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 چکيده  

 یزا بر عملکرد کارکنان در ادارات بانک کشاورزکاهش عوامل استرس یرتاث یبررس یقتحق ینهدف از ا

 یقتحق یرهایمتغ ینپژوهش مهمتر یشینهموضوع و پ یاتبر ادب یراستا ابتدا با مرور ینباشد. در ایم

 شده و بر جاستخرا یها. سپس با استفاده از شاخصیدگرد یمترس یقتحق یشنهادیو مدل پ ییشناسا

. تعداد نمونه منتحب با استفاده از جدول مورگان یدگرد یمتنظ یپرسشنامه ا یقتحق یجامعه آمار یمبنا

نمونه قرار گرفت و  یارساده در اخت ی. پرسشنامه مذکور به روش تصادفیدنفر برآورد گرد 842برابر با 

. با یداستفاده گرد یو عامل ییمحتوا ییکرونبا خ، روا یپرسشنامه از آلفا ییو روا یاییسپس به منظور پا

و کل  862/6( برابر با ییتا 06آزمون)نمونه  یشپ یکرونباخ برا یآلفا یبمقدار ضر ینکهتوجه به ا

 یزان.  میدگرد یدیپرسشنامه مورد استفاده تا یاییپا ید،حاصل گرد 0/6( بزرگتر از 839/6پرسشنامه)

 ییروا 0/6از  یبضر یزانو با توجه به بزرگتر بودن م ،بدست آمد 228/6( برابر با KMOبارتلت) یبضر

با توجه به  یتاستفاده شد و در نها k-sها از آزمون دهاد یعتوز ی. به منظور بررسیدگرد یدتائ یزن یعامل

 یها یهفرض یبررس یبرا لیزرو نرم افزار ل یمعادالت ساختار یاز مدلساز هاداده یعنرمال بودن توز

بانک  یرات مرکزابرعملکرد کارکنان اد یشغل ینشان داد کاهش عوامل استرس زا ایج. نتیداستفاده گرد

را  یتاولو ینباالتر %04با  یو عوامل سازمان %00با  یگدارد.  عوامل فرهن یرتاث %88 یزانبه م یکشاورز

( %49)ی( و عوامل خانوادگ%43)یبه عوامل اجتماع یببه ترت یبعد یهااند و رتبهاسترس داشته یجاددر ا

 .یافتاختصاص   %32با  یو عوامل فرد
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 مقدمه 

در طول یک قرن اخیر، ماهیت کار کردن دچار تغییرات گسترده ای شده است و هنوز هم این تغییرات با سرعت وصف ناپذیری 

تغییرات، آمار بیماری ها به سرعت باال رفته، جنبه های اخالقی و انسانی زندگی بشری درحال پیشروی است. متعاقب این 

ت جدیدی پدیدار میشوند. یکی از عارضه های جدید زندگی به سبک مدرن، وجود اند و هرروز مشکالروزبه روز کم رنگتر شده

استرس در محیط کار است. در زندگی تمامی افراد که در یکی از مشاغل موجود در جامعه فعالیت میکنند، استرس وجود دارد 

موثر بر بروز استرس شغلی در یک  و این استرس، به شکلهای گوناگون به آنها فشار وارد میآورد. شناسایی منابع و عوامل

 (.9328و نصر،  یبیحب ی،سازمان، میتواند به مواجهه هرچه بهتر با این پدیده کمک رساند )جزن

 

 ادبيات موضوع

لغت قدیمی دیسترس بر اثر حذف به کلمه ی متداول و روزمره استرس مبدل شده است. استراتژی ما باید در جهت به حداقل 

 (9328)خنیفر,  و به حداکثر رساندن استرس مثبت باشد رساندن استرس منفی 

را که به علت بیماری ها به وجود می آمد از رنج هایی که به  ییها یبار بقراط ناراحت ینکه اول دهدیمتون کهن نشان م مطالعه

دلیل مقاومت و پیکار با آن ها وجود داشت جداگانه در نظر می گرفت. در انجام این عمل او به جنبه ای از بیماری که شبیه به 

(. 9323ی،)مجتهد یکنداشاره م دفاع به وجود آمده به وسیله تالش برای فائق آمدن بر بیماری وفشار روانی بود، یعنی نیرو 

قرن ها است که طرفداران طب بقراطی و طب ارسطویی هر دو به این نتیجه رسیده اند که اختالفات احساسی و روانی باعث 

بروز تغییراتی چشمگیر در بدن می شود. در متون اسالمی مانند کتاب قانون ابن سینا نیز آمده که واکنش های روانی بر قلب 

 (.Chen et. al 1995,)گذارند تا آن جا که ممکن است منجر به مرگ فرد شوندتأثیر می 

ای است انگلیسی و در زبان های مختلف با همین لفظ به کار برده شده واژه ی استرس به معنای نیرو، فشار و اجبار ، واژه   

 اند که با مفهوم دقیق استرس سازگار نیست بردهی فشار روانی به عنوان برابر نهاده استرس به کار است. در زبان فارسی واژه

 .(9328)خنیفر, 

 
 Lamb,S. & Kwok, K.C.S. (2016) منابع استرس از ديدگاه صاحبنظران(: 1)جدول

 منابع استرس محقق

Lamb, & Kwok, 

(2016) 
 درون ارزیابی انجام نحوه ی تعارض نقش، امنیت کاری، عدم عادی، حد از باالتر تخصیص داده شده کاری حجم مقدار

