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 ی ارائهو  کارکنان عملکرد بر آن آثار و روانی فشار های زمینه بررسی

 تأمین سازمانموردی:  ی مطالعه) نآ کنترل جهت مختلف تدابیر

 (شهر اصفهان اجتماعی
 

 اجتماعی استان آذربایجان غربی و مدرس دانشگاه تأمینکل  ی ادارهحمید کرمپور، کارشناس درآمد 

دانشگاه ، الملل بینرشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی ، دانشجوی کایگیرضا ب*سعید 

 s.rezabeygi@gmail.com ،، ایرانتبریز، مدیریت، گروه تبریز آزاد اسالمی، واحد

 

 حمیالت  شیدیدترین  و در معرض رود می ماربه ش اصلی سازمان و عامل زیربنا عنوان بهانسانی،  وینیر -چکیده

 یرامیون پ بیا تحقییق   تیا  یمشید  بیر آن  منظیور  بیدین  .اسیت  مشهود در سازمان خوبی به آن رو آثا قرارگرفته روانی

 ی مطالعه) نآ کنترل جهت مختلف تدابیر ی ارائهو  کارکنان عملکرد بر آن آثار و روانی فشار های زمینه بررسی»

از  الزم اطالعیات  آوری جمیع بیرای   .ئیمنمیا  ئیه اار را مطیالبی  («شیهر اصیفهان   اجتمیاعی  تیأمین  سیازمان موردی: 

 وتحلییل  تجزییه  بیه  اسیت. سیپس   شده استفاده کرونباخ از فرمول پرسشنامه و روایی پایایی تعیین برای و پرسشنامه

 بیر  بوده، سیپس  (نمودار و )جداول توصیفی آمارهای بر اساس اطالعات توصیف ابتدا. است شده پرداختهآماری 

و  اسیپیرمن، تحلییل وارییانس    همبسیتگی  روش از طریق ژوهشپ فرضیات وتحلیل تجزیه به آمار استنباطی اساس

 نآ نتیایج  ی ارائیه  تحقییق، ضیمن   از حاصیل  و مییدانی  نظیری  های بررسیبه  با توجه. است شده پرداخته t آزمون

 است. گردیده ارائه نناکارک عملکرد و افزایش فشار روانی کاهش در جهت پیشنهادهایی

 اجتماعی تأمینکارکنان، سازمان فشار روانی، عملکرد  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

اجتمیاعی،   )محیط کار، محیط مختلف را در ابعاد از زندگی ای عمده بخش استرس، حاضر در قرن

موضیوعات   تیرین  بحرانیاز  یکی روانی است. فشار قرار داده تأثیر تحت (دیگر و موارد خانواده محیط

 تعیداد  زا معلولییت  شیرایط  سایر با در مقایسه و است امروزی صنعتی ی پیچیده در جهان زندگی کاری
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 گیردد  میی  اتیالف  آن در اثیر  زیادی و منابع گردند می مبتال مشکل این به انسانی یروین از افراد بیشتری

 (.1370ابطحی،)

 یدشیا  .انید  کرده گذاری نام قرن شایع بیماری را فشار روانی رفتارسازمانی، نظران صاحب از گروهی

دیگیر در   هیر زمیان   بییش از  انسیان  آن در کیه  ای دورهاسیت،   فشار روانیی  عصر ما دوران راستی به هم

اسیت.   کیرده  احاطه او رااز هر سو  شماری بی مشکالت مسائل وو  قرارگرفته 1زا استرس عوامل معرض

 ابعیاد  و دیگیر  ، ابزارهیا هیا  تکنییك  و گسیترش  ها سازمان روزافزون با پیچیدگی طور حتمبه فشارها این

 .یابند میهم  یشمناسب افزاو  صحیح ریزی برنامهعدم  در صورت سازمان

 آور زییان اثیر   یك همچنین مشکل این ؛نیست ایجاد بیماری محدود فشار روانی، فقط مخرب تأثیر

 اسیتانداردهای  فیردی،  بیین  روابیط  کیفییت  ،گییری  تصمیم ی نحوه مهم مدیریت، نظیر عملکرد بر روی

 (.1376 ،و سرایدارن ابزریدارد ) وری بهرهو  کار آیی سطح و البته زندگی شغلی کیفیت کار،

