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 چکیده

 

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط جو سازمانی دانشگاه محقق اردبیلی با استرس شغلی، فرسودگی شغل   

صیفی  شگاه و با روش تحقیق تو ستگی اجرا گردید. داده های تحقیق  –و کیفیت زندگی کارکنان آن دان همب

شگاه  با روش نمونه 230کارکن که از جامعه 112از  ای)بر حسب نوع ی تصادفی طبقهگیرنفری کارکنان دان

استتتتمدارس رستتتمی، پیمانی، دراردادیبانتما، شتتتدند، جمد آوری گردید. برای جمد آوری اط  ا  از 

سازمانی شغلی پرسشنامه های جو  شغلی ، فرسودگی  سترس  ستفاده و کیفیت زندگی،  ، ا شد. اط  ا   ا

جمد آوری شده با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ، رگرسیون چند گانه استاندارد و 

سیون چند گانه سله مراتبی رگر شان داد که .مورد تحلیل درار گرفت سل شغلی و نتایج ن سترس  بین ا

رضایت  ،یاسترس شغلی و فرسودگی شغل ،استرس شغلی و جو سازمانی  ،کیفیت زندگی 

هم چنین  .فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی وجود دارد، از جو سازمانی و فرسودگی شغلی 

شد که  شغلی و معلور  سترس  شغلی، ا سه متغیر فرسودگی  سازمانی توسط  رضایت از جو 

 بموبی دابل پیش بینی است. کیفیت زندگی

 

 .ندگیکیفیت ز، استرس شغلی ،فرسودگی شغلی، جو سازمانیواژگان کلیدیس 
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 :اولفصل 

 کلیات و پیشینه پژوهش
 

                                             

 مقدمه

شناخت جو  ست و  شغلی دابل انكار نی سودگی  شغلی و فر سترس  سازمانی بر کیفیت زندگی، ا تاثیر جو 

ستتازمانی و انستتجار بمشتتیدن به آن می تواند بعنوان ابزار کار آمدی مدیران دانشتتگاهها را در بهره ور ستتاختن 
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روه دل بستتته ایم باید بدنبال شتتناخت ستتازمان کمک کند . به همین دلیل اگر به اثر بمش نمودن ستتازمان و گ

محیط مسا د سازمانی و شیوه های  مناسب هدایت سازمان باشیم . با توجه به تحقیقا  انجار شده  واملی مثل 

سعی  ضر  ستند. در این زمینه پژوهش حا سازمانی ه کیفیت زندگی،  ز  نفس و خ دیت،  وامل متاثر از جو 

زمانی و متغیرهای یادشتتده در کنار ارائه پیشتتنهاد الزر برای بهبود شتترایط و دارد تا با تعیین رابطه بین جو ستتا

  ملكرد سازمانها زمینه مطالعا  بعدی را نیز فراهم آورد .

 مبانی نظری

 

 جو سازمانی

یكی از از مفاهیم مرتبط با فرهنگ ستتتازمان جو ستتتازمان استتتت ، فاتتتا یک ابزار  هنی برای پی بردن به 

جو سازمانی همانند هوای موجود در یک اتاق، فاکتورهای زیادی را در بر می گیرد ازمان است پویاییهای یک س

شی  شگر به پژوه ست ولی پژوه شده ا سی  سازمانی برر و در پژوهش های ممتلف، فاکتورهای متفاوتی از جو 

وری ،  مشتتابه دستتت نیافت. اپلب پژوهش ها رابطه جو ستتازمانی با  وامل ممتلفی هماون رضتتایت ، بهره

 ملكرد ، ستتبک رهبری ، تغییرا  ستتازمانی ، بیگانگی ستتازمانی ، تعهد ستتازمانی، کاهش جابجایی  و یادگیری 

سی و مورد تایید درار  سازمانی میزان برآورده  داده   سازمانی  را برر اای  شیم جو یا ف شته با اند . و توجه دا

 شدن خواسته های افراد را در سازمان می سنجد .

