
بررسي عوامل درون سازماني تنش زا در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن

*بهنام شكري

چكيده

 شبكه به دست انسان  شبكه اي از فرآيندهاي عملياتي و اداري است و اين،آنجا كه سازماناز

بخشي و ده و اثرگذار سازمان قلمداد ش به عنوان يك عامل اثر ،، مديريت منابع انسانيهدايت مي شود

 اين مطالعه درصدد بررسي عوامل درون ،روايناز. كارايي افراد را تحت تاثير خود قرار مي دهد

جامعه آماري اين . سازماني تنش زا در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن برآمده است

است؛ معاونت ها و دانشكده هاي دانشگاه آزاد  متشكل از كليه كاركنان شاغل در حوزه ريپژوهش،

روش مطالعه توصيفي از نوع پيمايشي .مي باشد1388-89اسالمي واحد رودهن در سال تحصيلي 

با بهره گيري از .محقق ساخته استفاده  شده استبراي گرد آوري داده هاي اوليه از پرسشنامه . است

 درك ترين نتايج نشان داده استمهم. ه انتخاب شدند نفر كاركنان به عنوان نمون212فرمول كوكران 

د متوسط و بيشتر از آن بوده و تصور كاركنان نسبت به اين عوامل تنش زا در محيط دانشگاهي در ح

از مجموع مولفه هاي مورد بررسي به ترتيب عوامل شغلي، عوامل سازماني، عوامل چنين هم.است

 آزاد تيب بيشترين تاثير بر ايجاد تنش در درون دانشگاهفيزيكي محيط كار و عوامل گروهي به تر

. رودهن داشته انداسالمي واحد

عوامل درون سازماني،تنش زا، عوامل شغلي، عوامل سازماني، عوامل فيزيكي محيط : كليد واژه ها

.كار، عوامل گروهي، رودهن، كاركنان

مقدمه

اين . ت كه بر هم تاثير متقابل دارند شبكه اي از فرآيندهاي عملياتي و اداري اس،سازمان

شبكه به دست انسان هدايت مي شود و هدف هاي چند گانه دارد و درون شبكه گسترده تري 

با اين ). 35ص: 1376طوسي، (از فرايندها و نظام ها جاي دارند كه با هم در تعامل مي باشند

ينه تامين، نگهداري، بهسازي بينش، مديريت منابع انساني شامل اقدام هماهنگ و مديرانه در زم

عنوان يك عامل اثر گذار ه در اين مديريت، منابع انساني ب. و كاربرد منابع مؤثر انساني است

. سازمان ها قلمداد شده و اثربخشي و كارآيي افراد مورد تاييد است

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن*
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فرهنگ سازماني را . گردد فرهنگ سازماني مطرح و حائز اهميت مي،از سوي ديگر

ها موجود بوده هايي كه عموماً در بين سازمانها و ارزشعنوان اعتقادات، نگرشه توان بمي

 فرهنگ به ما 1به گفته اسميريچ. د، تعريف كردشوو به ايجاد ناهنجاري هاي رفتاري منجر مي 

اجازه مي دهد تا درون پيكر سازمان نوعي از روح و روان را همراه با نوعي از رمز و راز پديد 

 جو سازماني از سطح فرد .هنگ سازماني و جو سازماني در معنا وجوه مشتركي دارندفر. آوريم

ي پيدا مي كند، ولي فرهنگ سازماني وابسته به جمع است آغاز مي شود و به سوي جمع تسرّ

يكي از عواملي كه در زمينه فرهنگ سازماني نقش زيادي در ايجاد . و بر فرد تأثير مي گذارد

قدرت فرهنگ بيانگر يا نشان دهنده توافقي است . قدرت فرهنگ استتعارض و تنش دارد، 

اگر اتفاق نظر . هاي خاص وجود داردكه بين اعضاي يك سازمان در رابطه با اهميت ارزش

ها وجود داشته باشد، سازمان داراي فرهنگ قوي است و در كاملي درباره اهميت اين ارزش

.صورت آن فرهنگ ضعيف استغير اين

. بيشتر استهايي كه داراي فرهنگ ضعيفي هستند،  تعارض و تنش در سازمانمعموالً

ي كاركنان سازمان و مديريت سازمان توافق معقولي وجود نداشته باشد، يعني وقتي بين باورها

همچنين اگر فرهنگ و جو سازماني بيانگر فقدان آزادي باشد،. حاصل آن تضاد و تنش است

شكي نيست كه چگونگي رهبري ). 70-71ص،378فرهنگي (د بوديقيناً با تنش همراه خواه

.استدر طرز سلوك و رفتار كارمندان، و بالنتيجه در تحقق هدف و كارايي سازمان، مؤثر 

نظر از اصول و فنون سازماني، رهبر خوب مي تواند بسياري از مشكالت دستگاه را حل صرف

.كند

ستم، عارضه جديدي گريبان گير مردم جوامع از سوي ديگر، در دهه هاي پاياني قرن بي

صنعتي و غير صنعتي شده كه خود، سرچشمه بروز بيماري هاي خطرناك ديگري چون سكته 

 سرطان، دردهاي شديد مفصلي، بيماري هاي روحي و نابساماني هاي رواني ، سكته مغزي،قلبي

). 3ص: 1377نيومن،( نيست 2اين عامل بيماري زا جز تنش. است

 هاي تنش يكي از تعريف. ف متعددي در خصوص تنش كاري ارائه شده استتعاري

روي هم جمع شدن عوامل يا وضعيت هاي مرتبط با شغل كه عموماً «: كاري چنين مي گويد

1- Smirich 2- Tension 
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فشار رواني ناشي از كار را آرنولد و فلدمن، ). 16ص: 1377راس، (».تنش زا شناخته شده اند

»نيومينبيرو«. اندكرده هديد كننده در محيط كاري تعريف عكس العمل فرد به عوامل جديد يا ت

 موقعيتي ،تنش يا فشار رواني«: اي ديگر تعريف كرده و مي گويدپديده تنش كاري را به گونه 

 تغييراتي است كه ،شان حاصل شده و صفت مميزه آناست كه از تعامل ميان افراد با مشاغل

دارد تا از شيوه عمل به هنجار خود دست كشيده و به يها رخ داده و آنان را وا مدر درون آن

عالوه، عوامل موثر بر فشار رواني متعددند ه ب. )28 ص:1379فرهنگي، (»انحراف كشيده شوند