 

 پژوهش ی پیشینه

و  روح به پرداختن کنند، ظهور جدید علوم صورت به پزشکی روانو  روانشناسی علوم اینکه از قبل

هجیری؛   مشو ش پنجم طی قرون ویژه به متمادی قرون در طول خاطر و تشفی روانی به نامالیمات توجه

 ایران و حکیم نامدار طبیب سینا ابن است. بوده مدنظر نرادر ای اسالمی دانشمندان درخشش دوران یعنی

 .اییم  شنیده ها حکایت زمینه او در این معالجات حال شرحاز و  داشته هارتاش روحی بیماران ی معالجهدر 

 صینعتی  ر جهاند ولی است نبوده مطرح امروز صنعتی، مانند از انقالب تا قبل روانی فشار مسئله اگرچه

 .است رفتاری علوم خاصی در دانش جایگاه و دارای بوده برخوردار ای ویژه از اهمیت امروز

فشیار   پیدر سرشیناس   بیه  ریشی، معیروف تا شكزپروان سلیه هانس بار را اولین روانی فشار ی واژه

 .کاربرد به در دانش پزشکی 1936 روانی در سال

 نشیان  ؛شیوند  میی  وارد بیر آن  کیه  هیایی  خواسیت  در برابیر  بدن که داند می را پاسخی استرس سلیه

 زا اسیترس  عامیل  کیه  معنیی  این به است. غیراختصاصی یپاسخپاسخ؛  این که کند می وی بیان .دهد می

                                                           

1- 
Stressors 
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 که نشان درواکنشی انسان بدن باشد، نیز هر که استرس در معرض و فرد (یا درونی بیرونیباشد ) هرچه

 .کند میپیروی  و معنی یکسان و عام از الگوی ، هموارهدهد می

 

 مسئله بیان

ییا   تیأمین  بیرای  تا شود مینفر تشکیل  یا چند از دو که است اجتماعی هماهنگ واحد یك سازمان

 را نیروی انسانی نقش ترین مهم میان کار کنند. در این یا مداوم مستمر صورت به ها هدفاز  ای مجموعه

 را در جهیت  مسییر  هیا  آن کارگیری بهبا  دتوان می که و اوست دکن می ایفا خود اجتماعی عدبُ به با توجه

 سازمانی وظایف ترین مهم ن ازآ سالمتی و حفظ نیروی کار به توجه هموار کند. لذا ها هدف به رسیدن

 و تیوان، اسیتعداد   نآ دنبیال ه و ب کاری ی انگیزه افتد مخاطره به نآ سالمتی و چنانچه شود می محسوب

 خیود  اهیداف  بیه  رسییدن  از سازمان درنهایتو  گرفت خواهد قرار خطر معرض کار در نیروی مهارت

 (.1379رابینز، ماند ) بازخواهد

و  گردییده  واقیع  بسیار موردتوجه در سازمان نآ بار زیان و آثار روانی فشار موضوع اخیر ی دههدر 

 در مبحیث  جیود مو هیای  واقعییت اسیت.   داده اختصاص خود به را سازمانی رفتار اصلی از مباحث یکی

 های کسالتو  روانی های بیماری و موجبات علل از توجهی قابل درصد که دهد می نشان سازمانی رفتار

 و شخصیت رفتاری، برخورد های شیوهدر  توان میرا  ها سازمانکارکنان  بین کار شایع از خستگی ناشی

بیر   روانیی  فشیار  درک اثیر  هیا  نسازمادر  کلی و تحوالت تغییر به با توجه امروزه. کرد جستجو مدیران

 پیچییدگی  افیزایش و  و فنی علمی و پیشرفت با رشد دیگر عبارت به؛ یابد می ضرورت کارکنان عملکرد

 آن ضیرورت  بلکیه  بیود  نخواهید  نیاگزیر  حیل راه  ییك  روانیی  فشیار  درک نزدییك  ی آینده تا حداقل

 جدید عوامل به فرد العمل عکس را روانی فشار .(1380و سرایداریان، ابزریشد ) خواهد ناپذیر اجتناب