سا سانی و مادی موجود در تفاو   ساختمان، کمیت و کیفیت منابد ان ضعیت فیزیكی  صرا به و زمان ها منح

آنها محدود نمی شتتتود. هر ستتتازمان دارای فرهنگ، آدا، و رستتتور، ارزش ها، هنجارها و روش های  مل 

ساس ویژگی ها  شیوه رفتار آنها را برا ست که  سبتا پایداری ا صوص و ن کرد. این  می توان پیش بینی       مم
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سازمانی نار  سازمان دیگر متفاو  بدانیم، جو  سازمان را از  صیت که به ما اجازه می دهد یک  صو فرهنگ یا خ

 ب.1381، و جهانداری  لوی)گرفته است 

آپاز شتتتده  1با تحقیقا  کر  لوین 1940و  1930مطالعه زمینه های اجتما ی رفتار انستتتان، در دهه های 

فتار انسان تابد  امل شمصیت یا نیازهای فردی با نیروهای روانی و اجتما ی محیط است. لوین معتقد بود که ر

صیف و تحلیل محیط به  نوان میدان های  ست. از این رو توجه به تو سان را تحت تاثیر فرد ا نیروهایی که رفتار ان

سازمانی، مطالعا  پیرام درار می دهند، صل این ا تنا در محیط های  ست. حا سازمانی و مفاهیمی حایز اهمیت ا ون جو 

 ب.1380، بدری دره دش دی)است  نظیر آن

ب درباره جو سازمانی اظهار می دارند که جو سازمانی شیوه برخورد سازمان را با 1980و همكارانش ) 2کمپل

سازمان فرض کرد. مكنزی صیت  شم شان می دهد و بنابراین می توان آن را  ااء را ن ب پیرامون 1983نیز ) 3ا 

سازمانی بطور کلی می تواند به  نوان منبعی برای کارایی کارکنان که در آن محیط  سازمانی بیان می دارد که جو 

 ب.1380، بدری دره دش دی)محیط کار می کنند در نظر گرفته شود 

سازمان که آن را  صیا  یا ویژگیهای حاکم بر یک  صو ست از مجمو ه ای از حاال ، خ سازمانی  بارت جو 

ابل ا تماد، پیر دابل ا تماد، ترس آور و یا اطمینان بمش، تسهیل کننده یا بازدارنده می سازد سبب گرر، سرد، د

 ب.1381، امین پور)تمایز دو سازمان مشابه از هم می شود 

 

                                                            
1. Levin, K. 

2. Kampel 

3. Mackenzie 
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 نظریه هاي جو سازمانی

 ویژگی های درونی که یک سازمان را از» در تعریف جو سازمانی می گویندس «  2هالپین و کرافت»  -1

شود. این جو  سازمانی نامیده می  ساخته و روی رفتار افراد آن تاثیر می گذارد، جو  سازمان دیگر متمایز 

صیف های آنان از  سیله ادراکا  کارکنان و تو سنجیده می     سازمانی به و سازمان  ویژگی های درونی 

 «شود. 

جو یا ادلیم »     کنندسعریف مى، چنین تسازمانجو یا ادلیم سازمانى را در یک «  2هوى و میسكل»  -2

و متاثر اط ق شده  سازمانازمحیط  مومى کار در  کارمندانوسیعى است که به ادراك سازمانى، اصط ح 

 «از سازمان رسمى، پیر رسمى،شمصیت افراد ورهبرى سازمانى است. 

 که فرد از نوع ىادراکات»جو ستتازمانى چنین استتتس « 4روبر  استتترینجر» و«  3لیتوین» از نظر  -3 

ابعادى مانند استتتق ل، ستتاختار  کند دارد و احستتاس او به ستتازمان برحستتبستتازمانى که در آن کار مى

 «سازمانى، پاداش، م حظه کاریها، صمیمیت و حمایت و صراحت. 

