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 99/9/9313تاریخ پذیرش:                6/2/9313تاریخ دریافت: 

 چکیده

دنی بمعلمان تربیت در بین مدل و تبیین)فردی و سازمانی(  هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل فشارزای شغلی هدف:

 استان کردستان بود. 

عنوان به نفر 969 مورگان جدول با استفاده از بود که نفر 498 معلمان ورزش استان کردستان لیهجامعه آماری ک شناسی:روش

جهت . ودبگر استرس شغلی اشپیل برۀ نامپرسشگیری ابزار اندازه و اکتشافی –توصیفی  ،روش تحقیق نمونه انتخاب شدند.

امل تحلیل ع، فریدمن ضریب همبستگی پیرسون،؛ استنباطی هایها از آزمونتحلیل آن برای وآمار توصیفی  ها ازتوصیف داده

  .شد بکار گرفته لیزرل و   spss18نرم افزارهایو استفاده شد وتحلیل عامل تأییدی 

زن علمان مکنند. می کنسبت به بقیه دراسترس بیشتری را  علمان ورزش با سابقه کاری کمتر،نشان داد که م نتایج  ها:یافته

سابقه کار،  .تر داشتند بیشتر بودمعلمانی که تحصیالت باال کنند. میزان استرس دراسترس بیشتری را نسبت به مردان تجربه می

فردی )مدل نهایی عوامل فشارزای شغلی نداشت. داری جنسیت و میزان تحصیالت با عوامل فشارزای شغلی سازمانی ارتباط معنی

ی ترتیب دارای بیشترین اثرگذاربه ،و مشارکت و همکاری منابعامل حساسیت و کیفیت کار، توسعۀ نشان داد که عو و سازمانی(

 در ایجاد استرس بر معلمان ورزش هستند. 

وری ش بهرهافزایهایی در جهت کاهش استرس و سیاست ،مدنظر قرار دادن این نتایجبا باید گیران تصمیمبنابراین  گیری:نتیجه

 معلمان ورزش اتخاذ نمایند. 

        .، ارائه مدل: استرس شغلی، معلمان ورزش، عوامل فشارزاکلیدی هایهواژ

  sboroujerdi@uok.ac.irmail:  -E    1589ـ  2281199 *نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

ی ابا مسائل و مشکالت عدیده ،هیاهوی قرن حاضرصنعتی و پرسازمان در دنیای ۀ عنوان ارزشمندترین سرمایانسانی بهنیروی 

 ،نمایدتهدید می را بشر سالمت ،جوامع شدنصنعتی با اخیر همراه ۀده چند طی در که اساسی معضالت از یکیروبرو است. 

یا  و کاری محیط عوامل با ارتباط در و کاری هایدر محیط استرس اگر. (9002نژاد و همکاران، عقیلی) باشدمی استرس پدیده

 است شغلی  استرس بیانگر، آید وجودبه اهداف تغییر یا آوری جدیدفن همچون کاری هایفعالیت در تغییر دنبالبه

 هم یعنی شود،می آن دچار شغل معینی در معینی فرد که است استرسی ،شغلی . استرس(9008، 9سیوارد ؛1،9010سندییپ)

نابراین ب دارند، یکدیگر بر متقابل ثیرأت محیط و چون فرد و دارند دخالت آن ایجاد در شغل به مربوط هم عوامل و فرد خصوصیات

 شده مطالعه استرس به بشر مندیعالقه باعث که عدیبُ. (1729 رندال و آلتمایر،) آیدمی وجودبه بافتی چنین در شغلی استرس

 هبهین انجام برای اما، دارد مردم وجود ذهن در منفی تصویری استرس از عموما   چه اگر؛ است عملکرد و استرس بین ارتباط است

 ودخ از امور انجام منظوربه را الزم تالش افراد ،استرس وجود بدون زیرا دارد، نیاز استرس از سطح متعادلی به انسان ها،فعالیت

شود می سازمان  در کارکنان وریبهره کاهش و در عملکرد اختالل باعث حد از زیادتر استرس اما داد، نشان نخواهند

املی که سبب افزایش یا شناسان سازمانی توجه خود را به عوروانکارشناسان مدیریت و  .(8،9001؛ ایلمارنن7،9004سپکتور)