 (.1988و فلدمن، آرنولد) اند کرده فیکار تعر در محیط تهدیدکنندهیا 

 سیازگاری  بیرای  را فیرد  العمیل  عکیس  کیه  دانسیت  هیایی  محیرک  حاصیل  تیوان  میرا  روانی فشار

 شود می کننده کسلو  یکنواخت ،مختلف های محرک بدون زندگی که دانیم میما  ی همه. انگیزد برمی

 در ابعیاد  نآ خطرناک عواقب منتظر باید روانی فشارهای افزایش در صورت داشت که توجه باید ولی

 (.1375سرایدارن،بود ) و اجتماعی فردی
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 با شغل کار روابط در که سازد می و سازمان وارد بر فرد را فراوانی های آسیب گاه روانی فشارهای

 :شود می نتیجه چند آمدن وجوده ب باعث فرد

از  ،گیری تصمیم معده، تشنج، ناتوانی در ، زخمفشارخون قبیل است از آن جسمی نتیجه: آثار اولین

 تولید، در میزان تغییر شامل که است آن رفتاری نتیجه: آثار دومین .موارد این و نظایر اشتها دادن دست

و  پیچییدن  خیود  بیه  ییا  نیاآرامی و  دخانییات  مصرف ، افزایشجابجایی کارکنان ،با همکار نزاع ،یبتغ

 از شیغل، اضیطراب،   نارضیایتی  تیوان  میی کیه   ثیار روانیی آن اسیت   آنتیجه:  و سومین است ها این نظایر

 از زنیدگی  دتوانی  میی ن و عصیبی  فشارهای روانی ازآنجاکهبرد.  را نام از کار رفتن طفرهو  کار یخستگ

 ی ارائه، عوارض، پیامدها و فشار ایجادکننده عوامل شناخت لذا گردد، حذف کاری کارکنانو  روزانه

 (.1377احمدآبادی،شود ) نانآ اثربخشی سبب دتوان می مناسب حل راه

 زا فشیار  منیابع  روانی، فشار ماهیت امونرپی تحقیقی تا ستا قصد بر آن پژوهش در این منظور بدن

 سیازمان  عملکیرد  ی نحیوه بر  که تأثیریو  نآ از ناشی و پیامدهایعوارض  ( و)سازمانی، شغلی، فردی

 نماید. ارائه آن با مقابله برای راهبردهایی و همچنین دارد اصفهان اجتماعی تأمین

 

 تحقیق اهداف

 اصلی اهداف

 ی ارائیه -3؛شهر اصفهان اجتماعی تأمین کارکنان بر عملکرد نآ آثار-2؛روانی فشار های زمینه تعیین-1

 .آن جهت کنترل تدابیر

 

 فرعی اهداف

 ؛موردمطالعه سازمان عملکرد کارکنان ی نحوهبر  روانی فشار ی یجادکنندها سازمانی عوامل تعیین-1

 ؛موردمطالعه عملکرد سازمان ی نحوهبر  فشار روانی ی ایجادکننده محیطی عوامل تعیین-2

 ؛موردمطالعه سازمان عملکرد کارکنان ی نحوهبر  فشار روانی ی ایجادکنندهفردی  عوامل تعیین-3

 ؛موردمطالعه سازمان کارکنان عملکرد ی نحوهبر  فشار روانی عوامل بار زیان اثرات تعیین-4
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از  حاصیل  نتیایج  به با توجه روانی فشارهای صحیح مدیریت جهت مناسب تدابیر ی ارائهو  شناسایی-5

 تحقیقات.

 

 تحقیق متغیرهای

را  (هیا  آن هیردوی )ییا   ییا شیدت   در فراوانیی  تغیییر  نآ ی وسییله  بیه  کیه  اسیت  جامعیه  معییار  متغیر یك

 .(1374را بینز،) کنند می گیری اندازه

 

 متغیر مستقل

از روانیی ناشیی    فشیارهای  تحقیق در این .شود می هتوابس تغییر متغیر باعث که چیزی است مستقل متغیر

 .شوند می قلمداد مستقل متغیرهای عنوان به محیطی، سازمانی، فردی عوامل
 

 متغیر وابسته
 فرضییه  برحسیب  آن رااگیر   .گییرد  میی  قرار مستقل متغیر یك تأثیر تحت که است پاسخی وابسته متغیر