سازمان این کیفیت  درونى سازمان، آنگونه که ا ااىجو سازمانى را به کیفیت «   ده بند »  -4

 کند.تعبیر مى  کنندمى تجربه و ادراكرا 

                                                            
1. Haplin & ckrat 

2. Hovy & Miskel 

3. Litvin 

4. Stringer, R. 
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سی نظریا  فوق الذکر در می یابیم که  صاحب نظران هر کدار تعاریف متعددی با توجه به برر به طور کلی 

ساس  سازمانی بر ا ست که جو  ست، آن ا شترك ا شته اند، ولی نكته ای که در اکثر تعاریف آنها م از جو بیان دا

 سنجیده می شود. ادراك کارکنان از محیط سازمان

 

 انواع جو سازمانی طبق مدل هالپین و کرافت

شش جو اصلی سازمان ها را در دالب  ناوینی چون جو باز، جو بسته، جو « هالپین و کرافت » 

شنا را شده و جو آ شرح   خود ممتار، جو پدرانه،جو کنترل  معرفی کردند که ویژگیهای هر کدار به 

 زیر استس

سازمان ها ب سیار جو بازس  شاط و صمیمیت ب ا جو باز، دارای  در تعهد پایین، مواند و محدودیت کم، ن

 دارند.هم مدیر و هم کارمندان رفتارصحیحىکند که زیاد، این ترکیب جوى را پیشنهاد مى

شتغال به کار زیاد  ستهس داراى ویژگیهاى متااد با جو باز است. ا تماد و نشاط در آن کم و  در ا جو ب

ست. مدیر شان  ا شغول ن سائل بىمىو کارمندان خود را م ضرورى تاکید دهند، مدیر بر م اهمیت، و پیر

 دهند.مىهمكارى را دارند و رضایت کمترى نشانکند و کارمندان با همین تاکید مدیر کمترین مى

سفانه   سمت ت ش می کند ولی متا شان می دهد که در آن مدیر  جو پدرانهس یک محیط اجتما ی را ن

ت ش او بی تاثیر استتتت. کارمندان کار زیادی بر دوش ندارند ولی به خوبی با هم کنار نمی آیند و به 

 تشكیل گروههای ردیت گرایش دارند.
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جو خودممتارس جوی است که تقریبا آزتدی کامل را برای کارمندان به منظور هدایت کارشان و ارضاء  

سبتا باال هستند و  در  نیازهای اجتما ی مطابق میلشان توصیف می کند. در این جو روحیه و صمیمیت ن

جوشش یا بازدارندگی کمتری وجود دارد. مدیر سازمان اگرچه سمتكوش است ولی در ارتباط با نظار  

 به طور نسبی مرا ا  کارمندان را می کند.      نسبتا کناره گیر و آسان گیر است. مدیر

شاره به جو پرکاری دارد  شدهس ا اا تمار  جو کنترل  شود. با       که به زیان زندگی اجتما ی ا  می 

وجود این روحیه بستتیار باالستتت، کارمندان در کارشتتان فعال و متعهدند اما تكالیف بیش از حد دارند و 

تعامل شمصی کمتری دارند. مدیر سازمان به اندازه کافی سمتكوش است تا مطمئن شود کارها به خوبی 

برای تعهد و وفاداری برای کارمندان نمی باشد. در یک سازمان با جو کنترل شده پیش می رود اما الگویی 

 اساسا تاکید بر تولید باال، بازدارندگی باال و صمیمیت پایین است.

جو آشتتناس نشتتان دهنده جوی استتت که در آن روابط اجتما ی مطلو، به زیان انجار کارها تمار می  

صمیمی شود. کارمندان در ارتباط با کار یكد شان با هم  شند اما در ارتباط با زندگی اجتما ی یگر نمی جو

هستند. مدیر سازمان اگرچه در سطح شمصی بسیار م حظه گر است ولی به هیچ وجه کناره گیر نیست،  

بر بهره وری تاکید نمی کند و بر انجار کار نیز نظار  ندارد. به طور خ صه محیط مدزسه بسیار دوستانه 

 رمندان فعالیت اندکی دارند.است لیكن کا

 

 ابعاد جو سازمانی
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بسیاری از تحقیقا  خاطر نشان ساخته اند که جو سازمانی از اجزاء یا ابهاد خاصی تشكیل شده است. 