که آثار نامطلوبی  است 5یکی از این عوامل، عامل فشارزای شغلیاند که دریافته نااند. آنشود معطوف داشتهی انسان میکاهش کارای

 (. 9019، و همکاران 6سنزودی) کاهدها میی آنیو روح نیروی انسانی داشته و از کارآبر جسم 

های و روشها را بیابند و سردرگمی هاها، ضایعات، مغایرتها، عدم کاراییها باید در صدد باشند تا منشاء مشکالت، خرابیسازمان

ده و وری و کیفیت کار را کاهش دااسترس بهره چرا کهحد معینی فزونی نیابد.  ها ازبهتری برای انجام کار بیافرینند تا تنیدگی

هنده دهای گذشته نشانگردد. مطالعات سالدهد و نیز باعث عدم رضایت شغلی در افراد میها و حوادث را افزایش میبروز گرفتاری

-تجربۀ استرس در محل کار نتایج نامطلوبی را هم برای بهداشت و سالمت افراد و هم برای رفاه و سالمت سازمانآن است که 

 (. 9000و همکاران، کاکس) شان به همراه داردهای

ر د عنوان یکی از آفات نیروی انسانی شناخته شده و یکی از مباحث اصلیزای امروز، فشار عصبی بههیاهو و استرسدر دنیای پر

تبدیل به بخشی الینفک از زندگی انسان شده است.  2خود اختصاص داده است. متأسفانه استرسمطالعات رفتار سازمانی را به

 ،نظران رفتار سازمانیطوری که گروهی از صاحبمشهود بوده به اثرات مخرب فشارهای عصبی بر زندگی فردی و اجتماعی کامال  

 . (1729آلتمایر، و رندال) انداسترس را بیماری شایع قرن قلمداد نموده

 دیگری  در تعریف(. 9001 برونو،) ثیر جسمی و روانی که بر روی یک شخص دارد تعریف شده استبر حسب تأ استرس معموال 

 های محیطی و توانایی افراد برایضرورتتوجه میان یولوژیکی نسبت به عدم توازن قابلعنوان واکنش روانی و فیزاسترس به از

استرس را به این صورت تعریف  ،(1995) 9بارون گرین برگ و .(9008، 4مک کیو و ساچز) ها تعریف شده استفائق شدن بر آن

دهد که افراد هایی رخ میهای فیزیولوژیکی و در موقعیتالعملاسترس الگویی است از حاالت احساسی و عکس»کنند: می

ققین برخی دیگر از  مح «.درک نمایند، تهدیداتی را نسبت به اهداف مهم خود که ممکن است توانایی نیل به آنها را نداشته باشند

                                                           
1 - Sandeep 

2 - Seward 

3 - Spector  

4 - Ilmarinen 

5 - Occupational Stress  

6 - DeCenzo 

7 - Stress 

8 - McCue and Sachs 

9 - Greenberg and Baron 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22McCue%20JD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Sachs%20CL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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معرفی  ،هایش را با نیاز شغلی سازگار نمایدها، منابع و خواستهتواند تواناییعنوان احساسی که فرد در آن نمیاسترس شغلی را به

کند و اغلب این استرس ناشی از تجربیات کاری وی است. چنین ا حدی استرس را در زندگی خود تجربه میت هر فردی کنند.می

 براین استرسصورت مستقیم ناشی از استرس است. بنادرصد از تمامی مشکالت و مسائل پزشکی به 25تخمین زده شده که 

ن باشد. استرس همچنیین میوری پایعملکرد ضعیف و بهره های سالمتی،توجه و گزاف مرتبط با مراقبتهای قابلمسئول هزینه

کیو مک) به عملکرد ضعیف، خشونت در محل کار، کارشکنی، سوء مصرف مواد و انواع دیگر رفتارهای ناسازگار شود تواند منجرمی

 (.9008و ساچز، 

افراد نسبت به کار، خانواده و فرزندان، مشکالت های فراوانی را به بار آورده است. نگرانی گرفتاری ،دنیای صنعتی و فراصنعتی

و  شدن معلوماتم از کهنهاجتماعی، وضع اقتصادی، انتظارات و توقعات سازمان از کارکنان، پیشرفت تکنولوژی و نگرانی و بی

شرها پذیرترین قسیبان کارکنان و مدیران یکی از آباشند که در این میکننده استرس در افراد می، همگی از عوامل ایجاداطالعات