 علل زيستي، دستگاه عصبي، شناختي، شخصيت، محيطي و عوامل اجتماعي، فرهنگي و بهو 

).28ص : 1387ساعتچي،(شغلي طبقه بندي شده اند

 تنها پاداش هاي مادي براي جلب رضايت خاطر كاركنان ،بق مفروضات نئوكالسيك هاط

پرهيزكار، (ها نقش اساسي داردكافي نبوده، بلكه انگيزه هاي رواني و اجتماعي در جلب آن

).81،ص1386

 نقش مديريت پايه يا سرپرستان در تشخيص مشكالت روانشناختي افراد تحت ،همچنين

اين شرايط ). 5،ص1387ساعتچي،(ه خدمات اوليه به آنان، با اهميت است نظارتشان و ارائ

.براي كاركنان سازمان ها در كشورهاي ديگر نيز با شدت كمتر يا بيشتر، وجود دارد

 نفر كارگر 6 نفر از هر 5نتايج يك بررسي در سطح كشور آمريكا نشان داده است كه 

ضمناً گفته اند . زء عوامل اصلي كار آنان استمورد بررسي گزارش داده اند كه فشار رواني ج

شودكه فشار رواني باعث كاهش عالقه آنان به شغل خود و كاهش عزت نفس در آنان مي

). 1387به نقل از ساعتچي ،540،ص 2،1990 و شولتز1شولتز(

 روانشناسان صنعتي و سازماني نسبت به فشار رواني در ،دليل ديگري كه باعث شده

وجه نشان دهند آن است كه اين فشارها زيان قابل توجهي را به سودآوري محيط كار ت

وقتي كاركنان يك سازمان تحت فشار رواني هستند، توان بدني آنان . ها وارد مي كندسازمان

عالقه آنان به كارشان كمتر مي شود، خطاهايشان و همچنين ميزان سوانح كاهش پيدا مي كند،

همه اين عوامل نيز باعث مي گردند ميزان كارايي .مي كنديش پيداو حوادث آنان در كار، افزا

1- D.P. Schultz                                                      2- S.E. Schultz 
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. در نتيجه، بهره وري واحد محل كارشان، به حد بهينه نرسد، و اثربخشي افراد تنزل پيدا كند

). 1387به نقل از ساعتچي،1987، 1لندرز(

هت اكنون يكي از وظايف روانشناسان صنعتي و سازماني، كمك به مديريت سازمان ها ج

ها، با فراهم آوردن شرايط مناسب در سازمان. افزايش سطح بهداشت رواني در محيط كار است

بايد به همه كاركنان . مي توان احتمال گرفتار آمدن افراد را به فشار هاي رواني، كاهش داد

سازمان ها و به ويژه مديران سطوح مختلف آگاهي داده شود كه بسياري از بيماري هاي 

يت روانشناختي دارند و در نتيجه اوضاع و احوال و شرايط فيزيكي، اجتماعي و جسمي، ماه

با افزايش كيفيت زندگي، و كار براي كارفرمايان و . روانشناختي كار، به وجود مي آيند

مي توان كيفيت زندگي و كار را براي هر ) كارگران، كارمندان، كارشناسان و مديران(كارپذيران 

. يددو گروه، بهبود بخش

)1386ساعتچي، (نتايج يك تحقيق كه در يكي از دانشگاه هاي كشور انجام گرفته است

نتايج نشان داده است، عوامل درون سازماني اصلي و مكمل بر فشار رواني كاركنان دانشگاه 

 كه رابطه بين متغيرهاي توسعه و شددر اين تحقيق مشخص . اثر داشته استمورد مطالعه،

 شغلي، شيوه هاي انتخاب كاركنان دانشگاه، انگيزش و رضايت شغلي آموزش مهارت هاي

ضمناً . آنان، مشوق هاي مالي و تفريط در نقش و فشار رواني كاركنان دانشگاه، قوي تر است

ترين نتيجه اين تحقيق آن بود كه رابطه بين عوامل درون سازماني اصلي و مكمل با فشار مهم

). 1386 به نقل از ساعتچي،1385بستاني، (رواني، معني دار است

ها در ميان جامعه شناسان و روان شناسان با بيان اين مسئله كه تنش كاري در سازمان

اين امر مي تواند تاثير مستقيم بر بازده سازمان بگذارد، و موجب كاركنان رو به تزايد است؛ و 

محيط كاري، كاهش رضايت تحليل نيروها گردد، و هزينه هايي نظير غيبت كاركنان، تاخير در 

. تحقيقات زيادي در اين زمينه صورت گرفته است.كندرا به سازمان تحميل ...شغلي و

هاي زيادي نگارش يافته كه اهميت كتاب) ILO( از طرف سازمان بين المللي كار ،همچنين

. موضوع را براي جوامع نشان مي دهد

1- Landers
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جايي رسيده كه ه طباق با محيط كار بضمن، امروزه دانش و فهم ما در باره تنش و اندر

هاي وارده بر كاركنان ناالزم است و مي توان از بروز آن جلوگيري كرد و با بدانيم بيشتر تنش

ها را به نحوي مؤثرتر اداره ها، مي توان سازمانهاي كاري اخاللگر در كنش انسانكنترل تنش

و اهداف سازماني دست يابند، نيازمند آن كه مديران بتوانند به مقاصد براي اين،همچنين. كرد

 اين امر ميسر .هستند كه از اميال، خواسته ها، آرزو ها و تمايالت كاركنان خود آگاه باشند

هايي پيرامون كاهش عوامل درون سازماني كه در سازمان ها پژوهشنخواهد شد، مگر اين

ارها بتوان بهره وري نيروي كار در تنش زا انجام گيرد تا با شناسايي اين مشكالت و ارائه راهك

 عوامل تنش زاي كاري را كاهش و كنترل نمود و در نهايت به ، همچنين،دانشگاه را ارتقاء داده

.راندمان باالي مطلوب كاري دست يافت

رو، اين مطالعه در صدد بررسي و شناسايي اين مسئله است كه چه عواملي در ايناز

دهن تنش زا است؟ چرا كاركنان دچار آن مي شوند؟دانشگاه آزاد اسالمي واحد رو

روش شناسي 

: جامعه آماري اين بررسي متشكل از كليه كاركنان شاغل در حوزه رياست؛ معاونت هاي

ي، امور پژوهشي، امور عمران، امور اداري و مالي؛ يامور آموزشي، امور فرهنگي، امور دانشجو

، دانشگاه آزاد  كشاورزيي، علوم اجتماعي وعلوم اجتماعي، روان شناس: و دانشكده هاي

. مي باشد1388-89اسالمي واحد رودهن در سال تحصيلي 

 و همچنين 2از نوع پيمايشي1با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسي از روش توصيفي