شتری  –برخی از محققان به ویژگیهای روانی  سازمان توجه بی اجتما ی محیط کار مانند ارتباطا  درونی 

صیا  پیر صو ای دیگر خ شكیل دارند و بع شاخص های ت صیا   ینی را تواما به  نوان  صو مادی و خ

 دهنده جو مورد تاکید درار داده اند. 

  وامل موثر در تعیین جو سازمان هاس

 ویژگیهای امكانا  و تسهی   سازمان       .1

 س متی و امنیت محیط       .2

 کارمندانفرصت سازی جهت مشارکت        .3

 و تشویقکاربرد پاداش        .4

 کارمندانروحیه        .5

 ارتباطا  کارمندان، کارمندان و مدیران       .6

 رهبری آموزشی، مهارتهای آموزشی       .7

 و ...       .8
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 شاخص هاي جو سالم سازمانی

تحقیقا  نشتتان داده اند که جو ستتالم ستتازمانی به طور مثبت روی کارکنان تاثیرا   میقی دارد. لذا 

و  ناصر تشكیل دهنده جو، صدادت ) شفافیت ب، استانداردها، مسئولیتها، انعطاف پذیری، پاداشها  وامل 

و تعهد گروهی استتت. زمانی که میزان هر یک از این ابعاد در هر یک از کارکنان باال رود، افراد به وستتیله 

 آور تلقی می شود.محیط کارشان برانگیمته می شوند، یعنی محیط کار بعنوان مكانی لذ  بمش و سود

 مراحل بهبود جو سازمان هاس

 اولس درك و ابداع برنامه مرحله

 دورس تشمیص و سنجش مسائل مرحله

 سورس تدوین استراتژی برای پلبه بر مشك   مرحله

 چهاررس بكارگیری راه حلها مرحله

 پنجمس نظار  و ارزشیابی نتایج. مرحله

 

 مؤلفه هاي جو سازمانی 

کارمند، از چهار  -هشتتت مولفه استتت. برای اندازه گیری تعام   اجتما ی کارمند جو ستتازمانی شتتامل *

 مقیاس زیر استفاده می شودس
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ضاء نیازهای اجتما ی  - ساس انجار وظیفه و ار شاره دارد که در نتیجه اح روحیه گروهی که به روحیه ای ا

 . ب1381، مجنونی)رشد می کند 

شاره می کند که  - ضعیتی ا شك تی مزاحمت به و سازمان، م ساس می کنند که طرز اداره  در آن کارکنان اح

ست هایی که در  شرایط کمیته ای، وظایف راهوار و دیگر درخوا برای آنها به وجود می آورد. مدیر، کاپذبازی، 

ستند به آنان تحمیل می  ضروری ه شغله های پیر سئولیت های کارکنان مداخله می کنند که به نظر کارکنان م م

 ب.1386، زارع)نماید 

شود - ستانه با یكدیگر اط ق می  این . ب1381، مجنونی)صمیمیت به لذ  بردن کارکنان از روابط گرر ودو

 ب.1385،  پورسیف)بعد، رضایت از نیازهای اجتما ی را می رساند که لزوما به انجار وظیفه مرتبط نیست 

ستور - شاره می کند که کارکنان طبق د ضعیتی ا  مل می کنند و از این رو، انجار وظیفه از  بی   دگی به و

 ب.1385،  پورسیف)سوی آنان بیشتر به منظور رفد تكلیف است نه از روی تعهد و   ده شمصی 

 مدیر نیز از چهار مقیاس زیر استفاده می شودس -برای اندازه گیری تعام   اجتما ی کارمند * 

د، مدیر طبق مقررا   مل می کند، هنجارگراست و بر فاصله گیری به رفتارپیرشمصی مدیر اشاره می کن -

 ب.1385،  پورسیف)بعد ساختاری تاکید می ورزد و از کارکنان زیردست خود فاصله می گیرد 

سعی  - شود. مدیر  سبت داده می  ستانه و گرر مدیر ن می کند که به      م حظه گری یا مرا ا  به رفتار دو

