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 هاي تازه در علوم تربيتي انديشه فصلنامه
ي سال ششم، شمار  1390 پاييز،چهارمه

ت  ثير ميزان استرس شغلي بر رضايت شغلي مديران مدارسأبررسي

∗دكتر هما غفوريان

 **ايرج قاسمي

 ***محمد ابراهيمي

س دولتي شهرستان هدف اصلي اين پژوهش تأثير ميزان استرس شغلي بر رضايت شغلي مديران مدار:چكيده

اي-علي( توصيفيةبوده است تحقيق به شيو87-88 اسالمشهر در سال تحصيلي شد)مقايسه جامعه آماري اين. انجام

و متوسطه شهرستان اسالمشهر به  و مرد مدارس دولتي شامل مقاطع ابتدايي،راهنمايي پژوهش شامل كليه مديران زن

اس. نفر بوده است196تعداد و به صورت نمونه گيري 123جسي به تعداد تفاده از جدول مورگانحجم نمونه با نفر به

ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه بود كه جهت سنجش استرس شغلي از پرسش نامه.تصادفي طبقه اي انتخاب شد

و براي سنجش رضايت شغلي از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گرديد .اوندردف

هاپس از تأييد روايي محتواي =91/0و پايايي پرسشنامه ها با استفاده از آلفاي كرونباخ ترتيب)نظر اساتيد(ي پرسشنامه

α92/0و=αو نمودار، انحراف متوسط، ميانه، ميانگين،(جهت تحليل داده ها از آمار توصيفي.محاسبه گرديد جداول

، تحليل واريانس يك طرفه ضريب همبستگي پيرسون،(و آمار استنباطي) نما tو براي مقايسه ميانگين هاي دوگروهه

كه. استفاده گرديد spssو نرم افزار)گروهه2 را: نتايج نشان مي دهد و استرس شغلي مديران بطه بين رضايت شغلي

و معنا و. داري وجود داردمنفي و مرد رضايت شغلي آنان نيز تفاوت معناداري از نظر استرس شغلي بين مد يران زن

وب. وجود دارد .سابقه مديريت آنان تفاوت معناداري وجود دارد ين استرس شغلي مد يران در تمام مقا طع

.مديران متوسطه، راهنمايي، مدارس ابتدايي، استرس، رضايت شغلي،:يكليديواژه ها

و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر، اسالمشهر، تهران*  ghaforiyan@iiau.ac.ir.ايران. استاديار

.، ايرانساوه واحد ساوه، كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمي**

 god _ebrahimi@yahoo.com.ايران، تهران، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي***
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 مقدمه
و امروزه چنان همگاني شده است كه استرس شايد عمومي ترين مسئله زندگي روزمره انسان باشد

جز آن و مشخصه اصلي انسانءرا ها در زندگي كه همه انسان ها دانسته اند به طوري الينفك

و حوزه هاي حيات خود در معرض استرس و در تمام ابعاد و انسان بدون روزمره ها قرار دارند

.به حيات نخواهد بود استرس قادر 

و يا روان شناختي است كه بر اثر مشكال ت واقعي يا خيالي به استرس نوعي فرسودگي جسمي

و پيامدهاي مختلفي دارد كه وجود مي آيد استرس باعث بر هم خوردن تعادل روان شناختي شده

و عمده  و تخصص مي شود و رها كردن حرفه پيامدهاي استرس شغلي منجر به نارضايتي شغلي

و غيبت از كار، رها كردن شغل، حادثه: ترين نشانه هاي نارضايتي شغلي عبارتند از ناشي از كار

و كاركناني كه براي رسيدن به بازنشستگي روزشماري مي كنند  چنين سازمان فقدان بهره وري

و بي مصرف دست به گريبان است .هاي با نيروي انساني بي بهره

و عوام و رضايت شغلي ترين موضوعات ثر بر آنها از جمله مهمؤملبنابراين استرس شغلي

و روانشناسان سازمان قرار اجتماعي است كه در دو ده ه گذشته مورد توجه بسياري از محققان

كار ابزاري براي تعيين هويت اجتماعي در افراد:و همكاران متعقدند1سيمانسكي.گرفته است

و ميزان ساعت كاري كه فرد در طول شبانه روز براي انجام  و با توجه به اهميت روزافزون است

و عدم رضايت شغلي منبع بالقوهم،وظايف شغلي اش صرف مي كند ي توان دريافت كه شغل

.ايجاد استرس در افراد است

و هيجان انگيز است كه فرد با يك فرصت، محدوديت يا تقاضاي غير عادي استرس حالتي پويا

و شناختي را از خود نشان مي دهد و واكنش هاي احساسي، فيزيكي  مقيمي،( مواجه مي شود

ص 1386 ،435(.

