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Abstract
The aim of the present study investigates the
relationship between job stress and career
advancement in the style of managerial staff of the
Youth and Sports Ministry. The research method was
descriptive and correlational that field. The target
population included all employees of the Ministry of
Sport and Youth (N =700) to 240, according to
Morgan table were selected by simple random
sampling. To collect information from job stress
questionnaires, Inventory management and career
advancement questionnaire was used. Its validity was
confirmed by seven professors of sport management,
as well as the reliability of the study using Cronbach's
alpha coefficient was. Statistical analysis KS,
Pearson and multivariate regression to evaluate
research data using SPSS software was used. The
results showed a negative relationship between
leadership style and job stress in people-oriented and
task-oriented leadership style and there is a
significant and positive relationship between job
stress and significant. The results showed a strong
predictor for stress managerial style and career
development of its employees. As a result, in order to
reduce stress on the career development of staff and
managers need to consider human-centered
leadership style.
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چکیده
هدف از پژهش حاضر بررسی ارتباط سبک های مدیریتی مدیران
با استرس شغلی و پیشرفت شغلی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان
 روش تحقیق از نوع توصیفی_همبستگی بود که به شكل میدانی.بود
 جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان وزارت ورزش و.انجام گرفت
 نفر با توجه به جدول مورگان و با روش077 =) بود کهN477( جوانان
 برای جمع آوری اطالعات.نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید
 پرسشنامه سبک های مدیریتی و،از سه پرسشنامه استرس شغلی
تن4  روایی پرسشنامه ها توسط.پرسشنامه پیشرفت شغلی استفاده شد
از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید؛ همچنین پایایی پرسشنامه های
 از آزمون های.تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد
 پیرسون و رگرسیون چند متغیره به منظور،آماری کلموگروف اسمیرنف
. استفاده شدSPSSارزیابی داده های تحقیق و با استفاده از نرم افزار
نتایج نشان داد بین سبک رهبری انسان مدار و استرس شغلی رابطه
منفی و معنی داری وجود دارد و بین سبک رهبری وظیفه مدار و استرس
 همچنین نتایج نشان داد.شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد
بین سبک مدیریت انسان مدار و پیشرفت شغلی رابطه مثبت و معنی
داری وجود دارد و بین سبک مدیریت وظیفه مدار و پیشرفت شغلی
 نتایج حاصل از رگرسیون نشان.رابطه منفی و معنی داری وجود دارد
داد سبک مدیریتی مدیران پیش بینی کننده قوی برای استرس شغلی
 در نتیجه به منظور پیشرفت شغلی.و پیشرفت شغلی کارکنان است
کارکنان و کاهش استرس در سازمان مدیران باید سبک رهبری انسان
.مدارانه را مورد توجه قرار دهند
واژگان کلیدی
. سبک های مدیریت، پیشرفت شغلی،استرس شغلی
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مقدمه
نیروی انسانی بهعنوان اصلیترین و بزرگترین و باارزشترین
سرمایه یک سازمان جامعه و کشور محسوب میشود ،لذا به
همین دلیل از دیرباز کشورها و سازمانها بر روی این نیروی
باارزش سرمایهگذاری کرده و سعی در باور نمودن آن دارند و
جوامعی به پیشرفت ترقی و تعالی میرسند که بتوانند این نیروها
و استعدادهای نهفته در آنها را شكوفا سازند .کارکنان امروزی
بیشتر از گذشته درباره زندگی کاری خود فكر میکنند و نگران
هستند ،آنها شغل مطمئن ،درازمدت و ارضاکننده میخواهند و
مایلاند در شغل خود رشد و توسعه پیدا کنند .از سوی دیگر
کارمندان اغلب حرفه خود را با امید و انتظاراتی ویژه برای
رسیدن به باالترین سطح در سازمان شروع میکنند و اکثر آنها
بر پیشرفت خود ،رسیدن به قدرت ،کسب باالترین مسئولیتها
و پاداشها اهمیت میدهند ( .)1بهطور مسلم ،در زندگی همهی
افرادی که دارای شغلی هستند ،استرس وجود دارد و به
گونههای مختلف بر آنها فشار روانی وارد میکند .تحوالت
شغلی مانند تغییرات سازمانی ،تغییر حقوق و دستمزد ،ترفیعات
شغلی ،مدیریت سازمان ،کاهش یا افزایش نیروی انسانی و
دگرگونیهای اجتماعی موضوعهایی هستند که به شكلی بر فرد
فشار آورده و او را دچار آشفتگی ،نگرانی ،تشویش و اضطراب
مینمایند .درنتیجه ،چنانچه استرس کاری زیادی بر فرد تحمیل
شود ،بهطور حتم ،سالمت جسمی و روحی وی را تحت تأثیر
قرار میدهد که این خود ،هم بر عملكرد فرد در سازمان و هم
بر کیفیت زندگی خانوادگی وی تأثیر مخربی میگذارد ( .)9از
دهه  1357تاکنون ،توجه به شغل ،سهم عمدهای از زندگی افراد
را تشكیل داده و اگرچه اشتغال ،یک چالش هیجانآور برای
افراد است ،ولی همین شغل میتواند بهعنوان یک منبع عمده
استرسزا در زندگی افراد مطرح باشد .استرس ،یكی از فعالترین
حوزههای پژوهشی در سالهای اخیر بوده است بهطوریکه قرن
اخیر را عصر استرس نامیدهاند ( .)17استرس ویژگی
اجتنابناپذیری از کار و زندگی شخصی است .مدیران،
کارکنان و اربابرجوع سازمان تحت تأثیر فشارهای عصبی،
دچار حاالت روانی خاصی میشوند و دست به رفتارها و اعمالی
میزنند که مستقیما در بازدهی سازمان منعكس میشود (.)0
عدهای از متخصصان اعتقاددارند که عالوه بر عوامل سازمانی،
عوامل فردی نیز نظیر سن ،سابقه خدمت ،جنسیت ،وضعیت
تأهل و سطح تحصیالت نیز در بروز استرس نقش دارند (.)01
به نظر برخی صاحبنظران میتواند علل استرس را به دو بخش
عمده درونسازمانی و برونسازمانی تقسیم کرد .تنشزاهای
1 Hall

