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ایوب اسالمی – جعفر گنج خانلو  - 2شهرام عبدی – 3محمد خبیری
 .0کارشناسارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران  .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز ،تبریز،
ایران  .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران  .4دانشیار
گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت  ،0312 / 02 /10 :تاریخ تصویب )0313 / 14 /01 :

چکیده
این تحقیق با هدف مدلیابی معادالت ساختاری ارتباط تنش کاری با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد به انجام رسیده
است .جامعۀ آماری ،کلیۀ معلمان تربیت بدنی شاغل در مدارس شهر مشهد بودند که با بهکارگیری جدول مورگان نمونهای برابر با 210
تعیین شد که بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری در این پژوهش شامل پرسشنامههای عملکرد شغلی پاترسون
( )0113و تنش کاری ( )0111( )HSEبود .برای تعیین روایی صوری و محتوایی و حصول اطمینان از قابلیت اجرای پرسشنامهها از
نظرهای اصالحی استادان مدیریت ورزشی استفاده شد .با انجام یک مطالعۀ مقدماتی بر روی  31نفر از معلمان تربیت بدنی پایایی
پرسشنامههای عملکرد شغلی و تنش کاری بهترتیب  1/14و  1/71بهدست آمد .روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که
بهصورت میدانی به اجرا درآمده است .تحلیل دادههای جمعآوریشده با کمک شاخصهای توصیفی و آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف،
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به انجام رسید .یافتهها حاکی از آن بود که بین تنش کاری با عملکرد شغلی رابطۀ منفی و
معناداری ( )r= -1/545 ، P≥1/110وجود دارد .بین متغیرهای عدم میزان تقاضا ،عدم کنترل ،عدم حمایت مسئوالن ،عدم حمایت
همکاران ،عدم ارتباطات ،ابهام نقش و تغییرات سازمانی رابطۀ منفی و معناداری با عملکرد شغلی بهدست آمد .نتایج نشان داد که
متغیرهای عدم تقاضا ،عدم کنترل ،عدم حمایت مسئوالن و تغییرات سازمانی توان پیشگویی عملکرد شغلی را دارند .همچنین نتایج
حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که تنش کاری تأثیر معناداری بر عملکرد شغلی معلمان دارد.

واژههای کلیدی
تربیت بدنی ،تنش کاری ،عملکرد شغلی ،مدرسه ،معلمان.

 -نویسنده مسئول  :تلفن83133710390 :

Email : a.eslami91@yahoo.com
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مهم نقشی بسیار حساس در ایجاد توانایی و آسانسازی

