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دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران.

چکیده:
رتبهبندی عوامل
توجه به سرمایه انسانی؛ به عنوان مهمترین عنصر هر سازمانی ،هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و 
مؤثر بر استرس شغلی با تأکید بر مؤلفههای محیط سازمانی است ،که میتوانند این عوامل اثرات مخربی بر کارکنان
داشته باشد .روش تحقیق از نظر هدف ،کاربردی است ،از نظر فرایند انجام کار جزء تحقیقات توصیفی از نوع میدانی است.
همچنین از روش کتابخانهای نیز برای گردآوری اطالعات استفاده شده است .جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان و
متخصصین آشنا به موضوع بودند و حجم نمونه در بخش کیفی براساس روش استراوس کوربین و اشباع نظری تعیین
کمی از طریق پرسشنامه
شد که  20نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه تعیین گردید .گردآوری داده ها در بخش ّ
محقق ساخته انجام شد ،روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ  0/82مورد تأیید قرار گرفت .جامعه آماری در
این بخش شامل  600نفر از کارکنان است که با توجه به جدول مورگان تعداد  234نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و روش
کمی از آزمون های  Tو فریدمن

نمونهگیری نیز به صورت تصادفی میباشد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش ّ
استفاده شد و از نرم افزار  SPSSنسخه  25برای تحلیلهای آماری بهره گرفته شد .سبک مدیریت با میانگین رتبه (،)51/03
ساختار سازمانی ( ،)49/19تعارض کار-خانواده ( ،)45/62فرهنگ سازمانی ( ،)42/11ارتباطات درون سازمانی (،)38/76
ویژگیهای شخصیتی ( ،)32/05تحصیالت و تخصص ( ،)28/89رشد خودکارآمدی ( )20/17و انگیزش ( ،)18/56در رتبههای

یتوان بیان داشت که توجه به سبک مدیریت ،ساختار
اول تا نهم قرار گرفتند .طبق یافته های بهدست آمده از پژوهش ،م 
سازمانی و همچنین تعارض کار-خانواده جزء مهمترین عوامل مؤثر بر استرس شغلی محسوب میشوند که باید به آنها
توجه ویژه شود .طبق یافته های بهدست آمده از پژوهش ،میتوان بیان داشت که توجه به سبک مدیریت ،ساختار
سازمانی و همچنین تعارض کار-خانواده جزء مهمترین عوامل مؤثر بر استرس شغلی محسوب میشوند که باید به آنها
توجه ویژه شود.

واژگان کلیدی :استرس ،استرس شغلی ،محیط سازمانی ،دانشگاه آزاد اسالمی.
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Identifying and ranking the factors affecting job stress with emphasis on the components of the
organizational environment of Islamic Azad University
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Abstract:
Given the importance of the issue of attention to human capital; as the most important element of
any organization, the main purpose of this study is to identify and rank the factors affecting job stress by
emphasizing the components of the organizational environment, which can have destructive effects on
employees in the field of readiness and support. The research method is applied in terms of purpose, in terms
of the work process is a descriptive field research that has been done qualitatively. The library method has
also been used to collect information. The statistical population of experts in the field of readiness and
support were familiar with the subject and the sample size in the qualitative section was determined based on
the Strauss-Corbin method and theoretical saturation, in which 20 people were purposefully selected as the
sample. Data were collected in a quantitative part through a researcher-made questionnaire, its validity was
confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0.82. The statistical population
in this section includes 600 employees, which according to Morgan's table, 234 people were selected as the
sample and the sampling method is random. T-test and Friedman test were used to analyze the data in
quantitative part and SPSS software version 25 was used for statistical analysis. Management style with
average rank (51.3), organizational structure (49.19), work-family conflict (45.62), organizational culture (42.11),
intra-organizational communication (38.76), Personality traits (32.05), education and specialization (28.89),
self-efficacy growth (20.17) and motivation (18.56) were ranked first to ninth. According to the findings of the
study, it can be said that attention to management style, organizational structure and work-family conflict are
among the most important factors affecting job stress that should be considered. Be special. According to the
findings of the study, it can be said that attention to management style, organizational structure and workfamily conflict are among the most important factors affecting job stress that should be they pay special
attention.

Keywords: stress, job stress, organizational environment, Islamic Azad University.
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در یک سازمان و با استفاده مؤثر از افراد خود ،از

مقدمه
هر سازمانی برای پیشرفت و توسعه خود نیازمند

تخصص و نبوغ آنها برای دستیابی به اهداف

ریزیهای خرد و کالن است .جایگاه و

راهبرد و برنامه

مشخص ،مزیت رقابتی به دست میآورد ( & Kalitanyi,

نقش نیروی انسانی در این راهبردها ،از اهمیت

.)2021 ،Goldman

العادهای برخوردار میباشد (.)Sajedi, 2007


فوق

کارکنان هر سازمانی به مثابه سرمایهای برای سازمان

ضروری است که به مؤلفههایی همچون شرایط محیط

هستند و از مهمترین داراییهای هر سازمانی محسوب

کاری ،رضایت شغلی ،استرس شغلی ،فضای کلی

میشوند ،و هر سازمانی برای دستیابی به اهداف خود


زندگی ،وابستگی اجتماعی و توسعه قابلیتهای

به کارکنانی نیازمند است که آن سازمان را در پیشبرد

انسانی توجه شود ( Savizi, Mohammadi Moghadam

اهدافش یاری رساند ،بنابراین توجه به روحیه کارکنان

 .)& Nouri, 2017بهطور طبيعي جريان رشد و توسعه

در کنار توجه به محیط فیزیکی سازمانی از ضروریاتی

سازمانها ،هميشه در دو بعد مقياسهاي كمي و

است که هر سازمانی باید به آن واقف باشد و از آن

عبارتي،

غافل نگردد .کارکنانی که در محیطهای با آرامش و دور

سرمايهگذاري سازمان هم ميبايد بر سرمايههاي فني


از استرسهای غیرقابل تحمل فعالیت میکنند ،یقیناً

و تكنولوژيكي مؤثر باشد و هم آن كه از توجه به

عملکر بهتری را نسبت به افرادی دارند که محیط

سرمايههاي اجتماعي سازماني ،فرهنگ سازماني و

انیشان مملو از عوامل استرسزا میباشد .هر
سازم 

منابع انساني دريغ ندارد ( Shamoradi, Mohajeran,

زمانی که بعد انسانی سازمان به فراموشی سپرده شود

 .) Hoseinpour Ashnaabad & Moazzami, 2022اخیراً،

و یا آنکه از اهمیت آن غفلت شود ،سازمان شاهد

در نظامهای پویا و محیط رقابتی ،سازمانها در

نارضایتیها ،غیبت ،تأخیر ،کارشکنی ،نافرمانی ،کیفیت


جستجوی فرصتهای جدیدی برای دستیابی به مزیت

پایین ،عملکرد ضعیف ،بهرهوری پایین ،عدم تعهد ،افول

رقابتی به منظور حفظ پایداری در بازار را آغاز کردهاند

انگیزه در کاکنانی خواهد شد که موفقیت و عدم

(2017 Al-Bilbiese, & Al-Nomimi؛ Alshurideh, Al

موفقیت یک سازمان را تضمین میکنند .با توجه به

 .)2019 ، Kurdi, & Salloumدانشمندان مدتهاست که

اهمیت این مسئله هدف اصلی پژوهش حاضر

مفاهیم نظری و عملی سرمایه انسانی را به رسمیت

رتبهبندی عوامل مؤثر بر استرس شغلی با

شناسایی و

شناختهاند .همانطور که سازمانها محصوالت و


تأکید بر مؤلفههای محیط سازمانی است ،و در این

خدمات خود را با ایجاد ارزش منحصربهفرد برای

راستا اهداف خرد پژوهش بدین شرح میباشد-1 :

مشتریان متمایز میکنند ،برای کارکنان خود نیز ارزش

شناسایی عوامل مؤثر بر استرس شغلی با تأکید بر

منحصربهفردی ایجاد میکنند و این کار را از طریق ارائه


رتبهبندی عوامل مؤثر

مؤلفههای محیط سازمانی-2 .


