
 

 شهر تهران ٔرابطه بین فشارهاي روانی با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه
  *دکتر محمد نقی ایمانی
  **فرزانه بنیاب

  
  چکیده

، شـهر تهـران   ٔروانی مدیران مدارس راهنمـایی دخترانـه   هدف اساسی این پژوهش تعیین میزان فشار
شهر تهران، تعیین رابطه میزان فشارهاي روانـی   ٔتعیین میزان اثر بخشی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه

 ٔجامعه آماري آن شامل کلیه .شهر تهران، می باشد ٔمدیران با اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی دخترانه
دهد،که  گانه شهر تهران تشکیل می 19مدیران و دبیران رسمی مدارس راهنمایی تحصیلی دخترانه مناطق 

نفـر مـدیر مدرسـه از بـین مـدیران زن       97فی ساده و چند مرحله اي ،تعداد نمونه گیري تصاد ٔبه شیوه
نفـر   291دبیر جمعاً به تعداد  3مدارس راهنمایی شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب و از هر مدرسه نیز 

فشار روانی  ٔابزار سنجش،از دو نوع پرسشنامه. براي سنجش اثر بخشی مدیران انتخاب و تحقیق انجام شد
. در این تحقیق از روش آماري ضریب همبستگی پیرسـون اسـتفاده شـد   .سشنامه اثربخشی اجرا شد وپر

فشـارهاي روانـی   ) 2ی مدیران ــبین فشارهاي روانی و اثر بخش) 1:نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که
عکوس ممعنی دار و  ٔاثر بخشی مدیران مدارس رابطه) 3ناشی ازعوامل برون سازمانی و درون سازمانی 

هرچه فشارهاي روانی ناشی ازعوامل درون سازمانی و برون سازمانی افزایش یابد، اثر بخشی . وجود دارد
بین فشار روانی با هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی و زیر عامل هاي : کاهش پیدا می کند

  .آن رابطه معنی داري مثبت و مستقیم وجود دارد
  2اثر بخشی ،1رهاي روانیفشا: واژه هاي کلیدي

  
  مقدمه

سطحی گسـترده جریـان دارد و بـا رشـد اخالقـی، فرهنگـی،        پرورش در امروزه آموزش و
نقـش مـدیران آموزشـی بـه     . مرتبط است علمی و صنعتی و اقتصادي بسیار ٔاجتماعی و توسعه

ز تربیـت حـائ   بخـش تعلـیم و   هماهنگ کننده فعالیت هـا در  اجرایی و اساسی؛ و عنوان محور
 میـان جامعـه،   این، روشن است نبودن جایگـاه آمـوزش و پـرورش در    عالوه بر. اهمیت است

                                                        
 می واحد رودهناستادیار و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسال *

 ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن یکارشناسدانش آموخته  **
1- Pressures    2- Effectiveness  



  26  89زمستان  – دومشماره  -سال دوم -مدیریت آموزشیتحقیقات پژوهشی  -فصلنامۀ علمی

کمبـود  ) اعمـال سـلیقه اي  (پـرورش   امورآمـوزش و  دخالت نظریات وسلیقه هاي متفاوت در
مین هزینه هاي جاري آموزشی، باعث شده که مدیران آموزشی به عنوان یکی ٔتا مالی در ٔبودجه

فشارهاي روانی محـیط هـاي   . شار در برابر فشارهاي روانی قلمداد شوندآسیب پذیرترین اق از
کـل کـارکرد نظـام     آموزشی به خصوص فشارهاي روانی مدیران نه تنها برخود مدیر، بلکه بـر 

 یکـدیگر  نمی توان سالمت روانی مدیر و بازده مدارس آنـان را از  آموزشی تاثیرمی گذارد؛ لذا
قالب حفظ و  سبت به شناخت فشارهاي روانی این گروه درنتیجه الزم است ن در. جدا دانست

مدیریت منابع انسانی توجـه شـود و محیطـی فـراهم آیـد کـه        ٔنگه داري منابع انسانی درحیطه
رغبت بیشتر و آسایش خاطر، جهت نیل به اهداف سازمانی حداکثر توان خود  مدیران با میل و

مدیران عملیاتی درسطح اجرایی نظام آموزش و از آنجایی که مدیران آموزشی که . را بکار برند
هیجاناتی هستند که رفتار آن ها  عواطف و انسان، داراي احساسات؛ و پرورش هستند، مانند هر