به-يا فشار رواناسترس تني ناشي از كار حالتي است كه در اثر عدم توانايي انسان جهت پاسخ

آ عوامل متعارض با تمايالت كه روال طبيعي زندگي او را به خطر مي اندازد يد كه در به وجود مي

و موجبات كاهش توليد در سازما اعضاي سازمان ن مي شود بدين جهت كه عضو به وجود مي آيد

و جهت خالصي از فشار در پي پاسخ به عوامل سازمان در ميان عوامل سازماني محصور مي شود،

 
1- Szyymanski et al 
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و توليد مصرف كند از دست مي دهد بر مي آيد، در نتيجه تواني را كه الزم است براي كار

.)121ص،1383 عسگريان،(

زن به محيط كاري مربوط نيست، صرفاً) استرس(تني-فشار روان دگي نيز بلكه انسان در محيط

هاي رواني گوناگوني روبرو است كه از مجموعه عواملي كه كيفيت زندگي اش را به خطر با تنش

و در  مي اندازد حاصل مي شود بدين معني كه فرد سعي مي كند به زندگي خود كيفيت ببخشد

م و اگر با موانع برخورد كنداين رابطه با صرف انرژي خود كوشش دري كند ، موانع ايجاد تنش

و واكنش و قواي او را مشغول به خود مي نمايد در نتيجه اغتششات دروني هاي فرد مي كند

و بيروني در وي ظاهر مي شود از جمله عوارض تنشهاي رواني مي توا  عصبيت،ن دلواپسي، دروني

و بي نظمي در كار، تغيير سردردهاي مزمن، باالبودن فشار خون، زخم معده، بي خوابي، نگراني

و ساير نارسايي كار،دادن  هاي ناشي از درهم ريختگي عجله در اجراي امور، نگراني از شكست

و جسمي ظاهر مي شود .)122ص،1383عسگريان،( سالمت رواني

و و رضايت شغلي و كاهش اعتماد به نفس و عاقالنه استرس با ايجاد مشكل در تفكر صحيح

كا بي ميتفاوت شدن نسبت به امور بر عملكرد شغلي و ركنان اثرات منفي شديدي بر جاي گذارد

.اي روبرو خواهندساخت مديران را با مسايل عديده

كه گويد كه هسته اصلي تمامي اين استرسمي) 2000(و همكاران1ارنيستنگ ها اين است

و انجامأت و پيچيده است رابطه بين استرس در) وظيفه(ثير آنها بر انجام وظيفه تا حدودي متغير

استرس با انجام وظيفه يك رابطه منحني شكل.رخي از مطالعات مورد بررسي قرار گرفته استب

و به شكل اي است كه استرس وجود در شكل زير نقطه صفر تحريك، نقطه. برعكس استUدارد

و در نتيجه انجام وظيفه صفر يا ناچيز است وقتي استرس  ندارد، ميزان توجه در حداقل است

ميياب افزايش مي ميد انجام وظيفه هم افزايش و وقتي كه استرس خيلي زياد شود انجام وظيفه يابد

مي رو به زوال مي و در حداكثر استرس نيز دوباره انجام وظيفه به صفر  اي روي در مطالعه.رسد رود

ها در مقابل استرس وجود پرواز مشخص شد كه دامنه وسيعي از واكنشمورد استرس خدمه 300

ها به عنوان عامل اثرگذار بر اين متغيرها مورد توجه قرار گرفته بعضي از تحقيقات، انگيزه دارد در

.است

1- Ernsting 
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معتقد است كه رضايت شغلي به برداشتي كه فرد از كار خود دارد، اشاره) 2006(1كروس

و زمينههمچنين، عوامل. هاي گوناگوني ارائه شده است دربارة رضايت شغلي نظريه. كند مي ساز

مي ايجاد و متعددند كه هاي دروني شامل توان آنها را به جنبه كننده رضايت شغلي متنوع

و حالت ويژگي و جنبه هاي شخصيتي، احساسات عاطفي و: هاي بيروني شامل هاي هيجاني شرايط