مشوقها ،مزایا ،خدمات مالی و  ...برای کارکنان خود


بر استرس شغلی با تأکید بر مؤلفههای محیط

ازمانها کمک

انجام میدهند و با این اقدامات به س

سازمانی.

میشود تا مزایای رقابتی خود را نسبت به رقبای خود


عملکر کارکنان هر سازمانی تحت تأثیر عوامل متعددی

مدنظر داشته باشند (،Kryscynski, & Campbell

قرار میگیرد ،از جمله استرس ( & Chathuranga

 .)2021نیروی انسانی به عنوان یکی از منابع مهم هر

Ouellette, Frazier, Shernoff, .)2021 ،Wijesooriya

سازمان نقشی کلیدی در موفقیت و یا عدم موفقیت

،)2018( Cappella, Mehta, Maríñez-Lora, & Atkins

یک سازمان دارد که باید در جهت مدیریت صحیح آنها

استرس را به عنوان یک تجربه احساسی منفی در یک

همت گماشت ،این یک فلسفه مدیریت افراد است ،بر

محیط خاص ،همراه با احساس اضطراب ،سرخوردگی،

اساس این باور که ،سرمایههای انسانی از اهمیت

خشم و تنش تعریف میکنند .استرس شغلی به

منحصربهفردی برخوردار هستند .برای موفقیت پایدار


عنوان یک عامل خطرناک و شایع در بین کارکنان

نسخههاي

كيفي

انجام

ميشود.

به
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کمیت و کیفیت

سازمانها میباشد که میتواند بر روی ّ

از مهمترین عوامل محیطی اثرگذار بر سازمان هستند

خدمات اثرگذار باشد و از آن بکاهد ( Biganeh,

( .)2020 ،Daftمحیط سازمانی مجموعه عوامل

 ،)Ashtarinezhad, Behzadipour, 2021و تأثیر این

پیرامونی یک سازمان است .این عوامل ممکن است

عامل را میتوان در پژوهشهای گوناگونی مشاهده

دسترسی سازمان به منابع را مختل یا تسهیل کنند ،به

نمود (2021 ،Li, Zhang, Li, & Lu؛ Hayajneh, Suifan,

این معنی که آنها هم میتوانند فرصت ارائه دهند و

،Obeidat, Abuhashesh, Alshurideh, & Masa’deh

هم تهدید کنند .عالوه بر این ،اگرچه این منابع برای

2021؛ ،Wu, Ren, Wang, He, Xiong, Ma, & Zhang

سازمان ارزشمند هستند ،اما کمیاب نیز هستند

2021؛ .)2021 ،Jia, He, Zhang, Li, He, & Zhang

(.)2017 ، Riggio

استرس شغلی دارای اثرات مهم و تأثیرات غیرمستقیم

عملکردهای یک سازمان تحت تأثیر هر دو نوع محیط

قابل توجهی است ( .)2021 ،Xu & Yangبه گفته Lu

قرار میگیرد :محیط داخلی/محیط خرد /و محیط

( ،)2017استرس شغلی بر عوامل رضایت شغلی تأثیر

خارجی/محیط کالن .بنابراین ،مدیران باید به تجزیه و

میگذارد از سویی دیگر استرس شغلی باعث نارضایتی


تحلی ل عمیق عناصر محیط بپردازند تا بتوانند در خود

شغلی میشود و تأثیر عمده ای بر بهرهوری کارکنان

درک درستی از شرایط داخلی و خارجی سازمان ایجاد

دارد (.)2003 ، Brewer

کنند .بر اساس درک آنها ،آنها بهتر میتوانند اهداف

استرسهای شغلی بر روابط بین فردی روابط در محل


مورد نیاز برای سازمان خود را تعیین کرده و

کار ،مانند درگیری با سرپرستان ،همکاران ،زیردستان یا

استراتژیهای مناسبی را برای دستیابی به آن اهداف


سیاستهای سازمانی تأثیر میگذارد ( Hoboubi,


تدوین کنند .محیط داخلی به طور کلی شامل عناصری

،Choobineh, Ghanavati, Keshavarzi, & Hosseini

است که در داخل یا درون سازمان وجود داردDi Fabio, .

 .)2017کارکنان روزانه از عوامل استرسزای شغلی رنج

 ،)1918( & Rosenدر پژوهش خود مطرح میکنند که،

میبرند (،Detienne, Agle, Phillips, & Ingerson


انتظار میرود که محیطهای پیچیدهتر و نامشخص با

 ،)2012استرس شغلی ناشی از فعل و انفعاالت فردی

منابع کمیاب ،تأثیر مضر بر سالمت و رفاه کارکنان

و محیطی است و میتواند دلیلی بر وجود تنش باشد

داشته باشد .محیط سازمانی را مجموعه تمام

( ،)2016 ،Queriبنابراین استرس میتواند منجربه

ؤلفههای فیزیکی و اجتماعی که مستقیماً در تمامی

م

خستگی کارکنانشود (،Castillo, Fernandez, & Sallan

گیریهای افراد سازمان لحاظ

رفتارها و تصمیم

 .)2018به گفته Haque, Karim, Muqtadir, & Anam

میشود ،معرفی میکنند .عوامل محیطی خارجی


( ،)2012استرس شغلی رضایت کارکنان را در مواردی

شامل آن دسته از عواملی است که از نظر طبیعت

مانند کارهای معمول ،محیط فیزیکی کاهش میدهد.