برونسازمانی شامل تغییرات اجتماعی ،فناوری ،خانواده،
جابهجایی ،شرایط اقتصادی ،نژاد و طبقه اجتماعی و شرایط
محیط زندگی میشود .معرفی منابع و عوامل تنشزا بستگی به
این دارد که صاحبنظران ،انسان را از چه دیدگاهی موردبررسی
قرار دهند .پیروان رفتار سازمانی  ،فرد را درونسازمانی و به
عبارتی ،سازمانی میدانند و به همین لحاظ منابع استرس را به
درون و برونسازمانی تقسیم میکنند .برخی نیز انسان را درون
جامعه میبینند و تقسیمات خود را از منابع استرس بیشتر
بهصورت جامعهشناختی ارائه میدهند ( .)09همچنین سكون
زدگی دامی است که بر سر راه کارکنان سازمانها قرار دارد 33
 %از کارکنان در طول زندگی کاری خود مبتالبه پدیده سكون
زدگی میشوند .بر اساس نظر باردویک در  ،1331بیشتر افراد
ظرف حدود سه سال در یک شغل ماهر میشوند ،از این به بعد
کار معمول و یكنواخت شده و دیگر چیز جدیدی برای آموختن
وجود ندارد .در این حالت فرد احساس درماندگی کرده و کار
خود را کمارزش و ناخوشایندتر از قبل میداند .ممكن است فرد
به نگرشها و رفتارهایی برسد .که دیگر کارایی ندارد و سالمت
جسمی و روانیاش نیز دچار تزلزل گردد (.)11کارمندان اغلب
کار خود را با آرزوها یا انتظار ترقی تا باالترین جایگاه در سازمان
انتخابیشان شروع میکنند .توجه زیادی روی پیشرفت شغلی و
تصوراتشان در دستیابی به مسئولیتهای بیشتر ،قدرت و پاداش
دارند .اگر موارد مذکور با واقعیتهای موجود تطابق نداشته باشد
در آن یک پارادوکس به وجود میآید ( .)1هال )1335( 1و دیگر
صاحبنظران توسعه مسیر شغلی ،اعتقادشان بر این است که
تعدادی از کارکنان حرفهای و مدیران ،مسیرهای شغلی متفاوتی
را برای خود برمیگزینند که موجب پیشرفت فرد در طی سنوات
خدمتش میشود .هر سازمان باید برنامهریزیهای الزم را جهت
پیشرفت شغلی کارکنان خود انجام دهد و آنها را در این مسیر
هدایت نماید .یک مسیر صحیح و عادالنۀ پیشرفت شغلی
میتواند موجب رضایت شغلی افراد ،تعهد آنها نسبت به سازمان
و مسائلی از این قبیل شود ()17؛ بنابراین سازمانها با ایجاد
مسیر پیشرفت شغلی مناسب برای کارکنان ،نهتنها به پیشرفت
سازمان بلكه به پیشرفت افراد نیز کمک میکنند (.)19
با توجه به اینكه عصر حاضر را برانگیزندهترین دوره شناخت و
اجرای مدیریت میدانند ،این حقیقت روزبهروز نمایانتر میگردد
که موفقیت هر سازمانی بستگی کامل به جایگزینی صحیح و
کاربرد مؤثر نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری کاربردی دارد.
هنگامیکه مشكالت چالشبرانگیز مدیریت را در سازمانهای
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مختلف در نظر میگیریم ،درمییابیم که آزمون واقعی
ویژگیهای مدیران و رهبران که در پیشاپیش رویارویی با این
چالشها قرار دارند تا چه اندازه اهمیت دارد .ازجمله ویژگیهایی
که بیش از همه موردمطالعه پژوهشگران قرارگرفته ،سبک
مدیریت است .زیرا این مفهوم یكی از مهمترین عناصر موفقیت
رهبری و تعیینکننده جو ،فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان
است و تقریبا بسیاری از متخصصان علم مدیریت بر این نكته
توافق دارند که سبکهای مدیریت مجموعهای از نگرشها،
صفات و مهارتهای مدیران است که بر چهار عامل نظام
ارزشها ،اعتقاد به کارمندان ،تمایالت رهبری ،و احساس امنیت
در موقعیت مبهم شكل میگیرد ( .)1درواقع دغدغههای مدیران
هر سازمان به وجود آوردن سازوکار مناسب و الزم برای رسیدن
به اهداف سازمانی است؛ برابر تحقیقات انجامشده مهمترین
عامل برای رسیدن به اهداف خود نیروی انسانی است .با توجه
به ترکیب نیروی انسانی در هر سازمان سبک مدیران آن
میتواند نقش مهمی در توانمندسازی کارکنان داشته باشد .از
طرفی دیگر امروزه کارکنان از تحصیالت باالیی برخوردار
هستند و کارها بیشتر تخصصیشده است ،بنابراین نمیتوان
مثل گذشته آنها را وادار به انجام کار کرد .در سازمانهای
امروزی نیاز بیشتری به مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان
میباشد .در حقیقت تغییر سبک مدیریت از حالت مدیریت
استبدادی به سمت مدیریت مشارکتی منجر به موفقیت هر چه
بیشتر سازمان میگردد .سبک رهبری که منجر به مشارکت
گروهی کارکنان و تشكیل گروههای کاری گردد ،عالوه موجب
انجام اثربخش ،کارآمد ،منظم و هماهنگ کارها میگردد (.)05
تحقیقات بسیار در زمینه سبکهای گوناگون رهبری صورت
گرفته است .اما تحقیقات مطالعاتی که از سال  1377انجامگرفته
است نشان دادهاند که نقشهای مدیریت دو گونهاند:
.1رفتارهای رابطه مدار که به عالیق،احساسات و رضایت
اعضای وظیفه مدار و رابطه مدار گروه توجه دارند و  .0رفتارهای
رابطه مدار که به اهداف سازمان بیش از نیازهای اعضای گروه
اهمیت میدهند .سبک رابطه مدار حدومرزی است که رهبر
بهوسیله گشودن مجاری ارتباط ،تفویض مسئولیت و دادن
فرصت به زیردستان برای بهرهگیری از توانایی بالقوه ،میان خود
و اعضای گروه رابطه شخصی برقرار میکند .این رفتار با حمایت
اجتماعی ،عاطفی ،دوستی و اعتماد مشخص میشود .سبک
رهبری وظیفه مدار حدومرزی است که یک رهبر ،اعضای گروه
خود را سازمان میدهد؛ تشریح میکند و هر یک قرار است چه
فعالیتی را ،چه وقت و چگونه انجام دهند ( .)1در زمینه تحقیقاتی
که به بررسی رابطه سبکهای مدیریت با استرس و پیشرفت
شغلی کارکنان پرداختهاند میتوان به تحقیقات همچون تحقیق

