلی تأثیر دارد؟
 .3آیا بدبینی سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر دارد؟
 .7آیا بدبینی سازمانی بر امنیت شغلی تأثیر دارد؟
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 .5آیا بدبینی سازمانی برازخودبیگانگی شغلی تأثیر دارد؟
 ..آیا استرس شغلی با رضایت شغلی رابطه دارد؟
 .4آیا استرس شغلی باازخودبیگانگی رابطه دارد؟
 .7آیا امنیت شغلی با رضایت شغلی رابطه دارد؟
تعاریف عملیاتی
بدبینی سازمانی :بدبینی سازمانی :دین و همکاران ( )6997بدبینی را در سه بعد معرفی میکند :باور (سؤال
 6تا  .2 )5احساس (سؤال  .تا  ، )9رفتار (سؤال  60تا  )67در این تحقیق از پرسشنامه جیمز ( )2005برای
سنجش استفاده شده است که برگرفته از مدل دین و همکاران ( )6997و اندرسون ( )699.است.
ازخودبیگانگی :سیمن ازخودبیگانگی را در پنج بعد معرفی کرده است .برای سنجش ازخودبیگانگی از
پرسشنامههای شپارد در مقاله کامینگ و منرینگ  )6944(.استفاده شده که دارای پنج بعد شامل ناتوانی ( 6تا
 ،)3بیهنجاری ( 7تا  ،).انزوا ( 4تا  ،)9بیمعنایی ( 60تا  ،)62ازخودبیزاری ( 66تا  )65است.
رضایت شغلی :کوشکو  )2006(4رضایت شغلی را یک مقیاس متشکل از هشت سوال به منظور تعیین میزان
رضایت کارکنان از شغل آنها در سازمان ،مسئولیتها و وظایفشان توسعه داده شده است میداند.
امنیت شغلی :در طرح پیشنهادی وولیوب ، )2005( 7اینطور فرض میشود که امنیت شغلی میتواند به
بهترین شکل به عنوان یک متغیر مرکب سنجیده شود .بنابراین ،چندین سوال به نگرش و درک کارکنان
نسبت به عدم امنیت شغلی اشاره میکنند.
استرس شغلی :برای سنجش استرس شغلی در این تحقیق از پرسشنامههای پارکر و دکوتیش)6973( 9
استفاده شده است که از سیزده سؤال تشکیل شده است .در این مدل عوامل استرس زا به شش دسته تقسیم
میشود .6:ویژگیها و شرایط کار .2شرایط مرتبط با ساختار ،جو و جریان اطالعات سازمانی.3عوامل مرتبط
با نقش.7روابط در محل کار.5ادراک از توسعه شغلی ..تعهدات و مسئولیتهای خارجی .گونه شناسی
استرسها دراین تحقیق مشابه با مباحث مطرح شده توسط کوپر ( )694.است.
 تحلیل عاملی تاییدی یا مدل اندازهگیری متغیرهای تحقیقتحلیل عاملی تاییدی نوعی از مدل معادالت ساختاری است که ارتباط بین سازه های آشکار و مکنون و
شاخص ها را مشخص می کند .از تحلیل عاملی تاییدی برای مقاصد مختلف از جمله روایی و پایایی سازه ها
استفاده می شود ..این روش هماهنگ بودن داده های جمع آوری شده را با ساختار عاملی معین بررسی می
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کند و برازش ساختار عاملی مورد نظر در فرضیه با ساختار کوواریانس متغیر های اندازه گیری شده را مورد
آزمون قرار می دهد.
بنابراین محقق به هنگام استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به دنبال جواب این سوال است که آیا تعداد مشخصی
از سواالت ،متغیر یا سازه خاصی را سنجش می کند یا خیر؟ در این روش محقق از پیش ساختار معینی را
داشته و قصد دارد از طریق آزمون داده ها (یافته های تجربی) تناسب این ساختار را تایید کند .حداقل شرط
الزم برای تحلیل عاملی تاییدی این است که پژوهشگر در مورد تعداد عامل های مدل ،قبل از انجام تحلیل،
پیش فرض معینی داشته یاشد.
تحلیل عاملی تاییدی بدبینی سازمانیشکککل زیر تحلیل عاملی تاییدی بدبینی سککازمانی بعد از پیرایش و آرایش و در حالت اسککتاندارد

60را

نشککان

میدهد .شاخصهای برازش نشانگر برازش مدل اندازهگیری میباشد.

ضریب استاندارد بدبینی سازمانی (بعد از پیرایش و آرایش)

Standard solution
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شکل زیر تحلیل عاملی تاییدی بدبینی سازمانی را در حالت ضریب معناداری 66نشان میدهد.