مشترک هستند و عموماً بر همه سازمانها تأثیر

مطالعات بر روی سرمایه انسانی ،که تا به امروز انجام

میگذارند .محیط کلی شامل تمام چارچوبهای


شده است ،به وضوح اهمیت آن را برای سازمانها

سیاسی ،حقوقی ،اقتصادی و اجتماعی فرهنگی است

آشکار کرده است ( .)2021 ،Mignenanتعامل میان

که سازمان در آن فعالیت میکند (،Samuel, & Sibindi

سازمانها و محیط آنها بهطور گستردهای مورد تأیید


 .)2019باتوجه به ناآرامی محیط و رقابت در سازمان،

میباشد ،و بحث اصلی این است که محیط بر سازمان


مدیران ،فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار

تأثیر میگذارد ( .)2021 ،De Carvalhoمحیط سازمان

ندارند و باید بیشتر زمان و توان خود را صرف شناسایی

عبارت است از تمام عواملی که بر تمام یا بخشی از

محیط سازمان کنند و سایر وظایف عادی را به کارکنان

(سیسی و ماسینی،

سازمان ،اثرات بالقوه میگذارند

واگذار کنند؛ بنابراین ،مهم ترین مزیت رقابتی در

 ،)2019و از سویی دیگر سازمانها تا حدودی بر عوامل

سازمان ها ،کارکنان برانگیخته ،وظیفه شناس ،متعهد

محیطی تأثیر میگذارند ،اگرچه این تأثیر اغلب محدود

و متعلق به سازمان است ( .)2017 ،Jalilanاز آنجایی که

است و تأثیر آن همیشه فوری نیست ( & Oancea,

پژوهش حاضر درصدد بررسی استرس شغلی کارکنان

 .)2020 ،Kamauهمچنین صنعت ،دولت ،مشتری،

میباشد ،پژوهشگران تنها به بررسی عوامل محیط


عرضهکنندگان کاال ،مؤسسات مالی و دیگر سازمانها


درونی سازمانی اکتفا نمودهاند و از میان آنها به دلیل
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آنکه عوامل بسیاری میتواند بر استرس شغلی


 .)2013سازمانها دارای انواع مختلفی از ساختار

تأثیرگذار باشد ،عوامل سازمانی و عوامل فردی مورد

هستند که بر حسب نیاز و با توجه به شرایط آن

بررسی قرار گرفته است.

سازمان بهکار میرود .ساختار مکانیکی سازمان به

عوامل سازمانی در ادبیات پژوهشی موارد مختلفی

وسیله ویژگیهایی نظیر پیچیدگی ،رسمیت زیاد،

هستند که در این پژوهش به فرهنگ سازمانی ،ساختار

تمرکززدایی و رفتارهای برنامهریزی شده در قالب
شناخته

میشود

سازمانی مکانیکی ،سبک مدیریت استبدادی ،ارتباطات

مقررات

درون سازمانیبه عنوان عوامل مهم و اثرگذار بر

سازمانها

سبک مدیریت:

.)Wilkinson, & Huberman

استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفته است .فرهنگ

زمانی میتوانند در انجام رسالت و رسیدن به اهداف

سازمانی :هر سازمانی با توجه به خصوصیات و اصول

خود موفق شوند که از رهبری توانمند و کارآمد برخوردار

سازمانیاش فرهنگ خاص خود را دارد (،Furtasan Ali


باشند ( .)Shamoradi, Moazzami, 2017مدیریت قادر

ویژگیهای یک

 .)2020فرهنگ سازمانی نشاندهنده

است موجب همافزایی اعضای درون سازمان شده و از

سازمان است که روابط کاری روزمره کارکنان را هدایت

سویی دیگر نیز ،میتواند تنشهایی که میان اعضای

آنها در مورد نحوه رفتار و ارتباط درون سازمان و
و 

سازمان اتفاق میافتد و موجب مختل شدن روابط بین

سلسلهمراتب شرکت راهنمایی

همچنین نحوه ایجاد

فردی میشود را از میان بردارد ( & Van Knippenberg,

میکند ( .)2003 ،Ribière, & Sitarاز این دیدگاه ،فرهنگ


 .)2021 ،Van Ginkelمدیران نقشی اساسی در

ویژگیهای

مهمترین ویژگیهای یک سازمان با

یکی از

هماهنگی تالشهای افرادی دارند كه غالباً به دنبال

متنی است که میتوانند هر دو حامی باشند و اثرات

مرتفع ساختن منافع شخصی خود هستند ،و درصدد

فعالیتهای سازمان،

بازدارنده در تمام زمینهها و

آن هستند که افراد را متقاعد سازند تا مطابق میل

میباشد

شامل پاسخگویی به تغییرات محیطی

آنها عمل کنند ،و تالشهای افراد را به سمت به دست


( .)Ghasemi, Ghazanfari, Yadollahi, 2021فرهنگ

آوردن هدفهای سازمانی هدایت میکنند و از آن
میشوند

( Ch,

Loch

Mihm,

استحکام سیستم اجتماعی را بیشتر میکند و باعث

بهرهمند


بهبود شناخت افراد میشود و رفتار آنها را شکل

اهرمهای قدرتمندی هستند که میتوانند انتخابهایی


میدهد و در بهکارگیری تواناییهای اعضای سازمان


یتواند
استراتژیک انجام دهند که آن هم به نوبه خود م 

قابل انکار نیست (نصیری و لبادی .)1397 ،ساختار

پیامدهای واقعی و پایدار بر عملکرد سیستمهای

راههایی است که
سازمانی :ساختار سازمان مجموعه 

گوناگون به جای بگذارد (،Abrams, Lalot, & Hogg

وظیفههاي شناخته

فعالیتهاي سازمان به

طی آن

 .)2021مدیران میتواند از راه دور و نزدیک فعالیت خود

شده تقسیم و میان این وظیفهها هماهنگی ایجاد

را انجام دهد .مدیریت چه از طريق رسانههاي اجتماعي،

میشود ( Mihm, Loch, Wilkinson, Huberman,


كه يك ابزار مهم اطالع رساني در محيط فعلي است و

.)2010ساختار سازمانی نشان دهنده سطوحی است

يا مستقيماً (،Antonakis, D’adda, Weber, Zehnder

که در سلسله مراتب اداري وجود دارد و نیز حیطه

 .)2021با توجه به ترکیب نیروی انسانی در هر سازمان،

کنترل مدیران یا سرپرستان را مشخص می نماید

سبک مدیران آن میتواند نقش مهمی در توانمندسازی

( .)Shoghi, Aghajani, 2013ساختار سازمانی الگوهای

کارکنان داشته باشد .در این سبک ،رهبر به زیردستان

تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است

خود اعتماد کمی دارد و روابط رهبر و پیرو مبتنی بر

هطور رسمی
و نظامی رسمی است زیرا مدیران عالی ب 

ترس و ارعاب است ،همچنین در این سبک از مدیریت

آن را پدید میآورند .ساختار سازمانی از عواملی چون

کار گروهی تشویق نمیشود ،روحیه افراد ضعیف و

محیط ،فناوری ،اندازه و استراتژی سازمان و نحوه توزیع

بازده کارکنان نیز پایین است ( Ghareh & Hesami,

قدرت کنترل در آن قرار دارد ( Shirzad, Banisi & Mirza,

 .)2016ارتباطات درون سازمانی :ارتباطات سازمانی به

(،Antonakis

.)2021

مدیران
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میشود که در راستاي اهداف سازمانی
ارتباطاتی اطالق 