مقدمه
نیروی انسانی هر سازمان بهعنوان مهمترین منبع

فرایند رشد و بالندگی نوجوانان دارد و مشاوران بهعنوان

راهبردی ،در رسیدن به اهداف سازمانی نقش مهمی ایفا

یکی از ارکان اصلی تشکیلدهندۀ این سازمان در راستای

میکند و نیروی محرکۀ سازمان محسوب میشود .بنابراین

دستیابی به اهداف برنامهریزیشده سازمان یادشده،

تصورات و نگرشهای آنان به شغلشان در حیات ،کارایی و

مسئولیت خطیری را بر دوش دارند .بنابراین موضوع

اثربخشی سازمان اثرگذار است ( .)3زندگی پردردسر و

آسودگی خاطر ،آرامش فکری و سالمت روحی معلمان و

پراضطراب قرن بیستویکم فشار روانی را به مسئلۀ مهمی

تأثیر آن بر چگونگی رفتارشان در محیط کار و کارامد واقع

در مباحث رفتار سازمانی تبدیل کرده است .بهدلیل

شدن آنها در افزایش یا کاهش نتایج بهینه ،مقولهای است

افزایش رقابت ،از کارکنان خواسته میشود که کار بیشتر،

که بیشتر کارشناسان و روانشناسان بدان اشاره کرده و بر

با کیفیت بهتر ،در زمان کوتاهتر و با صرف منابع کمتر

اهمیت آن توافق دارند .همچنین بر این باورند که اگر

ارائه دهند .یافتههای پژوهشی حاکی از آن است که این

معلمان از آرامش و رضایت خاطر برخوردار نباشند ،نمی-

فشارهای شغلی بر زندگی شخصی کارکنان و کیفیت

توانند برای دیگران اثرگذار باشند ( .)7گیگا )2883( 2به

عملکرد آنها در کار اثر سوء بر جا میگذارد (.)2

نقل از بنیهاشمی ( )3108بیان میدارد یکی از عواملی

نتایج پژوهش انجمن تحقیقات پرینستون)3337( 3

که سالمت معلمان را تهدید میکند ،تنش است .تنش-

نشان داد که سهچهارم شاغالن اعتقاد دارند که نسبت به

های شدید ناشی از ماهیت ،نوع و وضعیت نامناسب کاری،

نسل گذشته بیشتر دچار تنش کاری میشوند ( .)1تنش

به پیدایش حالتی در کارکنان و در نتیجه تحلیلرفتگی

کاری آمیزهای از عوامل فشارزای محل کار ،ویژگیهای

کارکنان میشود ( .)0هندریکس 1و همکاران ( )2888به

خود فرد و عوامل فشارزای خارج از سازمان است .این

این نتیجه رسیدند مربیانی که در سطح پایینی از سختی

عوامل میتوانند به عالئم بیماری در محیط با بیماری

کار و حمایت اجتماعی و سطح باالیی از مهارت مربیگری

واقعی منجر شوند ( .)4یکی از سازمانهایی که در آن

قرار داشتند ،تنش زیادی را درک کرده بودند ( .)3از

تعامل انسان با محیط گسترده است ،نظام آموزش و

طرفی تدریس بهعنوان یکی از مشاغل پرفشار روانی در

پرورش است که مدارس و بهویژه معلمان در آن نقش

نظر گرفته شده است ،بهویژه اینکه کار روزانۀ معلمان

تربیتی حساس و بااهمیتی بر عهده دارند ( .)9امروزه

براساس تعامل اجتماعی است و معلم عالوهبر کنترل خود

آموزش و پرورش ،سهم چشمگیری از بودجۀ هر کشور را

و احساساتش ،باید در کنترل احساسات دانشآموزان،

به خود اختصاص میدهد .با توجه به اهمیت و نقش تعلیم

والدین و همکاران نیز تالش کند .احساسات مثبت معلم،

و تربیت ،بهخصوص در ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی

سالمت او و سازگاری دانشآموزان را افزایش میدهد و با

و فرهنگی جامعه ،ضروری است در جهت بهبود کیفیت

ایجاد جو مناسب و مثبت ،یادگیری را تسهیل میکند

آموزش و پرورش ،فعالیتهای اساسی صورت گیرد تا از

( .)38نلسون 4و همکاران ( )2889بیان میدارند که

بههدر رفتن سرمایههای انسانی و مادی جلوگیری شود

انتظارات غیرواقعی بین تربیت معلم و واقعیت تدریس،

( .)6آموزش و پرورش بهعنوان سازمانی بسیار گسترده و
1. Prinsoun

2. Giga
3. Hendrix
4. Nelson
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فقدان استانداردهای عملکردی روشن و بازخورد سازنده،

عملکرد شغلی کارکنان رابطه دارد ( .)36با توجه به نقش

افزایش انتظارات و مسئولیتها ،حقوق و منابع ناکافی،

هیجانات مثبت بر عملکرد ،میتوان انتظار داشت که

محیط کاری ناامن روانی و جسمانی به نارضایتی و

نیرومندی بهعنوان یک حالت مثبت در کار موجب افزایش

فرسودگی معلمان منجر شده است ( .)33تنشها ،نیروی

سطح عملکرد شغلی کارکنان میشود .حیاتیترین مسئله

انسانی را ضایع و اهداف جامعه را دستخوش تزلزل می-

در هر سازمانی عملکرد شغلی کارکنان آن است .اهمیت

کنند .افرادی که دچار تنش میشوند و توان رویارویی

عملکرد شغلی ،محققان را به پژوهش هرچه بیشتر دربارۀ

کارامد با آن را ندارند ،از جنبههای جسمانی ،روانی و

آن واداشته است ( .)37عملکرد را ارزشهای کلی مورد

رفتاری دچار مشکل میشوند .اما آنچه در این بین می-

انتظار سازمان از تکههای مجزای رفتاری تعریف میکنند

تواند مایۀ خوشبختی و امیدواری باشد ،شناسایی عامل

که هر فرد در طول دورهای مشخص از زمان انـجام می-

مهم راهبردهای رویارویی است که بهعنوان یک متغیر

دهد (.)34

میانجی میتواند پیامدهای تنش را تحت تأثیر قرار دهد و
مهار کند یا به آن دامن زند (.)32

میقانی ( )3108در پژوهشی با عنوان «رابطۀ بین
میزان فشار روانی (تنش) شغلی مدیران و عملکرد آنان در