 .شغلی آینده ی به امید سازمان،

Semih, et.al 

)8694) 

 نقش، سنگین باری بیگانگی، بن بست رسیده، به شغلی آینده ی تعارض، نتیجه، علت و اطالعات، شکاف کنترل، فقدان

 تعارض نقش و کار، محیط نقش، سبک باری

Al- Homayan et al 

(2013) 

 اعمال انجام به خاطر اخراج از ترس بر کار، کافی تسلط عدم استراحت، برای کاری زمان نداشتن چندگانه، نقش های داشتن

 .انتظارات مناسب به عدم پاسخگویی همکاران، به وابستگی داشتن خالف،

Katrina, et.al 

)8693) 

معرض  در گرفتن قرار وخانوادگی، کاری زندگی تداخل سازمانی، ساختار پیشرفت کاری، نقش، ابهام سازمانی، پست

 و کم تحریک کننده وظایف تکراری متضاد، انتظارات

Springer   )8662) 
 کاری حجم خانوادگی، ارتباطات ارتباطات کاری، کاری، ابهام آینده، از ترس شناخته شده، و مناسب کاری دستورالعمل نبود

 باال

Bradford  )8663) 
 قبال در کار پاسخگویی و و شرایط کاری فشار الزم، آموزش های وجود عدم حمایت، فقدان کاری، سیستم شخصیت،

 عملکرد بازخورد سازمانی، تعامل سرپرستان،
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مفهوم استرس در فرآیند تحول خود از زمان دیرین یا عصر پسین هر چه بیشتر شهرت یافته از دقت آن کاسته شده است در    

اند یا واقع امروزه مردم هنگامی که به هر گونه ماللتی از خستگی گرفته تا خشم دچار می شوند می گویند تحت تأثیر استرس

 شود. یاسترس بر آنها وارد م

شود: سازمان، جامعه و خش اجتناب ناپذیر زندگی بشر است. اوقات زندگی انسان در سه بخش اصلی سپری میاسترس ب

توان منابع استرس را به چند بخش عمده زیر خانواده. بدیهی است که استرس درهرسه قسمت یاد شده وجود دارد. پس می

 :تقسیم کرد

همین دلیل برند. بهاسترس های ناشی از شغل: بیشتر مردم بیش از نیمی از اوقات بیداری خود را در محل کار به سر می  .9

زمان با صنعتی شدن جهان غرب، به مسائل کار و محیط آن توجه بیشتری معطوف شده محیط کار بر آنان تأثیرگذار است. هم 

تأثیر آن بر کارآیی افراد، مورد توجه قرار گرفته است. دو نوع استرس سازمانی است. در همین زمینه استرس ناشی از شغل و 

های متفاوتی وجود دارد: تعارض نقش و ابهام نقش. تعارض نقش عبارت است از وقوع همزمان دو یا بیش از دو تقاضا که نقش

ابهام در نقش نیز به سردرگمی فرد در چگونگی ها نقش خود را ایفا کند. تواند در تمامی آن موقعیتشود و فرد میرا موجب می

های خود ندارد و دچار ابهام نقش می شود. تعارض و کافی در زمینه نقشایفای نقش اشاره دارد؛ هنگامی که فرد اطالعات 

از عالوه، احساس عدم امنیت شغلی و مدیریت نامناسب در محیط کار دهند. بههای منفی را افزایش میابهام نقش، هیجان

 (. Brissette et. al, 2005). ندهای شغلی هستای مرتبط با استرسجمله متغیره

اند و او در های ناشی از مسائل اجتماعی: عوامل اجتماعی عبارت است از عوامل محیطی که شخص را احاطه کردهاسترس .8

غیر قابل کنترل هستند؛ مانند مسائل هایی که به طور معمول ها سروکار دارد. موقعیتمحیط زندگی اجتماعی خود با آن

مربوط به مبادله و معامله، در صف ایستادن، از دست دادن کاال و تأخیر، در بروز استرس مؤثرند. بسیاری از مسائل اجتماعی که 

  ... به استرس می انجامند، از زندگی شهری و مدرن سرچشمه می گیرند. مانند رقابت با دیگران، مسائل تحصیلی، شغلی و

ای است. اگر امور خانواده منظم و متناسب با شرایط های ناشی از شرایط خانوادگی: خانواده پایه و اساس هر جامعهاسترس  .3

مختلف اعضای آن باشد، بسیاری از مسائل رخ نخواهند داد. وضعیت شغلی افراد خانواده بر تمام اعضای خانواده و شرایط 

است. چنانچه توازن مناسبی میان زمان و انرژی مصرف شده در هنگام کار با زمان و انرژی خانواده بر وضعیت افراد آن مؤثر 

آید. از جمله عوامل مؤثر بر کاهش استرس در خانواده، وجود میمصرفی امور مربوط به خانه وجود نداشته باشد، استرس به

 .این صورت استرس ایجاد خواهد شدایجاد روابط صمیمی در محیط خانه و آسایش روحی اعضای آن است. در غیر 

کنند، دچار مهاجرت: هنگامی که افراد از محل زندگی خود به جای دیگری با فرهنگی متفاوت از فرهنگ خود مهاجرت می .4

ها و شرایط جدید انطباق پیدا زا است. زیرا بیشتر افراد نمی توانند به آسانی با ارزششوند. این نوع مهاجرت استرساسترس می