 .ب1381، مجنونی)د برای کارکنان کاری انجار می دهد دیگران کمک کند و هر ودت که بتوان
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نفو  و پویایی به رفتار پویا و پرت ش مدیران برای رهبری گروه و ایجاد انگیزه در افراد از طریق نفو  در  -

شاره می کند  سیف)آنها ا سازمان ب. 1385،  پور مدیر از طریق نمونه درار دادن خود درصدد به حرکت درآوردن 

 .ب1381، مجنونی) برمی آید

و به نظار   ب1381، مجنونی)تاکید بر تولید هم زمانی استتت که مدیر دستتتورهای زیادی صتتادر می کند  -

 ب.1385،  پورسیف)مستقیم کار زیردستان می پردازد 

سازمانی را ببینیم یا لمس کنیم، اما  ست، ما نمی توانیم جو  سازمانی همانند هوای موجود در یک اتاق ا جو 

ا را احاطه کرده استتتت و هر چه که اتفاق می افتد را تحت تاثیر درار می دهد و خود نیز از آناه که در آن م

سازمان می گذرد، تاثیر می پذیرد. بنابراین هر سازمانی، فرهنگ، سنتها و روشهای  مل ویژه ای دارد که بر روی 

ری است و برخی دیگر سهل گیر و برخی هم جو آن سازمان را تشكیل می دهند. جو برخی سازمانها پویا و کا

 ب.1385، لشگری)کام  انسانی و برخی دیگر سمت و سرد 

در جو باز و مطلو،، کارکنان از رضتتتایت شتتتغلی دابل توجهی برخوردارند و انگیزه کافی برای پلبه بر  

سازمان شك   دارند. آنها دارای نیروی محرکه الزر برای ترتیب دادن کارها و حفظ تحرك  ستند. به   وه  م ه

کارکنان به همكاری با ستتتازمان خود افتمار می کنند. کارکنان به خوبی با یكدیگر همكاری می کنند و امور 

 ب.1374، کدیور ) سازمان را تمار و کمال انجار می دهند

جو ستتتازمانی مربوط به تعیین ویژگی های دابل اندازه گیری محیط کار استتتت که بطور مستتتتقیم یا 

یم توستتط کستتانی که در این محیط کار می کنند درك شتتده استتت و فرض می شتتود که روی پیرمستتتق
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همانین به  نوان منبعی موثر و بانفو  جهت  ب.2000 ،3)کاتر و بیرنهانگیزش و رفتارشتتان تاثیر می گذارد 

ل و لذا هدف از انجار این پژوهش، بررسی اثرا  متقاب ب.1385،  پورسیف)شكل دهی رفتار  مل می کند 

سانی  سازمانی با یكدیگر و بهره گیری از آنها در جهت ایجاد جو مطلو، و ان ستگی مولفه های جو  همب

 در سازمان است.

 تفاوت جو با فرهنگ سازمانی

به طور کلی مفهور جو سازمانی که در اواخر دهه شصت متداول و رایج شد، مقدر بر فرهنگ سازمانی 

تكامل یافت. جو و فرهنگ سازمانی هر دو مقوالتی هستند که برای  است که در اواخر دهه هشتاد رشد و

می شتتوند.  لی رپم ارتباط زیاد بین دو    توصتتیف ویژگی های ستتازمان و واحدهای مربوطه استتتفاده 

 مفهور، همانان آن دو از یكدیگر متمایز می باشند.

شنایدر»   سازم«  2ریاارد و ا سازمانی به دیدگاههای  شهای معتقدند که جو  انی، ادداما  و رو

 رسمی و پیر رسمی اط ق می گردد.

شترك «  3شرمر هورن و جان»  شهای م ستمی از  قاید و ارز سی سازمانی  معتقدند که فرهنگ 

 است که رفتار و ا اای سازمان را راهنمایی و هدایت می کند.