از سوی دیگر یکی از مفاهیم مرتبط با روانشناسی

دبیرستانهای دخترانۀ منطقۀ  2آموزش و پرورش شهر

مثبتگرا در حیطۀ شغل ،نیرومندی است .نیرومندی در

تهران» به این نتیجه دست یافت که بین فشار روانی

کار ،پاسخ عاطفی مثبت به تعامل مداوم عوامل مهم در

مدیران با عملکرد آنها رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد

شغل و محیط شغلی فرد است و شامل قدرت جسمانی،

( .)30خسروی ( )3102به این نتیجه رسید که فشارهای

انرژی هیجانی و سرزندگی شناختی بهعنوان مجموعهای از

عصبی ناشی از شغل عالوهبر ایجاد بیماریهای روانی و

تجارب عاطفی بههمپیوسته است ( .)31یکی از پیامدهای

جسمی متفاوت ،بر عملکرد شغلی افراد تأثیر میگذارد و

نیرومندی در محیط کار ،عملکرد شغلی است .عملکرد

مانند آفتی نیروهای سازمان را به تحلیل میبرد (.)33

شغلی بهعنوان ارزش مورد انتظار سازمانها از رویدادهای

نریمانی و آریانپور ( )3104دریافتند که بین تحمل ابهام و

رفتاری مجزا که افراد طی یک دورۀ زمانی مشخص انجام

عملکرد ورزشی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و

میدهند ،تعریف میشود ( .)34در واقع عملکرد شغلی از

تعارض نقش ،تداخل در فعالیتهای یک نقش با نقش

مهمترین متغیرهای مالک در روانشناسی صنعتی و

دیگر است و معموالً به مشکالت زیادی مانند تنش،

سازمانی است و اهمیت آن هم برای افراد و هم سازمانها

اضطراب ،خستگی و غیره منجر میشود ( .)28روسل 2و

کامالً روشن است ( .)39بهطور کلی ،هیجانهای مثبت

همکاران ( )3307اذعان داشتند که وقایع تنشزای شغلی

نقش مهمی در بـهبود عملکرد شغلی دارند .در واقع

و حمایت اجتماعی در پیشبینی عملکرد شغلی معلمان

عملکرد با هیجان زندگی سازمانی آمیخته شده است

نقش بسزایی دارد ( .)23استلرز 1و همکاران ( )2883در

( .)31کارملی 3و همکاران ( )2883به نقل از شیروم

پژوهشی بر روی  288دانشجوی ورزشکار نشان داد که

( )2833در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که

تعارض و تداخل در نقش ورزشی با سالمت روانی رابطه

نیرومندی بهطور مثبت با سطوح ارزیابی سرپرستان از

منفی دارد .همچنین در این پژوهش تعارض نقش با

1. Carmelli

2. Russel
3. Settlers
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عملکرد ورزشی رابطۀ منفی و معناداری داشت (.)22

معناداری وجود دارد ( .)23جاله )2833( 0به این نتیجه

کریاکو )2883( 3اذعان داشتند که معلمان بیشتر از حجم

دست یافت که تنش کاری میتواند عملکرد شغلی هر

سنگین کار و تغییر سیستمهای اداری آموزش دچار تنش

فردی را تحت تأثیر قرار دهد و سبب کاهش بازدهی افراد

میشوند ( .)21پالنز )2886( 2دریافت که تنش کاری

شود (.)18

بهطور چشمگیری در عملکرد شغلی اختالل ایـجاد می-

در نهایت با توجه به اهمیت بررسی تنش در محیط-

کند و موجب کاهش سالمت جسمی میشود .همچنین

های آموزشی بهخصوص در بحث معلمان تربیت بدنی و

بین تنش کاری با افسردگی رابطۀ مثبت و معناداری

همچنین تأثیری که تنش کاری میتواند بر عملکرد شغلی

1

آنان داشته باشد ،در این پژوهش تعیین رابطۀ بین تنش

( )2880عوامل تنشزای مرتبط با محیط کار را عبارت از

کاری با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد

جو سازمانی نامطلوب ،کمبود احترام به معلمان ،سبک

مورد توجه قرار خواهد گرفت .ازاینرو محقق در پی پاسخ

مدیریت ،ارتباط با همکاران و غیره میداند ( .)29براساس

به این پرسش است که آیا بین تنش کاری با عمـلکرد

( )2880حمایت باالی

شغلی معلمان تربیت بدنی رابـطۀ معناداری وجود دارد؟