عملکرد کارکنان و نهایتاً سازمان اثرمستقیم می گذارد  دهد، تا حدي که بر ثیر قرار میٔرا تحت تا
مشـاغل دیگـر بـا     چنان ماهیتی است کـه بـیش از  مدیریت نیز داراي آن ٔاز طرفی، خود حرفه و

فشار روانی یکی از شایع ترین ناراحتی ها و کسالت هایی اسـت کـه    و کار دارد و هیجان سر
با توجه بـه ایـن کـه مـدیریت     . شخصیت سالم و بارور یک مدیر را با مشکل مواجه می سازد

ی استوار شود تـا بتـوان   آموزش و پرورش باید بر پایه هاي علمی و فلسفی و اخالقی مشخص
آن هـا را   قواعد و مفاهیم نظري آن را با توجه به واقعیات نظام آموزشی تشخیص داد و اصول،

 ٔبدین منظـور، ابتـدا الزم اسـت تحقیقـات گسـترده اي در زمینـه      . میدان عمل به کار گرفت در
یریت تربیـت و مـد   صاحب نظران تعلیم و مسائل آموزش و پرورش با همکاري متخصصان و

بخشـی مـدیران   بین فشارهاي روانی و اثر ٔرابطه. مورد بحث وبررسی وتصمیم گیري قرار گیرد
ابهام و پیچیـدگی   ٔمبحث مدیریت است؛ اما این ارتباط هنوز در بوته ازمسائل جالب و مهم در

این قبیل به علت ایـن کـه    قرار دارد و نیازمند تحقیقات گسترده اي است و انجام  تحقیقاتی از
کاهش مشکالت و  ثر برٔنتایج حاصل از آن می تواند منجر به ارائه راه حل هاي کاربردي و مو
یـن  ا بر آن شدیم که در. مسائل مهمی که به حیات جامعه لطمه می زنند، گردد، ضروري است

توجـه   بخشی مدیران آموزشی و میزان فشارهاي روانی آنان بـا پژوهش به بررسی رابطه بین اثر



  ...   رابطه بین فشارهاي روانی با اثربخشی مدیران مدارس  27

فشارهاي روانـی را   بخشی ورابطه بین اثر برون سازمانی بپردازیم و رون سازمانی وبه عوامل د
 .مورد بررسی قرار دهیم

  
  مبانی نظري وتئوري ها

واژه اي است که از فیزیک به عاریت گرفته شده و براي بیان  1استرس به معناي فشار روانی
ترس حالتی است در روان و تن که به عبارت دیگر، اس. کاربرد عام پیدا کرده تنی،-فشار روانی

وقتی فرد در شرایط . به علت وارد شدن فشارهاي روحی و جسمی به فرد در او ظاهر می شود
واقع شود، یا احسـاس ناراحـت کننـده اي بـه او      احوالی قرار گیرد که تحت فشار و اوضاع و

ی باشـد،  تعـارض و بالتکلیفـ   تـنش کنـد یـا در    دست بدهد، عصبی باشد، احساس ناکـامی و 
  .روانی است گوییم تحت فشار می

عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسـیم شـده    ٔدر این تحقیق منابع فشار زا به دو دسته
  .است

عوامل درون سازمانی را می توان نوعی عوامل فشار زاي گروهی به : عوامل درون سازمانی
معی در سازمان بین افراد یا بین افراد شمار آورد، زیرا در سازمان ایجاد می گردد و از روابط ج

 شـغلی،  این عوامل را می توان به صـورت عوامـل فیزیکـی،    .و محیط سازمان حاصل می شود
  .)294-295،ص1385الوانی،( سازمانی تقسیم بندي کرد گروهی،

هر گاه از دید سیستم باز به سازمان نگـاه کنـیم، یعنـی بپـذیریم کـه      : عوامل برون سازمانی
واضح است که آن موقع فشار روانی صـرفاً بـه    ثیر می پذیرد،ٔشدت از محیط بیرون تاسازمان ب

، 2ایـوان سـویچ و ماتسـون   . آنچه که در خالل ساعات کار اتفاق می افتد، اطـالق نمـی گـردد   
بـه   تکنولوژیکی، خانواده، جـا  فشارهاي روانی برون سازمانی را به صورت تغییرات اجتماعی،