زیربنای نظام رفتاری افراد را تشكیل ميدهند ،پرداختن

میگیرد و معموال به
یا روابط بین فردي کارکنان شکل 

جنبههای خاصي از عملكرد افراد

به این مقوله ميتواند

و

را در زمینههای مختلف روشن سازد (.)Karimi, 2005

صحبتهای معمول میان کارکنان برزو مییابد .از


خودکارآمدی :خودکارآمدی ،توانایی مقابله فرد در

منظر دیگر ،ارتباطات سازمانی به کانالهاي ارتباطی

موقعیت های خاص است و الگوهای فکری ،رفتاری و

اطالق می شود که فرستند و گیرند پیام ،هر دو در یک

هیجانی را در سطوح مختلف تجربه انسانی تحت تأثیر

سازمان هستند و معموال با هدف تقریب نظرات

میدهد (اثرزاده ،بجانی و ملکینیا .)1390 ،افرادی
قرار 

میآید ( & Kotter

کارکنان و مدیران به وجود

که خودکارآمدی باالیی دارند ،انتظار کسب نتایج

 .)Schilesinger, 1979ارتباطات درون سازمانی به آن

آنها باالتر است و بر این باورند که
مناسب نیز در 

میشود که درون

بخش از ارتباطات سازمانی اطالق

قادرند به صورت اثربخش با رویدادهای خاص و شرایط

یک سازمان و بین همکاران با یکدیگر یا با رؤساي بخش

بحرانی در سازمان کار کنند .همچنین این افراد مسائل

میگیرد و در صدد است تا هماهنگی میان

شکل

میپندارند نه تهدید و فعاالنه به
محیط کاری را ،چالش 

اعضاي سازمان را به منظور انجام بهتر وظایف ،ارتقا

موقعیتهای جدید

دنبال ایجاد فرصت و یا خلق

بخشد (.)2003 ،Gibson, & Vermeulen

هستند ( .)2009 ،Liawانگیزش :منظور انگیزه کارکنان

منظور

تفهیم

دستورات،

انتقال

اطالعات

عوامل فردی؛ این عوامل مشخصههای مرتبط با

براي

پذیرش کارکنان است ( Movahedi, Ahmadvand,

موففقیتآمیز کاري که کارکنان در دست دارند و در


 .)Alyari & Namjouian, 2015بر اساس ادبیات نظری

ارزیابی تمایل افرد باید به خاطر داشت که همه افراد

عوامل مختلفی وجود دارند که میتوانند به عنوان

براي انجام دادن همه کارها تمایل یکسانی ندارند.

عوامل فردی تأثیرگذار باشند که در این پژوهش بهطور

کارکنان بیشترین تمایل به کارهایی دارند که به طور

مختصر به برخی از آنها اشاره میشود .تعارض کار-

آنها
موفقیتآمیزاز عهده آن برآیند و کار براي 


خانواد :امروزه اکثر متخصصان رفتار سازمانی اعتقاد

انگیزشی باشد یا آرامش روانی داشته باشد ( Rezaeian,

دارند که اثرات کار زیاد و عدم تعادل مناسب بین کار و

 .)2020در پژوهش شهبازیان خونیق ،مصرآبادی و

زندگی خانوادگی و اثر نامطلوب آن بر کیفیت زندگی،

افتخاریفر ( ،)1396مشاهده میشود که بين انگيزش


مجموعه عواملی را ب هوجود می آورد که به صورت

شغلي و فرسودگي شغلي رابطه منفي معناداري

متقابل و یا چندگانه یکدیگر را تشدید می کنند و در

میشود.
مشاهده 

نتیجه شرایط زندگی و سالمت انسان ها ،خانوادهها و

در این بخش از پژوهش ،پژوهشگران تالش کردهاند به

جوامع را در معرض خطر جدی قرار می دهند ،به گون

ترتیب عواملی که پیش از این به آنها اشاره شده

های که عدم تعادل بین کار و زندگی ،یکی از بزرگ ترین

است ،پیشینه را معرفی نمایند.

چالش های قرن بیست ویکم شناخته شده است

 )2019( Joseph, & Kiberaدر پژوهش خود به این

(  .)Nasiripour, Pour Motahari, 2014تحصیالت و

نتیجه دست یافتند که فرهنگ سازمانی بر عملکرد

تخصص :شاخصهاي تحصیالت و تخصص شامل

کارکنان مورد مطالعه تاثیر معناداری داشته است .در

تخصص و صالحیت کافی در زمینه شغل مورد تصدي،

مطالعات  ،)2014( Kian Mehr, Abbasiمشاهده شد

مهارتهاي کافی در زمینه شغل مورد تصدي،

داشتن

که بین فرهنگ سازمانی و استرس شغلی با رضایت

آموزشهاي الزم

تجربه کاري ،سابقه خدمت و ارائه

شغلی رابطه معنی داری وجود دارد .همچنین نتایج

میباشد ( .)Rezaeian, 2020ویژگیهای شخصیتی:


پژوهش Mahdipour

( ،)2020حاکی از ارتباط بین

خصیت مجموعهای از صفات هیجاني و رفتاری است

ههای فرهنگ سازمانی با بهر وری و وجود رابطه
مؤلف 

که فرد را در زندگي روزمره اش احاطه و همراهي مري

بین استرس شغلی با بهره وری کارکنان استFeghhi .

کنرد .توجه به ابعاد شخصریت افرراد در سرازمان از

 ،)2008( Farahmandدر یافتههای خود نشان داده

مقوله هایي است که ميتواند سازمانها را در رسریدن

است که از دیدگاه مدیران ،ساختار سازمانی نامناسب

بره بهرره وری یاری کند .ازآنجایي که ایرن ویژگري ها

به عنوان مهمترین عامل تنشزای سازمانی محسوب
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انجام

کار

مربوط

است،

انگیزه

اتمام

مجله علمی رهبری آموزشی کاربردی ،سال سوم ،شمار ٔه  ،1بهار 46-31 ،1401
ٔ
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میشود و سایر عوامل در ردههای بعدی قرار میگیرند.


به عنوان زمینههای شکلگیری تعارض کار-خانواده

Chahardoli, Moetamedzadeh, Hamidi & Hamidi

شناخته شده است .نتایج مطالعات & Bhargava,

( )2015با پژوهش خود نشان دادند که تغییر ساختار به

 ،)2014( Anbazhaganحاکی از آن است که عملکرد

سمت ساختارهای ارگانیک و توجه بیشتر به عوامل

ارائه شده توسط کارکنان به دلیل مدارک تحصیلی آنها

استرسزای روانی-اجتماعی در محیط کار میتواند در

متفاوت است .به عبارتی کارکنان با تحصیالت عالی

بازدهی و بهرهوری سازمان نقش مؤثری ایفا نماید.

بهتر از کارکنانی هستند که فقط تحصیالت متوسطه را

یافتههای پژوهش Shafiezadeh, Jafar & Karami


یافتههای

گذراندهاند.


( ،)2017نشان میدهد که بین سبک مدیریت مستبدانه

 ،)2016( Hauckپیوند قوی بین تحصیالت و بهرهوری

با استرس شغلی کارکنان رابطه معنادار و مستقیمی

در سطح سازمانها را تأیید میکند .طبق بررسیهای

وجود دارد که با افزایش مدیریت مستبدانه استرس

انجام شده در پژوهش

& Jafarpur, Karami

شغلی کارکنان افزایش مییابد .همچنین نتیجه

 ،)2012( Asadzadehبلوغ شغلي و شخصیت توانایي

مشابه این پژوهش را میتوان در پژوهش Agha

پیش بیني رفتار شهروندی سازمانی را دارندTasabian, .