-ضریب معناداری بدبینی سازمانی (بعد از پیرایش و آرایش)

نتایج تخمین (قسکمت زیرین شکل) حاکی از مناسب بودن نسبی مدل دارد .با توجه به خروجی لیزرل مقدار
 χ2محاسککبه شککده برابر با  .4/.9میباشککد که نسککبت به درجه آزادی  36کمتر از عدد  3میباشککد .مقدار
 RMSEAنیز برابر با  0/049میباشد که کمتر از حد قابل قبول یعنی  0/07است.
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.3فرضیه های تحقیق
فرضیههای تحقیق
فرضیهها

فرضیههای
تحقیق

میزان تاثیر

ضریب

(رابطه)

معناداری

بله یا خیر

آیا بدبینی سازمانی بر استرس شغلی تاثیر دارد؟

0/76

6/67

بله

آیا بدبینی سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر دارد؟

-0/16

-1/13

خیر

آیا بدبینی سازمانی بر امنیت شغلی تاثیر دارد؟

-0/76

-5/33

بله

0/27

1/61

خیر

آیا استرس شغلی با رضایت شغلی رابطه دارد؟

-0/03

-0/23

خیر

آیا استرس شغلی با از خود بیگانگی رابطه دارد؟

0/03

0/27

خیر

آیا امنیت شغلی با رضایت شغلی رابطه دارد؟

0/27

2/37

بله

آیا بدبینی سازمانی بر از خود بیگانگی شغلی تاثیر
دارد؟

نتایج بررسکی فرضکیههای تحقیق نشکان میدهد که بدبینی سازمانی بر امنیت شغلی تاثیر (رابطه علی) منفی و
معناداری دارد .مقدار رابطه برابر با  -0/74می باشکد که نشکان از رابطه (تاثیر) معکوس بین دو متغیر است .به
عبارت دیگر با افزایش میزان بدبینی سازمانی بین افراد ،از نظر افراد پاسخگو میزان امنیت شغلی آنان کاهش
مییابد.
همچنین رابطه امنیت شغلی و رضایت شغلی نشان از رابطه مثبت و معنادار میباشد .به عبارت دیگر با افزایش
میزان امنیت شکغلی افراد ،میزان رضکایت شکغلی آنان افزایش می باشکد .مثبت بودن میزان تاثیر نشان از مثبت
بودن رابطه بین دو متغیر میباشد.
 .7بحث و نتیجه گیری
بدبینی سازمانی بر استرس شغلی در سازمان آموزش و پرورش کل تهران تأثیر دارد .اوزر وهمکاران  )2067(62در مقاله ای تحت عنوان"استرس سازمانی ،بدبینی سازمانی ،انتقام سازمان ،قصد
ترک :مطالعه دستیاران پژوهشی "هدف از این تحقیق ارزیابی استرس سازمانی ،بدبینی سازمانی ،انتقام
سازمانی بر ترک دستیاران پژوهشی شاغل در دانشگاه ایالتی در دانشکده اقتصاد و علوم اداری در آنکارا
وتعیین تاثیر این سه عامل به قصد ترک است.در نتیجه بدست آمده در این تحقیق بین قصد ترک و بدبینی و
استرس و انتقام رابطه معناداری مشاهده نشد از تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره نتیجه گرفته شد که بین
بدبینی سازمانی وقصد ترک رابطه معناداری وجود دارد.
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کوکوقلو )2067( 63در مقاله ای تحت عنوان "بدبینی به عنوان یک میانجی روابط بین استرس شغلی و کار از
خود بیگانگی :مطالعه از یک کشور در حال توسعه  -ترکیه "هدف از این مطالعه بررسی اثرات استرس شغلی
و بدبینی در بیگانگی کار در پرستاران است سه خصوصیات متمایز فراتر از ادبیات موجود بررسی می شوند.
اول ،بدبینی به عنوان یک واسطه در رابطه استرس شغلی و بیگانگی کار قرار گرفته است .دوم ،تفاوت در
استرس شغلی ،بدبینی و از خود بیگانگی کار با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی بررسی شده است .مشخص
شد که بین استرس شغلی ،بدبینی و از خود بیگانگی کار رابطه وجود دارد .با توجه به هدف از این تحقیق
نتیجه گرفته شد که بدبینی یک میانجی جزئی در رابطه بین استرس شغلی و بیگانگی کار است.
اوزلر واتالی )2066( 67در مقاله ای تحت عنوان” پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین بدبینی و فرسودگی
سطوح سازمانی کارکنان در بخش بهداشت و درمان” به بررسی اثر بدبینی بر فرسودگی به وسیله ابعاد پرداخته