از  ،اندهای بسیار بوده و انجام اهداف سازمان را بر عهده گرفتهآیند. این گروه که دارای مسئولیتشمار میدر برابر استرس به

رد سرعت در عملکآثار منفی آن را به، که مورد تهاجم استرس قرار گیرندثیر پذیرفته و در صورتیأمحیط سازمانی و اجتماعی ت

تواند برای بعضی وری شده و میری از حاالت منجر به افزایش بهرهان خود بروز خواهند داد. سطوح پایین استرس در بسیاسازم

(. 9007پالمر و همکاران ،) تواند منجر به مشکالت فیزیکی و روانی گردداز افراد خوشایند باشد. اما سطوح باالتر استرس می

کنند که نیازهای محیط کار جهت سازگاری و دهد که کارکنان مشاهده میی رخ میاسترس محیط کار یا استرس شغلی زمان

ز هایی از محیط کار تمرکرابطه با استرس شغلی بر جنبههاست. بسیاری از تحقیقات درتطابق، خارج از حد منابع و توانایی آن

سازمانی و مرتبط با استرس شغلی شامل فشار کاری، طور کلی دالیل هتواند موجب بروز استرس در کارکنان شود. بنموده که می

 و همکاران، 1ادیمانسیاه) تعارض نقش، ابهام نقش، عدم کفایت منابع، شرایط کاری، سبک مدیریت، کنترل و ناامنی شغلی است

9004.) 

ـ جسمانی و  با سالمت روانیبررسی ارتباط بین عوامل فشارزای شغلی  (، در پژوهشی تحت عنوان1749صادقی بروجردی )

ای زدهد که همبستگی بین عوامل فشارگزارش می ،های دولتی کشورت علمی تربیت بدنی دانشگاهأرفتگی اعضای هیتحلیل

 .مت روانی ـ جسمی در حد باالیی استرفتگی و سالشغلی، تحلیل

دند. نتایج پژوهش نشان داد چهارده چریک و اسکندری عوامل تنییدگی مدیران ورزش استان فارس را بررسی کر 1744در سال 

غلی روی تنییدگی ش حقوق، عدم حمایت از سوی سرپرست، نداشتن وقت کافی و فشار کار باالترین تأثیر را بر ،ترتیبکه به

های مداخله یه و تحلیل چندگانه اثرات برنامه، در یک تجز(9004) سونریچارد .(1744و اسکندری،  )چهارده چریک اندداشته

فراد ا بر استرس شغلی مورد بررسی قرار داد. وی گزارش کرد که عامل ایفای نقش اثر متوسطی بر استرس شغلی در مدیریتی را

عوامل مرتبط با  ،(9010اند. الیزابت )به دیگر مداخالت بر استرس داشته های شناختی رفتاری اثرات بیشتری نسبتدارد. برنامه

بیشترین  ،شناسی کانادا مورد مطالعه قرار داد. وی اظهار داشت که حجم کار دددر کارکنان غ را استرس کار و رضایت شغلی

اند، داشته است و عوامل دیگری مانند زمان کافی، عدم از کارکنانی که در محیط شغلی استرس را تجربه کرده %67تأثیر را در 

 .تبه بعدی بودندحمایت نهادی، عدم درک از منابع و فقدان کنترل بر انتخاب محل کار نیز در مر

رضایت شغلی و استرس شغلی در میان معلمان مدارس ابتدایی و مدیران »با عنوان  ،(9011) 9امر و مدیدر تحقیقی که توسط دار

( در محیط  %97( و مدیران )%94که اکثریت معلمان مدارس ابتدایی ) دادهای مطالعه نشان یافته ،انجام شد «مدرسه در ایرلند

 رضایت .اندتجربه کرده (ازمدیران % 20 از معلمان و % 85ی را نیز در شغل خود )یهاها استرسکاری خود شاد بودند، هر چند آن

                                                           
1 - Edimansyah 

2 - Darmody and Emer 
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 شغلی ، فرسودگیاز کارغیبت باعث  استرس. داشته باشد در پی شخصی را و اقتصادی پیامدهای تواندمی استرس معلم و شغلی

 و شغلی استرس تحقیق دیگری تحت عنوان بررسی. (9011، امردارمودی و ) شودان میآموز و تأثیر منفی بر عملکرد دانش