 شود.کنند. به بیان دیگر تفاوت میان تقاضاهای محیطی و تجارب پیشین افراد موجب استرس می

 

 یو گروه یفرد یازهایبه رفع ن یدارند، به گونه ا یارکه در اخت یموجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدود یهاسازمان

هدف  ینتریمواجه هستند، اغلب اصل یابیکم یعنی یژگیو یکا همواره ب یدپردازند و از آنجا که منابع تول یافراد جامعه م

و  یفناور ی،انسان یروین یه،سرما ین،عوامل شامل زم یناست. ا یبه اثر بخش یدنو رس یدتول ملاز عوا ینهها استفاده بهسازمان

ها و از نقش حساس برخوردار است. عملکرد انسان در سازمان ییدارا ینارزشمندتر یانسان یروین ینب یناست. در ا یریتمد

از  یکیشناخت عوامل موثر بر عملکرد کارکنان  منظور یناوست. به هم یهااز دانش، مهارت و ارزش یانعکاسدرون سازمان 

و  یرفتار شغل یزش،انگ یی،سنجش دانش، توانا یاست که برا یدولت یهابخش یریتدر مد یانسان یروین یاهداف بهساز

 (.9324 ی،شود )لندران و کامکار و راع یم یزیر یهکارکنان پا یعملکرد

دستاوردهای  اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و تصمیمات و عملکرد سازمانی نتایج قابل اندازه گیری،

تعالی  هدف رقابتی و هر شود درعین حال عملکرد تقریباًها بخش محوری از عملکرد محسوب میکسب شده است. هزینه

( . امروزه در فضای 8663 یانت،غیرمادی نظیر قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری کیفیت وسرعت را نیز در بر می گیرد )بر
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تغییرات  را با خود ایجاد مزیت زقابتی پایدار از طریق ارتقا عملکرد سازمانی رونق یابند و رقابتی،کسب وکارها درتالشند تا با

مبنای عملکرد مالی بوده اند،گرچه شاخصهای مالی  نطباق دهند. بیشتر مطالعات گذشته در زمینه عملکرد سازمانی برنوظهور ا

درشرایط حاد رقابتی مزیت برای سازمانها  نمی توانند چندان با اهداف راهبردی وبلند مدت یک کسب وکار همبستگی ندارند.

، 9884انی بدون در نظرگرفتن اهداف سازمانی غیر ممکن است درسال گیری عملکرد سازمهمچنین اندازه کنند. ایجاد

این اطالعات می توانند منعکس  ای.آی.سی.پی. ای پیشنهاد کرد که شاخصهای عملکردی، شامل اطالعات غیر مالی نیز باشند.

ری عملکرد سازمانی گیپاسخگوی اجتماعی باشد به منظور شناخت کامل جنبه های گوناگون اندازه کننده سرمایه فکری و

اند نسبتهایی مانند شاخصهای مالی بوده لکردهای مختلف عملکرد پرداخت شاخصهای سنتی عمبایست به تحلیل شیوهمی

،هزینه واحد، قیمت، نسبت  گذاری وگردش مالی هارپر هفت بعد برای عملکرد بیان کرده است: بهره وریبازگشت سرمایه

 (.9386 ین،جواد یدتخمین ورودی ها)سعوامل، نسبت هزینه، سبدمحصول، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (86: 1931)منبع: اکبری، کارنما و مالحسينی، مدل ارزيابی عملکرد در سازمانها : (1شکل )

 

 

 مساله اساسی تحقيق

پاسخ  ی،شده است. فشار روان یلتبد یکار یها یطمشکالت مح ینتر ینهو پر هز ینتر یجاز را یکیبه  یشغل یامروزه فشار روان

 یا یشناخت ی،تواند در مقابل هر محرک درون یپاسخ م ینشود. ا یاست که بر آن وارد م یبدن به هرگونه فشار یراختصاصیغ

استرس سودمند و استرس مضر، تفاوت قائل  ینب یه)عوامل استرس زا( بروز داده شود. هرچند سل یطیو مح یرونیمحرک ب

 یها یوهبه ش یدر برابر فشار روان ی،فرد یتفاوت ها یلداند. افراد به دل یرا الزم م یادامه زندگ یاز استرس برا یزانیاست و م

که فرد از آن دارد وابسته  یو برداشت یتلق زواکنش به آن، به طر یدهند و شدت فشار ادراک شده و چگونگ یگوناگون پاسخ م

کنند. یم یدشود، تاک یو تنش م یختگیکه موجب به هم ر یطیمح یمحرک ها یها یژگیبر و یااسترس عده ییناست. در تب

 بانک کشاورزی دارد؟  بر عملکرد کارکنان چه تاثیری  یاسترس شغلاین بود که  ید،مطرح گرد یقتحق ینکه در ا یلاما سوا

 

 هميت و ضرورت تحقيقا

 
 رفتارهای فردی

ویژگیهای شخصی )مثل: 

 هاها و تواناییمهارت

 
 نتایج عینی

استراتژیهای سازمانی )اهداف 

 کوتاه و بلندمدت و ارزشها(

های موقعیتی محدودیت

 )فرهنگ سازمانی، شرایط

 اقتصادی(
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)رکود  یطکه از مح ینابهنجار یطباشد. با توجه به شرا یم یکار هاییطدر مح ینهو پرهز یعشا یامسئله یاسترس شغل