اجتماعی و شرایط محـل زیسـت تقسـیم بنـدي      ٔو مالی و نژاد و طبقهجایی، شرایط اقتصادي 
موجـب اسـترس و کـاهش     تغییرات اجتماعی و تکنیکی و تحوالت سریع زمـان مـا،  . کنند می

شرایط خانوادگی اعم از یک بحران مختصر مانند بیماري یکی از اعضاء یا  .بهزیستی شده است

                                                        
1-Pressure    2-Souvich,Matsoun  
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 .ل کنـد ند در نقش یک عامـل فشـار روانـی عمـ    مناسبات غیر دوستانه به مدت طوالنی می توا
تغییرات وضع مالی و محل سکونت و تغییرات عمده در زندگی شخصی و جدا شدن فرزندان 

ر از خـانواده نیـز   ـاز خانواده و اضافه شدن عضو جدیدي به آن و مـرگ و یـا جـدایی همسـ    
و تزلـزل در سیسـتم   تجاري و عـدم اطمینـان    ۀتغییر در چرخ. تواند همین نقش را ایفا کند می

متغیرهاي اجتمـاعی   .اقتصادي و ترس مردم از امنیت شغلی فرد موجب فشار روانی می گردند
در  .رنگ و غیره نیز به صورت عوامل فشار زا عمل می کننـد  اجتماعی، ۀطبق جنس، نظیر نژاد،

هستند که فشارهاي روانی بسیار فراوان و متنوع  ةاین پژوهش عوامل برون سازمانی ایجاد کنند
 اجتمـاعی تقسـیم شـده اسـت     مـالی،  در این تحقیق به چهار دسته عوامل فـردي، خـانوادگی،  

  .)245-246،ص1387علوي،(
عالقه بند بیان می دارد اگر بـراي سـازمان مـدل عقالنـی قائـل شـویم،        :تعریف اثر بخشی

تعریف کنـیم و  توانیم اثر بخشی سازمانی را توانایی سازمان براي دستیابی به هدف هاي آن  می
اگر سازمان را سیستمی اجتماعی تلقی کنیم، اثر بخشی را برحسب قابلیت سازگاري سازمان با 

در کتاب هاي سـازمان و مـدیریت غالبـاً گفتـه     : او می افزاید .شرایط محیطی تعریف می کنیم
ـ ( شود اثر بخشی هنگامی تحقق می یابد که سازمان به نتایج مطلوب خود نایـل آیـد   می ه عالق
  .)159،ص1387بند،
  

  نتایج پژوهش هاي انجام شده
آن در  ۀمنابع استرس مدیران آموزشـی و مقایسـ  «در پژوهشی تحت عنوان ) 1387(احمدي  -

مدیران جوان اسـترس  : می گوید» بین زنان و مردان در بین مدیران دبیرستان و راهنمایی تهران
ا شغل احساس ناراحتی و فشار روانـی  از مدیران در رابطه ب ٪26. بیشتري را متحمل می شوند

درآن تحقیقـات هـم    .کانن هم خوانی دارد کاپل، این نتایج با نتایج تحقیقات کرافت، .می کنند
نیز محیط کار را به عنوان محیط استرس زا ذکر  ٪51از مدیران احساس استرس کردند و  25٪

  .نمودند
رسی ارتباط سبک رهبري مـدیران و  بر«پژوهشی که تحت عنوان  در) 1383(دباغ یاریمشاه  -
انجـام   »اساس نظریه اقتضـایی فیـدلر   بخشی آنان در دانشکده هاي دانشگاه شهید بهشتی، برراث
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داد، به این نتایج دست یافت که در وضعیت مناسب رهبـري ارتبـاط بـین اثربخشـی و سـبک      
سـبک رهبـري    همچنین، در وضعیت متوسط نیز ارتباط بین اثربخشی و. رهبري معنادار نیست
  .مدیران معنادار نیست

استرس شغلی مـدیران بـا جـو سـازمانی مـدیران      «در پژوهشی در رابطه با ) 1385(قاسمی  -
 27داراي جـو بـاز و    ٪5/62مدرسـه  45. به این نتایج دست یافت »مدارس ابتدایی شهر تهران

ـ   72کل مدارس به عنوان نمونـه  . داراي جو بسته بودند ٪5/37مدرسه  در . وده اسـت مدرسـه ب
و در جـو بسـته    ٪ 38مدارسی که داراي جو باز بودند، تعداد نسبی مدیران داراي استرس زیاد 