های افزایش نقش را در شغلی استرس بر ثرؤم ، عوامل9019در سال  ،نپال متوسطه مدارس عالی معلماندر بین  شغلی رضایت

 ارانبا همک ضعیف شخص، دخالت در امور، نداشتن قدرت، ارتباط ، مسئولیتابهام، تعارض، فشارهای بی دلیل سیاسیحجم کار، 

الزحمه، نحوۀ ، حقوق و حقطور کلیشغلی را به رضایت بر ثرؤم عواملو  اجتماعی ضعیف تشخیص داد ـ وضعیت اقتصادی و

شغل و  یزا استرس عوامل بین  داریمعنی ارتباط ،شناسایی کرد. نتایج ،و توسعۀ شغلی ناظران و مدیران برخورد همکاران،

 (. 9019 کیاستا،) مان نشان دادرضایت شغلی معل

 گردد.مدل نظری مفروض بدین صورت ارائه می ،زای فردی و سازمانیزمینه عوامل استرسبر اساس تحقیقات انجام گرفته در

 
 و سازمانی فشارزای شغلی فردیعوامل شناسایی  مفهومیمدل  - 9شکل 

 شناسیروش 

 برگر نامه استاندارد اشپیلبر اساس پرسش ،اینامهپرسش این تحقیق  باشد.میاکتشافی  - توصیفینوع از  روش تحقیق حاضر

نفر از معلمان تربیت بدنی استان کردستان، شاغل در سال  498جامعه آماری این تحقیق شامل  .استمورد استفاده قرار گرفته 

از بین  نفر بود. 969از جدول مورگان با استفاده حجم نمونه  وای تصادفی خوشه ،گیریروش نمونه .باشدمی 99-97تحصیلی 

 956گذاشته شده و تجزیه و تحلیل آماری بر اساس  علت نقص اطالعات کنارنامه بهپرسش 17 ،نامه توزیع شدهپرسش 969

عوامل برای ، و به تفکیک 909/0 ،ضریب همبستگی آلفای کرونباخاز با استفاده ها نامهپرسش کلی پایایی نامه انجام شد.پرسش

نامه ابتدا هر پرسش ،در بررسی رواییآمد. دستهب 919/0 سازمانی عوامل فشارزای شغلیو برای  497/0 فردی فشارزای شغلی

تحلیل  ردها مناسب بودن دادهرای ب ییدی استفاده شد.أسپس از روش تحلیل عاملی تو  دینظران امر و اساتید رسیید صاحبأبه ت

 استفاده شد. عاملی از آزمون بارتلت

 یلیل عاملتح و یتحلیل عامل، فریدمن آزمونضریب همبستگی پیرسون، های آزمون وآمار توصیفی و استنباطی در این تحقیق از 

هدف و ارائه مدل  لیزرل جهت تعیینو   SPSS 18استفاده شد. همچنین از نرم افزارهایاز مدل معادالت ساختاری و تأییدی 

 مدل میان اندک دهنده تفاوتنشانژوهش و مدل مفهومی های پمیزان انطباق داده ،در مدل معادالت ساختاری .گردیداستفاده 

ن مدل برازش مناسب برخوردار است و از طرف دیگر معناداری روابط در ایاست و از  تحقیق شده مشاهده هایداده با مفهومی

 . شودیافته آزمون میبرازش
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 هایافته

از لحاظ  ( مرد بودند.%6/54نفر ) 150کنندگان زن و ( نفر از شرکت%8/81) 106دست آمده از آمار توصیفی نشان داد هاطالعات ب

 ،میزان تحصیالتو از لحاظ  ( متارکه کرده بودند%7/9نفر ) 6( مجرد و %5/79نفر ) 101( متأهل و %9/54نفر ) 189 ،وضعیت تأهل

 ( فوق لیسانس و باالتر بودند. بر%8/14) نفر 82( لیسانس، %2/61) نفر 154( فوق دیپلم، %4/16) نفر 87( دیپلم، %1/7) نفر 4

 نفر 117و  رسمی آزمایشی( %5/5نفر ) 18، پیمانی( %1/86نفر ) 114، التدریسحق( %7/8) نفر 11 ،استخدامی وضعیت اساس