و فرهنگي دسته ويژگي .بندي كرد هاي سازماني، اجتماعي

و همچنين نگرشآمهم در افزايش كار رضايت شغلي يكي از عوامل بسيار و ايجاد انگيزش يي

و افزايش رضايت شغلي از موضوعات مثبت در فرد نسبت به كارش مي باشد لذا ارتقاء روحيه

به مهمي است كه دست و با و پرورش بايد نسبت به آن توجه بيشتري نمايند اندركاران آموزش

ا كارگيري شيوه و راهكارهاي مناسب به آن و با كاهش دادن استرس در مديران ها هتمام ورزند

و به تبع آن بهره را) 1997(2چاندن. وري سازمان را ارتقاء بخشند رضايت فردي رضايت شغلي

و نگرش .هاي مثبت افراد نسبت به شغل تعريف كرده است حدي از احساسات

ش غلي بر رضايت شغلي با توجه به آنچه گفته شد در پژوهش حاضر بررسي تاثير ميزان استرس

.مديران مدارس مورد بررسي قرار گرفته است

هاي انجام شده نيز برخي حقايق را در اين زمينه نمايان ساخته است كه ذيالً مروري بر پژوهش

.شود به آنها اشاره مي

و بارترام كه) 2008(3جونيور و رضايت شغلي در پرستاران دريافتند  در پژوهشي دربارة استرس

1- Cherose 
2- Chandan 
3- Joiner & Bartram 
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و رضايت شغلي در پرستاران رابطه معناداري وجود دارد بين .استرس

و رضايت شغلي نه تنها رابطه مثبت) 2006(1هو معتقد است كه بين كيفيت زندگي كاري

ت و رضايت شغلي نيز ثير مثبتيأوجود دارد، بلكه كيفيت زندگي كاري بر روي كاهش فشار شغلي

.گذارد مي

و رايند و استرس در ميان لعهمطا) 2005(2جادكينز اي در مورد سخت رويي، رضايت شغلي

نتيجه مطالعات آنها نشان داد كه پرستاران با سطوح بااليي.پرستاران مراقبت خانه انجام دادند

و سطوح باالي رضايت شغلي دارند رويي، استرس پايين سخت .تر

و همكاران  ويي، حمايت سرپرست،ر اي را در مورد رابطه بين سخت مطالعه) 2003(3هارت

و استرش شغلي به عنوان پيش نفر 160هاي رضايت شغلي در بين بيني كننده همبستگي گروهي

رويي باال، حمايت سرپرست نتيجه پژوهش بيانگر اين بود كه سخت.كارمند تمام وقت انجام دادند

ا .رتباط دارندو همبستگي گروهي با سطوح پايين، استرس شغلي با سطوح باالي رضايت شغلي

و همكاران در در پژوهشي دريافتند كه خطر نسبي ابتال به ناراحتي) 2003(4افيلي هاي رواني

.برابر است3/2افراد ناراضي از شغل نسبت به افراد با ميزان باالي رضايت از شغل، 

ت) 2003(5گودال  ثير بسيار زياديأمعتقد است كه درآمد اندك دستياران اعضاي هيئت علمي

و دستمزد رابطه .اي مستقيم با رضايت شغلي دارد بر نارضايتي آنها از شغلشان دارد بنابراين حقوق

و تدوراكس مي) 2003(6نتايج تحقيقات كولي و رضايت شغلي نشان دهد كه بين امنيت شغلي

ب.رابطه مستقيمي وجود دارد ته آنها ميأويژه بر اين مطلب ش كيد غل با ورزند كه امنيت مداوم در

و خود شغل كه از ابعاد رضايت شغلي نيز هستند رابطه  و دستمزد، تشويق متغيرهايي از قبيل حقوق

.مستقيمي وجود دارد

و ايجاد در مطالعه) 2001(و همكاران7سيلي اي نشان دادند كه بين انجام كار همراه با استرس

.داري وجود دارداصدمات شغلي ارتباط معن

و روزنر در پژوهشي در دانشكده دندانپزشكي كلمبيا درباره رضايت شغلي) 1998(8يابلن

و كمبود وقت شخص، دو دليل عمده براي عدم رضايت از كار  دريافتند كه ميزان استرس شغلي

.باشد مي

1- Hua   2- Judkins & Rind 3- Hardt, et al. 
4- Ofili, et al.  5- Goodall  6- Koali & Theodorakis 
7- Li & etal 8- Yablan & Rosner 
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مي) 1993(1دينهارت جمشيدنژاد. دهد معتقد است كه امنيت مداوم، رضايت شغلي را افزايش