 ،عملکیرد  ی نحیوه  تحقییق  ایین  در .آینید  برمیی  نآتوضیح  درصدد محققین که است متغیری کنیم بیان

 .است متغیر وابسته
 

 کننده تعدیل متغیرهای
 هیای  سیاسیت  قییق تح در ایین  .دهید  میی  کیاهش  را وابسته متغیر اثر که است متغیری کننده تعدیلمتغیر 

 .شوند می وبسمح کننده تعدیل یرمتغ فشار روانی، در کاهش سازمان

 

 فرضیات تحقیق
 

 اصلی ی فرضیه

 شیهر اصیفهان   اجتمیاعی  تیأمین  در سیازمان  شیاغل  کارکنیان  عملکرد و نحوه روانی فشارهای بین

 دارد. وجود داری معنی ی رابطه
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 فرعی فرضیات

منفیی   تیأثیر  موردمطالعیه واحد بر عملکرد کارکنان سازمان  روسای جانب از ناشی فشارهای روانی -1

 دارد.

 تیأثیر  موردمطالعیه  سیازمان  کارکنیان  عملکیرد  بر روی رجوع ارباب جانب از ناشی فشارهای روانی -2

 منفی دارد.

منفیی   تیأثیر  موردمطالعه سازمان کارکنان عملکرد بر روی همکاران جانب از ناشی فشارهای روانی -3

 دارد.

شیهر   اجتمیاعی  تیأمین  سیازمان  کارکنیان  عملکیرد  بیر روی کیار   محییط  از شرایط انیرو فشارهای -4

 منفی دارد. تأثیر اصفهان

شیهر   اجتماعی تأمین سازمان کارکنان عملکرد بر روی افراد فردی عوامل ناشی از روانی فشارهای -5

 منفی دارد. تأثیر اصفهان

 

 و اصالحات ها واژه و عملیاتی نظری تعریف

فرصیت،   بیا ییك   ن وضیعیت آدر  فیرد  کیه  روانی، وضعیت پوییایی اسیت   فشار: (Stress) فشار روانی

 و نتیایج  ن داردآبیه   وی تماییل  کیه  اسیت  چییزی  بیا آن  مرتبط که شود می مواجه نیازی محدودیت یا

 (.1980 ،اسکالر) است بااهمیت حال درعینو  مئنطو نام مبهم برای وی حاصله

محل کیار   های ویژگی آن واسطه به که از فرآیندی ت استعبار: (Job stressروانی شغلی ) فشار

 .(1995ت، نایکنند )سال و عدم سالمتی را تجربه رکناناتا ک شوند می موجب شغل یا خود

 

 عملکرد کارکنان
 مقایسیه  از عبیارت اسیت   ار آیی عملکردک ازنظرمختلفی بررسی نمود.  از ابعاد توان میرا  عملکرد

 درواقیع  ،روزانیه  فیروش  تعداد قبال شده در دریافت های سفارش تعداد مانند ،ها داده در مقابل ها ستانده

 .شود می گیری اندازه از تالش مشخصی مقدار صرف از طریق کارایی میزان
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در  موفقییت  مییزان  بیه  اشیاره  کیه  اسیت  اثربخشیی  است در ارتباط عملکرد با که دیگری اصطالح

 مسیتلزم  وری بهره. است وری بهرهاز  عبارت با عملکرد دیگر در ارتباط مفهوم ،است اهداف به رسیدن

 :دیگر عبارت به دهیم قرار موردتوجه نزماهم طور به را اثربخشیو  کار آیی مسئله که است این

 وری بهره+ کار آیی =  اثربخشی

که از  (کمی و کیفی ازنظر) وظایف رساندن نتیجه عبارت از به عملکرد سازمان در بررسی اهداف

 است. شده گذاشته انسانی نیروی عهده به زمانسا طرف

 

 در عملکرد مؤثر عوامل

 شیغلی،  یترضا کار، در محیط فرد رفتار چگونگی در بررسی ذیل عوامل معتقد است آرمسترانگ

 دارد. تأثیر وی کاری و تعهد یزشانگ

تخصصیی   ماهییت -2و شخصییت.  توانیائی، مهیارت، هیوش، اسیتعداد     املشی  فردی های تفاوت-1

