
 أ

 

  

 

 

 معاونت پژوهشی و فناوری
 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

تحلیل استرس شغلی، شکست شناختی در کار و واسطه 

 گری بار کاری کارکنان تربیت بدنی اردبیل

 مجری طرح

 نسرین عزیزیان کهندکتر 
 همکاران

 فتحیداود 

 

 گروه آموزشی تربیت بدنی

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

این طرح با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا 

 گردیده است.

99-1398



 

 أ

 

 چکیده:

زا از جمله های تربیت بدنی، توجه به سالمت سازمانی و شناسایی عوامل آسیبیکی از موضوعات مهم در سازمان

 تواند از رفتار سازمانی نشات گیرد. در این راستا پژوهششکست شناختی کاری است. شکست سازمانی می

لی، شکست شناختی در کار و واسطه گری بار کاری کارکنان تربیت بدنی تحلیل استرس شغ هدف با حاضر

دادند که از این جامعه جامعه آماری پژوهش را کارکنان تربیت بدنی استان اردبیل تشکیل می .شد نجاما اردبیل

پژوهش شامل گیری تصادفی انتخاب و به ابزار پژوهش پاسخ دادند. ابزار نفر از کارکنان به روش نمونه 200تعداد 

آوری با ها پس از جمعهای شکست شناختی در کار، جو سازمانی، استرس شغلی و بار کاری بود. دادهپرسشنامه

 نتایجمورد تحلیل قرار گرفتند.  AMOSو  SPSSافزار روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و با نرم

و بار کاری با شکست شناختی رابطه مثبت  ومعنادار استرس شغلی  متغیرهای که بود آن از حاکی هاداده تحلیل

 پژوهش گری جو سازمانی مورد تایید قرار گرفت. نتایجدارند. همچنین اثر غیرمستقیم این متغیرها با میانجی

گری جو سازمانی در کارکنان استرس شغلی، بارکاری، شکست شناختی با میانجی مدل برازش تأیید از حاکی

 تربیت بدنی استان اردبیل است. 

 شکست شناختی در کار، استرس شغلی، بار کاری، جو سازمانی، کارکنان تربیت بدنی.  :هاواژه کلید
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 بیان مسئله -1-1

یکی از موضوعات مهم در سازمان ها بخصوص سازمان های ورزشی وجود دقت، تمرکز، مسئولیت پذیری و پویایی 

بدنی به دلیل سطوح زیاد عمودی و افقی در نمودار سازمانی، دارای  کارکنان برای انجام وظایف است. سازمان تربیت

پیچیدگی های زیاد، رویه های متعدد و نیازهای متنوع مخاطبان است و از این رو در معرض فشار زیاد محیط سازمانی قرار 

شیوه با ساختار سازمان (. ضعف در شیوه مدیریت ورزش و سازمان های مربوط به آن و عدم تناسب این 2004دارد) اسمیت، 

و تغییرات محیطی منجر به شکست این سازمان در رسیدن به اهداف اصلی خود خواهد شد )آصفی، حمیدی، جاللی فراهانی 

(. در این راستا بررسی عوامل مؤثر در شکست کاری کارکنان در تربیت بدنی از اهمیت باالیی برخوردار 1388و دهقان، 

 است.

تفاوتی دارد که یکی از نمود های آن، شکست شناختی در کار است. در واقع خطاهای انسانی از شکست کاری شکل های م

(. دونالت 2010شکست هایی که در روند پردازش اطالعات رخ می دهد ناشی می شوند)حسن زاده و همکاران، 

( شکست در 1998داد. ریزن)( برای اولین بار این خطاها را با اصطالح شکست شناختی مورد بررسی قرار 1982برودنت)

اعمال برنامه ریزی را به دو قسمت تقسیم می کند: اول شکست های مرحله طرح ریزی که همان اشتباهات برنامه ریزی را در 

بر دارد و دوم شکست های مرحله اجرا که شکست های شناختی را شامل می گردد. شکست شناختی در کار، اشتباه در انجام 

ی گیرد که یک شخص نرمال می تواند آنها را بدون اشتباه انجام دهد )الفرینگ، گرنبرگ و وظایفی را در بر م

(.  بطور کلی شکست های شناختی، شکست های جدی در توانایی ها و دانش افراد را شامل می شود)کالمب، 1،2011دودان

شکست های مربوط به بازیابی  ( لغزش در حافظه و2( لغزش در توجه و شکست در فهم، 1(. این خطاها شامل: 1995

 (. 1998( لغزش در عمل و یا انجام اعمال ناخواسته )ریزن، 3اطالعات و 

                                                 
1 Elfering A, Grebner S, Dudan A 
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از عواملی که احتمال می رود در شکست شناختی کارکنان تربیت بدنی اثرگذار باشد، استرس شغلی است.  استرس جزء جدا 

وامل مرتبط با کار روی دهد، از آن به استرس شغلی یاد نشدنی زندگی امروز است و اگر در محیط کاری و در ارتباط با ع

(. استرس شغلی در تمامی مشاغل وجود دارد اما در مشاغلی که بطور مستقیم 2010؛ الس، 2012خواد شد)مارک و اسمیت، 