است .نتایج به دست آمده معتبر به نظر می رسد .عالوه بر آن نتیجه گیری شده است که بین بدبینی شناختی و
بدبینی رفتاری رابطه معنی داری وجود دارد ،اما بین بدبینی شناختی و فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود
ندارد.
جیمز )2005( 65در پایان نامه خود به عنوان "سوابق و پیامدهای بدبینی در سازمان :بررسی تاثیرات مثبت و
منفی بر روی سیستم مدرسه" به بررسی پیش زمینهها وپیامدهای بدبینی سازمانی پرداخته است .بدبینی سازمانی
نیز به طور مثبتی برترک خدمت ،استرس و رفتار مخرب کاری تأثیر میگذارد .همچین رابطه منفی بین بدبینی
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد.
 بدبینی سازمانی بر رضایت شغلی در سازمان اداره کل آموزش و پرورش تهران تأثیر ندارد.نافیی )2063(6.در مقالهای تحت عنوان " اثر بدبینی سازمانی بر نگرشهای شغلی مطالعه تجربی در
بیمارستانهای آموزشی در مصر" به بررسی اثرات بدبینی سازمانی در دوبعد نگرش کار (تعهد سازمانی
ورضایت شغلی) پرداخته است ودر نهایت به این نتیجه رسیده که این تأثیر روشن است که رابطه معنی داری
بین ابعاد بدبینی سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد.
چیابورو وهمکاران )2063( 64در مقالهای به عنوان " سوابق و پیامدهای بدبینی سازمانی کارکنان" یک
چارچوب یکپارچه پیشنهاد دادهاند برای بررسی اینکه تا چه حد بدبینی سازمانی کارکنان بوسیله تفاوتهای
فردی (اثر مثبت و منفی ،ویژگیهای بدبینی) و جنبههای محیط کار قابل پیش بینی است .و نیزبررسی کردهاند
تا چه حد بدبینی سازمانی با عملکرد و نگرش کارکنان (رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،قصد ترک خدمت)
13
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قابل پیش بینی است .نتایج نشان داد که بدبینی سازمانی بر نگرش کارکنان تأثیر گذار است .همین طور بدبینی
بر اعتماد و اعتماد بر عملکرد شغل مؤثر است .در این مقاله بدبینی با رضایت شغلی رابطه منفی دارد.
 بدبینی سازمانی بر امنیت شغلی در سازمان اداره کل آموزش و پرورش تهران تأثیر دارد.سینارو کارسیو گلو،اسالن )2067( 67در مقاله ای به عنوان "ارتباط بین بدبینی سازمانی و ناامنی شغلی و قصد
ترک" به بررسی رابطه این  3متغییر پرداخته است .در این مطالعه هدف این است که ابتدا روابط بین بدبینی
سازمانی ،عدم امنیت شغلی درک شده و قصد ترک شغل بررسی شود .به عنوان نتیجه ای از این مطالعه ،ما
دریافتیم که بین این مفاهیم روابط قوی وجود دارد .هر چه سطح بدبینی سازمانی باالتر باشد آنگاه سطح عدم
امنیت شغلی درک شده و سطح قصد ترک شغل نیز باالتر است .دوما ،این موضوع که آیا ویژگی های
جمعیت شناختی کارگران بر سطوح بدبینی سازمانی ،عدم امنیت شغلی و قصد ترک شغل تاثیر گذار بوده یا
خیر نیز بررسی گشته است .آنها مالحظه کردند که از نظر آماری بین سطح این مفاهیم با توجه به ویژگی های
جمعیت شناختی کارگران اختالف معناداری وجود دارد.
 بدبینی سازمانی بر ازخود بیگانگی در سازمان اداره کل آموزش و پرورش تأثیر ندارد.یلدیز ،سی لیکی )2067(69در مقاله ای به عنوان" تأیید بدبینی سازمانی بر از خود بیگانگی" ،اثر ابعاد بدبینی
( شناختی ،عاطفی ،رفتاری) سازمانی را بر ابعاد از خود بیگانگی( انزوا ،بی معنایی ،از خود بیزاری) بر کارمندان
بانک ترکیه بررسی کرده است .یافته های مطالعه نشان داده اند که ابعاد شناختی بدبینی سازمانی اثر مثبتی بر
بی معنایی و انزوا بودن ابعاد از خود بیگانگی دارد .بعد رفتاری بدبینی سازمانی اثر مثبتی بر از خود بیگانگی
دارد .عالوه بر این ،ابعاد بدبینی و از خود بیگانگی با توجه به جنس ،درآمد و موقعیت به استثنای سن و سابقه