به  یگردد، بانک کشاورز ی( بر کارکنان وارد میاجتماع یتو امن یندهاز آ ینانعدم اطم یشتی،مع ینامناس یتوضع ی،اقتصاد

از  یکعوامل و برطرف ساختن هر ینا ییبا شناسا یراباشد، ز یخود م ارمندانزا بر کعوامل استرس ینموثرتر ییدنبال شناسا

سازمان دارد. از  یاعضا یها یتبر عملکرد و فعال یفراوان . استرس اثراتیابدیکارمندان بهبود م یو روان یروح یتآنها، وضع

 یم یشوند و دست به اعمال یم یخاص یدچار حاالت روان یعصب یفشارها یرو کارمندان سازمان تحت تاث یرانآنجائیکه مد

در جهت کردن استرس و استفاده از آن  یریتدهد، لذا مد یکاهش م یقابل توجه یزانرا به م یزنند که سالمت سازمان

 یلبه آن تما یکه بانک کشاورز باشدیم یاهداف یناز مهمتر یکیسازمان،  یدر جهت رشد و تعال یعترو حرکت سر یتخالق

استرس را بشناسد، با آموزش موثر کارکنان خود و با هدف شناخت  یجادکه بانک عوامل موثر در ا یدر صورت یقتدارد. در حق

به عمل آورد.  یشگیریو عواقب آن پ یتواند از استرس منف یکردن بهتر آن م یریتآورنده استرس و مد یدبهتر عوامل پد

عملکرد  ی،و روان یبر سالمت جسم یستمیس یرکه با تاث استسالمت انسان شناخته شده  یاز عوامل خطرزا برا یاسترس شغل

 ییشناسا ینکهرود. با توجه به ا یکارکنان به شمار م یبرا یعامل اصل یدهد و حت یکاهش م یقابل توجه یزانافراد را به م

 ینباشد انجام ا هداشت یبر عملکرد پرسنل سازمان یمثبت یجنتا تواندیو برطرف ساختن آن م یعوامل استرس شغل ینموثرتر

 یشده و با بررسپرداخته  یعوامل موثر بر استرس شغل ینموثرتر ییابتدا به شناسا یقتحق ین. لذا در ایابدیضرورت م یقتحق

در  یشنهاداتیپ یتآن مشخص گردیده و در نها یها یتاولو ی،زا بر عملکرد پرسنل سازماناز عوامل استرس یکهر یرتاث یزانم

 .را بهبود بخشد یروند کاهش استرس شغل یتواندبه سازمان ارائه شده است که م زاسترسجهت کاهش عوامل ا

 یارو توجه بس یو سازمان ها مورد بررس یکار یها یطعلل و عوامل آن در مح ی،استرس شغل یا یفشار عصب یراخ یدر دهه ها

(. با توجه به 9389 یدگلی،و ب را به خود اختصاص داده است)کارگر یدر رفتار سازمان یاز مباحث اصل یکیواقع شده است و 

تنزل داشته است لذا  83ه عملکرد کارکنان در سال ، نسبت ب84عملکرد کارکنان در سال  ارزیابیبدست آمده از  یآمار یجنتا

باشد. با توجه به رکود  یآنان م اثرگذار بر بازده کارمندان و عملکرد یعوامل مثبت و منف ییبه شناسا یازن یبانک کشاورز

گردد،  یجامعه وارد م یفکه بر قشر متوسط و ضع یادیز یاربس یمال یو فشارها یمشده در دوره پساتحر یجادا یاقتصاد

 یو فرهنگ یخانوادگ ی،سازمان ی،فرد ی،عوامل اجتماع یگرد ییاست. از سو یافته یشدر افراد افزا یقابل توجه یزاناسترس به م

 یارآستانه تحمل بس زیاز کارمندان بانک کشاور یارینموده اند. بس یجادا یادی( در کارکنان استرس زی)متاثر از عوامل اقتصاد

 یریجبران ناپذ یها یبتواند آس یامر م یندهند، ا یخود را از دست م یفشار، تعادل روان ینابر کوچکترداشته و در بر نیییپا

زا و عوامل استرس ینمهمتر ییتا با شناسا یمبر آن دار یسع یقتحق ینرو در ا ینوارد آورد. از ا یرا به سالمت و عملکرد سازمان

 یقطر ین. تا از اییمزا کمک نمااسترس یدر جهت کاهش عوامل منف یآن بر عملکرد کارکنان، به بانک کشاورز یرن تاثیزام

 .یردبه خود بگ یعملکرد پرسنل روند صعود یزانم

 

. 
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 مدل مفهومی، فرضيات و اهداف تحقيق

 ( می باشد:9به صورت شکل شماره ) یقتحق یمدل مفهوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 9383و بذرافشان،  یاحمد ;9322 یری،و ظه یسیرئ ;White & Mohr,2011   : یق )منبعتحق یمدل مفهوم(: 8شکل)

 

 فرضیات زیر مطرح و مورد آزمون قرار گرفت: بر اساس مدل مفهومی فوق،

 زای شغلی برعملکرد کارکنان ادرات مرکزی بانک کشاورزی تاثیر دارد.عوامل استرس:  فرضیه اصلی تحقیق

 :  های فرعی تحقیقفرضیه

 عملکرد کارکنان تاثیر دارد.زای شغلی بر عوامل اجتماعی به عنوان یکی از عوامل استرس .9

 زای شغلی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد.عوامل فردی به عنوان یکی از عوامل استرس .8