از پاسخ  (. استرس شغلی عبارت است2015با انسان سرو کار دارد، اهمیت و شیوع بیشتری دارد ) مهداد، اسدی و گل پرور، 

(. استرس شغلی پاسخ های هیجانی و جسمی 2019دنگ، مائو، ما، یانگ و تاین، )فردی به محرک های خارجی و محیطی

زیان آوری هستند که در شرایطی که نساز های شغلی با توانایی ها، منابع یا نیاز کارکنان تطابق نداشته باشد، روی می دهد) 

الفرینگ، گربنر استرس شغلی با شکست شناختی حکایت دارد)ا نشان دادند از ارتباط پژوهش ه(. 2012ارجمند و همکاران، 

؛ وادثورث، سیپسون، موس و 2011؛ پاپالین و اسمیت،2010؛ بریگر، براشر،دو، اسپارشوت و کیلمینستر ، 2012و هالر، 

 .(2013؛ پارک و کیم ،2005؛ لیندن، کیجسرز، الینگ و اسچیجک، 2003اسمیت ،

 برخی عواملی که احتمال می رود در شکست شناختی کارکنان تربیت بدنی اثرگذار باشد، بار کاری است. در از دیگر

 قابل خستگی بارکاری، دلیل کارکنان به درصد 60 تا 40 یافته، توسعه کشورهای برخی و اروپا اتحادیه حوزه کشورهای

بطور کلی بار  (.2005 لوشینگتون، و داوسون فایلد، وین ویوود، ؛2013 همکاران، و استار در ون)کنند می تجربه ای مالحظه

وعبارت است از مقدار کاری که باید فرد یا گروهی  کاری زیاد و ساعات متمادی کار، دو عامل مهم خستگی کاری هستند

( بار کاری 2004)3(. وینگر، ردی و اسالگل2009، 2از افراد در بازده زمانی مشخصی انجام دهند )دیجانگ،لیمن و میدلکوب

را ساختار چند بعدی و پیچیده ای می دانند که که تحت تأثیر نیازهای خارجی وظیفه، محیط، عوامل سازمانی، روانی و 

توانایی اداری شناختی است. بارکای به علت خستگی، باعث کاهش حافظه، آسیب به فرایند تفکر، تحریک پذیری و زود 

(. پژوهش ها از ارتباط بار کاری با استرس شغلی خبر دادند)کرمی، 2009میدلکوب،  رنجی افراد می شود)دیجانگ،لیمن و

                                                 
2 De Jong AE, Leeman J, Middelkoop E 
3 Weinger MB, Reddy SB, Slagle JM 
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مورد تأیید قرار گرفت  ؛  همچنین را بطه بار کاری و شکست شناختی کاری در پژوهش های2018کرمی و زهرانورد، 

 (. 2017زاده، مظلومی، عباسی و اکبرزاده، ؛ یوسف2012الفرینگ، گربنر و هالر، )

از عواملی که احتمال می رود بین استرس و بار شغلی با شکست شناختی در کار نقش واسطه گری ایفا کند، جوسازمانی 

( معتقدند که جو سازمانی اغلب به عنوان متغیرمیانجی بین اقدامات سازمان و رفتار 1395است. شیخی، پورزنجانی و خطیال )

صی است که موجب تمایز یک سازمان از دیگر سازمانها می شود کارکنان عمل می کند. جو سازمان مجموعه خصای

( جو سازمانی را متغیری می دانند که تصویرکاملی از فضای سازمان بیرون 2019واناجان، بولکمن و هنکسن )(. 1970)اونز،

رت عدم ( در پژوهشی نشان دادند که جو سازمانی در صو2008هاکسون، بارتون، اوبل و الریدسون)-دوجبکمی دهد. 

( در پژوهش 2018انطباق با مدیریت سازمانی می تواند به ضعف و شکست عملکردی کارکنان منجر شود. ونگ، نگن و لو )

 خود در ارتباط جو سازمانی و استرس شغلی به این نتیجه رسیدند بین این دومتغیر رابطه معکوس وجود دارد.

های متغیر زمانهمطور پژوهشی که به تاکنونهش حکایت دارد. لذا یرهای پژومتغی موجود از ارتباط هاپژوهش یطورکلبه

مدلی یکپارچه مورد  صورتبهاسترس شغلی، بارکاری، جو سازمانی و شکست شناختی در کار در کارکنان تربیت بدنی 

 مانی بیناست که آیا جوساز سؤالبررسی قرار دهد، صورت نگرفته است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر پاسخ به این 

 (.1کند؟ )شکل ای ایفا مینقش واسطهاسترس شغلی و بارکاری با شکست شناختی در کار 

 

 

 ؛مدل مفهومی پژوهش 1شکل

 استرس و بار کاری

 جو سازمانی

شکست شناختی در کار 

 تحصیلی
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 ضرورت و اهمیت و پژوهش -1-2

شکست شناختی کار کارکنان  پژوهشی در داخل و خارجمرور ادبیات تجربی پژوهش حاکی از آن است که تاکنون کمتر 

ی، بار کاری و استرس شغلتربیت بدنی را مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر به لحاظ ترکیب متغیرهای مورد نظر 

 جدید بوده و می تواند نتایج مفیدی به دنبال داشته باشد. گروه های کارکنان تربیت بدنیبر روی جامعه  یشکست شناخت

ادراک شکست شغلی می تواند به یأس و خمودکی کار کنان و کاهش عملکرد آنان منجر شود بنابرین ارائه مدلی در 

ثر شکست شناختی شغلی کارکنان تربیت بدنی، می تواند به پیشگیری، درک و مداخله در کاهش  آسیب های شغلی آنان مؤ

 باشد.