در پژوهش پيمايشي، براي گرد آوري .از روش اسنادي و كتابخانه اي بهره گرفته شده است

؛ و در بخش اسنادي به مطالعه و بررسي محقق ساختهاده هاي اوليه از پرسشنامه اطالعات و د

.شده استپژوهش هاي پيشين و جمع آوري مطالب مرتبط با مطالعه پرداخته 

مورد بررسي ميسر و مقرون به )  نفر475(جا كه دسترسي به كليه كاركنان دانشگاه از آن

براي تعيين حجم نمونه . كاركنان مبادرت شده است به تحديد جامعه ا لذ،صرفه اقتصادي نبود

1- Descriptive 2- Survey
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براي تعيين حجم نمونه كاركنان با قرار دادن . كاركنان از فرمول كوكران بهره گرفته شده است

 درصد و دقت احتمالي مطلوب برابر 95 و سطح اطمينان 0,25پيش برآورد واريانس معادل 

. نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است كاركن به عنوان 212 در فرمول كوكران، تعداد 0,05
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N = ؛  475تعداد جامعه آماري معادل t = ؛  96/1 درصد معادل 95سطح اطمينانd = دقت

؛05/0احتمالي مطلوب معادل 

P = ؛ 5/0احتمال وقوع صفت مورد مطالعهq =5/0حتمال عدم وقوع صفت مورد مطالعه ا

از روش نمونه گيري تصادفي بهره ) كاركنان دانشگاه(جهت دسترسي به واحدهاي نمونه 

كسب آمار كاركنان و تعيين حجم، ابتدا با توجه به از  كه پس ،بدين صورت. گرفته شده است

 گيري از روش انتساب پراكندگي آنان در حوزه رياست، معاونت ها و دانشكده ها و با بهره

 براي انتخاب واحد ،سپس.حجم نمونه در اين بخش ها مشخص گرديد،)PPS(متناسب 

به شيوه قرعه ) استفاده از ليست كاركنان(نمونه كاركنان از روش نمونه گيري تصادفي ساده

.   كشي استفاده شده است

امل يك مجموعه بخش اول ش: پرسشنامه در اين مطالعه از دو قسمت تشكيل شده است

هاي فردي؛ وبخش دوم در خصوص عوامل درون سازماني به سواالت در خصوص ويژگي

براي بررسي عوامل درون سازماني تنش زا در محيط . وجود آورنده تنش كاري است

باك، ككس و مك كي، بير و همكارانش، كاب و فرگوسن ات سويت لند،يدانشگاهي از نظر

اين . ه هايي به صورت محقق ساخته تهيه و تدوين شده استگويبهره گرفته شده است؛ و 

خيلي زياد، زياد، بي ( گزينه اي است؛ گزينه ها در مقياس ليكرت 5 سوال 56قسمت داراي  

محقق با بهره گيري از روش نمره گذاري . تهيه و تنظيم گرديده است) نظر، كم و خيلي كم

براي اندازه گيري . د مطالعه درجه بندي نمايدتالش كرده است، اين بعد را در ميان جامعه مور
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 و 2 نمره »كم«، 3 نمره »بي نظر«، 4نمره » زياد«، 5 نمره »خيلي زياد«اين مسئله به طيف هاي 

. اختصاص داده شد1نمره » خيلي كم«

عوامل درون سازماني به وجود آورنده تنش (ي بخش دوم پرسشنامهيبه منظور تعيين پايا

 ضريب آلفاي ، نفر از اعضاي كاركنان دانشگاه30 پرسشنامه مقدماتي روي اجرايبا؛)كاري

. ي اين پرسشنامه استي به دست آمد كه نشان دهنده قابل قبول بودن پايا0,78كرونباخ معادل 

 نفر از استادان مجرب بهره گرفته شده است و با 8ات ياز نظردر خصوص اعتبار اين بخش،

.شدرخي از سواالت اصالح ات آنان بيبهره گيري از نظر

 با توجه به اهداف و فرضيه هاي مورد بررسي و با بهره گيري از برنامه ،در نهايت

با توجه به سطح .موضوع مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت)SPSS(كامپيوتري 

و ) ميانگين(سنجش متغيرهاي مورد بررسي در اين مطالعه از مشخص كننده هاي مركزي

ضريب همچنين از آزمون هاي آماري نظيرو ) انحراف معيار، حداقل و حداكثر (پراكندگي

.همبستگي و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است

يافته ها

 درصد را زنان 29,7از مجموع كاركنان مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن 

36,3، ميانگين سني كاركنان ه استنتايج نشان داد.  درصد را مردان تشكيل داده اند70,3و 

از مجموع كاركنان مورد مطالعه .  ساله بوده اند60 ساله و 21سال با حداقل و حداكثر سن 

 درصد داراي 34,9 درصد داراي مدرك ديپلم و فوق ديپلم، 47,2 درصد از آنان زيرديپلم، 15,6

ميانگين ،همچنين. اند درصد داراي مدرك دكتري بوده 2,4مدرك ليسانس و فوق ليسانس و 

.  سال بوده است26سال و 1سال با حداقل و حداكثر سابقه كار 11سابقه كار كاركنان معادل 

 درصد از 19,3 درصد از كاركنان به صورت رسمي، 73,1نتايج نشان داده است، نوع همكاري 

ه س نتايج باسابر. ساعتي بوده است)  درصد7,5(آنان به صورت قراردادي يا پيماني و مابقي 

رواني ناشي از -فشار عصبي( درصد از كاركنان مورد مطالعه با تنش كاري 99,1دست آمده، 

 نتايج نشان داده است، از مجموع كاركناني كه ،عالوهه ب. رو بوده انده بغير قابل تحمل رو) كار
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، )رصد د4,3(با تنش كاري مواجه بوده اند، علل ايجاد اين تنش را ناشي محيط داخل منزل 

. دانسته اند)  درصد31,9(و يا هر سه مورد )  درصد17,1(، اجتماع) درصد46,7(محيط كار

عوامل درون سازماني تنش زا

 زيرا در سازمان ؛شمار آورده توان نوعي عوامل تنش زاي گروهي باين عوامل را مي

ط سازمان حاصل ميايجاد مي گردد و از روابط جمعي در سازمان بين افراد يا بين افراد و محي

