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 بررسی ارتباط استرس شغلی باعملکردشغلی معلمان تربیت بدنی شهرقم

 اناری غامرضا

 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت ورزشی)مدیریت بازاریابی ورسانه ورزش(دانشگاه پیام نور

 دهچکی

 هدف از این تحقیق بررسی ارتباط  استرس شغلی باعملکردشغلی  معلمان تربیت بدنی شهر قم می باشد. هدف:

( نفر بودند  با توجه به فرمول کوکران و شارپ  معلمان تربیت =235Nجامعه آماری پژوهش حاضر شامل معلمان تربیت بدنی شهرقم )
 25اده انتخاب گردیدند. با توجه به توزیع درصدی نمونه آماری تحقیق حاضر، حدود ( نفر تعیین و به روش تصادفی سn= 152بدنی  )

 درصد مردان تشکیل داده بودند. 45درصد از کارکنان جامعه آماری را زنان و 

راد در بررسی بین عملکرد شغلی و استرس شغلی افراد مورد مطالعه بدست آمدفرضیه بین عملکرد شغلی و استرس شغلی اف یافته ها:
 مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد و با باا رفتن استرس شغلی میزان عملکرد شغلی افراد کاهش می یابد .

های  روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همیستگی بوده که به شکل پیمایشی انجام شد. بدین منظور از سه پرسشنامه ویژگی
تاهل، رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی(، پرسشنامه استرس شغلی اورلی و گیردانو جمعیت شناختی )شامل سن، جنسیت، وضعیت 

 سوال و پرسشنامه عملکردشغلی پاترسون استفاده گردیده است. 13شامل 

 به نظرمی رسدجهت بهبودعملکردشغلی ،بایستی درراستای کاهش استرس شغلی تاش نمود.نتیجه گیری:

 علمان تربیت بدنیاسترس شغلی،عملکردشغلی،مواژگان کلیدی:

 منابع:

(. عوامل تعدیل کننده رابطه میان فشارهای شغلی با رضایت شغلی و خستگی مفرط در مدیران وزارت راه و ترابری. پایان نامه کارشناسی 1343.دموری، داریوش. )1
 ارشد. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.   

غلی و ارتباط آن با اضطراب بین مدیران سازمانهای تربیت بدنی و برنامه و بودجه. رساله دکتری (. تحلیل عوامل تنیدگی ش1346.اسدی دستجردی، حسن. )2
 مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.

.Hellsten, L, Michelle, A, (4101), "Time management training program: an intervention aimed at increasing exercise 
participation and exercise" MA 097/14, P 0 94, ISBN: 1-404- 11 5-0. 

.Leary, M, Francis, J. (4101), "stress time management, and selected demographic factors of elementary school 
principals in Connecticut", DAL-H 5004, P9144. Order NO: AAC 574554 proquest – Dissertation abstracts. 
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