براي تغییر جو مدارس از جو بسته به سمت هر چه بازتر شدن، سالمت روانی . بوده است 48٪
  .نیروي انسانی به ویژه مدیران پیشنهاد شده است

ـ ) 1384(شاه حسینی  - بررسـی رابطـه بـین فشـار هـاي عصـبی و       « واندر پژوهشی تحت عن
بـین فشـار    .به این نتایج دست یافت »عملکرد مدیران آموزشی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان

عملکرد مدیران آموزشی رابطه  عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی و عصبی ناشی از
وامل درون سـازمانی و بـرون   ع بدین معنا که هرچه فشار عصبی ناشی از. معکوس وجود دارد

  .سازمانی افزایش یابد، عملکرد کاهش می یابد
بررسی رابطه ویژگـی هـاي شخصـیتی مـدیران و     « در پژوهشی تحت عنوان) 1384(زینالی  -

 به این نتایج دسـت یافـت  ، »مدارس راهنمایی استان کرمان انجام گرفته است اثربخشی آنان در
ظر و اثر بخشی تفاوت معنی داري وجود دارد؛ به طوري که میان ویژگی هاي شخصیتی مورد ن

  .که مدیران خونگرم و معاشرتی و مدیرانی که این ویژگی ها را ندارد، اثر بخش تر هستند
فشارهاي عصبی مدیران بخش صـنعت در  « درپژوهشی تحت عنوان) 1371(ابطحی والوانی  -

به حساسـیت مسـاله فشـار عصـبی یـا      با توجه  »استان هاي گیالن، اصفهان، مازندران و تهران
دربـاره اسـترس مـدیران    استرس در نیروي کار پژوهشگران تحقیق، بر آن شدند تا مطالعه اي  

ن ها با ارسال پرسشـنامه اي، میـزان اسـترس، عوامـل اسـترس زا و      آبدین منظور . انجام دهند
. سنجش قرار دادند نفري مورد 90هاي استرس نزد مدیران و سرپرستان را در یک نمونه  نشانه

در این تحقیـق پـس از یـافتن عوامـل و محـیط هـاي اسـترس زا، درمـورد راه حـل هـا نیـز            
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جمله بیان نموده اند که فرهنگ و اعتقادات و ارزش ها در مواجهـه   از. پیشنهادهایی ارائه دادند
  . و مقابله با استرس بسیار مهم می باشد

ثیر مقاومت روانی و رویدادهاي ٔررسی میزان تاب« در پژوهشی تحت عنوان) 2010( 1هانسلی -
که آن دسته  به این نتایج دست یافت انجام داد، »تنش زا در میزان سالمت و بیمار بودن مدیران

از مدیرانی که در شرایط تنش زا به بیماري هاي مختلف دچـار شـده انـد، از مقاومـت روانـی      
  .م باقی مانده اند، می باشندپایین تري نسبت به کسانی که در شرایط تنش زا سال

میزان استرس در بین مدیران و معاونـان مـدارس   « در پژوهشی تحت عنوان )2007( 2هانت -
آن هـا داراي   ٪36آزمودنی  122که ازتعداد  به این نتایج دست یافت در کشور استرالیا» ابتدایی

  .میزان باالیی از استرس هستند
تغییرات ناگهانی که زندگی افرادرابه شدت « عنوان درپژوهشی تحت 2003، در سال 3سیمون -

  rxy= -2036/0عامل مالی ضریب همبستگی . ، به این نتایج دست یافت»دچار استرس می کند
فشـارهاي روانـی و    ٔعامل مالی یکی از عوامل ایجاد کننـده . ثیر را بر اثر بخشی داردٔکمترین تا

  .دکاهش دهنده کارآیی و اثر بخشی قلمداد می گرد
پیش بینی کننده هاي روانی اجتمـاعی سـالمت   «در تحقیقی تحت عنوان ) 2005( ،4بنجامین -

بـه ایـن    ساله را در آمریکا انجام دادنـد،  24 -57نفر از کارکنان متخصص  95بر روي  »روانی
بودند، به صورت معنا داري خسـتگی    Aکسانی که داراي تیپ شخصیتی نتایج دست یافت که

داراي رفتاري همراه با بدبینی و روابط فـردي    Aتیپ .بیشتري گزارش کردندو تحلیل عاطفی 
منفی و مسخ شخصیت بود و سرانجام افـرادي کـه اسـترس ادراك شـده کمتـري داشـتند، بـه        