عوامل فيزيكي محيط كار، عوامل شغلي، عوامل گروهي و (اين گروه عوامل تنش زا.شود

. هستند) عوامل سازماني

اين تحقيق در صدد بررسي عوامل درون سازماني تنش زا در بين كاركنان دانشگاه آزاد 

5بناي يك طيف زا بر م عامل تنش 56رو، با تدوين اين از؛اسالمي واحد رودهن برآمده است

عالوه بر شاخص عوامل درون سازماني ) زياد و خيلي زياد،خيلي كم، كم، تاحدي(گزينه اي 

عوامل فيزيكي محيط كار، عوامل شغلي، عوامل گروهي تنش را ، مولفه هاي اين شاخص نظير 

به شرح  كه نتايج ، به تفكيك مورد اندازه گيري و سنجش قرار گرفته استو عوامل سازماني

: زير است

عوامل فيزيكي محيط كار

عوامل فيزيكي محيط كار عبارت است از شرايط مادي محيط كار واحدهاي صنعتي كه 

و ) 100ص: 1377راس،(فرد شاغل در آن تحت تأثير خصيصه هاي مادي كار قرار مي گيرد 

سماني در محيط اين متغيرهاي مادي زماني تنش زا هستند كه حداقل شرايط زيستي و ايمني ج

. كاري حفظ نشده باشد

 عامل تنش زا كه مختص محيط فيزيكي 16به منظور بررسي عوامل فيزيكي محيط كار 

ترين عوامل تنش زاي مهم.مورد اندازه گيري قرار گرفته است هستند،واحدهاي كاري

: ند ازفيزيكي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن با توجه به شدت آن به ترتيب عبارت

ن چاپلوسي و فرصت طلبي بعضي از همكاران در مقابل مسئوال«رتبه اول مربوط به عامل -

دست آمده نشان ه است؛ ميانگين ب)  بوده1,28 با انحراف معيار 3,7ميانگين معادل  (»مافوق



97 ...  ...  ...  ...  بررسي عوامل درون سازماني تنش زا در بين كاركنان دانشگاه بررسي عوامل درون سازماني تنش زا در بين كاركنان دانشگاه بررسي عوامل درون سازماني تنش زا در بين كاركنان دانشگاه بررسي عوامل درون سازماني تنش زا در بين كاركنان دانشگاه 

دهد، درك و تصور كاركنان نسبت به اين عامل تنش زا در محيط دانشگاه بيش از حد مي

.ه استمتوسط بود

و ) 1,21 و انحراف معيار 3,3ميانگين برابر (» سر و صداي زياد«رتبه دوم مربوط به عوامل -

.است) 1,34انحراف معيار و3,3ميانگين برابر (»كمبود امكانات بهداشتي محيط كار«

دست آمده نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان نسبت به اين عوامل تنش زا ه هاي بميانگين

. كاري بيش از حد متوسط بوده استدر محيط

، ) 1,32 و انحراف معيار3,2ميانگين برابر  (»ازدحام و كمبود جا«رتبه سوم مربوط به عوامل -

كمبود امكانات رفاهي نظير «، )1,37 و انحراف معيار3,2ميانگين برابر (» گرما يا سرماي زياد«

وجود «، )1,38 و انحراف معيار 3,2رابر ميانگين ب(» ...الن ناهار خوري، سالن ورزشي وبوفه، س

وجود  «،)1,39 و انحراف معيار3,2ميانگين برابر  (»آلودگي هوا و عدم وجود سيستم تهويه

ه نتايج ب. است) 1,09 و انحراف معيار3,2ميانگين برابر(» رقابت ناسالم و مخرب در سازمان

امل تنش زا در محيط دست آمده نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان نسبت به اين عو

.دانشگاهي بيش از حد متوسط بوده است

 و 3,0ميانگين برابر (» بي نظمي و آشفتگي در محيط كار«رتبه چهارم مربوط به عوامل -

) 1,28 و انحراف معيار3,0ميانگين برابر (و نامطلوب بودن رنگ محيط كار) 1,39انحراف معيار

ركنان نسبت به اين عوامل تنش زا در محيط نتايج نشان مي دهد، درك و تصور كا. است

.دانشگاهي در حد متوسط بوده است

و) 1,23 و انحراف معيار2,9ميانگين برابر (» كمبود لوازم«رتبه پنجم مربوط به عوامل -

. است) 1,35 و انحراف معيار2,9ميانگين برابر  (»ارتباطات ناقص و عدم انتقال موثر اطالعات«

 درك و تصور كاركنان نسبت به اين عوامل تنش زا در محيط دانشگاهي نتايج نشان مي دهد،

.كمتر از حد متوسط بوده است

) 1,31 و انحراف معيار2,8ميانگين برابر (» در معرض ديد بودن«رتبه ششم مربوط به عوامل -

. است) 1,46 و انحراف معيار2,8ميانگين برابر (» خطرات و امكان آسيب ديدگي از كار«و 

يج نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان نسبت به اين عوامل تنش زا در محيط دانشگاهي نتا

. كمتر از حد متوسط بوده است
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 و انحراف 2,7ميانگين برابر  (»كار با تجهيزات فرسوده«رتبه هفتم مربوط به عامل -

 در محيط نتايج نشان مي دهد، ديدگاه كاركنان نسبت به اين عامل تنش زا. است) 1,32معيار

.دانشگاهي كمتر از حد متوسط بوده است

. است) 1,26 و انحراف معيار2,4ميانگين برابر (»نور ناكافي و نامطلوب« رتبه هشتم مربوط به -

نتايج نشان مي دهد، ديدگاه كاركنان نسبت به اين عامل تنش زا در محيط دانشگاهي كمتر از 

. حد متوسط بوده است

رسي دقيق تر ديدگاه كاركنان نسبت به عوامل فيزيكي تنش زاي به منظور بر،عالوهه ب

 مولفه مورد اندازه گيري قرار گرفت؛ وجا با هم يك عامل تنش زا 16محيط دانشگاهي 

در ضمن باالترين و پايين ترين نمره براي هر فرد در . دست آمده  ب»عوامل فيزيكي محيط كار«

 باالترين نمره نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان  است و16 و 80اين مولفه به ترتيب برابر 

در اين مطالعه . ي استينسبت به وجود عوامل فيزيكي تنش زا در محيط دانشگاهي در حد باال

آن مي توان ) 48(با ميانگين فرضي ) 49,5 (»عوامل فيزيكي محيط كار«با مقايسه ميانگين مولفه 

گونه عوامل در محيط دانشگاهي اندكي از حد ينبيان نمود، ديدگاه كاركنان نسبت به وجود ا