احمدی و بذرافشان ( ،)1939اشارهکرده که با بررسی رابطه
بین سبکهای مدیریت با سالمت سازمانی و استرس شغلی
کارکنان آموزشوپرورش نشان دادند که بین سبک مدیریتی
رابطه مدار با استرس شغلی رابطه معكوس و بین سبک
مدیریتی ضابطه مدار با استرس شغلی رابطه مستقیم وجود دارد
( .)1اتور و گرکو ( ،)0711در نتایج تحقیقات خود بیان کردند
سالمت شغلی در کنار برنامههای مدیریت استرس به هدف
توسعه فاکتورهای پیشفرض شغل و تصرف آن تا حدی
استرس شغلی را کاهش داده است ( .)3قایقور ( )1911در
پژوهشی که با عنوان بررسی سبکهای مدیریت بر کارایی
کارکنان انجامگرفته است ،دریافت که هرقدر تأکید بر سبک
استبدادی استثماری بیشتر باشد ،کارایی کاهش مییابد و هرچه
از سبک استبدادی به سمت مشاورهای و مشارکت میآییم
کارایی افزایش مییابد ( .)11همچنین در تحقیق سلیمیان و
مهرابی ( ،)1930با عنوان بررسی رابطه بین سبکهای رهبری
مدیران و ایجاد استرس شغلی در کارکنان مشخص گردید که
سبکهای مدیریتی شامل سبک مدیریتی رابطه مدار و سبک
مدیریتی وظیفه مدار میباشد که سبک مدیریتی وظیفه مدار
تأثیر بسزایی در ایجاد استرس شغلی در کارکنان دارد .در پایان
نتیجهگیری شده است که بین سبکهای رهبری مدیریت در
سازمان که دربرگیرندهی موارد ذکرشده میباشد با استرس
شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد ( .)07پورکریمی ( ،)1913در
تحقیقی با عنوان رابطه انگیزش پیشرفت با سبک رهبری نشان
داد رابطه منفی معنیداری بین انگیزش پیشرفت و سبک
رهبری وجود دارد ،همچنین نتایج نشان داد با افزایش انگیزش
پیشرفت،سبک رهبری به سمتی گرایش پیدا میکند که تأکید
کمتری بر رابطه مداری و وظیفه مداری دارد و به سمت سبک
رهبری تفویض اختیار متمایل میشود ( .)00کو ( ،)0775در
پژوهش خود رابطه سبک رهبری مدیران و انگیزش پیشرفت
کارکنان را بررسی کرده است و به این نتیجه دستیافت که بین
سبک رهبری مدیران و انگیزش پیشرفت کارکنان باهم و با
تعیین راهبردهای کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد (.)15
همچنین مهتا و همكاران ( ،)0779تحقیقی در سه کشور
ایاالتمتحده ،فنالند و لهستان انجام داده و به این نتیجه
رسیدند که سبک رهبری با انگیزش افراد رابطه قوی و
معنیداری دارد ( .)13بنابراین نكته اساسی اینجاست که
مدیریت بتواند استرس و پیشرفت کارکنان را با استفاده از سبک
مدیریت خود به نحو مطلوب کنترل کند تا بتواند تغییرات مثبت
در سازمان به وجود بیاورد ،کیفیت تصمیمگیریها را بهبود
بخشد ،افكار و نظریات جدید را در سازمانها مطرح کند ،از
ایجاد یک محیط تنشزا و پر از استرس برای کارکنان جلوگیری
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کند؛ و پیشرفت شغلی را افزایش دهد زیرا یک محیط استرسزا
عملكرد و پیشرفت کارکنان را کند ،و احساس نارضایتی و رکود
و خمیدگی در آنان به وجود میآورد .این مسئله بهویژه برای
سازمانهایی چون ورزش و جوانان که با امر مهم ،ورزش و
سالمتی و توسعه آن در میان افراد جامعه در ارتباط هستند
حیاتی به نظر میآید .آگاهی و شناخت کارکنان و مدیران
سازمانهای ورزشی همچون دیگر سازمانها در این خصوص،
اوال باعث کمک به تشخیص عالیق ،تمایالت و قابلیتهای
فردی میشود؛ ثانیا آگاهی و اطالعات کامل در رابطه با سازمان
را در اختیار فرد قرار میدهد؛ ثالثا شرایطی را فراهم میکند که
فعالیتهای فرد را با فرصتهای شغلی تطبیق نماید؛ همچنین
فرد شرایط واقعی و مسیر شغلی خود را بهخوبی شناخته و
درنهایت بهمنظور دست یافتن به اهداف خویش تالش الزم را
برای برنامهریزی آموزشی ،تحصیالت ،تغییرات و تكامل خود
مینماید ( 10و  .)01بدون شک سبک مدیریتی مدیران در
هدایت صحیح کارکنان در جهت اهداف سازمانی مؤثر است.
استفاده از بهترین سبک مدیریت منجر به افزایش اثربخشی و
پیشرفت در سازمان خواهد شد .تحقیقات کافی در این زمینه
بهویژه در سازمانهای ورزشی کشور صورت نگرفته است.
بنابراین تحقیق حاضر به دنبال این سؤال است که آیا بین سبک
مدیریتی انسانمدار و وظیفه مدار مدیران با استرس شغلی و
انگیزه پیشرفت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد و جهت این
رابطه به چه صورت میباشد .درنتیجه آگاهی بیشتر در این زمینه
میتواند منجر به بهکارگیری سبک مناسب مدیریتی بهمنظور
کاهش استرس شغلی و بهبود پیشرفت شغلی کارمندان وزارت
ورزش و جوانان گردد.

روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار پژوهش
پرسشنامه استرس شغلی لمبرت و همكاران ( )0774که سطح
کلی فشارهای وارد بر فرد از طریق وظایف و مسئولیتهای شغل
یاش را اندازه گیری میكند ،استفاده بعمل آمد ( .)14لمبرت و
همكاران ( )0774آلفای کرونباخ  10را برای این پرسشنامه
گزارش نموده اند .همچنین از پرسشنامه تعیین سبک مدیریت
باردتز و متزکاس ،استفاده شده است این پرسشنامه دارای
91گویه است که 11گویه آن مربوط به سبک رهبر رابطه مدار
و 07گویه مربوط به سبک وظیفه مدار است .پایایی این
پرسشنامه در تحقیق احمدی و بذرافشان ( )1930با استفاده از
آلفای کرونباخ  7/19بدست آمد ( .)1در نهایت از پرسشنامه
انگیزه پیشرفت شغلی استفاده شد.
همچنین مجددا روایی ابزار مطالعه با استفاده ازنظرات  1نفر از
اساتید مدیریت ورزش با روش اعتبار محتوی تایید شد و به
منظور تعیین پایایی ،روش آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار
گرفت .میزان آلفای محاسبه شده برای پرسشنامه سبک های
مدیریتی  ،7/13انگیزش پیشرفت شغلی  7/41و برای پرسشنامه
استرس شغلی  7/19به دست آمد .طبق نتایج آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف ،متغیرهای تحقیق از توزیع نرمال
برخوردار بودند .لذا برای تجزیه و تحلیل داده ها ،آزمون های
پارامتریک مورد استفاده قرار گرفتند .برای تجزیه و تحلیل رابطه
میان متغیرهای پژوهش از آزمون پیرسون و برای تعیین میزان
تاثیر هر سبک های مدیریت بر استرس شغلی و انگیزه پیشرف
شغلی از آزمون رگرسیون استفاده شد.
یافته های تحقیق
با توجه به جدول  93 ،1درصد از نمونه زن و  11درصد مرد
بودند 11 .درصد از نمونه مجرد و  10درصد متأهل بودند .با
توجه به نتایج مشاهده میشود که بیشترین تعداد نمونه را
کارمندان با مدرک لیسانس با  59درصد تشكیل میدادند.