و رضايت شغلي در مديران«ان در پژوهشي تحت عنو) 1375( و مقايسه استرس شغلي بررسي

و متوسطه شغل خود را به عنوان)ها كل آزمودني%71(به اين نتيجه رسيد كه اكثر مديران»ابتدايي

يا» زياد«مدير مدرسه  اند كه كمي بيش از اين تعداد آور ارزيابي كرده استرس» خيلي زياد«و

و رضايت نبوده» خشنود«از شغل خود) مديران5/78%( و همبستگي منفي بين استرس شغلي اند

.شغلي وجود دارد

ويجوسازمانةبررسي رابط«تحقيقي را تحت عنوان) 1381(نژاد قاسمي با استرس شغلي

با» رضايت شغلي دبيران انجام داده است كه هدف اين پژوهش تعيين ارتباط منبع كنترل دروني

و رضايت شغلي جو.در معلمان بود استرس شغلي نتايج اين پژوهش نشان داد كه به طور كلي بين

و منفي وجود دارد و استرس شغلي رابطه معنادار .سازماني

و همكاران در«پژوهشي را تحت عنوان) 1386(ايرج ياسايي و نارضايتي شغلي رابطه استرس

و مطالعه اند كه روش تحقيق به روش همبستگي را انجام داده» خلبانان نظامي و انتخاب انجام شد

متغير از نظر فاصله زماني مقطعي بود جامعه آماري پژوهش، خلبانان هواپيماهاي نظامي شاغل در 

و از بين آنها  و مورد مطالعه قرار گرفتند89سپاه بودند شركت. نفر به روش تصادفي منظم انتخاب

و پرسشهوا الي مربوط به سنجش استرسؤس32نامه كنندگان پرسش نامه رضايت شغلي نوردي

كه (MSQ)مينه سوتا  و نتايج نشان داد و3/48را تكميل كردند درصد داراي استرس متوسط

استرس:از خلبان به ترتيب عبارت بودندهاي استرس.درصد داراي استرس زياد بودند5/13

و استرس برنامه پروا و نتايج نشان داد كه زندگي، استرس سازماني، استرس پرواز يا هوانوردي ز

و استرس رابطه همبستگي معناداري وجود دارد .بين رضايت شغلي

و طرخوراني هاي بررسي ارتباط بين استرس«پژوهشي را تحت عنوان) 1386(آزاد مرزآبادي

و رضايت ـ مقطعي. اند انجام داده» مندي شغلي كاركنان شغلي اين تحقيق از نوع مطالعات توصيفي

و جا نمونه مورد.معه مورد مطالعه در اين تحقيق كليه كاركنان يكي از واحدهاي سپاه بودنداست

گيري نفر از كاركنان واحد مورد مطالعه كه به روش نمونه 146:مطالعه در اين تحقيق عبارتند از

نامه سنجش نامه سنجش استرس كاركنان، پرسش ابزار تحقيق پرسش.تصادفي انتخاب شدند

و پرسشتنيدگي شغل نتايج تحليل واريانس بين استرس. نامه رضايت شغلي كاركنان بودي اسپيو

و تنيدگي، ارتباط  و تنيدگي رابطه معنادار وجود دارد بين رضايت از كار و خانوادگي كار

 
1- Dienhart 
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و رضايت از مسئول رابطهامعن و بين تنيدگي كلي، استرس ناشي از كار داري وجود نداشت

.معناداري وجود دارد

و رابطه آن با رضايت«پژوهشي را تحت عنوان) 1388(حيمير بررسي عوامل تنش شغلي

جامعه آماري اين پژوهش كليه. انجام داده است» شغلي كاركنان تربيت بدني استان فارس

و واگ كاركنان تربيت بدني استان فارس بود كه از پرسش و) 1999(نامه تنش شغلي اشپيل برگر

نفر بودند 111نمونه آماري پژوهش. آزمون به عمل آمد) 1997(ي اسپكتور پرسشنامه رضايت شغل

و عوامل تنشو نتايج. رابطه قوي وجود دارد،نتايج پژوهش نشان داد كه بين رضايت شغلي

و عدم حمايت سازمان نيز تفاوت معناداري  و تكرار رويداد هب. نشان داد)≥5/0P(رضايت شغلي

.بيشتري بر رضايت شغلي دارد تا عدم حمايت از طرف سازماناثر،ويژه تكرار رويداد

و نيز رابطه عوامل تنش شغلي با رضايت شغلي در بين نتايج به طور كلي وجود تنش شغلي

.دهد كاركنان تربيت بدني استان فارس را نشان مي

و همكاران و نارضايتي از كار استرس«پژوهشي را تحت عنوان) 1388(عابدي و هاي شغلي

و حوادث در يكي از صنايع كشور از انجام داده» ارتباط آن با فاكتورهاي فردي اند كه تحقيق آنها