 ،)2011( mohammadi & Rastegarیافت .قره و

 ،)2017( Asadi Gandomani & Bagheriدر پژوهش

حسامی ( ،)1395با پژوهش خود نشان دادهاند که بین

لفههاي ويژگيهاي
خود نشان دادند که از ميان مؤ 

& Michael, Butt,

Jones,

سبک مدیریتی وظیفهمدار و استرس شغلی رابطه

شخصيتي،

مثبت و معناداری وجود دارد و سبک مدیریتی مدیران،

روانرنجورخويي ،داراي همبستگي معنادار با استرس


بینیکننده قوی برای استرس شغلی و پیشرفت


پیش

شغلي بودند،)2021( Zahoor, Abdullah, & Zakaria .

شغلی کارکنان است،)2014( Ahmadi & Bazrafshan .

در یافتههای خود مطرح میکنند که بانکها باید قبل

اشاره میکنند که سبک مدیریتی ضابطهمدار با

از جذب و انتخاب کارکنان برای پستهای پرهیجان،

استرس شغلی رابطه مستقیم وجود دارد .کاظمی،

تستهای شخصیتی را انجام دهند .همچنین در


جاویدی و آرام ( ،)1389نشان دادند که ارتباطات درون

پژوهشی که ،)2012( Jafari, Amiri Majd & Esfandiari

سازمانی منجر به ايجاد صميميت ،حمايت اجتماعي،

انجام دادند ،با بررسی یافتههای پژوهش مشخص

همكاري و درنتيجه كاهش استرس شغلي میشود.

میشود که ويژگي شخصيتي رواننژندي پرستاران با


همچنین ،)2007( Azad Marzabadi & Tarkhorani

استرس شغلي رابطه معنادار دارد.)2011( Asarzadeh .

بيان داشتند سطح باالي استرس شغلي با ميزان اندك

در پژوهش خود به این نتیجه دست پیدا کردند که

حمايت اجتماعي رابطه دارد .در یافتههای تحقیقات

خودکارآمدی از طریق افزایش انگیزش ،تمرکز بر

 ،)2010( Arizi Samani & Zakerfardمشاهده میشود

وظیفه ،تالش برای کاهش نگرانی و تفکر منفی به

که عدم تعادل بین کار و خانواده باعث بروز پیامدهای

میکند .یافتههای

عملکرد شغلی کارکنان کمک

منفی فردی مانند اضطراب و افسردگی و پیامد

بهدست آمده از پژوهش ،)2017( Hoseini & Soltani


سازمانی مانند افزایش غیبت و ترک کار ،کاهش تعهد

حاکی از آن است که بين انگيزش شغلي و فشار شغلي

سازمانی و در نهایت رکود بهره وری سازمانی می شود.

رابطه منفي وجود دارد .همچنین در پژوهشی دیگر

 ،)2017( Jalilianدر پژوهش خود اشاره میکند که سه

مشاهده شده است ،انگیزش شغلی نقش مهمی در

نقشهایی با انتظارات

عامل فشار زمانی برای پذیرش

پیشبینی فشار روانی شغلی دارد ( Farazi, Khamesan


متفاوت ،بروز رفتارهای غیرهمسو برای یک نقش و

.)&Shahabi Zadeh, 2018

تنها

دو

مؤلفه

برونگرايي

و

میشود،
ایجاد استرسی که موجب تنش جسمی روانی 
جدول ( :)1مدل تحلیلی پژوهش

ردیف

پژوهشگر (سال)

عنوان پژوهش

خالصه پژوهش

عامل شناسایی شده و اثرگذار بر
استرش شغلی
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1

جوزف و کیبره ()2019

2

کیان مهر و عباسی ()2014

3

مهدیپور ()1399

4

فقهی فرهمند ()1388

5

چهاردولی و همکاران ()1394

فرهنگ و عملکرد سازمانی :شواهدی

فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه

از موسسات مالی خرد در کنیا

تأثیر معناداری داشته است.

رابطه فرهنگ سازمانی و استرس
شغلی با رضایت شغلی کارمندان
بانک
تاثیر فرهنگ سازمانی و استرس
شغلی بر بهره وری کارکنان دانشگاه

شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

مدیریت استرس مدیریان و کارکنان
سازمان

و رضایت شغلی کارکنان بانک

در محیط کار میتواند در بازدهی و بهرهوری

شفیعزاده ،جعفری و کرمی


رابطه سبکهای مدیریت با استرس

()1396

شغلی کارکنان پلیس آگاهی مشهد

7

آقامحمدی و رستگار ()1390

8

قره و حسامی ()1395

9

کاظمی و همکاران ()1389

ملت)

ساختار سازمانی

سازمان نقش مؤثری ایفا نماید.

کارکنان افزایش مییابد.

الکترونیکی (مطالعه موردی :بانک

ساختار سازمانی

تغییر ساختار به سمت ساختارهای ارگانیک و
توجه بیشتر به عوامل استرسزای روانی-اجتماعی

با افزایش مدیریت مستبدانه استرس شغلی

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانداری

فرهنگ سازمانی

شغلی با بهره وری کارکنان است.

میشود.
تنشزای سازمانی محسوب 

عامل

روانی -اجتماعی کار ،ساختار سازمانی

فرهنگ سازمانی

نتایج حاکی از ارتباط بین مؤلفههای فرهنگ
سازمانی با بهر وری و وجود رابطه بین استرس

ساختار سازمانی نامناسب به عنوان مهمترین

بررسی ارتباط عوامل استرسزای

6

بین فرهنگ سازمانی و استرس شغلی با رضایت

فرهنگ سازمانی

بین سبک مدیریت مستبدانه با استرس شغلی
کارکنان رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

سبک مدیریت

سبک مدیریت

ارتباط سبکهای مدیریتی مدیران با
استرس شغلی و انگیزه پیشرفت

بینیکننده قوی برای

سبک مدیریتی مدیران ،پیش

شغلی در کارکنان وزارت ورزش و

استرس شغلی و پیشرفت شغلی کارکنان است.

سبک مدیریت

جوانان

10

تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر
استرس شغلي کارشناسان

ارتباطات درون سازمانی منجر به ايجاد
صميميت ،حمايت اجتماعي ،همكاري و در نتيجه

ارتباطات درون سازمانی

كاهش استرس شغلي میشود.

آزاد مرزآبادي و طرخوراني

بررسي ارتباط بين استرس هاي

سطح باالي استرس شغلي با ميزان اندك حمايت

()1386

شغلي و رضايتمندي شغلي كاركنان

اجتماعي رابطه دارد.

ارتباطات درون سازمانی

نقشهایی با

سه عامل فشار زمانی برای پذیرش
انتظارات متفاوت ،بروز رفتارهای غیرهمسو برای
11

جلیلیان ()1396

بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی

یک نقش و ایجاد استرسی که موجب تنش

بر تعلق سازمانی کارکنان

میشود ،به عنوان زمینههای
جسمی روانی 

تعارض کار-خانواده

شکلگیری تعارض کار-خانواده شناخته شده

است.

12

عریضی سامانی و ذاکرفرد
()1389

13

بارگاوا و آنبازاگان ()2014

14

جونز و همکاران ()2016

15

نساییان و همکاران ()1396

16

ظهور و همکاران ()2021

17

جعفری ()1391

18

اثرزاده و همکاران ()1390

19

شهبازیان خونیق ()1396

رابطه تعارض کار خانواده با رفتارهای
مدنی سازمانی با توجه به نقش
تعدیلی عدالت رویهای

عدم تعادل بین کار و خانواده باعث بروز
پیامدهای منفی فردی مانند اضطراب میشود.