 زای شغلی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد.عوامل سازمانی به عنوان یکی از عوامل استرس .3

 تاثیر دارد.زای شغلی بر عملکرد کارکنان عوامل خانوادگی به عنوان یکی از عوامل استرس .4

 زای شغلی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد.عوامل فرهنگی به عنوان یکی از عوامل استرس .5

 :ه استاهداف زیر برای این پژوهش تبیین و مورد اقدام قرار گرفت بر اساس فرضیه های مطرح شده فوق،

آن  یکل هدفو  یکاهش عوامل استرس زا در بانک کشاورز یقپرسنل از طر یبهبود عملکرد شغل یقتحقاین  یهدف آرمان

در این تحقیق ، یژه هدف واست. همچنین  آنها بر عملکرد کارکنان یرتاث یعوامل استرس زا و بررس یبند یتو اولو ییشناسا

مشکالت گرانی و تورم، کمبود امکانات تفریحی 

سالم، پایین بودن سطح فرهنگ اجتماعی، عدم 

رعایت قوانین و مقررات توسط دیگران، مشکالت 

 مربوط به مسکن، 

شرایط فیزیکی محیط کار، خستگی و حوادث ناشی 

از آن، توفیق افراد فرصت طلب، مشکالت با 

ه، مسئولیت زیردستان، دشواری مسئولیت های محول

های بیش از حد، کمبود حقوق و مزایا، کمبود 

 اختیارات برای وظایف، 

کمبود جو محبت و دوستی، عدم احساس امنیت 

اجتماعی و یا شغلی، ضعف در ایمان و باورهای 

مذهبی، عدم موفقیت در کار، کم حوصلگی و 

عصبانیت ذاتی، بیماری و ضعف های روانی ناشی از 

 الزم برای برخورد با مشکالت، آن، فقدان ابتکار

کمبود جو محبت و دوستی، عدم احساس امنیت 

اجتماعی و یا شغلی، مشکالت با فرزندان، مشکالت 

 با والدین، همسر و بستگان، کم رویی و کم حرفی، 

عدم موفقیت در راه ادامه تحصیالت، کمبود اطالعات 

الزم برای انجام وظایف، عدم تعلق به گروه های 

تماعی دلخواهد، کمبود اطالعات عقیدتی و اج

سیاسی، عدم برخورداری از کالس ها و آموزش های 

 حین خدمت،

وضوح )درک یا 

 تصور نقش(
 

کمک )حمایت 

 سازمانی(
 

انگیزه )انگیزه یا 

 تمایل(
 

ارزیابی )آموزش و 

 بازخورد عملکرد(
 

توانایی )دانش و 

 مهارت ها(
 

اعتبار )اعمال 

معتبر و حقوقی 

 پرسنل(
محیط )تناسب 

 محیطی(
 

عوامل 

 استرس

زا

 عملکرد

اکارکن

ن

عوامل 

 اجتماعی

فردیعوامل   

عوامل 

 سازمانی

عوامل 

 خانوادگی

عوامل 

 فرهنگی
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کاهش عوامل  یبرا ییارائه راهکارهابوده و قصد پژوهشگر،  یعوامل استرس زا بر عملکرد سازمان در بانک کشاورز یرتاث یبررس

 بوده است. ارتقا عملکرد سازمان یتافراد و در نها یدر جهت بهبود عملکرد شغل یاسترس زا در بانک کشاورز

 
 روش تحقيق 

 یگردآور یروش ها نیمهمتر. باشد یم یمایشیپ -یفیباشد. از نوع توص یم یکاربرد یقاتنمونه از تحق یکحاضر  یقتحق

 یمطالعه کتب و مقاالت و جستجوها یقموضوع از طر یاتادب یبا هدف بررس)یکتابخانه ا روش ، یقتحق یناطالعات در ا

( است. از پرسشنامه یلو تحل یهتجز یداده ها و اطالعات برا یجمع آور)یمایشیپ یپژوهش ها( و در منابع معتبر ینترنتیا

 پرسشنامه بکار رفته نیز شامل دو بخش است:

 یو سابقه کار یالتتاهل، تحص یتسن، وضع یت،: همچون جنس یشناخت یتسواالت جمع 

  تا سواالت پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد و از ارائه   یدهگرد یقسمت سع ینا ی: در طراح یسواالت تخصص

از  یکیاست که  یدهاستفاده گرد یکرتل یا ینهپنج گز یفبخش از ط ینا یطراح یشود. برا یزپره یمنف یسوال ها

 رود. یبه شمار م یریاندازه گ یاسهایمق ینتر جیرا

آزمون)نمونه  یشپ یبرا یاییمقدار پا ینکه. و با توجه به ایدکرونباخ استفاده گرد یابزار سنجش از روش الفا یاییپا یابیارز یبرا

 یمناسب یاییپرسشنامه از مقدار پا یناست ا یدهحاصل گرد 0/6( بزرگتر از 839/6و کل پرسشنامه) 862/6( برابر با ییتا 06

 باشد. یبرخوردار م

( آزمون بارتلتروایی ابزار این تحقیق نیز به دو روش روایی محتوایی ) کسب نظرات خبرگان و تایید یه ایشان( و روایی عاملی )

استفاده  SPSSنرم افزار  و یعامل یلپرسشنامه مورد استفاده از تحل ییمحاسبه روا یبرا ینکهبا توجه به ا صورت گرفته است.