. متوسط  باالتر بوده است

عوامل شغلي

تحقيقات نشان . باشندبعضي از عوامل تنش زاي درون سازماني مربوط به خود شغل مي

. داده اند كه نوع مشاغل كاركنان در دچار شدن آنها به فشار رواني نقش مهمي ايفا مي كند

ترين عوامل تنش زاي شغلي مهم.  عامل تقسيم نمود14توان به را ميعوامل تنش زاي شغلي

: در دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن با توجه به شدت آن به ترتيب عبارتند از

 با انحراف 3,3ميانگين معادل (» انجام وظايف مغاير و متضاد«رتبه اول مربوط به عوامل -

 با 3,3ميانگين معادل  (»ودن زمان براي اجراي آنزياد بودن حجم كار و كم ب«، )1,18معيار

 با انحراف 3,3ميانگين معادل(نواحتو كارهاي تكراري و يك)  بوده1,32انحراف معيار 

دست آمده نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان نسبت به اين ه است؛ ميانگين ب) 1,31معيار

.تعامل تنش زا در محيط دانشگاه بيش از حد متوسط بوده اس
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 و انحراف 3,2ميانگين برابر (» روشن و شفاف نبودن وظايف«رتبه دوم مربوط به عوامل -

) 1,22 و انحراف معيار3,2ميانگين برابر(» خستگي ذهني يا جسمي ناشي از كار «و) 1,27معيار 

دست آمده نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان نسبت به اين عوامل ه ميانگين هاي ب. است

. محيط كاري بيش از حد متوسط بوده استتنش زا در

»عدم وجود آزادي عمل و خود مختاري در انجام كارها«رتبه سوم مربوط به عوامل -

» تخصص گرايي افراطي و عدم عالقه به آن«و ) 1,27 و انحراف معيار2,8ميانگين برابر (

دست آمده نشان مي دهد، درك و ه نتايج ب. است) 1,27 و انحراف معيار2,8ميانگين برابر (

تصور كاركنان نسبت به اين عوامل تنش زا در محيط دانشگاهي كمتر از حد متوسط بوده 

.است

ميانگين (» انباشته شدن فصلي يا دوره اي كارهاي انجام نشده«رتبه چهارم مربوط به عامل -

ور كاركنان نسبت به اين نتايج نشان مي دهد، درك و تص. است) 1,42 و انحراف معيار2,7برابر 

.عامل تنش زا در محيط دانشگاهي كمتر از حد متوسط بوده است

2,5ميانگين برابر (» عدم آشنايي با شيوه هاي صحيح انجام كار«رتبه پنجم مربوط به عوامل -

 و انحراف 2,5ميانگين برابر  (»جالب نبودن كار و عدم عالقه به آن «،)1,23و انحراف معيار

 و 2,5ميانگين (» سرعت بيش از حد كار و لزوم هماهنگي با ماشين آالت «و) 1,36معيار

نتايج نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان نسبت به اين عوامل . است) 1,24انحراف معيار 

.تنش زا در محيط دانشگاهي كمتر از حد متوسط بوده است

»  خاطر پيدايش فنون جديدي و تغيير در كار بهيجاه بجا«رتبه ششم مربوط به عامل -

نتايج نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان . است) 1,19 و انحراف معيار2,4ميانگين برابر (

. نسبت به اين عامل تنش زا در محيط دانشگاهي كمتر از حد متوسط بوده است

راف  و انح2,2ميانگين برابر  (»بيكار نشستن به خاطر كار اندك«رتبه هفتم مربوط به عامل -

نتايج نشان مي دهد، ديدگاه كاركنان نسبت به اين عامل تنش زا در محيط . است) 1,32معيار

.دانشگاهي كمتر از حد متوسط بوده است
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) 1,19 و انحراف معيار1,9ميانگين برابر  (»نوبت كاري غيرثابت« رتبه هشتم مربوط به عامل -

ن عامل تنش زا در محيط دانشگاهي نتايج نشان مي دهد، ديدگاه كاركنان نسبت به اي. است

. كمتر از حد متوسط بوده است

به منظور بررسي دقيق تر ديدگاه كاركنان نسبت به عوامل شغلي تنش زاي ،عالوهه ب

 مولفه مورد اندازه گيري قرار گرفت؛ وجا با هم يك عامل تنش زا 14محيط دانشگاهي 

ايين ترين نمره براي هر فرد در اين مولفه  باالترين و پ،در ضمن. دست آمده  ب»عوامل شغلي«

 است و باالترين نمره نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان نسبت به 14 و 70به ترتيب برابر 

در اين مطالعه با مقايسه . ي استيوجود عوامل شغلي تنش زا در محيط دانشگاهي در حد باال

د، ديدگاه كرآن مي توان بيان ) 42(با ميانگين فرضي ) 38,3 (»عوامل شغلي«ميانگين مولفه 

. گونه عوامل در محيط دانشگاهي كمتر از حد متوسط  بوده استكاركنان نسبت به وجود اين

عوامل گروهي 

هاي كه جنبهجااز آن. عوامل گروهي استشود،سومين عاملي كه باعث تنش كاري مي

 در سازمان بر يي پذيرد و عوارضاجتماعي رواني رفتار انسان در سازمان از همديگر تأثير م

جاي مي گذارد و منجر به تنش كاري مي شود، نقش عوامل گروهي كانون توجه محققان قرار 

ترين عوامل تنش مهم.  عامل تقسيم كرد9عوامل  گروهي تنش زا را مي توان به. گرفته است

: ترتيب عبارتند اززاي گروهي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن با توجه به شدت آن به 

 با انحراف 3,1ميانگين معادل (» عدم احساس حمايت گروهي«رتبه اول مربوط به عوامل -

و )  بوده1,30 با انحراف معيار 3,1ميانگين معادل (» فقدان همبستگي گروهي«، )1,32معيار

) 1,51 با انحراف معيار3,1ميانگين معادل (» ي به وسيله بعضي از همكارانيگوغيبت و بد«

دست آمده نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان نسبت به اين عامل تنش زا ه است؛ ميانگين ب

.در محيط دانشگاه بيش از حد متوسط بوده است

 و انحراف 3,0ميانگين برابر (» عدم وجود اعتماد بين همكاران«رتبه دوم مربوط به عامل -

دهد، درك و تصور كاركنان نسبت به اين دست آمده نشان مي ه ميانگين ب. است) 1,43معيار 

.عامل تنش زا در محيط كاري در حد متوسط بوده است
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»اختالف نظر با همكاران در نحوه انجام كار يا از نظر شخصي«رتبه سوم مربوط به عوامل -