 در کار. و شایستگی ردعملک

-5بیر فیرد.   مؤثر اجتماعی های زمینهو  منابع-4افراد. و جسمی فکری و بلوغ گذشت زمان، رشد-3

-7فیرد.  بیر روی  تیأثیراتش سیازمانی و   رفتیار -6افیراد.  عملکیرد  ی درباره و ارزیابی قضاوت چگونگی

افیراد در   کیه  مختلیف  هیای  نقیش -8.انید  نموده پیدا کار فرد به نسبت مردم که هایی دیدگاهو  ها نگرش

 .نمایند میایفا  سازمان

 :داند می مؤثرکاری  را در رفتارهای از عوامل دسته سه لوتانز فرد

و  ، اهیداف نیازهیا ب(  افراد. و شخصیت ها نگرش، ها توانائیالف(  شخصیتی: شامل های ویژگی .1

ییا   یتموقع .2آن.بر  حاکم های شارزو  سازمان به نسبت نانآتعهد . ج( کار محیط افراد در های انگیزه

شیامل:   سازمانی هنجارهای( ب .ها ارزش ،فرهنگ تکنولوژی، سازمان: شامل محیطالف( شامل: محیط

 در عملکرد. شغل های ویژگی تأثیر شامل با کارش. فرد انطباق یچگونگ .3فرد. رفتاردر  گروه تأثیر

 ذییل  عامل شش به و بندی طبقه ر کار راد انگیزش عوامل انتظار ی نظریه بر اساس و الوسر هاکمن

 :نمایند می توجه باشند می اسناد قابل که
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 دسیتیابی بیه   امکان -6 با دیگران تمایل -5 -بازخور -4 وظایف هویت -3استقالل  -2 تنوع -1

 اهداف

 و عملکیرد  نموده شغلی رضایت احساس نمایند بیشتر را در همکاران عوامل این کارکنان هراندازه

 .یابد می یشافزا نانآ

 

 اجتماعی تأمین سازمان

و  ریییزان زنییدگی مییردم، برنامییه سییطح و کمییی کیفییی در ارتقییای اجتمییاعی تییأمیننقییش  اهمیییت

 بیا سیایر   همگیام  تیا  داشیته  نآبیر   توسعه درحالو  پیشرفته را در جوامع اجتماعی تأمین اندرکاران دست

 هنگیام  بیه  را جامعیه  اجتمیاعی، اقشیار   تیأمین  نظام باشند. کوشا این کار در انجام اقتصادی ریزان برنامه

 از طریق سرپرستی بیو  ، بازنشستگی، فوتازکارافتادگیبیماری، بیکاری،  ، بروزدرآمد قطعیا  کاهش

 هیای  برنامیه از  مختلفیی  هیای  نمونیه نییز   در ایران .دهد می قرارتحت حمایت  حمایتی و ای بیمه دو نظام

 جود دارد.فوق و دو نظام صورت به اجتماعی تأمین

 میرگ  –پییری   -بیکیاری ) کنتیرل  غیرقابیل ناشیی از عوامیل    از فقیر  منظور پیشگیری به ای بیمهنظام 

 بیرای  اشیخاص  اجبیاری  هیای  پرداخیت بر  متکی ؛ وگردید ریزی طرح( ازکارافتادگی و یا خانه آور نان

 کارفرمیا ، شده یمهب مالی مشارکت را از طریق جامعه شاغلین ای بیمه است. نظام از خود و حمایت حفظ

و  ولیید ت از اشتغال، رفیع موانیع   ن حمایتآ ی عمده و هدف دهد میقرار  پوشش تحت دولت و کمك

 از: اند عبارت طورکلی به ای بیمه نظام مشموالن است. نظام ولممش در مراکز شاغل افراد رفاه تأمین

 مشیموالن -خیاص.  یاسیتخدام  و مقررات کشوری استخدام قانون مشموالن-.کار قانون مشموالن-

 .آزاد و مشاغل حرف صاحبان-.ایران جمهوری اسالمی مسلح نیروهای استخدام

 تیأمین  سیازمان  تحیت پوشیش   که به طریقیی  هستند کسانی پوشش تحت افراددر نظام حمایتی نیز 

