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 چکیده:

ها انسانی و نقش منحصر به فرد آن به منزله یک منبع استراتژیک، طراح و مجری نظامامروزه اهمیت عامل 

و فراگرد های سازمانی، جایگاهی به مراتب واالتر از گذشته یافته است. تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از 

بررسی رابطه بین جو سازمانی و هدف این پژوهش شود. ترین منبع و دارایی برای سازمان یاد میانسان به مثابه مهم

پیمایشی و  -باشد. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و روش توصیفیمی عزت نفس سازمانی با رضایت شغلی پرستاران

ای از های مرتبط با برههداده جایی که این پژوهش به بررسیچنین از آنهم از لحاظ هدف از نوع کاربردی است.

های ی آماری شامل تمامی پرستاران شاغل در بیمارستانجامعه .باشدپردازد از نوع تحقیقات مقطعی میزمان می

نفر گزارش گردید. نمونه  551ها است که تعداد آن 8931ماه سال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اردیبهشت

. نفر  بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند 225سی و مورگان، تعداد با استفاده از جدول کرج آماری

(، پرسشنامه 8331های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد  جو سازمانی هالپین و کرافت )به منظور جمع آوری داده

شد. روایی آن توسط ( استفاده 8313( و پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و گاردنر )8311رضایت شغلی لستر )

خبرگان و اساتید هیات علمی دانشگاه تایید و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که با توجه به 

های موجود درآمار توصیفی ها از روش، مورد تایید قرار گرفت. در بخش تجزیه و تحلیل داده18/0عدد بدست آمده 

آوری شده توسط پرسشنامه استفاده گردید و در و مقایسه اطالعات جمع نظیر میانگین، انحراف معیار جهت بررسی

چنین همبخش آمار استنباطی برای تبیین ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. 

 بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید. نتایج حاصل ازجهت 

چنین رابطه ها نشان داد جو سازمانی رابطه مثبتی با عزت نفس سازمانی و رضایت شغلی دارد، همآزمون فرضیه

 جوسازمانی با عزت نفس سازمانی تایید شد. 
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