با توجه به لزوم توجه به سالمت کاری سازمان های ورزشی و عناصر مؤثر در شکست شغلی ، پژوهش حاضر سعی در 

و تعیین سهم هریک از عوامل استرس و بار  گروه های کارکنان تربیت بدنیبر روی جامعه  یشکست شناختشناخت ابعاد 

ژوهش های اندکی در ایران در زمینه شناخت پیشایند های شکست کاری بر میزان شکست شناختی شغلی است. بطور کلی پ

در کار با واسطه  یبا شکست شناخت یشغلو بار رابطه استرس شناختی شغلی انجام شده، و تا کنون پژوهشی با هدف بررسی 

شکست  صورت نگرفته است. نتایج پژوهش حاضر می تواند در فهم مدل لیاردب یبدن تیکارکنان ترب جوسازمانی یگر

و  لیاردب یبدن تیدر کار کارکنان ترب یشکست شناختشناختی کارکنان مؤثر باشد. همچنین  این نتایج  تبیین مکانیزم های 

تأثیر عوامل سازمانی و روانشناختی بر این مؤلفه را روشن خواهد کرد که گامی مهم در در شناخت شکست شناختی شغلی 

 د در مورد متغیر های پژوهش بود.کارکنان تربیت بدنی و غنای دانش موجو

 اهداف پژوهش -1-3

 هدف کلّی  -1-3-1

 تیکارکنان ترب یجو سازمان یدر کار با واسطه گر یبا شکست شناخت یهدف پژوهش حاضر رابطه استرس و بار کار -

 باشد.  یم لیاردب یبدن
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 اهداف جزئی -1-3-2

  لیاردب یبدن تیدر کار کارکنان ترب یبر شکست شناخت یاسترس شغل میاثر مستق -1

  لیاردب یبدن تیدر کار کارکنان ترب یبر شکست شناخت یبار کار میمستق اثر -2

  لیاردب یبدن تیدر کار کارکنان ترب یبر شکست شناخت یجو سازمان میمستق اثر -3

 یجو سازمان یبا واسطه گر لیاردب یبدن تیدر کار کارکنان ترب یبر بر شکست شناخت یاسترس شغل میمستق ریغ اثر -4

 یجو سازمان یبا واسطه گر لیاردب یبدن تیدر کار کارکنان ترب یبر بر شکست شناخت یبار کار میمستق ریغ اثر -5

 های پژوهشفرضیه -1-4

 است. میاثر مثبت و مستق یدارا لیاردب یبدن تیدر کار کارکنان ترب یبر شکست شناخت یاسترس شغل -1

 است. میاثر مثبت و مستق یدارا لیاردب یبدن تیدر کار کارکنان ترب یبر شکست شناخت یکار بار -2

 است. میاثر مثبت و مستق یدارا لیاردب یبدن تیدر کار کارکنان ترب یبر شکست شناخت یسازمان جو -3

اثر  یدارا یجو سازمان یبا واسطه گر لیاردب یبدن تیدر کار کارکنان ترب یبر بر شکست شناخت یشغل استرس -4

 است. میرمستقیغ

اثر   یدارا یجو سازمان یبا واسطه گر لیاردب یبدن تیدر کار کارکنان ترب یبر بر شکست شناخت یکار بار -5

 است. میرمستقیغ
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 تعاریف مفاهیم پژوهش -1-5

 تعاریف مفهومی -1-5-1

دنگ، مائو، ما، یانگ )استرس شغلی عبارت است از پاسخ فردی به محرک های خارجی و محیطی :استرس شغلی -

(. استرس شغلی پاسخ های هیجانی و جسمی زیان آوری هستند که در شرایطی که نساز های شغلی با 2019تاین،  و

 (.2012توانایی ها، منابع یا نیاز کارکنان تطابق نداشته باشد، روی می دهد) ارجمند و همکاران، 

آن، شکست شناختی در  شکست کاری شکل های متفاوتی دارد که یکی از نمود های: شکست شناختی در کار -

کار است. در واقع خطاهای انسانی از شکست هایی که در روند پردازش اطالعات رخ می دهد ناشی می شوند)حسن 

( برای اولین بار این خطاها را با اصطالح شکست شناختی مورد 1982(. دونالت برودنت)2010زاده و همکاران، 

 بررسی قرار داد. 

موعه خصایصی است که موجب تمایز یک سازمان از دیگر سازمانها می شود جو سازمان مج: جو سازمانی -

( جو سازمانی را متغیری می دانند که تصویرکاملی از فضای سازمان 2019واناجان، بولکمن و هنکسن )(. 1970)اونز،

 بیرون می دهد. 