 یپرسشنامه دارا ینبدست آمد، ا 228/6( برابر با KMOبارتلت) یبضر یزانم ینکهبدست آمد که با توجه به ا یرز یجنتا یدگرد

 باشد. یم ییروا

مطالعه  گیری از جامعه موردباشد. در این تحقیق نمونهمی یبانک کشاورز یجامعه آماری این تحقیق، کارشناسان ادارات مرکز

برابر با  یدر ادارات مرکز یبا توجه به حجم کارشناسان بانک کشاورز یبه روش تصادفی ساده خواهد بود. تعداد جامعه آمار

گیری از جامعه مورد . نمونهیدنفر حاصل گرد 842با استفاده از جدول مورگان برابر با  نهو تعداد نمو یدنفر برآورد گرد 266

با توجه به حجم کارشناسان بر اساس جدول کرجسی و مورگان و  یآمارحجم نمونه  بوده کهاده مطالعه به روش تصادفی س

 .یدنفر برآورد گرد 842برابر با  یدر ادارات مرکز یبانک کشاورز

 ابتداازداده ها  یعنرمال بودن توزآزمون پرسشنامه و  یقشده از طر یاطالعات جمع آوربه منظور تجزیه و تحلیل تحلیل  

 یتمشخصات جمع یاقدام به بررس  SPSS یدر نرم افزار کاربرد یبا استفاده از آزمون فراوان سپس استفاده شد. K-Sآزمون 

معادالت  ینرمال داده ها، از مدلساز یع. با توجه به توزشدبهره گرفته  یو نمودار مربع ینمونه از آزمون فراوان یشناخت

 .شدها استفاده  یهفرض یبررس یبرا یزرلو نرم افزار ل یساختار

 

  يافته ها
به منظور بررسی آمار توصیفی نمونه پاسخگویان پنج سوال، جنسیت، تاهل، تجربه و سابقه کاری، سمت سازمانی و تحصیالت 

افراد مجرد و  %9/43زن بوده اند.  %3/38پاسخگویان مرد و  %2/02مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق 

افراد دارای سابقه زیر  % 0/88ین بیشتر پاسخگویان پرسشنامه متاهل می باشند.  افراد متاهل گزارش شده است بنابرا 8/50%

افراد دارای  % 2/8دارای سابقه بین یازده تا پانزده سال و  % 0/80افراد دارای سابقه بین شش تا ده سال،  %9/49پنج سال، 

کار بانک کشاورزی دارد و اطمینان و قابل قبول  سابقه بیش از شانزده سال می باشند همین امر حاکی از باتجربه بودن نیروی

افراد دارای  % 3/46دارای مدرک کارشناسی،  %9/43دارای مدرک فوق دیپلم و  %9/98بودن پاسخ ها را افزایش می دهد.  

ناسان کارش %23افراد دارای مدرک دکتری بوده اند. بنابراین می توان چنین عنوان نمود که  % 4/4مدرک کارشناسی ارشد و 
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بانک که در این تحقیق به عنوان نمونه پاسخگو بوده اند از تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد برخوردار بوده اند که این 

سمت  %2/94دارای سمت معاونت،  %4/8افراد سمت مدیریت،  %8/5امر می تواند اطمینان به پاسخ ها را مورد توجه قرار دهد. 

افراد کارشناس گزارش داده اند بنابراین می  %56افراد کاربر بوده اند که بیش از  %9/82س و افراد کارشنا %5/56سرپرست، 

 توان به صحت نتیاج بدست آمده از داده ها تکیه نمود.

 یینحد باال و پا ینکه. با توجه به اگردیداستفاده  یتک نمونه ا یاز روش ت یقتحق یرهایموجود متغ یتوضع یبه منظور بررس

مطلوب  یتدر وضع یقتحق یرهایمتغ یرمتوسط قرار دارد سا یتکه در وضع یابیارز یراز متغ یربت بدست آمده است غهر دو مث

 قرار دارد.

 وضعيت موجود متغيرهای تحقيق(: 1جدول )

 

 عاملها

 9ارزش=

 تی
درجه 

 آزادی

ضرايب 

 معناداری

تفاوت ميانگين 

 ها

 اطمينان %39با ضريب 

 پائين حد باال

 233/6 845/6 238/6 666/6 842 096/95 عوامل اجتماعی

 060/6 238/6 288/6 666/6 842 362/98 عوامل فردی

 492/6 009/6 538/6 666/6 842 282/2 عوامل سازمانی

 502/6 285/6 080/6 666/6 842 040/96 عوامل خانوادگی

 536/6 229/6 059/6 666/6 842 080/96 عوامل فرهنگی

 530/6 285/6 039/6 666/6 842 958/93 ()دانش و مهارت هاتوانایی 

 440/6 026/6 503/6 666/6 842 569/8 (وضوح )درک یا تصور نقش

 524/6 202/6 020/6 666/6 842 583/94 (کمک )حمایت سازمانی

 358/6 080/6 488/6 666/6 842 842/2 (انگیزه )انگیزه یا تمایل

 -640/6 866/6 620/6 680/6 842 895/8 (عملکردارزیابی )آموزش و بازخورد 

 928/6 492/6 363/6 666/6 842 853/5 (اعتبار )اعمال معتبر و حقوقی پرسنل

 622/6 228/6 886/6 669/6 842 823/3 (محیط )تناسب محیطی

 
اند، بنابارین دوزاده عاملی در تحلیل عاملی اکتشافی دوازده عامل شناسایی گردید که دارای واریانس بزرگتر از یک بوده 