روش شناسی
تحقیق حاضر ،میدانی و از نوع تحقیقات توصیفی و به شیوه
همبستگی است .جامعه مورد مطالعه ،کارمندان وزارت ورزش و
جوانان به تعداد  477نفر بودند .حجم نمونه براساس جدول
مورگان  077نفر تعیین شد و افراد مورد مطالعه با استفاده از
جدول .1توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی
شاخص آماری
جنسیت
وضعیت تأهل
مدرک تحصیلی

زن
مرد
مجرد
متأهل
کاردانی
کارشناسی

فراوانی
31
110
71
071
17
111

درصد فراوانی
%93
%11
%11
%10
%07
%59
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ارشد
دکتری
تربیتبدنی
غیر تربیتبدنی

رشته تحصیلی

94
1
177
117

%11
%0
%15
%77

جدول .2نتایج آزمون کالموگوروف-اسمیرنوف
پرسشنامه
سبک های مدیریت انسان مدار

k-S
0/10

1/62

سبک مدیریت وظیفه مدار

0/01

1/00

استرس شغلی

1/21

1/10

پیشرفت شغلی

1/26

1/82

سطح معناداری

با توجه به طبیعی بودن متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون
برای بررسی ارتباط بین سبک مدیریتی مدیران (انسان مدار،
وظیفه مدار) با میزان استرس شغلی کارمندان استفاده شد.

طبق نتایج حاصله در جدول  ،0با توجه به اینكه مقدار آزمون
کالموگوروف-اسمیرنوف در پرسشنامه سبک های مدیریت،
استرس شغلی و پیشرفت شغلی معنادار نبوده بنابراین ،با ضریب
 7/31اطمینان میتوان فرض نرمال بودن توزیع جامعه را
پذیرفت.
جدول  .9نتایج آزمون همبستگی پیرسون

استرس شغلی
ضریب
همبستگی
-7/77

متغیرها
تعداد
سبک مدیریت مدیریت انسان
مداری
سبک مدیریت مدیریت وظیفه
مداری
با توجه به نتایج آزمون پیرسون در جدول ،9بین سبک مدیریت
انسان مدار و استرس شغلی کارکنان ()r=-7/77 ،P>7/71
رابطه منفی و معنیداری مشاهده شد .همچنین بین سبک
مدیریت وظیفه مدار و استرس شغلی کارکنان (،P>7/71
 )r=7/11رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد.