 کارکنان به درصد 60 تا 40 یافته، توسعه کشورهای برخی و اروپا اتحادیه حوزه کشورهای برخی در :بار کاری -

 داوسون فایلد، وین ویوود، ؛2013 همکاران، و استار در ون)کنند می تجربه ای مالحظه قابل خستگی بارکاری، دلیل

وعبارت  بطور کلی بار کاری زیاد و ساعات متمادی کار، دو عامل مهم خستگی کاری هستند (.2005 لوشینگتون، و

فرد یا گروهی از افراد در بازده زمانی مشخصی انجام دهند )دیجانگ،لیمن و است از مقدار کاری که باید 

( بار کاری را ساختار چند بعدی و پیچیده ای می دانند که که 2004)5(. وینگر، ردی و اسالگل2009، 4میدلکوب

رکای به علت تحت تأثیر نیازهای خارجی وظیفه، محیط، عوامل سازمانی، روانی و توانایی اداری شناختی است. با

                                                 
4 De Jong AE, Leeman J, Middelkoop E 
5 Weinger MB, Reddy SB, Slagle JM 
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خستگی، باعث کاهش حافظه، آسیب به فرایند تفکر، تحریک پذیری و زود رنجی افراد می شود)دیجانگ،لیمن و 

 (.2009میدلکوب، 

 تعاریف عملیاتی -1-5-2

ی استرس شغلی استینمتز منظور از استرس شغلی، نمره ای است که شرکت کنندگان در پرسشنامه :استرس شغلی -

 اند. ( به دست آورده1997)

ی منظور از شکست شناختی در کار، نمره ای است که شرکت کنندگان در پرسشنامهشکست شناختی در کار:  -

 ند.ا( به دست آورده1982شکست شناختی در کار بردنت و همکاران )

ی جو سازمانی هالپین و کرافت منظور از جو سازمانی، نمره ای است که شرکت کنندگان در پرسشنامهجو سازمانی:  -

 اند.( به دست آورده1963)

ی بار کاری مطلومیان و همکاران منظور از بار کاری، نمره ای است که شرکت کنندگان در پرسشنامه بار کاری: -

 اند.( به دست آورده1392)

 جوسازمانی -1-6

 قرارگرفتهو جدل بوده و در حد محدودی مورد شناخت  موردبحثمباحثی که در ادبیات مدیریت به میزان زیادی  ازجمله

سال قبل  50 حداقلاز  قبولقابلو تالش برای تدوین و تبیین  جوسازمانیی مرتبط با هاپژوهشاست. گرچه  جوسازمانی

 است. آغازشده

( دارد. این نظریه به شکل 1951(، ریشه در نظریه میدانی کرت لوین )1996) 6، به اعتقاد دنیسونجوسازمانیادبیات ناظر بر 

همچنان در  ؛ وها بیش از ساختار توجه شدهای فکری آنهزمینتحلیلی فرد را از محیط جدا ساخته است. بعدها به افراد و 

همچون تداخل میان جوسازمانی و مفاهیم نظیر رضایت و ساختار  مسائلبرخی اختالفات موجود پیرامون  1970اواسط دهه 

                                                 
6 . Denison Daneial R 
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نظر در مورد دو رویکرد  اتفاقبهی برای رسیدن بسترسازساختند. این مقاالت به اعتقاد دنیسون باعث  برطرفسازمانی را 

 چندگانهیری گاندازه های فردی؛ ب(یدگاهدیری گاندازهیکردها عبارت بودند از: الف( رومتفاوت به جوسازمانی شدند. این 

 عنوانبهجو روانی و رویکرد دوم  عنوانبهتر که رویکرد اولی ینیعهای ادراکی و معیارهای یدگاهدها برای تلفیق یدگاهد

یری گشکلچگونگی  ازجملهپژوهشگران توجه بیشتری به مسائل مرتبط با جو،  1980شناخته شدند. در دهه  جوسازمانی

با رویکرد  همراهیری جو بر اساس تغیر اعضاء گشکلپویایی « جذب، انتخاب و ابقا»ند. فرایند جوسازمانی معطوف داشت

کند. یکی از نتایج نظام ارزشی سازمان قلمداد می عنوانبهکشد. رویکرد ساختار اجتماعی جو را یماجتماعی شدن به تصویر 

را تحت عناوین ساختاری، ادراکی، تعاملی و  نیجوسازمایری گشکلیکردهای ناظر بر رو( 1992) 7مورگان و ولکوین

 ی کردند.بندطبقهفرهنگی 

پایدار  نسبتاًهای درونی یژگیواست.  شدهارائه جوسازمانیهای گوناگونی در مورد یدگاهدنظران، تعاریف و از سوی صاحب

نظران، و خصوصیاتی هستند که موجب شده است که برخی از صاحب هایژگیوو احساس و ادراک جمعی افراد از آن 

(. جوسازمانی به تصورات، 1371و شخصیت سازمانی را یکی تصور کنند )هوی و میسکل، ترجمه: عباس زاده،  جوسازمانی