شناسایی شده با متغیرهای تحقیق برابر بوده و مدل پیشنهادی با مدل نهایی حاصل از داده ها از نظر تعداد متغیرها همخوانی 

داشته است. همچنین در ماتریس چرخش یافته عاملی میزان تعلق هر سوال به هر عامل مورد بررسی قرار گرفت و مطابق با 

با توجه به محدودیتهای موجود در این بخش صرفاً به ارائه مدل نرم  ها هیچ سوالی حذف و یا جابه جا نگردید. پیش بینی

 افزاری تحقیق در حالت استاندارد و معناداری برای فرضیه اصلی تحقیق اکتفا می گردد:
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 در حالت استاندارد يقتحق یاصل يهفرض(: 1شماره) نمودار

 

 
 یدر حالت معنادار يقتحق یاصل يهفرض( : 1شماره)نمودار

 

به شرح در فرضیات ششگانه نتایج تحقیق ، خالصه و مناسب بودن شاخصهای برازش مدل با توجه به آزمون های صورت گرفته

 ( ارائه می گردد:3جدول شماره )
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 نتايج فرضيه های پژوهش با استفاده از معادالت ساختاری : (9جدول )

 RMSEA فرضیه نوع شماره
ضریب 

 تاثیر
T-value 

 پذیرش/عدم

 پذیرش

عوامل استرس زای شغلی برعملکرد کارکنان ادرات مرکززی بانزک کشزاورزی  اصلی 9

 تاثیر دارد.
622/6  پذيرش >+80/9 88% 

عوامل اجتماعی به عنزوان یکزی از عوامزل اسزترس زای شزغلی بزر عملکزرد  فرعی 9

 کارکنان تاثیر دارد.
689/6  43%  80/9+< 

 پذيرش

عوامل فردی به عنوان یکی از عوامل استرس زای شغلی بر عملکزرد کارکنزان  فرعی 8

 تاثیر دارد.
684/6  32%  80/9+< 

 پذيرش

عوامل سازمانی بزه عنزوان یکزی از عوامزل اسزترس زای شزغلی بزر عملکزرد  فرعی 3

 کارکنان تاثیر دارد.
622/6  04%  80/9+< 

 پذيرش

از عوامزل اسزترس زای شزغلی بزر عملکزرد عوامل خانوادگی به عنزوان یکزی  فرعی 4

 کارکنان تاثیر دارد.
609/6  49%  80/9+< 

 پذيرش

عوامل فرهنگی بزه عنزوان یکزی از عوامزل اسزترس زای شزغلی بزر عملکزرد  فرعی 5

 کارکنان تاثیر دارد.
639/6  00%  80/9+< 

 پذيرش

 
 

  گيریبحث و نتيجه
 %88 یزانبه م یبانک کشاورز یبرعملکرد کارکنان ادرات مرکز یشغل یعوامل استرس زابر اساس نتیجه فرضیه اصلی تحقیق، 

استرس  یجادرا در ا یتاولو ینباالتر %04با  یو عوامل سازمان %00با  یبدست آمده، عوامل فرهنک یجبراساس نتا .دارد یرتاث

است.  یدهرس  %32با  یعوامل فرد( و %49)ی( و عوامل خانوادگ%43)یبه عوامل اجتماع یببه ترت یبعد یداشته اند و رتبه ها

 دارد. ی( همخوان9322)یزاده و عسکر یو ، عرب، هاد یعزت آباد رنجبر(، 9389حاجلو) یقتحق یجبا نتا یهفرض ینا یجنتا

فرد از آثار  یرنده،گ یاندر م یمانند سپر یکاف یاجتماع یتاز حما یبرخورداركه  نتیجه فرضیه فرعی اول نیز حاکی از این است

( 8660)آرگوتا و چافرا( و 9328و آرام) یدیجاو ی،کاظم یقتحق یجبا نتا یهفرض ینا یج. نتایدنما یاسترس محافظت م یمنف

بر عملکرد کارکنان  یشغل یاز عوامل استرس زا یکیبه عنوان  یعوامل فردبر اساس نتیجه فرضیه فرعی دوم،  دارد. یهمخوان

نتیجه فرضیه  دارد. ی( همخوان8666)یر( و فا9328و آرام) یدیجاو ی،کاظم یقتحق یجبا نتا یهفرض ینا یجدارد. نتا %32  یرتاث

دارد.  %04 یربر عملکرد کارکنان تاث یشغل یاز عوامل استرس زا یکیبه عنوان  یعوامل سازمانفرعی سوم بیان می نماید که 

یافته های فرضیه فرعی چهارم  دارد. یمخوان( ه8666)یر( و فا9328و آرام) یدیجاو ی،کاظم یقتحق یجبا نتا یهفرض ینا یجنتا

 ینا یجدارد. نتا %49 یربر عملکرد کارکنان تاث یشغل یاز عوامل استرس زا یکیبه عنوان  یعوامل خانوادگچنین است که 

نتیجه فرضیه فرعی پنجم نیز حاکی از  دارد. ی( همخوان8666)یر( و فا9328و آرام) یدیجاو ی،کاظم یقتحق یجبا نتا یهفرض

با  یهفرض ینا یجدارد. نتا%00 یربر عملکرد کارکنان تاث یشغل یاز عوامل استرس زا یکیبه عنوان  یعوامل فرهنگاین است که 