ميانگين برابر (» هاي كاري ديگراختالف با گروه«و ) 1,28 و انحراف معيار2,8ميانگين برابر (

دست آمده نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان ه نتايج ب. است) 1,31 و انحراف معيار2,8

.نسبت به اين عوامل تنش زا در محيط دانشگاهي كمتر از حد متوسط بوده است

 و انحراف 2,6ميانگين برابر (» اختالف با سرپرستان و روساء«رتبه چهارم مربوط به عوامل -

نتايج نشان مي دهد، درك و تصور .  است» به كار ديگرانهام كاروابستگي انجا«و ) 1,43معيار

.كاركنان نسبت به اين عوامل تنش زا در محيط دانشگاهي كمتر از حد متوسط بوده است

ميانگين (» احساس بي ارزش بودن يا احترام نداشتن نزد ديگران«رتبه پنجم مربوط به عامل -

ايج نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان نسبت به اين نت. است) 1,33 و انحراف معيار2,5برابر 

.عامل تنش زا در محيط دانشگاهي كمتر از حد متوسط بوده است

به منظور بررسي دقيق تر ديدگاه كاركنان نسبت به عوامل تنش زاي گروهي در ،عالوهه ب

عوامل «فه  مولمورد اندازه گيري قرار گرفت؛ وجا با هم يك عامل تنش زا 9محيط دانشگاهي 

در ضمن باالترين و پايين ترين نمره براي هر فرد در اين مولفه به . دست آمده  ب»گروهي

 است و باالترين نمره نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان نسبت به 9 و 45ترتيب برابر 

در اين مطالعه با . ي استيوجود عوامل تنش زاي گروهي در محيط دانشگاهي در حد باال

آن مي توان بيان نمود، ) 27(با ميانگين فرضي ) 25,6 (»عوامل گروهي«انگين مولفه مقايسه مي

گونه عوامل در محيط دانشگاهي كمتر از حد متوسط  بوده ديدگاه كاركنان نسبت به وجود اين

. است

عوامل سازماني

از آنجاكه . چهارمين عاملي كه باعث ايجاد تنش كاري مي شود، عوامل سازماني است

تنش كاري با شماري از ويژگي هاي مربوط به ها در بافت سازمان انجام مي شوند، شتر كاربي

هايي كه وسعه سازماني براي دريافتن تأثيرسازمان بستگي دارد، كارشناسان رفتار سازماني و ت

رو، در اين قسمت ايناز.سازمان در كار دارد، نقش سازمان را كانون توجه خود قرار داده اند

ترين عوامل  مهم. عامل بررسي شده اند17ي هاي عوامل تنش زاي سازماني در قالب ويژگ
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تنش زاي سازماني در دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن با توجه به شدت آن به ترتيب 

: عبارتند از

 با 3,7ميانگين معادل  (»اعمال تبعيض در دادن پاداش و ساير مزايا«رتبه اول مربوط به عامل -

دست آمده نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان ه است؛ ميانگين ب)  بوده1,32اف معيار انحر

.نسبت به اين عامل تنش زا در محيط دانشگاه بيش از حد متوسط بوده است

) 1,41 و انحراف معيار 3,5ميانگين برابر (» كمي حقوق و دستمزد«رتبه دوم مربوط به عامل -

ن مي دهد، درك و تصور كاركنان نسبت به اين عوامل تنش زا دست آمده نشاه ميانگين ب. است

.در محيط كاري بيش از حد متوسط بوده است

ميانگين  (»عدم وجود امنيت شغلي و ابهام در مورد آينده شغلي«رتبه سوم مربوط به عوامل -

هاي ناعادالنه و عدم وجود عدالتخط مشي ها و سياست«، )1,4راف معيار و انح3,4برابر 

بي تفاوت بودن رئيس يا سرپرست واحد «، )1,36 و انحراف معيار3,4ميانگين برابر (» شغلي

عدم آشنايي مديران  «،)1,39 و انحراف معيار3,4ميانگين برابر  (»ي و شايستگي كاركنانيبه كارا

ه نتايج ب. است) 1,32 و انحراف معيار3,4ميانگين برابر(» با شيوه هاي صحيح تشويق و تنبيه

ت آمده نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان نسبت به اين عوامل تنش زا در محيط دس

.دانشگاهي بيش از حد متوسط بوده است

ميانگين (» تمركز و عدم مشاركت كاركنان در تصميم گيري ها«رتبه چهارم مربوط به عوامل -

 و 3,1ميانگين برابر (»امكانات اندك براي ارتقاء و پيشرفت«، )1,21 و انحراف معيار3,1برابر 

 و انحراف معيار 3,1ميانگين برابر (»عدم اطالع از نتيجه ارزشيابي عملكرد«، )1,21انحراف معيار

. است) 1,31 و انحراف معيار3,1ميانگين برابر(» فرهنگ و جو سازماني نامطلوب«و ) 1,33

 محيط دانشگاهي نتايج نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان نسبت به اين عوامل تنش زا در

.بيش از حد متوسط بوده است

 و انحراف 3,0ميانگين برابر (» قوانين خشك و غير قابل انعطاف«رتبه پنجم مربوط به عوامل -

 و 3,0ميانگين برابر  (»اندازه گيري عملكرد كاركنان به شيوه اي نادرست و مبهم «و) 1,31معيار

 و انحراف معيار 3,0ميانگين برابر  (»آزار دهندهكنترل هاي بي مورد و «و ) 1,28انحراف معيار
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نتايج نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان نسبت به اين عوامل تنش زا در محيط . است)1,41

.دانشگاهي در حد متوسط بوده است

2,9ميانگين برابر (» نحوه رفتار مديران اجرائي و ارشد سازمان«رتبه ششم مربوط به عوامل -

ميانگين برابر (» دارا بودن قدرت و مقام كم در سلسله مراتب سازمان «،)1,27ارو انحراف معي

نتايج نشان مي دهد، . و نبودآموزش ضمن خدمت در سازمان است) 1,34 و انحراف معيار2,9

درك و تصور كاركنان نسبت به اين عوامل تنش زا در محيط دانشگاهي كمتر از حد متوسط 

. بوده است

ميانگين برابر  (»هاي شغلي نابجاي هاي مكرر و انتقاليجاه بجا«وط به عامل رتبه هفتم مرب-

نتايج نشان مي دهد، ديدگاه كاركنان نسبت به اين عامل تنش . است) 1,41 و انحراف معيار2,6