 .در روستا مشغول به فعالیت بودند (%8/97نفر ) 60( در شهر و %6/26نفر ) 196 ،خدمت منطقه اساس بودند. بر رسمی( 1/88%)

سازمانی( در کارکنان، از آزمون ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج فردی و ) منظور بررسی رابطه بین عوامل فشارزای شغلیبه

 294/0دی و سازمانی( برابر با حاصل از آزمون پیرسون برای سنجش مقدار همبستگی بین دو متغیر عوامل فشارزای شغلی )فر

 .است 001/0ین آزمون برابر با دیگر رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود دارد. سطح معناداری در اعبارتآمد، بهدستبه

رفته )فردی و سازمانی( پذی توان نتیجه گرفت که فرضیه پژوهش مبنی بر وجود ارتباط بین عوامل فشارزای شغلیبنابراین می

 شود.می

 عوامل فشارزای شغلی فردی و سازمانی بین ضریب همبستگی  -9جدول 

 عوامل فشارزای شغلی) فردی و سازمانی(

 294/0 پیرسونهمبستگی 

 001/0 سطح معناداری

 956 تعداد

 

هد دنشان می عوامل فشارزای شغلی فردیبعدهای بندی خصوص اولویتدرهای آزمون میانگین رتبه وداری آزمون فریدمن معنی

بیشترین تأثیر را بر عوامل فشارزای شغلی  ،نتیجهدر ،در اولویت اول قرار دارد 51/5با ضریب  و کیفیت کار حساسیتبعد که 

دیگران با ضریب  مسئولیتو به همین ترتیب بعد  ددر اولویت دوم قرار دار 50/8با ضریب  و کمیت کار حجمبعد فردی دارد. 

ثیر را نسبت ترین تأ( قرار دارد. در نتیجه کمهفتمدر اولویت آخر)  11/7شغل با ضریب  یژتکنولودر اولویت سوم و نهایتا   82/8

 به شش بعد دیگر بر عوامل فشارزای شغلی فردی دارد.

 نتیجه آزمون فریدمن عوامل فشارزای شغلی فردی  -2جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی دو(آماره آزمون )خی میانگین هامؤلفه رتبه

 51/5 و کیفیت کار حساسیت 1

585/969 6 001/0  

 50/8 و کمیت کار حجم 9

 82/8 دیگران مسئولیت 7

 25/7 ابهام شغل 8

 51/7 زمان فشار 5

 15/7 نقش تضاد 6

 11/7 شغل تکنولوزی 2

در نتیجه بیشترین تأثیر را بر  ،در اولویت اول قرار دارد  10/5با ضریب  منابع توسعهبعد دهد که نشان میها میانگین رتبهنتیجه 

و به همین ترتیب بعد  در اولویت دوم قرار دارد 94/8با ضریب  و همکاری مشارکتبعد عوامل فشارزای شغلی سازمانی دارد. 
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( قرار دارد. در هفتم)  در اولویت آخر 48/8با ضریب  کمینهدر اولویت سوم و نهایتا  استفاده  61/8با ضریب  سرپرستیشیوه 

 ه کمترین رتبه را نسبت به شش بعد دیگر بر عوامل فشارزای شغلی سازمانی دارد.نتیج

 سازمانینتیجه آماره آزمون فریدمن و میانگین رتبه های آزمون عوامل فشارزای شغلی  - 3جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی دو(آماره آزمون )خی میانگین هامؤلفه رتبه

 10/5 منابع توسعه 1

865/770  
6 001/0  

 94/8 و همکاری مشارکت 9

 61/8 سرپرستیشیوه  7

 95/9 کار جریان 8

 96/7 سازمانی ساختار 5

 92/9 پیشرفت 6

 48/9 کمینهاستفاده  2

زای شغلی )فردی و سازمانی(مدل نهایی ارائه شده عوامل فشار  

باشد(، بنابراین می 7کوچکتر از   dfبه χ2)نسبت  است یافته برازش ساختاری مدل بودن مناسب دهنده نشان افزار نرم خروجی

 های تناسب مدل در جدول زیر آورده شده است.مقدار پایین و مناسبی است. سایر شاخص χ2میزان 