سرپرستان ،همکاران ،دوستان و اعضای خانوادۀ کارکنان

آیـا عوامل تنش کاری توان پیشبینی عملکرد شغلی را

خشنودی شغلی را باال میبرد .بدیهی است که خشنودی

دارد؟ با یافتن پاسخ پرسشهای مذکور میتوان شناخت

شغلی باال باعث عملکرد شغلی بهتر میشود و برخی

عمیقی در زمینۀ تأثیر تنش بر روی عملکرد معلمان

عوامل از قبیل ارتباط با همکاران ،مشاغلشان ،حقوق و

تربیت بدنی پیدا کرد و به این نتیجه دست یافت که تنش

سیستمهای رفاهی تأثیر معناداری در عملکرد شغلی دارد

کاری تا چه حد عملکرد دبیران را دستخوش تغییر خواهد

( .)26روبینا )2880( 9با بررسی  99نفر از کارکنان نظامی

کرد .نتایج این تحقیق میتواند برای دبیران ،مسئوالن و

رابطۀ منفی و معناداری را بین تنش کاری با عملکرد

مدیران مدارس و آموزش و پرورش و همچنین سایر

6

ادارات آموزش و پرورش کشور کاربرد داشته باشد.

( )2838حاکی از تأثیر منفی و معنادار تنش کاری بر

همچنین پی بردن به اهمیت نقش تنش کاری بهمنظور

رضایت شغلی بود .همچنین آنها دریافتند مهمترین عوامل

پیشگیری از کاهش عملکرد شغلی برای پژوهشگرانی که

تنشزا در مطالعۀ موردی آنها ،محیط کاری نامناسب،

قصد پژوهش در حیطۀ رفتار سازمانی را دارند ،ثمربخش

سبک مدیریت ،همکاران بیمالحظه ،برآورده نشدن

خواهد بود.

مشاهده شد ( .)24الموهندی ( )2887به نقل از یولین

نتایج تحقیقات تی سای

4

شغلی گزارش کرد ( .)27نتایج پژوهش لی و شین

خواستههای شغلی ،محیط کاری غیرایمن و نبود تجهیزات
و نفرات کافی بود ( .)20امتیاز و احمد )2833( 7اذعان
داشت که بین تنش کاری با عملکرد شغلی رابطۀ منفی و

روششناسی پژوهش
روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که
بهصورت میدانی اجرا شده است .جامعۀ آماری پژوهش را

1. Kyriacou
2. Pflanz
3. Uline
4. Tsai
5. Rubina
6. Lee & Shin
7. Imtiaz & Ahmad

معلمان تربیت بدنی مدارس (ابتدایی ،راهنمایی و
دبیرستان) شهر مشهد ( )N=3288تشکیل دادند .با
8. Jaleh

مدلیابی معادالت ساختاری ارتباط تنش کاری با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد
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استفاده از جدول مورگان ( )3378نمونۀ آماری برابر با

بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از شاخصهای توصیفی

 233نفر برآورد شد که بهصورت تصادفی ساده انتخاب

و آزمونهای آماری کولموگروف اسمیرنوف ،ضریب

شدند و پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامهها ،در نهایت

همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر در

تعداد  292پرسشنامه کامل بود و تجزیهوتحلیل نهایی

نرمافزارهای آماری  SPSSو  LISRELاستفاده شد.

شد.
بهمنظور جمعآوری دادهها از دو پرسشنامه به شرح

نتایج و یافتههای پژوهش
نتایج جدول  3نشان میدهد مردان با  64/1درصد

ذیل استفاده شد:
 .3پرسشنامۀ عملکرد شغلی پاترسون)3331( 3

سهم بیشتری را از نمونۀ پژوهش به خود اختصاص دادند.

مشتمل بر  39سؤال .پرسشنامه از نوع پاسخ بسته بوده و

همچنین افراد دارای تحصیالت لیسانس با  46درصد

مقیاس اندازهگیری سؤاالت ،مقیاس لیکرت است .سؤاالت

دارای فراوانی بیشتری هستند.

پنجگزینهای و شامل گزینههای هرگز ،بهندرت ،گاهی،

جدول  2نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف ()K-S

اغلب ،همیشه و روش امتیازگذاری بهترتیب 9 ،4 ،1 ،2 ،3

را نشان میدهد که مشخص میشود دادههای مربوط به

است.

متغیرهای عملکرد شغلی ( )k-s=3/71 ، P=8/807و تنش

 .2پرسشنامۀ تنش کاری  )3330( )HSE(2که

کاری ( )k-s=3/38 ، P=8/861نرمال هستند.