تماد و طور احساس تعهد نسبت به سازمان، حس اعینهمشود. یمی کارکنان در محیط کارشان اطالق هاارزشاحساسات و 

شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند فضای فیزیکی، قوانین سازمانی حاکم یمو وفاداری را نیز شامل  نفساعتمادبهتعلق، 

 (.2000، 8گیرد )آلیسیمهای رفتاری افراد در محیط کار قرار یژگیوو 

 تعاریف جوسازمانی  -1-7

ه نگرش یا احساس عمومی، وضع و حالت در یک مکان خاص ی جو از حیث لغوی ب( واژه2005) 9در فرهنگ آکسفورد

بوده و در حد محدودی مورد شناخت  وجدلبحثمباحثی که در ادبیات مدیریت به میزان زیادی محل  ازجملهاشاره دارد. 

ی هادههز ا قبولقابلو تالش برای تدوین تعریفی  جوسازمانیرو گرچه تحقیقات مرتبط با ینازااست.  جوسازمانی قرارگرفته

                                                 
7 . Morgan& welkoin 
8 . Ales 
9 . Oxford 
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از  شدهارائهیگر تعاریف دعبارتبهیرش همگان باشد ارائه نشده است موردپذ، ولی هنوز تعریف واحدی که آغازشدهپیش 

 (.1377منوریان ، 1985، 10سازگاری ندارند )گلیک باهم جوسازمانیمفهوم 

شود. یمیک استعاره مجازی که معرف یک یا چند ویژگی متمایز سازمانی است بکار برده  عنوانبهمفهوم جو سازمان 

سازمانی است که در اواخر دهه مفهوم جوسازمانی که در اواخر دهه شصت متداول و رایج شد، مقدم بر فرهنگ یطورکلبه

 یهاسازمانی، اقدامات و روش هایگاهیدمعتقدند که جوسازمانی به د« 11ریچارد و اشنایدر»هشتاد رشد و تکامل یافت. 

 .گرددیاطالق م یررسمیرسمی و غ

 جوسازمانیدارد،  تأثیرها ی از خصوصیات داخلی که موجب تمایز مدارس از یکدیگر شده و در رفتار اعضای آنامجموعه

 تأثیر آنانو بر رفتار  تجربه کرده آن راپایدار محیط مدرسه که معلمان  نسبتاًاز کیفیت  عبارت است جوّشود. یمنامیده 

هایی که موجب تمایز یک سازمان یژگیوی از خصائص و امجموعهگذاشته و مبتنی بر ادراک عملی رفتار در مدرسه است. 

شخصیت سازمان  عنوانبهاغلب  جوسازمانی(. در حقیقت 2000شود )هوی و میسکل، یمگردد، اطالق یم هاسازماناز دیگر 

 هاسازماننیز خصائص و خواص ثابت  جوّکه شخصیت به خصائص ثابتی از افراد اشاره دارد،  طورهمانردد. گیممعرفی 

ترکیب  باهمو اعتقادات اعضای سازمان  هاارزش(. سبک رهبری مدیریت عالی و هنجارها، 1989دیوید، ) کنداشاره می

ها و عواملی یژگیوی از امجموعه(، معتقد است جوّ 1995) 12(. چاندان1988دونالد، ) را شکل دهند جوسازمانتا  شوندیم

رفتارشان عمل کند. این عوامل  دهندهشکل عنوانبهتواند یمشود و یمیله کارکنان درباره سازمانشان ادراک وسبهاست که 

ها، یوآورنهای شغل، چارچوب ساختار سازمانی، معیارهای عملکرد و ارزشیابی، سبک رهبری، یفتوصممکن است شامل 

ای چگونگی کنندهیانبهای محیط کاری است و ای ویژگییرندهگسازمانی و غیره باشد. جوسازمانی در بر ها، فرهنگارزش

(. 2011، 14؛ گیلسون و گرین2006، 13محیطی است که نیروی انسانی در آن مشغول به فعالیت است.)آرنوس و ساویتزکی

                                                 
10 . Glick 
11 . Richards shadier 
12 . Chandan 
13 . Aronss & Savitzki 
14 . Gillson & Girren 
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(. در این راستا، زوهار و 2001، 16و کورال ، پری15ی است )هانتربسترسازماناز ی درک کارکنان اکنندهجوسازمانی بیان 

دهد و ها را از سازمان شکل می( معتقدند جوسازمانی درک مشترکی است که افراد دارند و احساس آن2005) 17لوریا

ی را به کارکنان در مورد انتظارات رفتاری از ارزشمندهای سازمانی اطالعاتی ها و رویههنجارهای اجتماعی، خط و مشی

شود. جوسازمانی زمانی یمیری محیطی ویژه با عنوان جوسازمانی گشکلدارد، که این امر خود موجب یمها بیان نقش آن

 (.2007، 18دهند)مک کی و همکارانیابد که کارکنان سازمان در همان محیط رفتاری را از خود بروز میارتقا می

ی غالب در هانگرشها و هنجارها، ارزش جوسازمانیتوان چنین تعریف کرد: یمرا  جوسازمانی، شدهارائهه به تعاریف با توج

یعنی ؛ نمایددهد، عمل مییمقرار  تأثیری رفتار را تحت دهشکلمنبعی که  عنوانبهسازد و یمفرهنگ سازمان را منعکس 

 سازمانی از پایداری کمتری برخوردار است.ی و نسبت به فرهنگسازمانی که موقتادراک جمعی افراد از فرهنگ

 جوسازمانیانواع  -1-8

را مورد  جوسازمانییک مدرسه ابتدایی در امریکا، توانستند شش نوع هفتادوی خودروی هاپژوهش براثر، 19هالپین و کرافت

 شناسایی قرار دهند.