 .شوند می برخوردار آن و از مزایای قانونی قرار دارند اجتماعی
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 روش تحقیق

در  کیه  عناصیری  ،اسیت  نآ شناختی روش های جنبهیا  چارچوب تحقیقیهر  اساسی یکی از ارکان

 را شناسیایی  شیده  گرفته کاره ب و ابزارهایی روش تا کند می کمك خواننده به گردد می نشر قسمت این

  (.1380 ،زاده نماید )سید عباس توجه تحقیق های یافته اساس به و بر این نموده

 آوری جمیع از  عبیارت اسیت   پیمایشیی  . تحقییق اسیت  پیمایشیی  از نیوع  پیژوهش  این روش اجرای

 منظیور  بیه  و ییا  شیود  میی  بینیی  پییش ییا   توصییف  عملیی  راهنمیایی  عنوان به و نقشه طرح با که اطالعات

و  گرفتیه  صیورت  وسییع  در مقیاس معموالً مایشی. پپذیرد می صورت متغیرها بین روابط وتحلیل تجزیه

 بیه  کیه  ازآنجیایی  تحقییق  ایین  لیذا  (.1369دارد )اوپنهایم، قرار آزمایشگاهی های بررسی مقابل در نقطه

 به بررسی نظیرات  که ازآنجاییدارد و  قرار توصیفی تحقیقات در قلمرو پردازد می موجود وضع بررسی

 نام برد. پیمایشی تحقیق یك عنوان به از آن توان می پردازد می پرسشنامه از طریق افراد و ترجیح

 نآ ی آورنده وجود به علل روانی، فشارهای وجود یا عدم به وجود جهت دستیابی در این پژوهش

 نیییز پرسشینامه  از ،ای کتابخانیه  سیی ربیر بر  عیالوه  دارد کارکنییان بیر عملکیرد   کیه  تیأثیراتی  و همچنیین 

 ی جامعه به استنتاجی در خصوص از نمونه حاصل نتایج بر مبنای تا دارد سعی است چراکه شده استفاده

 .است کاربردی ماهیت دارای مزبور تحقیق اًضمن بپردازد. آماری
 

 آماری ی جامعه

 صفات این که مشترک هستند صفت چند یا یك دارای که از افراد گروهی شامل آماری ی جامعه

از  محیدودتری  ی عیده  خاصی و ییا  یك نوع یاافراد  ی است همه ممکن . جامعهاست محقق موردتوجه

 کارکنیان  کلییه  شیامل  تحقیق این آماری ی جامعه .(1371ده، عباس زا در برگیرند )سید گروه را همان

 .استاصفهان  شهر اجتماعی تأمین سازمان
 

 نمونه حجم و تعیین گیری نمونه روش

 ییا  از قسیمت، ییك گیروه    هیر ییك   کیه  هیا  نشیانه از  ای مجموعیه از  عبارت است پژوهش ی نمونه

آن قسیمت،   های ویژگیو  کیفیات معرف مجموعه این که طوری به .شود می انتخاب تر بزرگ ای جامعه
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 از شییوه  موردتحقییق  ی جامعیه  بیه  توجیه  با (.1380سید عباس زاده، باشد ) تر بزرگ ی جامعه گروه، یا

 نمونیه  حجیم  برآورده از فرمول آماری حجم تعیین و برای است شده استفاده ساده تصادفی گیری نمونه

 است. شده استفاده کوکران
 

 

nنمونه =حجم 

Nآماری ی جامعه داد کل افراد= تع 

T استیودنت=t آماره 

dخطا =سطح 

Pاحتمال وقوع= 

a= امر احتمال وقوعp+q=1 
 

 140 از تعیداد  پیژوهش  . در ایین اسیت نفیر   135 بیر  بیالغ  نمونیه  حجیم  q,p,N,t,dگرفتن  با در نظر

ی هیا  شینامه پرس اصیلی  اگر تعداد ه است کهبرگشت داده شدپرسشنامه  135تعداد  شده توزیعپرسشنامه 

 .آید می به دست 103/93 بازگشت نرخ بگیریم مبنا در نظر را شده توزیع

 