مشتمل بر  19سؤال بوده و شامل مؤلفههای عدم تقاضا

نتایج جدول  1نشان میدهد که بین تنش کاری و

(سؤالهای  3تا  ،)9عدم کنترل (سؤالهای  6تا  ،)38عدم

مؤلفههای آن با عملکرد شغلی رابطۀ منفی و معناداری

حمایت مسئوالن (سؤالهای  33تا  ،)39عدم حمایت

وجود دارد.

همکاران (سؤالهای  36تا  ،)28عدم ارتباطات (سؤالهای

نتایج جدول  ،4حاکی از آن است که بین دو متغیر

 23تا  ،)29ابهام نقش (سؤالهای  26تا  )18و تغییرات

عملکرد شغلی و تنش کاری در سطح  P≥8/89رابطۀ

سازمانی (سؤالهای  13تا  )19است .پرسشنامه از نوع

خطی وجود دارد.

پاسخ بسته بوده و مقیاس اندازهگیری سؤاالت ،مقیاس
لیکرت است .سؤاالت پنجگزینهای و شامل گزینههای
هرگز ،بهندرت ،گاهی ،اغلب ،همیشه و روش امتیازگـذاری
بهترتیب  9 ،4 ،1 ،2 ،3است.
برای تعیین روایی صوری و محتوایی و حصول
اطمینان از قابلیت اجرای پرسشنامهها از نظرهای اصالحی
استادان مدیریت ورزشی استفاده شد .با انجام یک مطالعۀ
مقدماتی بر روی  18نفر از معلمان تربیت بدنی پایایی
پرسشنامههای عملکرد شغلی و تنش کاری بهترتیب 8/04
و  8/73بهدست آمد.
1. Peterson
2. Health and Sofety Executive
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جدول  .0توزیع جمعیتشناختی افراد نمونه
متغیر

ویژگی جمعیتشناختی

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

362

64/1

زن

38

19/7

مجرد

68

21/0

متأهل

332

76/2

دیپلم

7

2 /0

فوقدیپلم

62

24/6

لیسانس

336

46

فوقلیسانس

67

26/6

ابتدایی

362

64/1

راهنمایی

40

33

دبیرستان

42

36/7

جنسیت
تأهل

تحصیالت

مقطع تدریس

جدول  .2آزمون کولموگروف اسمیرنوف
متغیرها

k-s

سطح معناداری

وضعیت

عملکرد شغلی

2/43

8/722

نرمال

تنش کاری

3/03

8/419

نرمال

جدول  .3رابطۀ تنش کاری با عملکرد شغلی
N

مقدار همبستگی

سطح معناداری

متغیرها
تنش کاری

292

-8/949

8/883

عدم تقاضا

292

-8/913

8/883

عدم کنترل

292

-8/681

8/883

عدم حمایت مسئوالن

عملکرد

292

-8/307

8/883

عدم حمایت همکاران

شغلی

292

-8/123

8/883

عدم ارتباطات

292

-8/436

8/883

ابهام نقش

292

-8/213

8/883

تغییرات سازمانی

292

-8/419

8/883

05
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جدول  .4تجزیهوتحلیل واریانس
درجۀ آزادی

مجموع
مجذورات

میانگین

F

مجذورات

رگرسیون

4473/33

7

610/09

باقیمانده

4633/27

244

30/31

مجموع

3833/27

216

..............

سطح
معناداری

11/74

8/883

نتایج جدول  ،9تحلیل معادلۀ رگرسیون را نشان می-

مقادیر  tو سطح معناداری ،فرض تساوی ضرایب و مقدار

دهد که مشخص میشود متغیرهای تقاضا ،کنترل،

ثابت با صفر رد میشود و باید ضرایب  Bذکرشده را در

حمایت مسئوالن و تغییرات بهترتیب به مقدار ،-8/287

معادلۀ رگرسیون حفظ کرد.

 8/371 ،-8/911و  -8/337در معادلۀ رگرسیون توان

معادلۀ رگرسیون بهصورت ذیل است:

پیشگویی عملکرد شغلی را دارند .بنابراین با توجه به
تغییرات ( + )-8/480حمایت مسئوالن  + 8/107کنترل ( + )-3/82تقاضا (Y=01/089+)-8/417
جدول  .5تحلیل معادلۀ رگرسیون

ضریب معیار

ضرایب غیرمعیار
B

خطای معیار

مقدار ثابت

01/089

3/71

t

سطح معناداری

بتا
40/42

8/883

تقاضا

-8/417

8/344

-8/287

-1/81

8/881

کنترل

-3/82

8/337

-8/911

-0/72

8/883

حمایت مسئوالن

8/107

8/390

8/371

2/44

8/839

حمایت همکاران

8/368

8/314

8/876

3/33

8/212

ارتباطات

-8/32

8/303

-8/868

-8/616

8/926

نقش

8/881

8/324

8/883

8/823

8/304

تغییرات

-8/480

8/392

-8/337

-2/67

8/880

با توجه به نتایج جدول  ،6نسبت  X2به  )1/70( dfو

تأیید کردند .در مجموع تمامی شش شاخص ذکرشده

ریشۀ میانگین مجذور خطای تقریبی  )RMSEA(3برابر

تناسب مدل را تأیید کردند ،بنابراین مدل ساختاری

با  8/832است .همچنین شاخصهای ،NFI2=8/38

پژوهش به لحاظ شاخصهای برازش مناسب است.