077

7/11

077

سطح معنی
داری
7/77
7/77

جهت پیش بینی استرس شغلی کارکنان از سبک مدیریتی از
تحلیل رگرسیون خطی ساده دو متغیره بین سبک مدیریت به
عنوان متغیر مستقل (پیشبین) و استرس شغلی کارکنان به
عنوان متغیر وابسته (مالک) ،با روش همزمان استفاده شد.

جدول  .4نتایج همبستگی بین استرس شغلی کارکنان و سبک مدیریتی مدیران
مدل

همبستگی

رگرسیون

7/75

ضریب تعیین ضریب
تعدیل شده
7/01

7/01

نتایج جدول ( ،)7خالصه مدل را نشان میدهد .مقدار ضریب
همبستگی ( )Rبین متغیرها  7/75میباشد که با توجه به آن
بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق
همبستگی مستقیم و معناداری ( )R=7/75 ،p>7/771مشاهده

تعیین خطای باقیمانده

سطح
داری

معنی دوربین واتسون

7/57

7/771

1/31

می شود .همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( )R2که
بیانگر درصد تغییرات تعیین شده از تغییرات متغیر وابسته(مالک)
توسط متغیر مستقل(پیشبین) است ،نشان میدهد که  01درصد
از واریانس کل تغییرات خالقیت معلمان تربیتبدنی به مؤلفه
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مدیریتی مدیران) و متغیر وابسته (استرس شغلی کارمندان) مدل
خوبی بوده و متغیر مستقل قادر است تغییرات استرس شغلی را
تبیین کنند.
جدول( )1نتایج تحلیل رگرسیون به روش همزمان ،متغیر
مستقل (سبک مدیریتی مدیران) را نشان میدهد.

رفتارهای آرمانی مدیران مدارس و  43درصد به عواملی خارج
از مدل مذکور مربوط میشود .همچنین با توجه به معناداری
مقدار آزمون  )F=13/11 ،p>7/771( Fمیتوان نتیجه گرفت
که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیر مستقل (سبک

جدول  .1نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیش¬بین سبک های مدیریتی مدیران و استرس شغلی کارمندان
رگرسیون همزمان

ضرایب
استانداردشده

ضرایب استاندارد نشده
B

Std. Error

عرض از مبدأ

0/41

7/17

رفتارهای آرمانی

7/91

7/71

مقدار t

Sig

Beta

7/75

13/07

7/771

4/53

7/771

بر اساس رابطه فوق مقدار استرس شغلی کارمندان ( )Yبه ازای
تغییر سبک های مدیریتی مدیران ( )xتغییر خواهد کرد.

نتایج رگرسیون خطی ساده دومتغیره جدول ،1نشان میدهد که
سبک های مدیریتی مدیران ( )T=4/53 ،sig=7/771توانایی
پیشبینی استرس شغلی کارکنان را دارد.

همچنین از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین
سبک مدیریتی مدیران (انسان مدار ،وظیفه مدار) با میزان انگیزه
پیشرفت شغلی کارکنان استفاده شد .نتایج در جدول گزارش شده
است

بنابراین معادله رگرسیون استرس شغلی با توجه به متغیر پیشبین
(سبک های مدیریت ) به شرح زیر میباشد:
Y = a + bx
(Y = 0/41 +7/91(x

جدول  .6نتایج آزمون همبستگی پیرسون
متغیرها
سبک مدیریت مدیریت انسان مداری
سبک مدیریت مدیریت وظیفه مداری

تعداد
077
077

با توجه به نتایج آزمون پیرسون ،بین سبک مدیریت انسان مدار
و انگیزه پیشرفت کارکنان ( )r=7/09 ،P>7/71رابطه مثبت و
معنیداری مشاهده شد .همچنین بین سبک مدیریت انسان مدار
و انگیزه پیشرفت کارکنان ( )r=7/97 ،P>7/71رابطه مثبت و
معنیداری مشاهده شد.

انگیزه پیشرفت شغلی
ضریب همبستگی سطح معنی داری
7/77
7/09
7/77
7/97
جهت پیش بینی استرس شغلی کارکنان از سبک مدیریتی از
تحلیل رگرسیون خطی ساده دو متغیره بین سبک مدیریت به
عنوان متغیر مستقل (پیشبین) و انگیزه پیشرفت شغلی کارکنان
به عنوان متغیر وابسته (مالک) ،با روش همزمان استفاده شد.