 دارد. ی( همخوان8666)یر( و فا9328و آرام) یدیجاو ی،کاظم یقتحق یجنتا

 می گردد:ارائه  یرورت زبه ص یشنهادهاییبدست آمده پ یجنتا یدر راستا

برای برخورد با استرس شیوه های مختلفی وجود دارد. برخوردهای کوتاه مدت و مقطعی سالم از برنامه های مراقبه، تمدد 

اعصاب، ورزش، استراحت و دارو درمانی است و برخوردهای بلند مدت و ریشه هایی که فرد را از نظر ایمانی و عقیدتی استحکام 

دور کردن از تشنج های دنیای مادی یا هیاهوی رقابت های  پر استرس سعی در متعال نمودن فرد که پایه های  می بخشد و با

 .ایمان و ارزشی او سست شده است دارد
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کارشناسان به مدیران پیشنهاد می کنند به استرس درمحیط کار اهمیت زیادی بدهند. آنها می توانند افراد دارای استرس را  

د و به آنها آموزش دهند. همچنین می توانند در عملی پیشگیرانه عوامل استرس زا را از محیط کار حذف کنند، شناسایی کنن

 همچون یعوامل

 فقدان تامین شغل 

 حاکمیت روابط بر ضوابط 

 بوروکراسی سردرگم 

 فقدان مکانیسم های کنترل و ارزشیابی 

 نامرتب یشیفت های کار 

 ساعت کار زیاد 

و  یاموزندب یرا به خوب یارتباط یرا بگذرانند تا مهارت ها یارتباط یدوره آموزش مهارتها یکشود که کارمندان  یم یشنهادپ

دوستانه و سازنده با همکاران  یبدانند چگونه ارتباط ینکهکنند و ا یانب یخود را به روشن یو خواست ها یازهاقادر باشند ن

 گردد. یکاهش استرس م یجهو در نت یهمکار ی،اججتماع یتحما یمیت،صم جادیبه ا منجر یمهارت ها ین. همیندبرقرار نما

 خانواده آنان یکارکنان و اعضا یالتسطح تحص یتالش در جهت ارتقا

 خانواده آنان یکارکنان و اعضا یدهاز اخالق و صفات پسند یو برخوردار یو اعتقادات مذهب یمانروح ا یتتقو 

 مناسب افراد یهغذو ت یتالش در جهت حفظ سالمت جسمان 

 مدت زمان استراحت آنان یشافزا یقکارکنان از طر یکاهش خستگ 

 آنها یکاربرد یکارکنان و پژوهش ها یتو خالق یاستفاده از قدرت نوآور 

 یشتیمع یتوضع یو ارتقا یاصالح وضع مال یکارکنان و تالش برا یبه مشکالت اقتصاد یتوجه واقع 

 ینب یرسم یردوستانه و روابط غ یطمح یجادا یار،اخت یضتفو ی،ماد یپاداش ها یاعطا یقمناسب کارکنان از طر یزشانگ 

 کارکنان.

فراهم گردد تا روابط  یگروه ینتعارض نقش و تعارض ب ی،رحم یب یری،به دور از سخت گ یطیگردد تا مح یم یشنهادپ

 .ضعف عملکرد نگردند یاضطراب و به طور کل یجان،کار مطلوب گردد تا افراد دچار استرس، ه یزیکیف

 :گردد یترعا یرشود تا عوامل ز یم پیشنهاد

 متناسب با کار یقاتانجام پژوهش و تحق 

 کم بودن کار یااز حجم بیش از اندازه  یحجم متناسب کارها و دور 

 یو علم یحصح یریتیسبک مد یریبه کار گ 

 انجام کار یبهبود روش ها 

 از اشتغال همزمان به چند شغل و داشتن شغل دوم و پرداخت اضافه کار به  یریاردن افراد در مشاغل متناسب و جلوگمگ

 .... قرص الحسنه و یصورت کامل، وام ها

 کاهش عدم امنیت شغلی و ترس از بیکار شدن 

 موارد زیر پیشنهاد می گردد: بر عملکرد کارکنان یشغل یاز عوامل استرس زا یکیبه عنوان  یعوامل خانوادگبا توجه به تاثیر 

 مطلوب و آداب  یروابط خانوادگ یجادکارکنان جهت ا یهجهت توج یبهداشت روان ی،آموزش یکارگاه ها یلتشک

 آنها یربرخورد و رفتار متقابل و تاث

 خانواده آنها در برابر استرس یکارکنان و اعضا یمقاوم ساز یبرا یکوتاه و مستند آموزش یها یلمف یهته 

 کارکنان یرفع مشکالت و روان درمان یبرا یراکز روان شناسبا دانشکده ها و م یتعامل و همکار 

 اوقات فراغت کارکنان و  یمتنظ یمناسب برا یزیکارکنان و برنامه ر یسالم برا یحاتو تفر یخوب کار یطشرا یجادا

 آنان. یبرا یدسازنده و مف یو سرگرم ی،تفریحیو گسترش امکانات ورزش یجادخانواده آنان و ا
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 یفرهنگساز می باشد،بر عملکرد کارکنان  یشغل یاز عوامل استرس زا یکیبه عنوان  یعوامل فرهنگبا توجه به اینکه نهایتًا نیز 

 .پیشنهاد می گردد جز سازمان ینو ارزش نهادن به کارمندان به عنوان مهمتر یحصح
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