 GFI9=8/38 ،IFI4=8/33 ،CFI1=8/33برازش مدل را
1. Root mean square Error of Approximation
2. Normed Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. Incremental Fit Index

5. Goodness of Fit Index
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جدول  .1مقادیر شاخصهای برازش
متغیر

df / X2

RMSEA

NFI

CFI

IFI

GFI

تنش و عملکرد

1/70

8/832

8/38

8/33

8/33

8/38

نتیجه

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

شکل  ،3پارامترهای بهدستآمده از مدل ساختاری

منفی و معناداری ( )r=8/83 ،T-Value=0/4وجود دارد.

تنش کاری و عملکرد شغلی را نشان میدهد .با توجه به

بنابراین مدل ساختاری پژوهش نشان میدهد که تنش

نتایج بهدستآمده بین تنش کاری با عملکرد شغلی رابطۀ

کاری تأثیر بسیاری بر عملکرد شغلی دارد.

16/22عملکرد

تنش کاری

تقاضا

4/87

کنترل

6/23

حمایت مسئولین

4/38

حمایت همکاران

9/39

ارتباطات

8/38

نقش

7/34

تغییرات

1/06

Chi-Square=102.27, df=27, P-value=0.00000 ,RMSEA=0.092

شکل  .0مدل ساختاری پژوهش

بحث و نتیجهگیری

ضمن تأیید برازش مدل توسط شاخصهای نسبت  X2به

هدف از این پژوهش مدلیابی معادالت ساختاری

 ،)1/70( dfریشۀ میانگین مجذور خطای تقریبی

ارتباط تنش کاری با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی

IFI=8/33 ،CFI=8/33 ،NFI=8/38 ،RMSEA=8/832

شهر مشهد بود .یافتههای این پژوهش بر روی  292نفر از

و  GFI=8/38که تمامی عاملها میتوانند در مدل

معلمان تربیت بدنی مرد و زن مقاطع ابتدایی ،راهنمایی و

ساختاری پژوهش مجتمع شوند ،نتایج حاکی از آن بود که

دبیرستان حاکی از آن بود که بین تنش کاری با عملکرد

تنش کاری تأثیر معناداری ( )r=8/83 ،T-Value=0/4بر

شغلی رابطۀ منفی و معناداری ()r= -8/949 ، P≥8/883

عملکرد شغلی دارد .این یافته بیانگر این موضوع است که

وجود دارد .همچنین در بخش مدل ساختاری پژوهش

اگر در محیطهای کاری ،به دالیل مختلف معلمان تربیت

مدلیابی معادالت ساختاری ارتباط تنش کاری با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد
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بدنی دچار تنش ناشی از کار خود باشند ،این موضوع

کریاکو ( )2884همسوست .تقاضا نیز شامل موضوعاتی

سبب خواهد شد که میزان عملکرد شغلی آنها بهطور

مانند بار کاری ،خصوصیات و محیط کاری افراد است .لی

چشمگیری کاهش پیدا کند و در پی آن از کارایی آنها

و شین ( )2838و امتیاز و احمد ( )2833بیان میدارند

کاسته خواهد شد .این یافته با نتایج پژوهشهای محققانی

که محیط کاری پیشبینیناپذیر و همچنین محیط کاری

همچون میقانی ( )3108و خسروی ( )3102در داخل

غیرایمن و نامناسب که از ابعاد تنش کاری هستند ،موجب

ایران و روسل و همکاران ( ،)3307پالنز ( ،)2886روبینا

کاهش عملکرد شغلی و بازدهی دبیران میشود .بهتر است

( ،)2880امتیاز و احمد ( )2833و جاله ( )2833در خارج

بهمنظور ایجاد انگیزه برای افزایش عملکرد ،محیط کاری

از ایران همسوست .نگرانی این بحث در اینجاست که

مدارس مناسب بوده و دارای جوی آرام باشند و از سوی

چنانچه این اتفاق در بین دبیران رخ دهد ،سبب خواهد

دیگر وظایفی که در اختیار دبیران گذاشته میشود ،در

شد که نتوانند آموزشهای الزم و ضروری را بهنحو احسن

حد توان آنها باشد تا از وجود تنش در بین آنها جلوگیری

به دانشآموزان ارائه دهند که در نتیجه عدم یادگیری

شود.