 پژوهش ساختاری مدل برازش بودن مناسب هایشاخص ـ 9 جدول

AGFI GFI RMSEA P-VALUE DF CHI-SQUARE 

49/0 91/0 062/0 001/0 77 49/64 

 میزان تا شده مشاهده هایداده ،عبارت دیگراست. به پژوهش ساختاری مدل برازش بودن مناسب دهنده های فوق نشاشاخص

ب ترتییر بهطور کلی در شکل زهی شغلی است که ببیانگر عوامل فشارزا این مدل .است پژوهش مفهومی مدل بر منطبق زیادی

 های آن آورده شده است.با میانگین رتبه اثرگذاری بر استرس همراه
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 )فردی و سازمانی( شده عوامل فشارزای شغلیمدل نهایی ارائه ـ 2شکل 

  گیریبحث و نتیجه

ه دارای افرادی کنشان داد  ،عوامل فشارزای شغلی فردی تأثیر سابقه کار بردست آمده در این تحقیق در رابطه با میزان هنتایج ب

ده شهای انجاماین اطالعات با نتایج پژوهش .شترین میزان استرس را دریافت نمودند، بیاندسال( بوده 1-5) کار ترین سابقهکم

ً   باشد. احتماالسو می( هم1745) ( و سوری و همکاران1991) (، موکیم1999لین ) (، فونگ و1995توسط چن و همکاران )

دید، عدم سازگاری با نقش ج دلیل تازگی محیط کار وتعریف کاملی از شرح وظایف شغلی خویش نداشته و به ،افراد با سابقه کم

کنند. افرادی که تجربه کافی در زمینه شغلی خاصی ندارند در زمان تغییر محیط از دانشگاه به بازار استرس بیشتری را تجربه می

اشخاص مستعدتری برای دریافت استرس بیشتر  ،ر فضای واقعی کار وجود داردها و آنچه ددلیل وجود تناقض در آموختهکار به

 باشند.از محیط کاری خویش می

ارتباط بین ( 9004و المبرت ) (1740، گالبی )(1724(، نوربخش )1729نژاد )نتایج گزارش شده توسط رمضانی از سوی دیگر

 بین معناداری ارتباط ،(1799و همچنین در تحقیق صفری و همکاران ) کندزای شغلی فردی را نفی میسابقه کار و عوامل فشار

توان تفاوت میرا  این مغایرت با نتایج تحیق حاضردلیل  .دست نیامدهکار ب سابقه و سن متغیرهای با استرس کل نمره میانگین

 ای با شرایط رفاهی و فرهنگی بهترادهجا که خانوها دانست. آندر شرایط اقتصادی، فرهنگ اجتماعی و شرایط بالندگی آزمودنی

ر با محیط پذیری باال و سازگارتگونه افرادی با مسئولیتری شخصیت افراد بازی کرده و بدینگیتری در شکلتواند نقش سازندهمی

  را روانه جامعه نمایند.

نتایج این تحقیق نشان داد که زنان استرس بیشتری را نسبت به  ،عوامل فشارزای شغلی فردیر ثیر جنسیت بأدر ارتباط با ت

زاده و (، خاقانی1729، 1747) هایرمضانی نژاد در دو تحقیق خود در سال کنند. نتایجی کهمردان در محیط شغلی دریافت می

سو دست آورند تا حدی همهب ،(9009) (، گاالنکیس و همکاران1999لین ) (، فونگ و1995(، چن و همکاران )1742همکاران )

که بین جنسیت دبیران با سه سطح  دارددر تحقیق خود این چنین بیان می ،(1740گالبی ) باشد. امابا نتایج تحقیق حاضر می



 ادقی بروجردی و همکارانص 2/ شماره 9 سال/ 9313 بهار و تابستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 
 

  12 

بر روی پرستاران  ،(1742) نزاده و همکاراداری وجود ندارد. در همین ارتباط در تحقیقی که خاقانیاسترس شغلی تفاوت معنی

 باشد.دار آماری میشغلی با جنسیت دارای رابطه معنی سطح استرسگزارش شد که  ،انجام دادند

صورت مداوم توسط محققین مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. عوامل فشارزای شغلی فردی به داشتن رابطه بین جنسیت و

 و ودنیعی مانند همسر بهای طبداشتن نقش های اجتماعی و فرهنگی ناشی ازدلیل فشاراند که زنان بهاین تحقیقات بیان داشته