کنند. کار می باهمی خوببه. جّوباز: در این جوّ، معلمان از روحیه باالیی برخوردارند و بدون پرخاشگری و درگیری 1

 کند و افراد مزاحمتی برای هم ندارند.یفه و امور را تسهیل میوظانجامهای مدیریت یمشخط

ی و با آسانبهدارند. معلمان سرگرم کار خود هستند و کاملی برخور نسبتاًی آزاد، از جوّخودگردان: معلمین در این  جوّ. 2

 توانند به اهداف خود دست یابند.یمسرعت 

، جوّکنند و وقت کمی برای ارتباطات دوستانه با یکدیگر دارند. در این ، معلمان سخت کار میجوّ: در این شدهکنترل جوّ. 3

 شود.یمید تأکیفه وظانجامبیشتر روی 

                                                 
15 . Hanter 
16 . Kurall 
17 . Zohar & Lorriya 
18 . Mac ki & et all 
19 . Halpin & Croft 
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ها از انجام کارهایی که به احساسات . جّوآشنا: در این جوّ، مدیر اعتقاد دارد که همه اعضای یک خانواده هستند. آن4

 کند.رساند اجتناب مییماعضای خانواده آسیب 

شود. یم هاکنند و همین امر سبب بروز عدم هماهنگی در بین آن. جّوپدرانه: در این جوّ، معلمان با یکدیگر خوب کار نمی5

ین نیازهای اجتماعی ناراضی تأم ازنظرطور محسوسی پایین است و ها بهمعلمان از روابط دوستانه برخوردار نیستند. روحیه آن

 پردازد.یمهستند. مدیر در هر جا که باشد به نظارت و کنترل رفتار معلمان 

ازند. رضایت شغلی معلمان در سطح پایینی است. معلمان سینم. جّوبسته: در این جوّ، معلمان خود را در امور مدرسه درگیر 6

 سنشانها که کنند از طریق برقراری روابط انسانی با یکدیگر و روابط خصوصی خود را راضی سازند. غیر از آنسعی می

 کرافت،به ترک شغل خود هستند )هالپین و  مندعالقهباالست و توان تغییر شغل و ترک مدرسه را ندارند، اکثر معلمان 

1963.) 

 یجوسازمانبعاد ا -1-9

و مامؤریت سازمان برای کارکنان،  هارسالتطراحی سازمانی: وضوح و روشنی اهداف و مقاصد سازمان و روشنی  (1

یاز برای اجرای وظایف که کارکنان موردنی هامهارتهمچنان داشتن ساختار گزارش دهی مشخص و مجموعه 

 است. هاآنمستلزم داشتن 

ی کارگماربهی اشاره دارد که؛ سازمان در گزینش و جوسازمانهای یژگیوهای شخصیتی شغل: به یژگیو (2

شوند و یماستعدادهایشان تشویق  درآوردنکارکنان طوری عمل کرده است که کارکنان برای به فعلیت 

نند که در این شغل کیمکنند و احساس یمگیرند و همچنان در سازمان احساس ارزشمندی یمیت قرار موردحما

 شود.یمهایشان به چالش کشیده ییتواناو  هامهارتتمام 

نوع و شدت روابط انسانی، میزان همکاری، کمک و هدایت و درک  کنندهمشخصروابط میان همکاران:  (3

 باشد.ی کاری، در میان اعضای سازمان میهاارزش
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کارکنان و ارتباط  حاکم در روابط بین مدیران وصمیمیت و دوستی فرهنگ محیط کار: شاخصی است که؛ میزان  (4

 .دهدرا نشان می هاآنمیان روشن و سریع 

کمک و راهنمایی و حمایت  منظوربهمدیریت ارشد: به بررسی میزان ارتباط سازنده مدیران سازمان با کارکنان  (5

 پردازد.یم استانداردها ی از عملکرد کارکنان و هم چنان تعیینقدردان، رفتار عادالنه با کارکنان، هاآن

سرپرستی یا نظارت مستقیم: این شاخص به بررسی درجه و میزان تدوین اهداف روشن و انتظارات عملکرد در  (6

ی کارکنان، از جانب مدیران و هادغدغهبازخورد و گوش دادن به  ارائهو  های الزمییراهنماپردازد. یمسازمان 

 ان را به دنبال دارد.، عملکرد بهتری کارکنهاسازمانرهبران 

ها، استفاده مؤثر از فرایندهای کاری و انجام به بررسی چگونگی انجام وظایف شغلی، مسؤولیت یندهای کاری:فرا (7