جدول  .6نتایج همبستگی بین انگیزه پیشرفت شغلی و سبک مدیریتی مدیران
مدل

همبستگی

ضریب
تعیین

ضریب تعیین
تعدیل شده

خطای باقیمانده

سطح معنی
داری

دوربین واتسون

رگرسیون

7/01

7/77

7/77

7/11

7/771

1/11
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با توجه به معناداری مقدار آزمون  )F=1/44 ،p>7/71( Fمی-
توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیر
مستقل (سبک مدیریت) و متغیر وابسته (انگیزه پیشرفت شغلی
کارکنان) مدل خوبی بوده و مجموعه متغیر مستقل قادرند
تغییرات انگیزه پیشرفت شغلی را تبیین کنند.
جدول .1نتایج تحلیل رگرسیون به روش همزمان ،متغیر مستقل
(سبک مدیریت) را نشان میدهد.

نتایج جدول .4خالصه مدل را نشان میدهد .مقدار ضریب
همبستگی ( )Rبین متغیرها  7/13میباشد که با توجه به آن بین
مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق همبستگی
مستقیم و معناداری ( )R=7/01 ،p>7/771مشاهده می شود.
همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( )R2که بیانگر درصد
تغییرات تعیین شده از تغییرات متغیر وابسته (مالک) توسط متغیر
مستقل (پیشبین) است ،نشان میدهد که  7درصد از واریانس
کل تغییرات انگیزه پیشرفت کارکنان به مؤلفه سبک مدیریت و
 35درصد به عواملی خارج از مدل مذکور مربوط میشود.

جدول  .6نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیشبین پیشرفت شغلی کارکنان و سبک مدیریت
رگرسیون همزمان

ضرایب استاندارد نشده
B

Std. Error

عرض از مبدأ

1/41

7/91

پیشرفت شغلی کارکنان

7/91

7/11

ضرایب
استانداردشده
Beta

7/01

مقدار t

Sig

7/44

7/771

0/35

7/779

نتایج رگرسیون خطی ساده دومتغیره جدول .1نشان میدهد که
سبک مدیریت ( )T=0/35 ،sig=7/779توانایی پیشبینی
انگیزه پیشرفت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان را دارد.
بنابراین معادله رگرسیون پیشرفت شغلی کارکنان با توجه به
متغیر پیشبین (سبک مدیریت) به شرح زیر میباشد:

Y = a + bx
(Y = 1/41 +7/01(x
بر اساس رابطه فوق مقدار انگیزه پیشرفت شغلی کارکنان ()Y
به ازای تغییر سبک مدیریت ( )xتغییر خواهد کرد.

بحث و نتیجهگیری
امروزه آنچه بیش از همه دارای اهمیت فراوان است ،توجه
به نیروی انسانی و توسعۀ آن است .اقتصاددانان اذعان میكنند
که آنچه توسعۀ اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین میكند،
منابع انسانی آن کشور است و کشوری که در توسعه دادن به
مهارت ها و دانش ها به مردمش ناکام باشد ،در نهایت در توسعه
دادن به اقتصاد خود نیز موفقیت چندانی کسب نخواهد کرد.
تربیت منابع انسانی ،افراد سازمان را قادر میسازد تا توانمندی ها
و قابلیت های خود را تقویت نمایند که در نهایت به پیشرفت
سازمان منجر خواهد شد (.)11
نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین سبک
مدیریت و استرس شغلی کارکنان وجود دارد به طوری که این
رابطه بین سبک مدیریتی انسان مدارانه و استرس شغلی به
صورت منفی ،و بین سبک رهبری وظیفه مدارانه و استرس شغلی
کارکنان مثبت بود .به این معنی که هر چه سبک مدیریتی