متفاوت نیستند .در نتیجه ،پدیده بدبینی سازمانی اثر مثبت بر ازخود بیگانگی کارکنان دارد.
کوکوقلو )2067( 20در مقالهای تحت عنوان "بدبینی به عنوان یک میانجی روابط بین استرس شغلی و کار از
خود بیگانگی :مطالعه از یک کشور در حال توسعه  -ترکیه "هدف از این مطالعه بررسی اثرات استرس شغلی
و بدبینی در بیگانگی کار در پرستاران است سه خصوصیات متمایز فراتر از ادبیات موجود بررسی میشوند.
اول ،بدبینی به عنوان یک واسطه در رابطه استرس شغلی و بیگانگی کار قرار گرفته است .دوم ،تفاوت در
استرس شغلی ،بدبینی و از خود بیگانگی کار با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی بررسی شده است .مشخص
شد که بین استرس شغلی ،بدبینی و از خود بیگانگی کار رابطه وجود دارد .با توجه به هدف از این تحقیق
نتیجه گرفته شد که بدبینی یک میانجی جزئی در رابطه بین استرس شغلی و بیگانگی کار است.
 بین استرس شغلی و رضایت شغلی در سازمان آموزش و پرورش کل رابطه وجود ندارد.18
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مینو رجایی وهمکاران ( )2063در مقاله "بررسی رابطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی در میان پزشکان
متخصص زنان" به بررسی این دو رابطه پرداخته است .یافتهها مشخص کرد که پنج مؤلفههای استرس شغلی
(عوامل آرگونومی ،ابهام ،نوبت کاری ،عوامل شیمیایی و کم باری نقش) ،میتواند به طور معنی داری
رضایت شغلی را پیش بینی کنند .در نتیجه نظر میرسد استرس شغلی یکی از عوامل تأثیر گذار منفی در
رضایت شغلی در بین پزشکان متخصص زنان میباشد.
بهجت اردکانی ،زارع ،مهدوی ،قضاوتی ،فالح ،حلوانی ،قانی زاده ،باقرات )2063( ،درمقاله ای تحت عنوان
"رابطه بین ابعاد استرس شغلی و رضایت شغلی در کارگران یک اتاق کنترل پاالیشگاهاین " سعی دارند به
بررسی استرس شغلی و ارتباط بین ابعاد مختلف استرس شغلی و رضایت شغلی در بین کارکنان اتاقهای کنترل
شرکت پاالیش نفت بندرعباس بپردازند .آزمون همبستگی پیرسون یک ارتباط معنی دار و منفی بین رضایت
شغلی و تمام ابعاد مورد مطالعه استرس نشان داد  (p=0/01).بر این اساس این نتیجه گیری بعمل میآید که
میتوان با کاهش ابعاد مختلف استرس شغلی (شامل روابط بین فردی ،شرایط فیزیکی و عالقه مندی به کار)،
سطح رضایت شغلی را در کارکنان اتاقهای کنترل افزایش داد .درپایان راهکارهایی جهت کاهش استرس
شغلی ارائه گردید.
احسان ،عبداهلل ،فای ،االم )2009( ،در مقالهای به عنوان" بررسی تأثیر استرس کار بر روی رضایت شغلی
کارکنان شاغل در بخش بانکداری هند" به بررسی رابطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی پرداخته است
وهمچنین عوامل مؤثر بر استرس شغلی که عبارتند از :نقش مدیریت ،ارتباط با دیگران ،فشار حجم کار ،ابهام
نقش ،و فشار عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است نتایج نشان میدهد که بین چهار سازه مورد آزمایش،
رابطه وجود دارد .همچنین نتایج نشان میدهد که رابطه منفی معنی داری بین استرس شغلی و رضایت شغلی
وجود دارد.
 بین استرس شغلی با از خود بیگانگی در سازمان آموزش و پرورش کل رابطه وجود ندارد.کوکوقلو )2067( 26در مقالهای تحت عنوان "بدبینی به عنوان یک میانجی روابط بین استرس شغلی و کار از
خود بیگانگی :مطالعه از یک کشور در حال توسعه  -ترکیه "هدف از این مطالعه بررسی اثرات استرس شغلی
و بدبینی در بیگانگی کار در پرستاران است سه خصوصیات متمایز فراتر از ادبیات موجود بررسی میشوند.
اول ،بدبینی به عنوان یک واسطه در رابطه استرس شغلی و بیگانگی کار قرار گرفته است .دوم ،تفاوت در
استرس شغلی ،بدبینی و از خود بیگانگی کار با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی بررسی شده است .مشخص