دانشآموزان از مسائل ورزشی موجب میشود که آنها از

نتایج نشان داد که بین عدم کنترل با عملکرد شغلی

اطالعات ورزشی دور شوند و نتوانند استعدادها و قابلیت-

رابطۀ منفی و معناداری ( )r= -8/681 ، P≥8/883وجود

های خود را نشان دهند .در راستای این بیانات ،مرکز آمار

دارد .این یافته حاکی از آن است که هرچه دبیران تربیت

کانادا ( )2838گزارش کرد که تنش کاری در بین

بدنی بر کار خود کنترل کمتری داشته باشند ،به همان

کارکنان میتواند موجب کاهش عملکرد شغلی و در نتیجۀ

نسبت از میزان عملکرد شغلی آنها کاسته میشود .این

آن افت بهرهوری شود .همچنین لی و شین ( )2838در

یافته با نتایج پژوهش امتیاز و احمد ( )2833که دریافتند

پژوهش خود رابطۀ منفی و معناداری را بین تنش کاری با

عدم پذیرش برای کار با عملکرد شغلی رابطۀ منفی دارد،

رضایت شغلی که از عوامل مهم عملکرد شغلی است،

همسوست .کنترل یعنی اینکه تا چه اندازه میتوان گفت

گزارش کردند .چنین استنباط میشود که بهمنظور

که یک فرد در مسیر انجام کارهای خود است .لی و شین

افزایش هرچه بیشتر عملکرد دبیران تربیت بدنی در

( )2838اذعان داشتند که برآورده نشدن خواستههای

مدارس ،مدیران و مسئوالن باید توجه خاصی به آنها

شغلی میتواند سبب کاهش عملکرد افراد شود .چنانچه

داشته باشند و تمامی شرایط و امکانات مورد نیاز را

دبیران تربیت بدنی در محیط کاری خود در مدارس،

بهمنظور حداکثر کارایی دبیران تربیت بدنی نیز فراهم

وظایفشان روشن باشد و در راستای اهداف مشخص

سازند تا بتوانند موجب رشد و پرورش هرچه بیشتر ورزش

مدارس گام بردارند ،موجب خواهد شد که ضمن کاهش

در بین دانشآموزان شوند.

فشارهای روانی ناشی از دسترسی به اهداف ،بتوانند

نتایج نشان داد که بین عدم میزان تقاضا با عملکرد
شغلی رابطۀ منفی و معناداری ()r= -8/913 ، P≥8/883

عملکرد بهتری از خود ارائه دهند و زمینۀ دستیابی به
اهداف مدارس در حوزۀ ورزش را فراهم آورند.

وجود دارد .این یافته حاکی از آن است که اگر تقاضایی در

نتایج نشان داد بین عدم حمایت مسئوالن

محیط کار وجود نداشته باشد ،موجب بروز تنش در بین

( )r=-8/307 ، P≥8/883و عدم حمایت همکاران

دبیران تربیت بدنی خواهد شد .این یافته با نتایج تحقیق

( )r=-8/123 ، P≥8/883با عملکرد شغلی رابطۀ منفی و
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معناداری وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش امتیاز و

فقط بهمنزلۀ کمک کردن به یکدیگر است و آنها باید

احمد ( )2833همسوست .در این زمینه تی و سای

حداکثر استفاده را از این ویژگی بکنند و از اعمال نظرهای

( )2880اظهار داشتند که بین حمایت سرپرستان با

شخصی و دخالت بیجا در وظایف سایر همکاران نیز

خشنودی شغلی کارکنان رابطۀ مثبتی وجود دارد.

خودداری ورزند.

همچنین لی و شین ( )2838رابطۀ معناداری را بین سبک

نتایج نشان داد که بین ابهام نقش با عملکرد شغلی

مدیریتی مدیران با رضایت شغلی کارکنان نشان دادند.