 اطالعات آوری جمع روش و ابزار
 بیوده  و تجربی ، منطقیدار نظام امری است، پژوهشحقایق  یافتن برای شیوه مؤثرترین روش علمی

  .دارد و انتقال تکرارپذیری و قابلیت کند می را خالصه ها دادهو 

کیه در   ای کتابخانه بر مطالعات عالوه عملکرد کارکنانبر  روانی فشارهای میزان ی مطالعه نظورم به

 گرفتیه، بیرای   صیورت  موضیوع  ادبییات  ینتدوو  تحقیق پیشینه به دستیابی این پژوهش، جهت راستای

 است. شده استفاده از پرسشنامه الزم اطالعات آوری جمع

 و تنظییم  . در تهییه اسیت  هیا  روش تیرین  متیداول یکیی از   پرسشینامه  از طرییق  اطالعات آوری جمع

 پاسخگو گروه از را لزوم مورد اطالعات سؤال یتعداد طرح از طریق که کند میسعی  محقق پرسشنامه

 قرارگرفته سؤال مورد موردنظر ای شاخصه ی کلیه در پرسشنامه (.1380زاده، عباس سید) یدنما دریافت
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 ییل از قب فیردی  مشخصیات  اول، است. در قسیمت  گردیده منظور در پرسشنامه اساسی قسمت دو .است

 بیر  مبنیی  سیؤاالت  دوم، قسیمت  در و اسیت  شده واقع سؤال مورد کارکنان ...و  سن، تحصیالت جنس،

 است. شده گرفته نظر در روانی فشارهای میزان بخش

و  شده راجعهم حضوری مربوطه از پرسشنامه با استفاده پژوهش موردنیاز اطالعات آوری جمع برای

 کیه  شیده  قیرار داده  پاسخگو در اختیار پژوهش پژوهش، پرسشنامه از اهداف مختصری پس از توضیح

 شد. شروع ها آن و تحلیل امتیازبندی؛ ها پرسشنامه آوری جمعپس از  نماید. تکمیل را آن

 

 ها داده آماری تحلیل روش

یکی  تجربی علوم ی همهدر  ها داده تغییرو  نالیزآو  تحلیل برای ای وسیله عنوان به آماری های روش

 قابیل  و اسیتقرار  بیرای اسیتنباط   دستوری پایه درواقع روش فنون. این دهد می را تشکیل اساسیبانی از م

 ایین  آمیاری  هیای  روش فیوق  بیه شیرایط   توجه با .رود می به شمار علمی های پژوهشدر  تائید تکرار و

جیداول و   بیا ارائیه   توصییفی  آمیار  اسیت. ابتیدا   سیتنباطی آمار ا و بخش، آمار توصیفی دو شامل تحقیق

 اسیتنباطی  هیای  روش تحقییق از  هیای  فرضییه تحلییل   بیرای  است. سپس گردیده استفاده فراوانی نمودار

 انجیام  اسیت. جهیت   گردییده  اسیتفاده  Anovaواریانس  تحلیل و tاسپیرمن، آزمون  همبستگی آماری

 است. شده هاستفاد spssآماری  افزار نرماز  ها تحلیل

 

 گیری نتیجه 
 فشیار  ی نمیره  مییانگین  کیه  داد نشان پژوهش اول فرعی ی فرضیه به مربوط های یافته وتحلیل تجزیه

 نتیجیه  تیوان  میی  بنیابراین ؛ اسیت  بیوده  97/4معیار  با انحراف 44/24واحد  روسای ناشی از سوی روانی

 مؤثر کارکنان بر عملکرد متوسط سطح بیش از واحد روسای ناشی از سوی فشارهای روانی گرفت که

 است.

درصید و   80ناعادالنه با  های ارزیابیبیشترین درصد فشارهای روانی ناشی از سوی روسا مربوط به 

 درصد بوده است. 6/75با رئیس مستقیم( بالفصل )و آزاردهنده از سوی رئیس  جا بهنا  های کنترل
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 فشیار  ی نمیره  مییانگین  کیه  داد نشان پژوهش مدو فرعی ی فرضیه به مربوط های یافته وتحلیل تجزیه

نتیجه  توان می بنابراینبوده است.  107/9 یارمعبا انحراف  92/12برابر  رجوع ارباب یاز سوناشی  روانی

بیوده   میؤثر بر روی عملکرد کارکنان در سطح متوسط  رجوع اربابگرفت که فشارهای روانی ناشی از 

از  رجیوع  اربیاب مربوط بیه ناآگیاهی    رجوع اربابشی از سوی بیشترین درصد فشارهای روانی نا است.