 پردازد.ها و وظایف شغلی در سازمان میموقع مسؤولیتبه

ارتباطات محدود به  هاسازمانپردازد. در بعضی یمی سازماندرونارتباطات: این شاخص به بررسی نوع ارتباطات  (8

 هایسازمانهای یژگیویرمتمرکز که غو  چندجانبهی ارتباطی هاشبکهرسمی ارتباطات است؛ اما در  مراتبسلسله

 (.2011 ،دلتاشود )پالس یمانسان گونه است، سطوح باالتری از خشنودی و رضایت در کارکنان حاصل 

 جوسازمانیی هامدلرویکردها و  -1-10

 :20رد ساختاریرویک

ها و خصوصیات وابسته به یک سازمان توجه دارد. این ویژگی همواره با سازمان یژگیو عنوانبه اساساًاین رویکرد به جوّ، 

وجود دارد و از ادراک اعضاء سازمان مستقل است. رویکرد ساختاری ما را به ارتباط بین هدف و معیارهای ادراکی 

های سازمان را مورد مالحظه قرار یژگیو، جوسازمانیاین مساله را مطرح ساخت که  21کند. گیونهدایت می جوسازمانی

ی از اعمدهوتحلیل یهتجز 22داده، پس درک صحیح باید بر اساس هدف و معیارهای بیرونی، ارزشیابی گردد. پاین و پاق

                                                 
20 . structural approach 
21 . Guion 
22 . Payne &Pugh 
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کننده نظریات، یط سازمانی، عامل تعیینهای واقعی در شرایتموقعکه بر این اساس،  اندنمودهاجزاء دیدگاه ساختاری ارائه 

بنابراین جوهای مختلف در ابعاد مختلف رفتار سازمانی مانند اندازه ؛ و ادراکات کارکنان از وقایع سازمان است هاارزش

ی که قوانین احوزهو  مورداستفادهی فنّاور، ماهیت مراتبسلسلهسطوح در  تعدادگیری، یمتصمسازمان، درجه تمرکز در 

گردد. شکل زیر نمایانگر این مساله است که ساختار سازمانی، یمکند، ظاهر هایی که رفتار فرد را نهی مییمشخطمی و رس

؛ ترساده به عبارتنماید. کنند، خلق میرا با خواص مستقل از خودش که اعضاء سازمان آن را دریافت می جوسازمانییک 

 دارند.یمرا درک و دریافت  آنمواجه گردیده و  آنت که افراد با هدف در ساختار سازمانی اس آشکارگرجوّ یک 

 

 

 23رویکرد ادراکی - 2

دارد که افراد متغیرهای موقعیتی یمداند. رویکرد ادراکی اظهار یمرا در افراد متمرکز  جوسازمانیاین رویکرد اساس و ریشه 

دهند. برای فهم بهتر این رویکرد یمپاسخ  آندار است، تفسیر نموده و به یمعنها روانشناسی برای آن ازلحاظرا به روشی که 

 ی قرار دهیم.موردبررسرا  25و تنظیم ادراکی 24الزم است دو فرایند ادراکی یعنی؛ گزینش ادراکی

نامیم. عوامل مؤثر یمی گوناگون را گزینش ادراکی هامحرکطور خالصه، عمل انتخاب از بین گزینش ادراکی؛ به –الف 

خارجی و عوامل داخلی. عوامل داخلی خود به چند عامل دیگر  عوامل تقسیم کرد؛ دودستهتوان به یمبر گزینش ادراکی را 

 از؛ اندعبارتشود که یمتقسیم 

کننده و یرهخصدای قوی، نور قرار گیرد بیشتر است. یک موردتوجه. شدت: هر چه شدت محرک بیشتر باشد، امکان اینکه 1

 کند.صدای خفیف، نور کم و بوی ضعیف بیشتر جلوه میبوی شدید از یک

                                                 
23 . perceptual approach 
24 . perceptual selectivity 
25 . perceptual organization 

کننده )ادراکات فرد مشاهده ّجو سازمانی ساختار سازمانی

 فردی(
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یری از این اصل است که گبهرهقرار گیرد بیشتر است. با  موردتوجهباشد، احتمال اینکه  تربزرگ. اندازه: هر چه محرک 2

یرتر گچشمیجه درنتو  تربزرگاالمکان یحتهای تبلیغاتی بازرگانی در تابلوها و نشریات تبلیغ در معابر یآگهشود یمسعی 

 باشند.

یط ای، جهت وقوع نیاز دارد. در حقیقت به هنگام مقابله و مقایسه با محینهزمای به محیط و یدهپد: هر باهم. درجه اختالف 3

 بریم.یمیجه درجه نسبی محرک پی درنتبه درجه اختالف و  کهاست 

بار به محرکی وقعی گذاشته نشود، دهد. چنانکه یکیم. تکرار و تداوم: تکرار نیز امکان جلب نظر کردن پدیده را افزایش 4

وشیاری ما را نسبت به محرک گیرد. تکرار، حساسیت و هیمقرار  موردتوجهتکرار شود،  نآ وقوعکه یوقتیاد زاحتمالبه

 کند.بیشتر می

یرش آن از طرف شخص، ارتباط مستقیم پذیجه دریافت و درنت. حرکت و جنبش: تحرک محرک نیز با جلب نظر کردن و 5

 دارد. در حوزه دید ما اشیایی که دارای حرکت و جنبش هستند.