رابطۀ منفی و معناداری ( )r= -8/213 ، P≥8/883وجود

این یافته حاکی از آن است که اگر مدیران مدارس از

دارد .این یافته با نتایج پژوهش نریمانی و آریانپور

دبیران تربیت بدنی حمایت نکنند و به آنها در حوزۀ

( )3104و استلرز و همکاران ( )2883همسوست .در

کاریشان یاری نرسانند ،موجب کاهش عملکرد دبیران

زمینۀ ایفای مسئولیت در سازمان ،ابهام نقش در فرد،

میشوند .در این زمینه همکاران هم میتوانند نقش

براساس مشخص نبودن نقش او در چارچوب کار و گسترۀ

بسزایی ایفا کنند .چنانچه همکاران درصورتیکه مشاهده

مسئولیتهای او و معین نبودن هدفهایی که باید در

کردند همکارشان در حوزۀ کاری خود با مشکالتی مواجه

تحقق آن بکوشد ،توصیف شده است ( .)12بهنظر میرسد

است ،میتوانند ضمن یاری رساندن به وی ،موجبات

که اگر وسعت و مسئولیتهای شغل دبیران تربیت بدنی

افزایش عملکرد همکار خود را بهوجود آورند.

در مدارس ساختارمند نباشد و با نوعی ابهام و تعارض در

نتایج نشان داد که بین عدم ارتباطات با عملکرد

بین وظایف خود مواجه باشند ،این موضوع موجب افزایش

شغلی رابطۀ منفی و معناداری ()r= -8/463 ، P≥8/883

تنش در بین آنها میشود که در نهایت بر عملکرد شغلی

وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش الموندی ( )2887و

آنها تأثیرگذار است .ازاینرو مدیران باید با تعیین شرح

تی و سای ( )2880همسوست .براساس این یافته ،نداشتن

وظایف و مسئولیتها بر هر یک از کارکنان به آنها کمک

ارتباط با سایر افراد در محیط کار ،میتواند شرایطی را

کنند تا وظایف خود را بهدرستی و کارایی هرچه بیشتر به

بهوجود آورد که موجب افت عملکرد در بین دبیران تربیت

انجام رسانند.

بدنی شود .به نظر کوالنکو ( )2884معلمانی که ارتباط

نتایج نشان داد که بین عدم تغییرات با عملکرد شغلی

زیادی با سایر و همکاران و همچنین والدین دانشآموزان

رابطۀ منفی و معناداری ( )r= -8/419 ، P≥8/883وجود

دارند ،تنش کمتری را در محیط کاری تجربه میکنند.

دارد .تغییرات نحوۀ سازماندهی و تغییرات نیروهای یک

همچنین تی سنگ )2838( 3در پژوهش خود اذعان

سازمان است ( .)11این یافته حاکی از آن است که

داشت که ارتباطات بینفردی شرایط ایجاد خشنودی

چنانچه دبیران تربیت بدنی مدام در شغل خود با تغییرات

شغلی را در بین کارکنان فراهم میکند ( .)13در خصوص

مختلف مواجه باشند و نتوانند در یک مدت خاص در یک

برقراری ارتباط با سایر همکاران باید به این نکته توجه

مدرسه ثابت باشد ،آنها نمیتوانند تمرکز الزم را داشته

داشت که تشکیل یک تیم و اعمال نظرهای متفاوت می-

باشند و با یک سری از اختالالت عملکردی مواجه می-

تواند سبب ایجاد اختالف در بین همکاران شود .آنها باید

شوند .تغییرات سبب میشود که مدام دبیران انرژی و

در نظر داشته باشند که این کار گروهی و برقراری ارتباط،

توان خود را صرف هماهنگی و تعامل با محیط جدید
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 باید به عواملی مانند ایجاد روابط.تنش کاری مواجه شوند

- این موضوع سبب ایجاد تنش در رابطه با کار می،بکنند

 پرهیز از مزاحمتها و تحمیل،شغلی گرم و بانشاط

.شود

وظایف به کارکنان و همچنین جلوگیری از بیعالقگی و

در نهایت پیشنهاد میشود مدیران مدارس و آموزش و

 همچنین.نبود تعهد شغلی نسبت به وظایفشان توجه شود

پرورش باید با فراهم آوردن شرایط آرام و با امکانات

مدیران باید با ایجاد و تدارک جلسات منظم برای دبیران و

 زمینۀ افزایش،مطلوب و همچنین حمایت از دبیران

تشویق و ترغیب آنها به اعالم مشکالت و محدودیتهایی

 آموزش مهارت رویارویی با.عملکرد شغلی را ایجاد کنند

که در محیط کار با آن مواجهند و همچنین انجام اقداماتی

مسائل شغلی با استفاده از مشاوران متخصص میتواند

برای حل مشکل و افزایش آگاهی میتواند زمینۀ ایجاد

موجب موفقیت دبیران شود و به آنها کمک کند تا با

.تنش را کاهش دهد
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