 عالوه شرایط وهشوند. بهای شغلی فردی بیشتری نسبت به مردان در محیط کار میطور محسوسی دچار استرسهب ،مادر بودن

 ثیرگذاری استرسأشود بستر را برای تزنان وارد می های دیگر اجتماعی برشناختی و فشارهایی که از محیطنیازهای خاص روان

 کند.ها فراهم میآن بیشتر بر

میزان استرس شغلی، افزایش معناداری پیدا کرده است این اطالعات موافق با با افزایش میزان تحصیالت معلمان در این تحقیق 

( و 9001) ، کوپر و برایت(1749) (، صادقی بروجردی1729نژاد )، رمضانی(1724نوربخش)(، 1726) اسدی نتایجی است که

در تحقیق  د.دننتایج متفاوتی را گزارش کر (1799) و صفری و همکاران (1740گالبی ) اند. امادست آوردهه( ب1744) عسکری

 ارتباط یالتتحص میزان با استرس کل نمره بین ،پاالیشگاه کارکنان در کار توانایی و تحصیالت شغلی، صفری با عنوان استرس

یل این . دلکردمی پیدا کاهش استرس کل نمره تحصیالت، میزان افزایش با که صورتبدین بود، برقرار معکوس نوع از معناداری

ها؛ گاهکارکنان پاالیش بدنی،. چون در مقایسه با معلمان تربیتها یافتتوان در نوع کار و همچنین محیط کار آزمودنیتفاوت را می

انند خود را با توها،  بهتر میر و تخصص بیشتر در امور مربوطه و آشنایی بیشتر با تجهیزات و کار با آنبا داشتن تحصیالت باالت

 محیط کار تطبیق دهند و استرس کمتری را تجربه کنند.

ر زای شغلی بیانگها و عوامل استرسرابطه با ارتباط بین سطح تحصیالت آزمودنی دست آمده در این تحقیق درهاطالعات باما 

ای مرتبط هباشد بدین معنی که افزایش دانستنیافراد درکنش مستقیمی با استرس میاین مطلب است که میزان دانش و آگاهی 

اال معلمی که با مدرک تحصیلی ب، عنوان نمونهتواند میزان حساسیت وی برای دریافت استرس را باال ببرد. بهبا شغل هر فرد می

شد خوانی نداشته باهای وی همامکانات و شرایط موجود شغلی با سطح توقعات و خواسته اگر ،شودم و تربیت میوارد حیطه تعلی

  های ناشی از این عدم تقارن گردد.تواند منجر به بروز فشارهای روانی و استرسمی

همراه اری درابطه معنیعوامل فشارزای شغلی سازمانی با های این تحقیق بر ثیر سابقه کار، جنسیت و میزان تحصیالت آزمودنیأت

نژاد رمضانی د. امانکن( نیز این امر را تأیید می1746( و یعقوبی)1726) (، اسدی9004لونگ و سوزان اینگ بورگ )یقات . تحقنبود

 زای سازمانی دبیران با سابقه کار تفاوت معناداری را گزارش کرد.های استرس( بین عامل1747)

ای هگذاریگردد که معلمان در تبیین و سیاستتعیین و اجرا می ایگونهی نظام آموزشی در جامعه آماری بههای مدیریتشیوه

د. از طرفی سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش در طی سالیان خود را از معلمین که بدنه اصلی در نترین نقش را دارآن، کم

تر درگیر و در معرض عوامل مدیریتی و مراودات سازمانی نموده و این موجب شده تا معلم کمنظام تعلیم و تربیت هستند جدا 

سبب شده که عوامل مخل و فشارزای سازمانی، معلمین را  ،قرار گیرد. جدایی نیروی انسانی و نظام مدیریت در آموزش و پرورش

 ترس قرار دهد. بدون در نظر داشتن جنسیت، سابقه کار و میزان تحصیالت در معرض اس

بین عوامل فشارزای شغلی فردی و عوامل فشارزای شغلی سازمانی همبستگی باالیی گزارش شد. در پیشینه تحقیق، همبستگی 

تر مورد بررسی قرار گرفته و اگر هم کاری انجام گرفته در منابع تحقیق گزارش بین عوامل فشارزای شغلی فردی و سازمانی کم

بدنی ناشی شده در معلمین تربیتانگر این امر است که استرس ایجادبین دو عامل فشارزای شغلی بی نشده است. این همبستگی