چرخش شغلی  مثالعنوانبهگیرند. یمقرار  موردتوجهدتر ی رویدادهایی تازه در محیط تازه زوطورکلبهیی: آشنا. تازگی و 6

ها در محیط یتمسئولشود، مادام که تازگی وظایف و یمی گمارده اتازهبار به شغل وقت یک هرچندکه طی آن کارمند 

 (.1992 ،ولکوینموران و شود )یم توجهجلبها عادت نکرده است، باعث ی سازمان ادامه داشته باشد و فرد هنوز به آنآشنا

 از؛ اندعبارتعوامل داخلی مؤثر بر ادراک 

با نیازهای او هماهنگی  آنچهبیند و به یمو عالیق خود  هاخواستهی خارجی را در پرتو نیازها، هامحرک. انگیزش: هر فرد 1

 نماید.نمی توجهندارد  عطف 

بینیم، یمیی را هامحرکدخالت دارند. اینکه ما چه . شخصیت: عوامل محیطی و ارثی هر دو در شکل یافتن شخصیت افراد 2

 است. متأثرکنیم تا حد زیادی از شخصیت ما ینمتوجه  اصوالًیی هامحرکماهیت درک ما چگونه دارد و به چه 
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ی، حضور ذهن و انتظار آمادگ، در شخص یک اندشدهفراگرفته  درگذشته آنچه: سوابق، تجارب و هافراگرفته. تجارب و 3

یگر دید و ادراک ما از دنیای خارج دعبارتبه. آوردی وجودمای ببینید، به یوهشای را چگونه و به چه یدهپدین زمینۀ که در ا

 گیرد.یمیمان شکل هاآموختهو  هافراگرفتهگذشته و  تأثیرتا حد زیادی تحت 

افتد، موضوعی است که تحت عنوان تنظیم یمچه اتفاقی  هامحرکتنظیم ادراکی؛ اینکه پس از مشاهده و پذیرش  -ب 

او پذیرفته  آنچهشنود. یمبیند یا یمگیرد. فرد بندرت قطعات تنها و منفک رنگ، نور یا صوت را یمقرار  موردبحثادراکی 

یگر، درتعبابهاند. یطمحی موجود در هامحرکای از یافتهسازمانی مرتبط، همبسته و هاقوارهو  هاگروهگیرد یمو به ذهن 

 –نماید. تنظیم ادراکی خود تحت عناوین شکل فرایند ادراکی اطالعات وارده را به شکل یک مفهوم کلی به ذهن تنظیم می

گیرد. )گروهی از نویسندگان، یمقرار  موردبحث 29و محیط یا زمینۀ ادراکی 28، ثبات ادراکی27ی ادراکیبنددسته، 26زمینۀ

1370.) 

 

 

 

 ؛ 30رویکرد تعاملی - 3

در  اساساًاین رویکرد از دو رویکرد قبلی متمایز است. برخالف رویکرد ساختاری، این رویکرد معتقد نیست که ریشه جوّ 

گردند. اساس یمدر درون فرد ایجاد  اساساًهای سازمانی قرار دارد و برخالف رویکرد ادراکی مدعی نیست که جوها یژگیو

 است، بارور  جوسازمانیکه تعامل در پاسخگویی به قانون موقعیت، توان مشارکتی را که منبع  است ینارویکرد تعاملی 

                                                 
26 . figure – ground 
27 . perecptual grouping 
28 . perceptual constancys 
29 . perceptual contex 
30 . interaction approach 

 جّوسازمانی دریافت کنندهفرد  موقعیت سازمانی
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Prediction of Cognitive Failure at Work Based on Job Stress and Workload 

Mediation in Physical Education Staff 
 

A B S T R A C T 
One of the important issues in physical education organizations is attention to organizational 

health and identification of traumatic factors including cognitive failure. Organizational failure 

can stem from organizational behavior. The aim of this study is to survey the relationship 

between job stress and workload with cognitive failure and organizational climate mediation in 

Ardabil province physical education staff. The statistical community of the study consisted of 

physical education staff of Ardabil province, from which 200 employees were selected by 

random sampling and answered the research tools. Research tools included Cognitive Failure 

Questionnaires, organizational climate, job stress, and workload. The data have been analyzed 

using Pearson correlation and path analysis and SPSS and AMOS software. The results of data 

analysis indicated that job stress and workload variables had a positive and significant 

relationship with cognitive failure. The indirect impact of these variables was confirmed by 

mediating the organizational climate. The results of this study confirmed the fit of job stress, 

workload, and cognitive failure mediated by organizational climate in physical education staff in 

Ardabil province. 

Keyword: Cognitive failure at work, job stress, workload, organizational climate, physical 

education staff. 
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