و به صورت موردي را. شاهدي انجام گرفته است-نوع مقطعي از 350نمونه مورد مطالعه نفر

ه نام پرسش4كدام از افراد جامعه مورد پژوهشهر.دادند كارگران يكي از صنايع تشكيل مي

و مرتبط با مشخصات دموگرافيك، تعيين صنايع استرس و واكنش در برابر استرس شغلي زا،

و خي زوجي استفاده از هاي آناليز براي تحليل آزمون.رضايت شغلي را تكميل كردند واريانس

و نبود رضايت شغلي. گرديد و رضايت شغلي همبستگي وجود دارد نتايج نشان داد كه بين استرس

همتوان مي و و رضايت شغلي چنين مشخص شد كه بين استرسد سبب افزايش ميزان استرس شود

و فاكتور فردي ارتباط معناداري وجود دارد .و حوادث كاري

ت هدف اساسي پژوهش حاضر ثير ميزان استرس شغلي بر رضايت شغلي مديران مدارسأبررسي

اي.اسالمشهر مي باشد دولتي شهرستان ن هدف فرضيه هاي زير مورد آزمون قرار براي دستيابي به

:گرفته است

و استرس شغلي مديران رابطه وجود داردـ1 ؛بين رضايت شغلي

؛ـ از نظر استرس شغلي بين مديران ابتدايي، راهنمايي، متوسطه تفاوت معناداري وجود دارد2

و مرد تفاوت وجود دارد3 ؛ـ از نظر استرس شغلي بين مديران زن
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و مرد تفاوت وجود داردـ از نظر4 ؛رضايت شغلي بين مديران زن

و استرس شغلي مديران رابطه وجود دارد5 .ـ بين سابقه مديريت

 روش
ـ مقايسه .اي است روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع علي

 جامعه آماري
و مرد مدارس دولتي شامل مقاطع ابتدايي،(جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه مديران زن

از 196به تعداد87-88شهرستان اسالمشهر در سال تحصيلي) هنمايي، متوسطهرا نفر بوده است كه

.اند بندي انتخاب شده گيري تصادفي طبقه نفر با استفاده از روش نمونه 123بين آنها 

 ابزار پژوهش
ندارد نامه استا نامه بود كه جهت سنجش استرس شغلي از پرسش ها پرسش آوري داده ابزار گرد

و براي سنجش رضايت شغلي از پرسش در نامه محقق ساخته كه توسط كاظم شريعت اوندردف نيا

و از نوع طيف.تدوين شده بود، استفاده گرديد 1372سال  مقياس اندازه گيري، مقياس ترتيبي

اي( ليكرت مو ها توسط صاحب نامه روايي محتوايي پرسش. مي باشد) پنج گزينه و اساتيد رد نظران

تأت و پس از از45ها پس از اجراي آزمايشي بين نامه ييد روايي، پايايي پرسشأييد قرار گرفت نفر

ب .محاسبه گرديدα=92/0وα=91/0وسيله ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيبه مديران

ها روش تحليل داده
و جدولميانه، نماها، ميانگين، انحراف متوسط(ها از آمار توصيفي جهت تحليل داده و)، نمودار

گروهه مستقل ،آزمونt2ضريب همبستگي پيرسون، تحليل واريانس يك طرفه،(آمار استنباطي

و توكي .استفاده گرديد SPSSافزارو نرم) هاي تعقيبي

ها يافته
مديران،لذا از نظر توزيع فراواني،مقطع بوده3كليه مديران كه با توجه به جامعه آماري پژوهش

ت .گرفته اند بررسي قرار وجه به پايه دوره تحصيلي موردبا

و استرس شغلي مديران رابطه وجود دارد: فرضيه اول .بين رضايت شغلي
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باr=-421وα=01/0 توجه به سطح معناداري محاسبه شده با درصد اطمينان بين رضايت99و

و معناداري وجود دارد و استرس شغلي مديران رابطه منفي .شغلي

و درجه رابط آماريحليل همبستگي، ابزاريت با متغيير كمي متغيير كمييكةبراي تعيين نوع

. ضريب همبستگي، يكي از معيارهاي مورد استفاده در تعيين همبستگي دو متغيير است. ديگر است