سازمانی میتوان   شده پیرامون جو و فرهنگ  ساس تعاریف ارائه  ساختس بنابراین بر ا شان  خاطرن

ست و  سازمان ا صیت احاطه کننده و دربردارنده برای یک  صو سبی یک خ سازمانی به طور ن جو 

  بر كس فرهنگ، خصوصیتی است که بطور کامل سازمان را احاطه میكند.

                                                            
1. Kater & Brine 

2. Richard & Shneider 

3. Horn & Jan 
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رهنگ سازمانی با طبیعت، ا تقادا ، انتظارا  درباره زندگی سازمانی ارتباط پیدا می کند در حالی که ف

 ر  است از شاخصی است به منظور تعیین این که آیا این باورها و انتظارا  تحقق پیدا نموده اند.جو  با

 به طور خ صه در تفاو  بین فرهنگ و جو می توان گفتس 

سروکار دارد، در حالی که  سازمانفرهنگ با این نكته که چگونه کار  -1 شود  خو، انجار می 

 سروکار دارد. سازمانیط داخلی جو با ادراکا  و احساسا  نسبت به مح

فرهنگ ستتازمانی مجمو ا ای از جهت گیریهای مشتتترك استتت که ستتازمان را یكپارچه نگه  -2

 داشته و هویت ممتازی به آن می دهد، در حالیكه ادلیم در ادراك مشترك نهفته است.

تار فرهنگ، فرضتتها، ارزشتتها و هنجارهای مشتتترك استتت و جو، ادراك مشتتترك افراد از رف -3

 است. 

 در آخر اینكهس

کنندگان در  نتیجه مستقیم ارزشها و هنجارها،  قاید مشارکت سازمانوادد می توان بیان داشت جو  در

شند. صاحب        است، آنگونه که باید با یكدیگر در حال تعامل  سازمانمحیط  نظران جو ادراك  می با

که هر کدار از این دو بعد به  اجتما ی می دانند را دارای دو بعدس جو  لمی و جو سازمانشده در محیط 

را  ستتازمانارتباط با یكدیگر زمینه بهبود جو  نوبه خود دارای خصتتوصتتیا  و ویژگیهایی هستتتند که در

 فراهم می سازند.

شوند تا  سازمانی مطلو، و حمایت آمیزی مواجه  سازمان انتظار دارند با جو  کارکنان در بدو ورود به 

ی به گونه ای در لوای آن، ن که امور مربوطه  مدیران استتتت  یت  ند. این مستتتئول تامین کن ازهای خود را 
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شترك مبنای  سئولیت م شرکت نمایند. در وادد م شان در فعالیتها  شود که افراد با تمار وجود سازماندهی 

د هر چه جو سازمانی مثبت تر باشد، بردراری روابط انسانی آسان تر خواهخ دیت و ابتكار جمعی است. 

سبب بی ا تمادی، ترس، دوری و نفر  افراد از هم می  سته، ترس آور و یا منفی  بود. بالعكس، جوهای ب

 شود. بنابراین جو مثبت و باز، بهداشت روانی افراد را تامین می کنند.

از آنجایی که جامعه یک جامعه ستتتازمانی استتتت ، فعالیت هایی که در زمینه تولد،تحصتتتیل، کار،     

معنوی و مرگ در جامعه صور  می گیرد ، مكرراً تحت تاثیر محیط یا جو سازمان درار دارد  تفریح، رشد

ب جو ستتتازمانی به ادراك کارکنان از 1376ب . طبق تعریف از  هوی و میستتتكل )1376، 4)هیال ، ترانس

بری محیط  مومی کار در سازمان اط ق شده ومتاثر از سازمان رسمی ، پیر رسمی ، شمصیت افراد و ره

سب می تواند در ایجاد انگزیش برای کارکنان به بهبود روحیه کارکنان ،  سازمانی منا ست . جو  سازمانی ا

مشتتاکر  افراد در تصتتمیم گیری ها و در ازدیاد خ دیت ونوآوری موثر باشتتد وبعنوان یک منبد مهم در 

سا، آید و بالعكس . بنابراین تغییر در ه س مت روانی کارکنان به ح سازمانی منجر تامین  ر بمش از جو 