.زا در محيط دانشگاهي كمتر از حد متوسط بوده است

به عوامل تنش زاي سازماني به منظور بررسي دقيق تر ديدگاه كاركنان نسبت ،عالوهه ب

 مولفه مورد اندازه گيري قرار گرفت؛ وجا با هم يك عامل تنش زا 17،در محيط دانشگاهي

در ضمن باالترين و پايين ترين نمره براي هر فرد در اين مولفه . دست آمده  ب»عوامل سازماني«

صور كاركنان نسبت به  است و باالترين نمره نشان مي دهد، درك و ت17 و 85به ترتيب برابر 

در اين مطالعه با . ي استيوجود عوامل تنش زاي سازماني در محيط دانشگاهي در حد باال

د، كرآن مي توان بيان ) 51(با ميانگين فرضي ) 53,7 (»عوامل سازماني«مقايسه ميانگين مولفه 

توسط  بوده گونه عوامل در محيط دانشگاهي بيش از حد مديدگاه كاركنان نسبت به وجود اين

ه  با تركيب چهار مولفه فوق الذكر، شاخص عوامل درون سازماني تنش زا ب،همچنين. است

 و 280باالترين و پايين ترين نمره براي هر فرد در اين شاخص به ترتيب برابر . دست مي آيد

ش  باالترين نمره بيانگر درك و تصور كاركنان نسبت به وجود عوامل تن،عالوهه ب. باشد مي56

در مجموع از مقايسه ميانگين شاخص . ي استيزاي سازماني در محيط دانشگاهي در حد باال

 ديدگاه .دكرآن مي توان بيان ) 168(با ميانگين فرضي ) 167 (»عوامل درون سازماني تنش زاي«

. گونه عوامل در محيط دانشگاهي كمتر از حد متوسط بوده استكاركنان نسبت به وجود اين
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هايش  ميزان همبستگي شاخص عوامل درون سازماني تنش زا با مولفه1، جدول عالوهه ب

عوامل فيزيكي محيط كار، عوامل شغلي، (ايش ميان اين شاخص و مولفه ه. نشان مي دهد

 جهت اين رابطه ها .همبستگي در سطح باال وجود دارد) عوامل گروهي و عوامل سازماني

.  معني دار بوده اند0,01 سطح مثبت و ميزان همبستگي به دست آمده در

 همبستگي شاخص عوامل درون سازماني تنش زا با مولفه هاي آن .1جدول 

متغير متغيرهاي مستقل

وابسته

عوامل فيزيكي 

محيط كار
عوامل گروهيعوامل شغلي

عوامل 

سازماني

عوامل درون سازماني 

)ضريب (تنش زا

Sig

**0,835

0,000

**0,908

0,000

**0,878

0,000

**0,878

0,000

سپس نوبت به مرحله اي مي رسد كه تاثير همزمان مولفه هاي مورد بررسي بر شاخص 

ميزان تاثير هر يك . ط دانشگاهي مورد بررسي قرار گيردعوامل درون سازماني تنش زا در محي

رو از رگرسيون ايناز. از مولفه ها بر شاخص عوامل درون سازماني تنش زا مشخص گردد

. ند متغيره بهره گرفته شده استچ

 نشان R2 مقدار. دست آمده استه  ب0,838 معادل R2 نشان مي دهد، 2نتايج در جدول 

 درصد از كل واريانس عوامل درون سازماني تنش زا در دانشگاه رودهن با يك 83,8مي دهد، 

 و عوامل تركيب خطي از مولفه هاي عوامل فيزيكي محيط كار، عوامل شغلي، عوامل گروهي

R2 نشان مي دهد كه 207و 4  با درجه آزاديF=268.6سازماني ناشي شده است؛ و نسبت 

. بوده است) 0,000(به لحاظ آماري كامال معنادار 

 از مجموع مولفه هاي مورد بررسي به ترتيب عوامل شغلي، عوامل سازماني، ،عالوهه ب

يشترين تاثير بر ايجاد تنش در درون عوامل فيزيكي محيط كار و عوامل گروهي به ترتيب ب

. دانشگاه رودهن داشته اند
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 ميزان تاثيرات مولفه هاي عوامل فيزيكي محيط كار، عوامل شغلي، عوامل گروهي و عوامل .2جدول

سازماني بر شاخص عوامل درون سازماني تنش زا

SigtBetaمولفه ها

عوامل فيزيكي محيط كار000/0431/5235/0

عوامل شغلي000/0610/5323/0

عوامل گروهي000/0731/3208/0

عوامل سازماني000/0810/5272/0

Adjusted R SquareR2RModel
59/19838/0916/01

بحث و نتيجه گيري

؛شمار آورده توان نوعي عوامل تنش زاي گروهي برا ميعوامل درون سازماني تنش زا 

مي گردد و از روابط جمعي در سازمان بين افراد يا بين افراد و محيط زيرا در سازمان ايجاد 

اين گروه عوامل تنش زا را مي توان به عوامل فيزيكي محيط كار، . شودسازمان حاصل مي

. عوامل شغلي، عوامل گروهي و عوامل سازماني تقسيم كرد

 آزاد اسالمي واحد ترين عوامل تنش زاي فيزيكي در دانشگاهمهمنتايج نشان داده است، 

چاپلوسي و فرصت طلبي بعضي از همكاران در : رودهن با توجه به شدت آن به ترتيب عبارتند از

ن مافوق، سر و صداي زياد،كمبود امكانات بهداشتي محيط كار، ازدحام و كمبود جا، مقابل مسئوال

، وجود ... سالن ورزشي والن ناهار خوري،گرما يا سرماي زياد، كمبود امكانات رفاهي نظير بوفه، س

نظمي و آلودگي هوا و عدم وجود سيستم تهويه، وجود رقابت ناسالم و مخرب در سازمان، و بي 

نتايج نشان مي دهد، درك و تصور كاركنان نسبت به اين عوامل تنش . آشفتگي در محيط كار است

.زا در محيط دانشگاهي بيش از حد متوسط يا در حد متوسط بوده است

رد عوامل شغلي يا عوامل تنش زاي درون سازماني مربوط به خود شغل نتايج نشان در مو

ترين عوامل تنش زاي فيزيكي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن با توجه مهمداده است، 

، زياد )باري نقشتعارض و كم(انجام وظايف مغاير و متضاد : به شدت آن به ترتيب عبارتند از

، كارهاي تكراري و )باري نقشگران( بودن زمان براي اجراي آنبودن حجم كار و كم
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، خستگي ذهني يا جسمي ناشي از )ابهام در نقش(نواحت، روشن و شفاف نبودن وظايفيك