ر و همچنين نوع رابطه ضريب همبستگي شدت اين. را نشان مي دهد) مستقيم يا معكوس(ابطه

و در عدم وجود رابطه بين دو متغيير، برابر صفر است-1تا1ضريب بين  در اينجا از ضريب.است

اه و براي دادها پارامتريين ضريب همبستگي، روشي مبستگي پيرسون استفاده شده است، ست

.هاي زياد استفاده مي شود يا تعداد داده توزيع نرمالهايي با 

سه شغلي مديران دورهخالصه آزمون تحليل واريانس جهت مقايسه استرس:1جدول شماره هاي
 گانه تحصيلي

منبع

 تغييرات

مجموع

 مجذورات

درجه

 آزادي

ميانگين

 مجذورات

سطحFنسبت

 معناداري

6/168128/8407/303/0بين گروهي

270411203/225ميان گروهي

6/28722122كل

و: فرضيه دوم متوسطه تفاوت معناداري وجود از نظر استرس شغلي بين مديران ابتدايي، راهنمايي

.دارد

مي1طور كه در جدول شماره همان بدست آمده در سطح معناداريFشود نسبت مشاهده

05/0=αبا مي95و مديران دوره بين توان نتيجه گرفت كه از نظر استرس شغلي درصد اطمينان

و متوسطه تفاوت معناداري وجود دارد  ب(ابتدايي، راهنمايي ا استفاده از مقدار پي مقدار اين نتيجه

از 0,05و مقايسه آن با احتمال خطاي نوع دوم 0,03 ). حاصل مي شود 0,05و كوچكتر بودن آن

از3به منظور مشخص شدن اين مطلب كه تفاوت مشاهده شده مربوط به كدام يك از  گروه است

.آزمون تعقيبي شفه استفاده شده است
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و خالصه آزمون توكي3گين استرس شغلي بين مديران مقايسه ميان:2جدول شماره  گروه

دوره

 تحصيلي

مقايسه ميانگين استرس شغلي بين

 گروه3مديران
 خالصه آزمون توكي

 ميانگين تعداد
انحراف

 استاندارد

دوره

 تحصيلي

)سطر(

و اختالف

 ميانگين

و( سطر

)ستون

 انحراف

استاندارد

 سطح

معناداري

501/389/15 ابتدايي
راهنمايي

 متوسطه

5/2-

2/9-

2/3

4/3

7/0

03/0

415/409/13 راهنمايي
ابتدايي

 متوسطه

5/2

7/6-

2/3

5/3

7/0

2/0

323/4715 متوسطه
ابتدايي

 راهنمايي

2/9

7/6

4/3

5/3

03/0

2/0

1233/413/15كل

و خالصه آزمون توكيگر3مقايسه ميانگين استرس شغلي بين مديران:2ادامه جدول شماره  وه

 دوره تحصيلي

گروه3مقايسه ميانگين استرس شغلي بين مديران

 نما ميانه
 ميانگين تعداد

انحراف

 استاندارد

501/389/153938ابتدايي

415/409/134243راهنمايي

323/47154848متوسطه

1233/413/154344كل

مي2ه طور كه در جدول شمار همان شود تفاوت ميانگين استرس شغلي بين مديران ابتدايي مشاهده

باα=05/0و متوسطه در سطح  و مي95معنادار است توان نتيجه گرفت از نظر درصد اطمينان

و با توجه به جدول شماره  و متوسطه تفاوت معناداري وجود دارد استرس شغلي بين مديران ابتدايي
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43 بررسي تأثير ميزان استرس شغلي بر رضايت شغلي مديران مدارس

او مقايسه ميانگين2 ميهاي توان نتيجه گرفت كه مديران دوره متوسطه از استرس ين سه گروه

با شغلي باالتري نسبت به مديران دوره راهنمايي برخوردارند بين استرس شغلي مديران ابتدايي

و متوسطه تفاوت معنادار مشاهده نمي و دوره. شود راهنمايي لذا استرس شغلي مديران دوره ابتدايي

.استرس شغلي مديران دوره متوسطه در گروه ديگري قرار دارندو راهنمايي در يك گروه

توزيع 38,3نمرات جداول فوق نشان مي دهد كه ميزان استرس شغلي در مديران مرد با ميانگين

با انحراف. شده است با39، ميانه برابر با 17,3استاندارد توزيع برابر .است38و نما برابر

د توزيع 46,1هد كه ميزان استرس شغلي در مديران زن با ميانگين نمرات جداول فوق نشان مي

با9,8ف استاندارد توزيع برابر با انحرا. شده است با46، ميانه برابر .است45و نما برابر