شد که بین استرس شغلی ،بدبینی و از خود بیگانگی کار رابطه وجود دارد .با توجه به هدف از این تحقیق
نتیجه گرفته شد که بدبینی یک میانجی جزئی در رابطه بین استرس شغلی و بیگانگی کار است.
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 بین امنیت شغلی با رضایت شغلی در سازمان آموزش و پرورش کل رابطه وجود دارد.هینی ،اسرائل ،هووس ( )6997درمقاله ای تحت عنوان "عدم امنیت شغلی مزمن در خودرو کارگران :اثرات
آن بر رضایت شغلی و سالمت" به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و امنیت شغلی پرداختهاند .در این تحقیق
یکی از عوامل استرس زا ،عدم امنیت شغلی است .در بررسیهای خود از کارگران تولید ماشین در آمریکا
دریافتند که نا امنی شغلی شدید اثر مستقلی بر رضایت شغلی داشته و در نتیجه ،آنها استنتاج میکنند که
احتمال باال در ازدست دادن کار ،ممکن است یک عامل استرس زا با اثرات روز افزون در طول زمان برای
کارگران باشد .مرور ادبیات باال نشان میدهد که اثرات امنیت شغلی بر رضایت شغلی قابل توجه و مهم است.
سوزا پوزا  )2000(22درمقاله ای تحت عنوان" خوب بودن در محل کار :تجزیه و تحلیل فرا ملی از سطوح و
عوامل مؤثر بر رضایت شغلی "به منظور مطالعه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی از  ISSPاستفاده کردند و نشان
دادند که امنیت شغلی ،رضایت شغلی افراد را به طور قابل توجهی افزایش داده است و آن را در رده هفتم از
میان کلیه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی رده بندی کردند .عالوه بر این نویسندگان دریافتند که برخی از عوامل
رضایت شغلی مانند امنیت شغلی مخصوص کشور است .بنابراین ،برای مثال امنیت شغلی ادراک شده در میان
کارگران دانمارکی باالتر و در میان کارگران فرانسوی پایینتر است.
در این سازمان طبق میانگینهای بدست آمده به ترتیب اولویت با استرس شغلی ،ازخودبیگانگی ،بدبینی
سازمانی که استرس باال و در وضعیت نامناسب است .و به ترتیب اولویت رضایت شغلی بعد امنیت شغلی که
رضایت شغلی در وضعیت بهتر است.
طبق مدل نهایی بدست آمده توسط لیزرل متغیرهای استرس شغلی و امنیت شغلی تاثیر دارد در سوی دیگر
رضایت شغلی و ازخودبیگانگی تاثیر ندارد .استرس شغلی با رضایت شغلی رابطه ندارد همینطور استرس شغلی
با ازخودبیگانگی رابطه ندارد و در نهایت مدل پایین مدل نهایی بدست آمده است.
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محدودیتهای پژوهش
منظور از محدودیتها عواملی هستند که باعث میشوند نتوان صد در صد به یافتههای پژوهش اطمینان کرد.
هر پژوهش به فراخور زمان و مکانی که تحقیق در آن انجام میشود ،ممکن است با محدودیتها و موانعی
رو به رو گردد .این پژوهش مانند سایر پژوهشها در عمل با محدودیتهایی مواجه شد که از جمله مهمترین
آنها عبارتند از:
 .6تحقیقات مبتنی بر پرسشنامه ادراک فرد از واقعیت را میسنجد در حالی که ممکن است این ادراک
کامالّ منطبق بر واقعیات نباشد.
 .2با توجه به اینکه اکثر مدیران ارشد و کارشناسان در جلسات و سفرهای مأموریتی حضور داشتند،
امکان پاسخ دهی از سمت آنان تقلیل یافت.
 .3قلمرو مکانی تحقیق ،سازمان آمو زش وپرورش کل تهران بوده است از آنجایی که یافتههای این
پژوهش در رابطه با این سازمان است در خصوص تعمیم آن به دیگر سازمانها باید جانب احتیاط را
رعایت کرد.
 .7عدم شناخت کامل کارکنان از رئیس سازمان و ارتباط مستقیم با آن.
 .5بی پاسخ ماندن برخی سؤاالت ،عدم برگشت تعدادی از پرسشنامهها.
 ..این پژوهش صرفاّ بر مبنای مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق طراحی و انجام گردیده است و بعضی
از متغیرهای دیگر و روابط آنها در این مدل لحاظ نشده است.
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