  .صورت معنا داري رضایتمندي شغلی بیشتري گزارش کردند
  
  
  
  

                                                        
1- Hunslly    3- Seeman 
2- Hant     4- Benjamin   
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  سواالت
  :سواالت اصلی

  مایی دخترانه شهرتهران چه اندازه است؟میزان فشارهاي روانی مدیران مدارس راهن -1
  میزان اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه شهرتهران چه اندازه است؟ -2
آیا میزان فشارهاي روانی مدیران با اثربخشی آنان درمدارس راهنمایی دخترانه شهر تهـران   -3

  رابطه وجوددارد؟
  :سواالت ویژه

  عوامل درون سازمانی رابطه وجود دارد؟ ارس باآیا بین فشارهاي روانی مدیران مد -1
  مدیران ارتباط وجود دارد؟ با بروز فشارروانی در آیا بین عامل فیزیکی محیط کار -1-1
  مدیران ارتباط وجود دارد؟ آیا بین عامل شغلی با بروز فشارروانی در -1-2
  دارد؟مدیران ارتباط وجود  آیا بین عامل گروهی با بروز فشارروانی در -1-3
  مدیران ارتباط وجود دارد؟ آیا بین عامل سازمانی با بروز فشارروانی در -1-4
آیا بین فشارروانی ناشی ازعوامل درون سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس رابطـه وجـود    -2

  دارد؟
  آیا بین عامل فیزیکی محیط کار با اثربخشی مدیران مدارس ارتباط وجود دارد؟ -2-1
  امل شغلی با اثربخشی مدیران مدارس ارتباط وجود دارد؟آیا بین ع -2-2
  آیا بین عامل گروهی با اثربخشی مدیران مدارس ارتباط وجود دارد؟ -2-3
  آیا بین عامل سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس ارتباط وجود دارد؟ -2-4
  ؟آیا بین فشارروانی مدیران مدارس با عوامل برون سازمانی رابطه وجود دارد -3
  مدیران مدارس ارتباط وجود دارد؟ روانی در آیا بین عامل فردي با بروز فشار -3-1
  آیا بین عامل خانوادگی با بروز فشارروانی درمدیران مدارس ارتباط وجود دارد؟ -3-2
  آیا بین عامل مالی با بروز فشارروانی درمدیران مدارس ارتباط وجود دارد؟ -3-3
  مدیران مدارس ارتباط وجود دارد؟  با بروز فشار روانی درآیا بین عامل اجتماعی  -3-4
آیا بین فشار روانی ناشی از عوامل برون سازمانی با اثر بخشی مدیران مدارس رابطه وجود  -4

  دارد؟
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  آیا بین عامل فردي با اثر بخشی مدیران مدارس ارتباط وجود دارد؟ -4-1
  مدارس ارتباط وجود دارد؟آیا بین عامل خانوادگی با اثربخشی مدیران  -4-2
  آیا بین عامل مالی با اثربخشی مدیران مدارس ارتباط وجود دارد؟ -4-3
  آیا بین عامل اجتماعی با اثربخشی مدیران مدارس ارتباط وجود دارد؟ -4-4

  
  روش پژوهش

محقق در  .تحقیق حاضر از نوع پژوهش هاي همبستگی و نیز از نوع توصیفی پیمایشی است
ه بررسی همبستگی میان دو متغیر فشارهاي روانی و اثر بخشـی مـدیران مـدارس    این تحقیق ب

راهنمایی می پردازد و به بررسی میزان فشار روانی مدیران و رابطه آن با اثر بخشـی آن هـا در   
در تجزیه و تحلیل داده ها ضمن بهره گیري از آمار توصـیفی  .مدارس راهنمایی پرداخته است 

  .از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد براي استنباط سوال ها
  

  نمونه وروش انتخاب نمونه جامعه آماري،
این تحقیق شامل کلیه مدیران و دبیران رسمی مدارس راهنمـائی تحصـیلی    جامعه آماري در

می باشد و تعداد کل مدارس نیز بالغ بر  1389منطقه درسال تحصیلی  19دخترانه شهرتهران در
دبیر به عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند و بـه       300مدیر و  97یان آنان مدرسه است که از م 693