تحصیالت و تجربه کاری بر عملکرد

عملکرد ارائه شده توسط کارکنان به دلیل مدارک

تأثیر میگذارد

تحصیلی آنها متفاوت است.

تعارض کار-خانواده

تحصیالت و تخصص

درک ماماهای تانزانیایی از نقش
آنها برای
فهای و پیامدهای 
حر 

پیوند قوی بین تحصیالت و بهرهوری در سطح

آموزش مداوم در جهت توسعه

سازمانها وجود دارد.


تحصیالت و تخصص

حرفهای

رابطه استرس شغلي با ويژگيهاي

مؤلفه برونگرايي و روانرنجورخويي ،داراي

شخصيتي و تجارب معنوي پرستاران

همبستگي معنادار با استرس شغلي هستند.

نقش شیوههای کاری با عملکرد باال،
تعارض کار و خانواده ،استرس شغلی
و شخصیت در تأثیر بر تعادل زندگی
کاری
رابطه ويژگيهاي شخصيتي و
مقابلهاي با استرس

سبکهاي

شغلي در پرستاران

تستهای شخصیتی را در

پستهای پرهیجان،


ويژگي شخصيتي رواننژندي پرستاران با استرس
شغلي رابطه معنادار دارد.

بررسی خودکارآمدی نیروی انسانی در
سازمان ها و ارائۀ الگوی مفهومی
برای سنجش آن

میکند.
عملکرد شغلی کارکنان کمک 

شغلي در پيش بيني فرسودگي

ویژگیهای شخصیتی


انجام دهند.

خودکارآمدی از طریق افزایش انگیزش ،تمرکز بر

شغلي کارکنان بيمارستان شهر اهر
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بانکها باید قبل از جذب و انتخاب کارکنان برای


وظیفه ،تالش برای کاهش نگرانی و تفکر منفی به

نقش انگيزش شغلي و اهمال کاري

ویژگیهای شخصیتی


بين انگيزش شغلي و فرسودگي شغلي رابطه
منفي معناداري مشاهده میشود.

ویژگیهای شخصیتی


خودکارآمدی

انگيزش
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20

حسینی و سلطانی ()1396

21

فرازی و همکاران ()1397

بررسي رابطه کار تيمي با استرس

بين انگيزش شغلي و فشار شغلي رابطه منفي

شغلي و انگيزش شغلي پرستاران

وجود دارد.

انگیزش شغلی با فشار روانی شغلی

انگیزش شغلی نقش مهمی در پیشبینی فشار

در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

روانی شغلی دارد.

انگيزش

رابطه بین نیازهای خانوادگی و
انگيزش

شهر بیرجند

پس از انجام بررسیها و مطالعات گوناگون در میان،
بسیاری از پژوهشهای انجام شده توسط پژوهشگران
مختلف (داخلی و خارجی) ،مشخص شد که مسئله
استرس شغلی آن چیزی است که مورد توجه بسیاری

روش تحقیق

از پژوهشگران و سازمانهای مختلف میباشد .هر یک

پژوهشهای کاربردی

پژوهش حاضر از نظر هدف جزء

از پژوهشها فقط به یک عامل خاص و یا عوامل فردی

پژوهشهای

است و از نظر فرایند انجام کار جزء

یا عوامل سازرمانی پرداختهاند ،اما پژوهشی یافت نشد

توصیفی از نوع میدانی است؛ به این دلیل که ،چون

که همزمان بر عوامل سازمانی و عوامل فردی تمرکز

پژوهش از نوع اکتشافی است از روش میدانی استفاده

کرده باشد لذا پژوهشگران تالش کردهاند بتوانند عوامل

شده است و هدف از انجام این پژوهش ،شناسایی و

را شناسایی و رتبهبندی نمایند و نتایج بهدست آمده را

رتبهبندی عوامل مؤثر بر استرس شغلی است که


در اختیار سازمان مدنظر قرار داده و آنها را از اهمیت

میتواند بر روی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی (شهر


این عوامل آگاه و مطلع سازند.

تهران) داشته باشد .همچنین در این پژوهش از روش
کتابخانهای نیز جهت گردآوری اطالعات بهره گرفته

شده است .جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش
خبرگان و متخصصین آشنا به موضوع بودند که با
توجه به محدود بودن آن ها و خبره محور بودن
روش 20 ،نفر به صورت هدفمند در دسترس حاضر به
همکاری در تحقیق شدند که به عنوان حجم نمونه بر
اساس روش استراوس کوربین و اشباع نظری تعیین

فرهنگ سازمانی

دادهها از پرسشنامه محقق

گردیدند .جهت گردآوری
ساختار سازمانی

ساخته جهت رتبهبندی عوامل استفاده شد .این

عوامل سازمانی

یهای
پرسشنامه شامل راهکارهایی است که طی بررس 

سبک مدیریت

انجام شده در تحقیقات قبلی ،ادبیات پژوهش و از
ارتباطات درون
سازمانی

تعارض کار-خانواده

ویژگیهای شخصیتی

استرس

بهدست آمده است که با طیف
طریق نظرات خبرگان 

شغلی شغلی

نقطهای (کامالً موافقم=  ،5موافقم=  ،4نظری

لیکرت 5
ندارم=  ،3مخالفم= 2و کامالً مخالفم=  )1امتیازدهی

عوامل فردی

شد ،همچنین خاطر نشان میشود که به افراد
مشارکتکننده در تکمیل پرسشنامهها این اطمینان


خودکارآمدی

داده شده است که پس از گردآوری اطالعات الزم،
اطالعات شخصی آنها نزد پژوهشگران محفوظ خواهد

تحصیالت و تخصص

ماند .روایی این پرسشنامه توسط خبرگان و پایایی آن
انگیزش

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش

نرمافزار 0/82 ،SPSS

توسط آلفای کرونباخ و با
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به دست آمد و مورد تأیید قرار گرفت و پس از آن
پرسشنامه میان نمونه توزیع گردید .الزم به ذکر است
تعداد جامعه آماری پژوهش مذکور  600نفر است که

در این بخش به بررسی یافتههای توصیفی عوامل
پرداخته شد که نتایج یه شرح جدول ( )3نشان داده
شده است.

شامل تمامی کارکنان در تمام سطوح میباشد که
تعیین حجم نمونه مناسب با توجه به جدول مورگان

جدول ( :)3آمار توصیفی عوامل مؤثر بر استرس شغلی
ردیف

شاخصها


میانگین

انحراف معیار

1

فرهنگ سازمانی

4/88

0/567

2

ساختار سازمانی مکانیکی

4/24

0/436

 234نفر انتخاب شد و روش نمونهگیری نیز به روش
کمی پژوهش
تصادفی میباشد .همچنین در بخش ّ
دادههایی که بهدست از

جهت تجزیه و تحلیل

3

سبک مدیریت استبدادی

3/63

0/766

آزمونهای  Tو فریدمن استفاده شد ،که نرم افزار


4

ارتباطات درون سازمانی

3/03

0/236

5

تعارض کار-خانواده

3/77

0/354

6

ویژگیهای شخصیتی


2/15

0/261

مورد استفاده برای این منظور  SPSSنسخه 25
میباشد.