نتايج نشان داده است كه درك و تصور كاركنان نسبت به اين عوامل تنش زا در . كار است

ديگر، نتايج بيانگر وجود تعارض، كمبه سخن . محيط كاري بيش از حد متوسط بوده است

 نتايج در مورد ،عالوهه ب. باري، گرانباري و ابهام در نقش محول به كاركنان مشاهده شده است

نشان داده است، جنبه هاي اجتماعي رواني رفتار )عوامل گروهي(سومين عامل تنش كاري 

ن بر جاي مي گذارد و منجر  در سازمايانسان در سازمان از همديگر تأثير مي پذيرد و عوارض

ترين عوامل تنش زاي گروهي نتايج نشان داده است، مهمكه طوريه ب. به تنش كاري مي شود

عدم احساس : در دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن با توجه به شدت آن به ترتيب عبارتند از

همكاران و ي به وسيله بعضي از يحمايت گروهي، فقدان همبستگي گروهي و غيبت و بد گو

. عدم وجود اعتماد بين همكاران است

به سخن ديگر، ناديده گرفتن يا بي توجهي به همبستگي گروهي، ايجاد ارتباطات غير موثر و 

هاي سازماني و رقابت ناسالم و مخرب بين كاركنان در ارتباطات از باال به پايين، تعارض بين گروه

اي در در مورد چهارمين عامل تنش ز. گروهي بوده استدانشگاه منجر به ايجاد تنش از نوع عوامل 

ترين عوامل تنش زاي سازماني در  مهمنتايج نشان داده است،)عواملي سازماني(محيط كاري 

اعمال تبعيض در دادن : دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن با توجه به شدت آن به ترتيب عبارتند از

د، عدم وجود امنيت شغلي و ابهام در مورد آينده شغلي،پاداش و ساير مزايا، كمي حقوق و دستمز

هاي ناعادالنه و عدم وجود عدالت شغلي، بي تفاوت بودن رئيس يا خط مشي ها و سياست

ي و شايستگي كاركنان، عدم آشنايي مديران با شيوه هاي صحيح تشويق و يسرپرست واحد به كارا

ها، امكانات اندك براي ارتقاء و پيشرفت، يريتنبيه، تمركز و عدم مشاركت كاركنان در تصميم گ

عدم اطالع از نتيجه ارزشيابي عملكرد، فرهنگ و جو سازماني نامطلوب، قوانين خشك و غير قابل 

انعطاف، اندازه گيري عملكرد كاركنان به شيوه اي نادرست و مبهم، كنترل هاي بي مورد و آزار 

كاركنان نسبت به اين عوامل تنش زا در محيط نتايج نشان مي دهد، درك و تصور . دهنده است

و ماهري ) 1386(و ساعتچي ) 1385(بستاني. دانشگاهي در حد متوسط و بيشتر از آن بوده است

.در مطالعات و تحقيقاتشان اين موارد را تائيد كرده اند) 1386(
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داده ميزان همبستگي شاخص عوامل درون سازماني تنش زا با مولفه هايش نشان ،همچنين

عوامل فيزيكي محيط كار، عوامل شغلي، عوامل گروهي و ( ميان اين شاخص و مولفه هايش ،است

همبستگي در سطح باال وجود دارد، جهت اين رابطه ها مثبت و ميزان همبستگي به ) عوامل سازماني

از ده است نتايج رگرسيون چند متغيره نشان دا،عالوهه ب.  معني دار بوده اند0,01دست آمده در سطح 

مجموع مولفه هاي مورد بررسي به ترتيب عوامل شغلي، عوامل سازماني، عوامل فيزيكي محيط كار و 

. عوامل گروهي به ترتيب بيشترين تاثير بر ايجاد تنش در درون دانشگاه رودهن داشته اند

پيشنهادها

:دست آمده پيشنهاد مي گردده با توجه به نتايج ب

ترين عنصر هر سازمان است، مادام كه فرد اطمينان حاصل مهم) كنانكار( از آنجا كه فرد 

د،  شو كه رفاه عمومي وي به گونه اي مؤثر و كافي از سوي سازمان پيگيري و تضمين مينكند

. امكان ندارد به كارگر يا كارمند مؤثر و كارا تبديل شود

رستوران هاي مناسب ي،رو، توجه به تسهيالت الزم در محيط كار مانند فضاي كافايناز

محيط سالم از نظر ايمني، تهيه مركزي براي نگهداري از كودكان با توزيع غذاهاي مناسب،

؛ تأسيس )آموزش و مشاور خانواده(درمحوطه دانشگاه، انجام برنامه هاي حمايت از خانواده 

ليت هاي هاي ورزشي و تفريحي كه بايد متعادل با فعاكلوپ هاي ورزشي و تفريحي، فعاليت

كاري باشد، فرصتي براي كسب لذت و استراحت كاركنان فراهم مي آورد؛ تأسيس 

. ضروري به نظر مي رسد...ها كارآمد و مانند اينيهانيهاي رفاه، تعاوصندوق

 به منظور كاهش عوامل گروهي، سازماني و شغلي تنش زا در دانشگاه پيشنهاد ، عالوهه ب

حقوق دستمزد و آموزشي،مي،اي پرسنلي در زمينه استخداد، اهداف كلي خط مشي هشومي 

روابط مطلوب در سازمان و حفظ و نگهداري پرسنل از سوي رئيس و معاونين دانشگاه مزايا،

مورد بررسي مجدد قرار گرفته و رفتار عادالنه و بدون تبعيض را در باره همه افراد تضمين كند، 

تري را در سازمان فراهم سازد، افراد سازمان آسان تر و امكان تفويض اختيار و مسئوليت هاي بيش

.بهتر بتوانند با تصميماتي كه بر اساس خط مشي اعالم و اجرا مي شود سازگار گردند
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:هاي آينده تنش كاري پيشنهاد شده است كه به منظور ايجاد زمينه براي پژوهش-

ه با نتايج ــه و نتايج حاصلــ گرفتها يا ساير شهرها انجامه در ساير شركتــ پژوهش مشاب-1

.رار گيردــه قـها مورد مقايسر و ساير پژوهشـام شده توسط پژوهشگـپژوهش انج

. پژوهش در زمينه تاثير عوامل تعديل كننده تنش كاري به ميزان تنش تجربه شده افراد انجام شود-2

بررسي ا تنش مورد مطالعه وهاي سازماني مقايسه ب ميزان و اثر بخشي هر يك از استراتژي-3

.قرار گيرد
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