توزيع 44,9نمرات جداول فوق نشان مي دهد كه ميزان رضايت شغلي در مديران مرد با ميانگين

با45، ميانه برابر با 12,3توزيع برابر با استاندارد انحراف. شده است .است44و نما برابر

توزيع 40,1نمرات جداول فوق نشان مي دهد كه ميزان استرس شغلي در مديران زن با ميانگين

با7,3ر با انحراف استاندارد توزيع براب. شده است با40، ميانه برابر  است40و نما برابر

آز:3جدول شماره وtمون خالصه و مرد جهت مقايسه استرس  رضايت شغلي مديران زن

 گروهها
جهت مقايسه استرسtخالصه آزمون

و مرد  شغلي مديران زن

جهت مقايسه رضايتtخالصه آزمون

و مرد  شغلي مديران زن

مديران زنمديران مردمديران زنمديران مرد

76477647تعداد

3/381/469/441/40ميانگين

3/178/93/123/7انحراف استاندارد

39464540ميانه

38454440نما

2/1209/120درجه آزادي

t2/37/2مشاهده شده

t98/198/1جدول

α=01/001/0 سطح معناداري
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و مرد تفاوت وجود دارد: فرضيه سوم .از نظر استرس شغلي بين مديران زن

كه3ره نتايج جدول شما از)2/3(مشاهده شدهtبيانگر اين است با درجه)98/1(جدولtبزرگتر

مي99وα=01/0سپس با سطح معناداري 2/120آزادي  توان نتيجه گرفت درصد ميزان اطمينان

و با مقايسه ميانگين و مرد تفاوت معناداري وجود دارد 2هاي كه بين استرس شغلي مديران زن

گف گروه مي ميتوان .كنندت مديران زن استرس شغلي باالتري نسبت به مديران مرد تجربه

و مرد تفاوت وجود دارد:4فرضيه .از نظر رضايت شغلي بين مديران زن

كه3نتايج جدول شماره از)7/2(مشاهده شدهtبيانگر اين است . است)98/1(جدولtبزرگتر

ميدرصد اطمين99وα=01/0سپس با سطح معناداري توان نتيجه گرفت از نظر رضايت شغلي ان

و زن تفاوت وجود دارد كه با مقايسه ميانگين مي2هاي بين مديران مرد توان نتيجه گرفت گروه

.كه مديران مرد از رضايت شغلي باالتري نسبت به مديران زن برخوردارند

و استرس شغلي مديران رابطه وجود دار: فرضيه پنجم .دبين سابقه مديريت

ازα=2/0متغير2سطح معناداري محاسبه شده رابطه بين مي05/0و بيشتر توان نتيجه است پس

و استرس شغلي مديران رابطه معناداري وجود ندارد .گرفت كه بين سابقه مديريت

و نتيجه  گيري بحث
ب اسه با توجه به موضوع مطالعه، نتايج و ترس دست آمده نشان مي دهد كه بين رضايت شغلي

و معناداري وجود دارد يعني به عبارت ديگر با افزايش استرس شغلي. شغلي مديران رابطه منفي

و مديران، رضايت شغلي آنان كاهش مي يابد يعني افراد با استرس شغلي باال در انجام وظايف

ني عملكرد خود با مشكل روبرو مي و در نتيجه رضايت شغلي آنها و عملكرد ضعيفي دارند ز شوند

و برعكس نتيجه پژوهش حاضر با نتايج و از عملكرد خود راضي نخواهد بود پايين خواهد آمد

و بارترام پژوهش و رانيو؛)2008(هاي جونيور و همكاران؛)2005(جادكينز ؛)2003(هاردت

و همكاران و طرخوراني؛)1386(ايرج ياسايي؛)1375(جمشيدنژاد؛)2003(افيلي آزاد مرزآبادي

و همكارانو)1388(رحيمي؛)1386( .مطابقت دارد) 1388(عابدي

متوسطه تفاوتو هاي ابتدايي، راهنمايي همچنين از نظر استرس شغلي بين مديران دوره

و مديران متوسطه از استرس شغلي باالتري نسبت به مديران دوره راهنمايي  معناداري وجود دارد

و كنكوره با دانشزيرا مديران مدارس متوسط. برخوردارند آموزاني كه دغدغه ورود به دانشگاه
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و شغلي خود هستند در تماس و نگران آينده تحصيلي همچنين با دبيران با مدارك.ندمي باش دارند