7

خودکارآمدی

1/44

0/228

8

تحصیالت و تخصص

3/37

0/381

9

انگیزش

1/83

0/216

یافتههای تحقیق
میانگین نمرات بین  4/88برای عامل فرهنگ سازمانی و
در این بخش از پژوهش ،پژوهشگران پس از انجام
تجزیه و تحلیلهای مورد نیاز ،یافتههای خود را مطرح
نمودهاند که در ادامه به آنها اشاره میشود .از آنجایی

که پژوهش حاضر ،فرضیهمحور نمیباشد ،پژوهشگران
به طرح سؤاالتی مطرح نمودهاند که درصدد پاسخدهی
به آنها برآمدهاند:

 1/44برای عامل خودکارآمدی بود است و همچنین چون
تمامی نمرات میانگین بیشتر از نقطه برش  2/5است،
یتوان چنین استناد کرد که تمامی عوامل شناسایی
م 
شده بر روی استرس شغلی تاثیرگذار هستند.
آزمون T
برای این که مشخص شود آیا عوامل ارائه شده

 -1شناسایی عوامل مؤثر بر استرس شغلی با تأکید بر
مؤلفههای محیط سازمانی کدام است؟

رتبهبندی عوامل مؤثر بر استرس شغلی با تأکید بر

-2

یتوانند باعث ایجاد استرس شغلی شوند ،الزم است از
م 
آزمون  Tاستفاده شود که نتایج آن به شرح جدول ()4
ارائه شده است.

مؤلفههای محیط سازمانی چگونه است؟


جدول ( :)4آزمون T

براساس یافته هایی که از پژوهش حاضر ،حاصل شده

ردیف

عوامل

مقدار T

سطح معناداری

است محققین توانسته اند به شناسایی عوامل مؤثر

1

فرهنگ سازمانی

53/77

0/000

2

ساختار سازمانی

61/34

0/000

3

سبک مدیریت

29/66

0/000

4

ارتباطات درون سازمانی

71/84

0/000

5

تعارض کار-خانواده

30/69

0/000

6

ویژگیهای شخصیتی


34/69

0/000

میدهد
بر استرس شغلی بپردازند ،که یافته ها نشان 
عوامل مختلفی در این زمینه وجود دارند که به طور کلی
در جدول ( )2ارائه شده اند.
جدول ( :)2شناسایی عوامل مؤثر بر استرس شغلی

7

خودکارآمدی

45/45

0/000

ردیف

عوامل

شاخصها


8

تحصیالت و تخصص

41/32

0/000

1

عوامل سازمانی

فرهنگ سازمانی

9

2

عوامل فردی

انگیزش

21/35

0/000

ساختار سازمانی
سبک مدیریت
ارتباطات درون سازمانی

چون سطح اطمینان آزمون  0/95است و سطح خطا

تعارض کار-خانواده

یباشد و مقدار  Tنیز بیشتر از  1/96است و
نیز  0/05م 

ویژگیهای شخصیتی

خودکارآمدی
تحصیالت و تخصص
انگیزش

آمار توصیفی

سطح خطا کمتر از  0/05برآورد شده است ،بنابراین
یتوان نتیجه گرفت که عوامل مطرح شده فوق باعث
م 
ایجاد استرس شغلی خواهند شد.
آزمون فریدمن
در این بخش به رتبه بندی مؤثر بر استرس شغلی
پرداخته شده است که با استفاده از آزمون فریدمن
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یافتههای بهدست آمده از این آزمون را

انجام شده و

پژوهش حاضر به شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر

یتوان در جدول ( )5مشاهده نمود.
م 

استرس شغلی در میان کارکنان دانشگاه ازاد اسالمی

جدول ( :)5آزمون فریدمن
ردیف

(شهر تهران) پرداخته است که در نتیجه این بررسی 9
میانگین رتبه

راهکارها

رتبه

1

فرهنگ سازمانی

4

42/11

2

ساختار سازمانی

2

49/19

3

عامل مورد شناسایی قرار گرفت که نتایج آن نشان
میدهد که سبک مدیریت با میانگین رتبه (،)51/03


سبک مدیریت

1

51/03

4

ارتباطات درون سازمانی

5

38/76

5

تعارض کار-خانواده

3

45/62

فرهنگ سازمانی ( ،)42/11ارتباطات درون سازمانی

6

ویژگیهای شخصیتی


6

32/05

ویژگیهای شخصیتی ( ،)32/05تحصیالت و

(،)38/76

7

خودکارآمدی

8

20/17

8

تحصیالت و تخصص

7

28/89

9

انگیزش

9

18/56

ساختار سازمانی ( ،)49/19تعارض کار-خانواده (،)45/62

تخصص ( ،)28/89خودکارآمدی ( )20/17و انگیزش
( ،)18/56در رتبههای اول تا یازدهم قرار گرفتهاند .نتایج
یتوان در تحقیقات انجام شده توسط
بهدست آمده را م 


سبک مدیریت با میانگین رتبه ( ،)51/03ساختار

،)2014( Kian Mehr& Abbasi ،)2019( Joseph et al

سازمانی ( ،)49/19تعارض کار-خانواده ( ،)45/62فرهنگ

et al ،)2008( Faghi Farahmand ،)2020( Mahdipour

سازمانی ( ،)42/11ارتباطات درون سازمانی (،)38/76

Agha ،)2016( Shafizadeh et al ،)2015( Chahardoli

ویژگیهای شخصیتی ( ،)32/05تحصیالت و تخصص


Gareh & Hesami ،)2011( mohammadi& Rastegar

( ،)28/89رشد خودکارآمدی ( )20/17و انگیزش (،)18/56

(Azad Marzabadi& ،)2009( Kazemi et al ،)2016

در رتبههای اول تا نهم قرار گرفتند ،که طبق این

Arizi

یتوان بیان داشت که توجه به سبک
یافته ها م 

Tarkhorani

(،)2007

،)2009(Zakerfard

Jalilian

(،)2017

Anbazhagan

&

&

Bhargava

مدیریت ،ساختار سازمانی و همچنین تعارض کار-

(،)2017( Nasayan& et al ،)2016( Jones, et al ،)2014

خانواده باید در اولویت راهکارهای ارائه شده قرار گیرند.