مدیران از انسان مداری به سمت وظیفهمداری می رود بر استرس
شغلی کارکنان فزوده خواهد شد .نتایج تحقیق با تحقیقات
احمدی و بذرافشان ( ،)1930بیگی نیا و کالنتری ( ،)0771ناصر
و همكاران ( ،)0711سلیمیان و مهرابی ( )1930همسوست .بر
اساس رویكرد های انسان مدارانه به مدیریت و اتخاد سبک
مدیریت انسان محور ،مدیران سازمانها توجه خود را به جنبه های
انسانی کارکنان خود و ایجاد تیم های کاری با کیفیت که هداف
های بزرگی در پیش دارند ،معطوف می کنند .مدیریت با سبک
انسان مدرانه به کارکنان اجازه می دهند در تصمیم ها شرکت
کنند ،پیروان خود را الهام می بخشند و به آنها روحیه می دهند
و در مسیری هدایت شان می کنند که منافع سازمان تامین شود.
شواهد روزافزونی ( 4و  )7حاکی از آن است که رفتارهای انحرافی
و مخرب بطور جدی شكلی از رفتارهای تالفی جویانه و اعتراض
گونه هستند که به واسطه شرایط شغلی و کاری و همچنین بدلیل
وجود عواملی نظیر استرس و فشار در محیط کار از طرف کارکنان
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انجام می گیرد .همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که
سبک مدیریت کارکنان  %01از استرس شغلی کارکنان را تبیین
می کند .بنابراین وقتی که فضای پر استرس و فشار کاری و
تاکید به وظیفه با ایجاد فضای روانی هیجانی منفی ،توسط
مدیران بر سارمان حاکم می شود تعادل تصمیم گیری رفتاری
فرد را برهم می زنند ،و در عین حال خستگی ،بی انرژی بودن و
رنجش و خشم را پدید می آورند ،فرد از سطح خالقیت و
رفتارهای مدنی سازمانی اش کاسته می شود و متقابال تمایل
وی به رفتارهای انحرافی افزایش می یابد و دائما در محل کار
دچار استرس می شود .چرا که تاکید مدیر بر وظیفه هست و تنها
انتظار بهترین عملكرد را بدون در نظر گرفتن روابط انسانی دارد.
اما در کنار این عوامل مدیران می توانند با اتخاذ سبک انسان
مدارانه و با به کارگیری راهكارهای عملی در جهت افزایش
قدرت تحمل و فشارپذیری فردی و سازمانی خود گام برداشته از
این بابت در راستای سالم سازی محیط و ارتقای بهداشت روانی
سازمان برای کارکنان حرکت کنند تا انرژی هایی که ناخواسته
صرف تنش های سازمانی میگردد در جهت ارتقای کمیت و
کیفیت و تحقق مسئولیت های اجتماعی سازمان به کار گرفته
شود.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین
سبک مدیریت و انگیزه پیشرفت شغلی کارکنان وجود دارد به
طوری که این رابطه بین سبک مدیریتی انسان مدارانه و پیشرفت
شغلی کارکنان به صورت مثبت ،و بین سبک مدیریتی وظیفه
مدارانه وانگیزه پیشرفت شغلی کارکنان منفی بود .به این معنی
که هر چه سبک مدیریتی مدیران از وظیفه مداری به سمت
انسان مداری می رود کارکنان انگیزه ی بیشتری برای پیشرفت
و موفقیت در شغل را به دست می آورند .نتایج این بخش از
تحقیق با تحقیقات مهتا و همكاران ( ،)0779کو ( )0775همسو

بود.
افراد اینگونه سازمانهایی که به کارمندان و کار آنها اهمیت
می دهند دوست دارند در کارهایشان خالق و نوآور باشند و
شغلشان دارای تنوع وظایف باشد تااینكه بهصورت یكنواخت
باشد .بعضی دیگر مسیر ترقیای را دنبال میكنند که از تنوع
وظایف و پروژهش های کاری برخوردار باشد .برای آنها مهم
است که مسیر ترقی انعطافپذیری زیادی به آنها بدهد .بنابراین،
اینگونه افراد خواهان آن هستند که وظایفشان تكراری و روزمره
نباشد و همواره با چالش روبرو شوند زیرا اینگونه وظایف باعث
دلسردی و کاهش میل و رغبت آنها خواهدشد.
پس سازمان باید پستهایی برای اینگونه افراد در نظر بگیرد
که یكنواخت و تكراری نباشد .همچنین کارکنانی هستند که
دوست دارند در حرفهشان خالق باشند و برای اثبات خود به
دیگران دست به خالقیت بزنند .بر اساس یافته های پژوهش می
توان نتیجه گرفت از بین دو سبک مدیریت انسان مدار و وظیفه
مدار ،میزان استرس شغلی در میان کارمندان با توجه به سبک
مدیریت وظیفه مدار مدیران ،باال و انگیزه پیشرفت شغلی آنها
پایین است درحالی که میزان استرس شغلی در میان کارمندان
که مدیریت آن ها از سبک مدیریت انسان مداری استفاده می
کنند ،پایین و انگیزه پیشرفت شغلی باالیی را دار می باشند.
با در نظر گرفتن این مطلب و نتایج پژوهش حاضر می توان
به اهمیت توجه به سبک مدیریت مدیران و تمهیداتی به منظور
کاهش میزان استرس شغلی و بهبود انگیزه پیشرفت شغلی در
نظر گرفت تا بدین وسیله از نتایج سو ناشی از استرس شغلی و
سكون زدگی در شغل ،جلوگیری به عمل آورد و درنهایت از
صرف هزینه های ناشی از عوارض آن همچون افزایش هزینه
های درمانی کارکنان ،غیبت از کار ،فرسودگی شغلی ،سكون
زدگی عدم بهره وری و ....پیشگیری شود.
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