 هم، معلمین را در معرض استرسی مضاعف قرار داده است.  بادو عامل بوده و اثرات این دو عامل فشارزا  از هر

وامل فشارزای شغلی فردی نشان داد که عامل حساسیت و بندی بین عدست آمده از نرم افزار لیزرل در ارتباط با اولویتهنتایج ب

ترتیب باالترین اثرگذاری را در ایجاد استرس بر معلمان ورزش دارند. نتایج تحقیقاتی به ،کیفیت کار و عامل حجم و کمیت کار
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(، 1740) نوربخش(، 1991اشپیل برگر ) ترنیج و (، توسط1997(، کارن ای دانیل چاک )1729، 1747نژاد )که توسط رمضانی

همسو با نتایج این  ،دست آمدهدر رابطه با عوامل فشارزای شغلی فردی ب ،(9010) ( و الیزابت1745) زاده(، محرم1740) گالبی

 اند. عنوان یک عامل اثرگذار نام بردهها عالوه بر عوامل فوق از فشار زمان نیز بهآن ؛باشدپژوهش می

های کاری ها را با محدودیتبدنی در فضای باز بوده و این عامل در فصول مختلف سال آنتیمعموال  محیط کاری معلمان ترب

 د. معلمان تربیت بدنی عالوه بر بعد روانینباشعالوه فضاهای ورزشی در اکثر مدارس کشور فاقد ایمنی کافی میهکند. بمواجه می

ر کیفیت کار د توان از دالیل اصلی حساسیت ورا می عوامل دیگر ها وکار دارند. این ها نیز سر وآموزان با بعد جسمانی آندانش

 بدنیکه معلمین تربیتاز آنجا توان ذکر کرد رابطه با عامل حجم وکمیت کار نیز میدر ایجاد استرس در معلمان ورزش دانست.

مدرسه را نیز جهت شرکت در  باشد و همچنین باید عالوه بر برگزاری ساعات ورزش تیمشان در چند مدرسه میساعت کاری

 د. رآواین عوامل به نوبه خود حجم کار را در مدرسه باال برده وکمیت آن را پایین می، مسابقات چندین رشته ورزشی آماده نماید

ین ابه این دلیل ممکن است در  ،اندعنوان عاملی اثرگذار در ایجاد استرس نام بردهعامل فشار زمان که محققین دیگر از آن به

 های کشور، ورزشهای محروم نسبت به دیگر استانکه در استان باشد تر اثرگذار بر استرس گزارش شدهپژوهش جزو عوامل کم

 نددهاز خود نشان میهای ورزشی مدارس تری نسبت به اعزام تیممدارس در اولویت کاری قرار نگرفته و مدیران مدرسه توجه کم

 شمار نرود.استان کردستان جزو عوامل اصلی بهبدنی فشار کار در معلمان تربیت عاملاین احتماال  سبب شده که  و

 ،بندی بین عوامل فشارزای شغلی سازمانی، نتایج نشان داد که عامل توسعه منابع و عامل مشارکت و همکاریدر ارتباط با اولویت
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to identity the stressful occupational factors 

(individual and organizational factors) related to physical education teachers in Kurdistan 

Province and the presenting model.  

Methodology: The statistical population were all of the physical education teachers (N= 894) 

of the Kurdistan province and the sample size, based on Morgan sampling table, was (n=269) 

people. The research method was based on descriptive - exploration. The instrument used to 

measure the variables was a questionnaire based on Spielberger occupational stress. To describe 

the data, descriptive statistics and inferential analysis test, Pearson Correlation Coefficient, 

Friedman, Factor analysis, Confirmatory Factor Analysis (CFA) and LISREL software & 

spss18 were used.  

Results: The results of the study showed that the physical education teachers with less teaching 

experiences faced more stress in their jobs than others. Female teachers also experienced more 

stress than men. The amount of stress in teachers who had higher educational degrees was more 

than the others, too. Teaching experiences, gender and university degrees had no significant 

effects on organizational stressful occupational factors.  

Conclusion: Stressful factors are something common in the occupational environments to be 

able to find suitable and appropriate solutions to reduce the amount of occupational stresses and 

also it can help decision makers in education domain to choose appropriate policies to decrease 

the amount of the stress and consequently enhance the efficiency of the education teachers' 

efforts. 
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