Asarzadeh, et ،)2012( Jafari ،)2021( Zahoor, & et al

بحث و نتیجه گیری

Hoseini & ،)2016( Shahbazian Khoniq ،)2011( al
 )2017( Soltaniو  )2018( Farazi & etalهمسو

از آنجایی که هر سازمانی ویژگیهای خاص خود را دارد،
سازمانهای آموزشی نیز به دلیل ماهیت خود و

دغدغههایی که در زمینه تعهد به مشتریان خود

(دانشجویان ،جامعه ،بازار کار ،والدین و  )...دارند ،دچار
تنشها و چالشهای بسیاری هستند که این بخش از

کارکنان به دلیل ماهیت شغلی خود از اضطراب و
دغدغههای بسیاری برخوردار هستند ،بنابراین سازمان

گونهای فراهم آورد که

مربوطه باید بتواند شرایط را به
کارکنان در آن با آرامش درونی بیشتری به فعالیت
بپردازند و با شرایط بهتری بتوانند به جامعه
خدمترسانی نمایند .هرچه شناخت بهتر و بیشتری بر

روی ویژگیها و عوامل اثرگذار بر کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی داشته باشیم ،و بتوانیم اهمیت هر یک را
اولویتبندی


نماییم ،بهطور

صحیحتری

میتوان

میباشد ،1از آن جهت که هریک از این پژوهشها به

عامل خاصی از عوامل مورد شناسایی در پژوهش
حاضر پرداختهاند ،که در نهایت مطالعه حاضر به
رتبهبندی و تأثیری که هر یک از عوامل بر استرس

شغلی در سازمان مربوطه داشتهاند ،پرداخته است و
درجه اهمیت هر یک را مشخص نموده است .در
پژوهشهای انجام شده توسط این پژوهشگران ،همه

آنها اذعان داشتهاند که استرس شغلی یکی از عواملی

است که بسیار مهم و قابل توجه برای هر سازمانی
میتواند بر

میتواند باشد ،که از جهات مختلف نیز

عملکرد سازمانی افراد تأثیرگذار باشد ،که در نهایت
سازمان را با چالش مواجه خواهد ساخت.
سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای ساختار
سلسلهمراتبی است که در آن همه موارد الزم کنار هم


مدیریت این مجموعه را با موفقیت انجام داد.

1بهجدول()1مراجعهشود.
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قرار گرفتهاند و برای رسیدن به هدف جمعی ،در درون

چنانچه این مسئله مورد بیتوجهی قرار بگیرد و یا به

آن عمل میکنند .سازمانها و فعاالن آنها همیشه

آن اهمیتی داده نشود ،چه بسا منجربه خسارتهای

تحت تأثیر محیط قرار میگیرند .در یک سازمان ،هر

بسیاری برای سازمان و افراد شاغل در سازمان خواهد

اقدام در هر سطح ،تحت تأثیر محیط قرار دارد .هر

شد.

سازمانی ،چه تجاری و چه غیرتجاری ،محیط خود را دارد.

نظامهای آموزشی در هر کشور و جامعهای با توجه به


محیط سازمانی همیشه پویا و در حال تغییر است.

نوع اهداف و سیاستهایی که در آن جامعه حاکم

تغییرات امروز بسیار زیاد است و هر تغییری

است ،کامال ً متفاوت است و هیچ یک به یکدیگر

چالشهای زیادی را به همراه دارد که مدیران و رهبران


شباهتی ندارد و هر یک معیارهای خاصی را برای

سازمان باید در مورد تغییرات محیطی هوشیار باشند.

تشخیص کیفیت سازمانی خود دارند .برای آنکه بتوان

محیط یک سازمان شامل محیط پیرامون آن است؛ هر

این سازمان را به بهترین نحو ممکن مدیریت نمود ،باید

چیزی که بر عملکرد آن تأثیر مثبت یا نامطلوب بگذارد.

ویژگیهای مثبت و منفی آن را از ابعاد گونانگون مورد


یکی از مسائلی که باید به آن توجه کافی داشت ،مسئله

بررسی قرار داد تا با شناختی صحیح از سازمان ،به

استرس شغلی است ،به این دلیل که استرس شغلی

مدیریت مناسب و به موقع آن پرداخت .از آنجایی که

تنها به حضور شخص در محل کار ختم نمیشود ،بلکه

نیروی انسانی هر سازمان ،سرمایه مهمی برای آن

میتواند مسائل عاطفی ،جسمانی ،روانی ،اجتماعی و


محسوب میشود ،توجه به کارکنان این سازمانها

خانوادگی؛ که ناشی از شغل فرد میشود را برای فرد در

میتواند در انگیزه و ایفای وظایف آنها تأثیر مثبت


هر محلی به غیر از محل کار نیز ،رقم بزند .هر زمان که

نهاده و در آنها نسبت به سازمان ایجاد تعلق و

تنشها ،هیجانات ،نگرانیهای

شخص با تحوالت جدید،

وابستگی نماید .بنابراین دانشگاه آزاد اسالمی نباید تنها

چالشها و یا تهدیدهایی مواجه میگردد که

روزمره،

بر بعد ساختاری و فیزیکی سازمان تمرکز نماید ،بلکه

شخص قادر نیست خود را با موقعیت و وضعیت

ضرورتی غیرقابل انکار دارد که به بعد انسانی سازمان

جدید سازگار نماید ،و آن شرایط حالت توازن وی را از

توجهی ویژه نماید .با عنایت به نتایج پژوهش،

بین ببرد ،فشارهای عصبی تحت عنوان استرس ،برای

پیشنهادهایی به شرح ذیل میتوان ارائه نمود :ضروری

فرد ایجاد خواهد شد که متعاقباً زندگی شغلی،

است که مدیران برای آنکه بتوانند به تحقق اهداف

خانوادگی و اجتماعی شخص را میتواند دستخوش

سازمانی دست یابند ،توجه کافی به سازمان غیررسمی

دگرگونی و ناآرامی سازد .از آنجایی که شرایط محیطی و

داشته باشند ،و ارتباطات انسانی و نیروی انسانی را به

شغلی دائماً در حال تغییر است ،نمیتوان وجود

عنوان عنصر کلیدی در پیشبرد اهداف سازمانی را مورد

استرس را نادیده انگاشت ،بنابراین استرس بهطور

عنایت قرار داده و عالوه بر جنبههای فیزیکی ،جنبههای

مداوم با شدت و ضعفهایی وجود دارد و در صورت

مادی سازمان را در نظر بگیرند و از اهمیت آن غافل

عدم کنترل و مدیریت آن ،میتواند اثرات جبرانناپذیر و

نگردند .باید بتوان دورههای آموزشی فراهم آورد که

هزینهبرداری را برای سازمان به همراه داشته باشد .در


کارکنان در آن به یادگیری مهارتهایی کاربردی؛ برای

سازمانهای گوناگون شناخت و ریشهیابی استرس


کنترل استرس شغلی ،بپردازند .در یک نگاه سطحی،

کارکنان ،به عنوان عاملی مهم در عملکرد آنها ،حائز

دورههای آموزشی برای سازمان ایجاد هزینه خواهد


اهمیت است؛ چراکه کارکنان هر سازمانی به مثابه

نمود ،اما در عمل سازمان متوجه خواهد شد که هزینه

سرمایهای برای سازمان هستند و از مهمترین


کردن برروی مهارتی که میتواند سالمت و آرامش را به

داراییهای هر سازمانی محسوب میشوند ،و هر


کارکنان خود هدیه کند ،بسیار ارزشمند است .همچنین

سازمانی برای دستیابی به اهداف خود به کارکنانی

باید در این زمینه از وجود متخصصین روانشناس و

نیازمند است که آن سازمان را در پیشبرد اهدافش یاری

مشاورین زبده برخوردار گشت و حضور آنها در این

رساند ،لذا توجه به روحیه کارکنان در کنار توجه به

سازمانها ضرورتی اجتنابناپذیر مینماید.


محیط فیزیکی سازمانی از ضروریاتی است که هر
سازمانی ب اید به آن واقف باشد و از آن غافل نگردد.
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