و راهنمايي مواجه هستند و تخصص بيشتر نسبت به مقاطع ابتدايي لذا استرس بيشتري،تحصيلي باال

مطابقت) 1375(حاضر با نتايج تحقيقات عليرضا جمشيدنژاد نتيجه پژوهش.كنند را تجربه مي

.دارد

و مرد مي باشد،ازجمله نتايج ديگر پژوهش .وجود تفاوت معنادار بين استرس شغلي مديران زن

ميبراساس نتايج، به اين علت. كنند مديران زن استرس شغلي بيشتري نسبت به مديران مرد تجربه

و حساسيتكه مديران زن، با توجه به  و عاطفي خود و شرايط جسمي هايي كه نسبت به انجام دقيق

و در اداره مدرسه نيز در مواج ها استرس باالتريه با انواع موقعيتهبه موقع وظايف كاركنان دارند

. كنند را تجربه مي

از يافته هاي ديگر اين پژوهش آن است كه مديران مرد از رضايت شغلي باالتري نسبت به

و نتيجه پژوهش حاضر با نتايج تحقيقات عليرضا جمشيديمديرا ) 1375(نژادن زن برخوردارند

و استرس شغلي رابطه معناداري وجود ندارد. همسويي دارد در اين.عالوه بر آن بين سابقه مديريت

.مطابقت دارد) 1375(نژاد نتيجه پژوهش حاضر با نتايج تحقيقات عليرضا جمشيديبخش از نتايج، 

هاي مديريت راستاي نتايج پژوهش حاضر رهنمودهايي از جمله اجراي آموزش مهارت در

و استفاده مديريت زمان به مديران عالوه بر ارتقاي سالمت رواني آنان، رضايت شغلي،استرس

مي.توان ارتقاء داد آنها را نيز به ميزان قابل توجهي مي گردد در زمينه موضوع استرس لذا پيشنهاد

و و زيان آموزش راه شغلي و دبيران هاي مقابله با اثرات مخرب بار استرس براي مديران مدارس

و هم چنين. هاي آموزشي برگزار گردد كارگاه،زن راهكارهاي عملي از سوي ادارات آموزش

و  و دستيابي به رضايت شغلي باالتر ارائه گرديده پرورش جهت كاهش استرس مديران متوسطه

بنيروهاي جوان  و شوهو خالق براي مديريت مدارس جذب در جهت افزايش.دنكار گرفته

و مندي در بين آنها به تقويت شاخص رضايت و هاي رضايت شغلي پرداخته شود همچنين نظرات

.پيشنهادهاي مديران در خصوص كاهش استرس شغلي ملحوظ گردد
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 منابع فارسي

(ح، طرخورانيو.ا،آزادمرزآبادي و بررسي ارتباط بين استرس).1386. هاي شغلي

.121-129، صفحه2، شماره 1386، مجله علوم رفتاري،مندي شغلي كاركنان رضايت

ع (ر. جمشيدنژاد، و رضايت شغلي در مديران ). 1375. و مقايسه استرس شغلي بررسي

و متوسطه، اهواز و علوم تربيتي دانشگا،مدارس ابتدايي ه عالمه دانشكده روان شناسي

.نامه كارشناسي ارشد طباطبايي، پايان

ا (رحيمي، و رابطه آن با رضايت شغلي در كاركنان تربيت ). 1388. بررسي عوامل تنش شغلي

.7-17، صفحه1، شماره 1388فصلنامه المپيك،.بدني استان فارس

(ح.غ،حلوانيو.ال.ا، برخورداريو.م، زارعو.ال.ك، عابدي .1388.(
از سترسا و حوادث در يكي و ارتباط آن با فاكتورهاي فردي و نارضايتي از كار هاي شغلي

.10-20، شماره دو، صفحه7، دوره 1388، مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم، صنايع كشور

م (عسگريان، و رفتار سازماني). 1383. .، تهران، انتشارات اميركبيرروابط انساني

ا (قاسمي نژاد، و رضايت شغلي دبيران،.)1381. بررسي رابطه جو سازمان با استرس شغلي

.نامه كارشناسي ارشد، پاياندانشكده علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز

م (مقيمي، و رويكرد پژوهش). 1386. و مديريت .، تهران، انتشارات ترمهسازمان

(ر.ع،كوليوندو.خ، احمدي نودهو.ا، ياسايي و نارضايتي شغلي ). 1386. رابطه استرس

.113-119، صفحه2، شماره 1386، فصلنامه مجله علوم رفتاري. در خلبانان نظامي
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