ثابتی ، نان می گردد )  کارک کار و  ملكرد  جار  باط 1379به تغییر فوری و  میق در نحوه ان ب . در این ارت

شغلی کمتر و 1973) 2فرناه وکاپ ن شد رضایت  سازمان کمتر با شارکت در  شان داده اند که هر چه م ب ن

بیمارستان خصوصی  60می شود . نتیجه تحقیقی که از  احتمال ابت ء فرد به بیماری روانی و جسمی بیشتر

ستاران نقش  س مت روانی پر ستی مدیران در  سرپر شان داد که نحوه  ست آمد ن و  مومی در تهران بد

ب .دبیرستتتان های دارای جو بستتته )مشتتارکت پایین ا اتتاء در تصتتمیم گیری های 1376زیادی دارد ) 

شارکت باالی  سبت به جو باز )م سترس زیادتری را سازمانب ن سازمانب ا صمیم گیریهای  اای در ت ا 

                                                            
1. Hichel & Trance 

2. Frenches & Kaplan 
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ب. در مطالعه حاضر سعی می شود ضمن بررسی مشك   سازمانی و 1377گزارش کرده اند)رجب پور، 

شه یابی و  سازمانی موجود و ارتباط آن با متغییرهای س مت روانی و.... ، امكان ری ادراك کنارکنان از جو 

سازی منابد توان ترکیب نظرا  ودیدگاهها شی و به شتیبانی الزر برای آموز ی کارکنان فراهم گردیده و پ

 انسانی ایجاد گردد.

 استرس شغلی 

سمت کاری به وجود آمده و بر روی  ملكرد  شرایط  ست که در نتیجه  شغلی یک بیماری مزمن ا سترس  ا

از مشك   روحی و روانی،  گذارد. دلیل اصلی تعداد بسیار زیادیفردی و س مت جسمی و  هنی فرد تأثیر می

گیرد. استتترس موجود در محیط کار، در برخی موارد، حتی های شتتغلی نشتتأ  م یبه طور مستتتقیم از استتترس

هایی را نیز در فرد ایجاد کند. در موارد حاد، روانپزشتتتک برای یافتن شتتتیوه درمانی مناستتتب، تواند ناتوانیمی

 بی نماید. بایست دلیل و درجه استرس شغلی را ارزیامی

ای مربوط به از کالج راستتكین، آکستتفورد، انگلستتتان، اخیراً در حال کار کردن بر روی پروژه« 5اندی آلیس»

تواند بر روی راندمان کاری استتترس شتتغلی استتت. او در نموداری نشتتان داده استتت که استتترس، چگونه می

تواند بدن را در اولیه، استتتترس شتتتغلی میدهد که در مراحل کارمندان تأثیر بگذارد. وی در ادامه توضتتتیح می

وضعیت اضطراری درار داده و موجب شود تا راندمان کاری فرد، افزایش پیدا کند. شمص در این زمان همواره 

؛ اما اگر این شتتترایط نادیده گرفته شتتتود و مورد «من باید کارهایم را بهتر انجار دهم»کند کهس به خود تأکید می

                                                            
1. Elice, A. 
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ماند و در نتیجه بازده کاری به طور اتوماتیک ن همانان در حالت اضتتتطراری بادی میبررستتتی درار نگیرد، بد

 افتد. کاهش پیدا کرده و س مت فرد به خطر می

Abstract 

 

     The purpose of this research was  study of relation between 

organizational climate, job stress, job burnout, and life quality in 

Mohagegh Ardabili university personnel. Research data gathered 

from 112 workers that selected with categorical random sampling 

method. Data gathered with climate organizational, job stress, job 

burnout, and life quality questionnaires. Data analyzed with 

Pearson correlation coefficient, standard multiple regression, and 

hierarchical multiple regression. Results showed significant 

correlations between job stress and life quality, job stress and 

organizational climate, job stress and job burnout, organizational 

climate and job burnout, job burnout and life quality. It was 

obtained also that using job burnout, job stress, and life quality, we 

can predict organizational climate.  

 

Key words: organizational climate, job burnout, job stress, life 

quality  

 

 