درصد و انتظارات بیش از مراجعین  3/62تکراری و مداوم آنان با  سؤاالت درنتیجهقوانین و مقررات و 

 است. 3/53در انجام صحیح کار با 

 ی نمیره  متوسیط  کیه  داد نشیان  پیژوهش  فرعیی سیوم   ی فرضییه  بیه  مربیوط  های یافته وتحلیل تجزیه

نتیجه  توان می بنابراینبوده است.  74/3انحراف معیار  با 63/10همکاران  از سویناشی  روانی شارهایف

 دارد. تأثیرگرفت که فشارهای روانی ناشی از همکاران بر عملکرد کارکنان 

 ی نمیره  متوسیط  کیه  داد نشیان  پیژوهش  فرعیی چهیارم   ی فرضییه  به مربوط های یافته وتحلیل تجزیه

 تیوان  میی  بنابرایناست.  بوده 6/86با انحراف معیار  04/38ناشی از شرایط محیطی کار  روانی فشارهای

 دارد. تأثیرنتیجه گرفت که فشارهای روانی ناشی از شرایط محیط کار بر عملکرد کارکنان 

 ی نمیره  متوسیط  کیه  داد نشیان  پیژوهش  فرعیی پینجم   ی فرضییه  بیه  مربوط های یافته وتحلیل تجزیه

اسیت.   بیوده  18/0با خطیای معییار    202/2با انحراف معیار  88/6اشی از عوامل فردی ن روانی فشارهای

دارد.  تیأثیر نتیجه گرفت که فشار روانی ناشی از عوامیل فیردی بیر عملکیرد کارکنیان       توان می بنابراین

درصید و   57بیشترین درصد فشارهای روانی ناشی از عوامل فیردی مربیوط بیه مشیکالت اقتصیادی بیا       

 درصد بوده است. 4/47انوادگی با مشکالت خ

 

 پیشنهادها

 سازمانی. های گیری تصمیمدر  کارکنان نسبت به مدیران مسئولیت احساس -1

 کارکنان. مشکالت و رفع یبررس تشخیص، جهت مشاوره مرکز ایجاد -2

 کارکنان. در بین و کاال خدمات ی عادالنه بر توزیع نظارت -3

 سازمان. های گیری یمتصمدر  انکارکن مشارکت جهت ها پیشنهاد صندوق ایجاد -4
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 امکانات مربیوط  مخصوصاً در خصوص شعب در سطح سازمان رسانی خدمات ارتقای سطح -5

 ، مهدکودک و... .غذاخوری به

 بیمه. واحدهای به در مراجعات آنان و توجه رجوع ارباب آموزش -6

 

 منابع و مآخذ

اداری و  علیوم  دانشیکده  ی ریهنشمدیریت،  دانش ی مجله فشار روانی، (. مدیرت1370. )ح ابطحی. .1
 .26تا  22 ص ؛12 ی شماره تهران، دانشگاه چاپ انتشارات و ی موسسهبازرگانی،  مدیریت

 و فشیارهای روانیی، چییاپ اول،   میدیریت  ،سییازمان (.1376و سیرایداریان، حمیید )   یمهید  ابیزری،  .2
 ارکان. ، انتشاراتاصفهان

علی پارسائیان و  ی ترجمهاول و سوم(، چاپ دوم،  جلد)(، رفتار سازمانی 1379رابینز. استیفن. پی، ) .3
 فرهنگی. های پژوهشسید محمد اعرابی، تهران، انتشارات دفتر 

 اصیفهان  اسیتان  خلبانان )استرس( بر عملکرد فشار روانی تأثیر (، بررسی1377) محمد احمد آبادی، .4
 واحیید آزاد اسییالمی دانشییگاه ،نشییده چییاپ ارشیید، کارشناسییی ی نامییه پایییانپییروازی،  در سییوانح

 خوراسگان.
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