  .انتخاب نمونه مورد نظر از روش تصادفی استفاده شد منظور
  

  ابزار پژوهش
براي سنجش فشار روانی مدیران و رابطه آن بـا اثـر بخشـی آن هـا در مـدارس راهنمـایی        

راي سـنجش فشـار روانـی مـدیران از     ب.دخترانه شهر تهران، باید از دو پرسشنامه استفاده شود 
فشار عصبی ناشی از  25تا  1سوال استفاده شده است که از سوال  50پرسشنامه فشار روانی با 

فشار عصبی ناشی از عوامـل بـرون سـازمانی را     50تا  26عوامل درون سازمانی و سوال هاي 
  .اندازه گیري می کند که روي مدیران اجرا شد
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  بخشی پرسشنامه اثر
 32بخشی مدیران مدارس از پرسشنامه اثر بخشی با ي جمع آوري اطالعات مربوط به اثربرا

 .استفاده شده است که روي معلمان اجرا شد 1سوال بر اساس مدل اثر بخشی تالکوت پارسونز
به منظور روایی پرسشنامه سعی شده است تا حد امکان سئواالت با ابهـام کمتـر و برگرفتـه از    

لذا پرسشنامه هاي مذکور به رویت استادان مشـاور و راهنمـا   . طراحی گرددمتغیرهاي مربوطه 
رسیده و نکات مبهم و نارسا بر طرف شد و پس از اعمال نظریات اصالحی پرسشنامه ها آماده 

همچنین براي تعیین پایایی پرسشـنامه فشـارهاي روانـی مـدیران     . و مورد استفاده قرار گرفتند
نفر از مدیران مـدارس و بـراي سـنجش     20جام گرفت که طی آن مدارس ابتدا پیش آزمونی ان

از پرسشـنامه  . پایائی اثر بخشی مدیران نیز دو نفر از دبیران هر مدرسه مورد آزمون قرار گرفتند
و عوامل برون سـازمانی مـدیران   /. 83فشارهاي روانی مخصوص مدیران داراي ضریب پایایی 

/. 95نامه اثر بخشی مدیران داراي ضـریب پایـایی   و همچنین پرسش/. 86داراي ضریب پایایی 
به منظور تشخیص معنی دار بودن هر یک از عوامل درون سازمانی و برونی سـازمانی  . باشد می

  .با اثر بخشی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
1- Parsons 
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  :یافته ها
  ون سازمانی و زیر عامل هاي آنمیانگین و انحراف استاندارد عوامل درون سازمانی و بر .1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین عوامل فشار روانی

 25/24 8/62 عوامل درون سازمانی

  عامل فیزیکی
  عامل شغلی
  عامل گروهی
 عامل سازمانی

11/9  
03/21  
9/15 

75/16 

16/4  
75/8  
81/6  
41/7 

 18/24 82/63 عوامل برون سازمانی

  عامل فردي
  عامل خانوادگی

  یعامل مال
 عامل اجتماعی

34/25  
29/10  
93/11  
24/16 

86/11  
94/3  
24/4  
69/6 

  
  اطالعات مربوط به پرسشنامه فشار روانی .2جدول 

 تعداد پایین تر از میانگین باالتر از میانگین میانگین واریانس

893 /2245 660/126 200000 50000 97 

  
  اطالعات مربوط به پرسشنامه اثر بخشی .3جدول

 تعداد پایین تر از میانگین باالتر از میانگین انگینمی واریانس

452 /8726 835/242 000/384 000/96 97 
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  سواالت اصلی
  تهران چه اندازه است؟یران مدارس راهنمایی دخترانه شهر میزان فشارهاي روانی مد: 1سوال

پـس از آن  . روانی مدیران ابتدا میـانگین همـه نمـرات محاسـبه شـد      براي تعیین میزان فشار
نمرات فشارهاي روانی با توجه به مقیاس درجه بندي لیکرت به تعداد سواالت تقسـیم شـد و   

  .میانگین نمرات حاصل نیز محاسبه گردید
نفر داراي فشـار متوسـط و    18نفر داراي فشار روانی کم و  39از مجموع مدیران مورد مطالعه 

  .نفر داراي فشار روانی زیاد تشخیص داده شدند 40
  دامنه و فراوانی و درصد فشار روانی مدیران .4جدول 

 درصد فراوانی دامنه نمره ها گروه

 2/40 39 3/2پایین  فشار کم
 55/18 18 8/2تا3/2مابین  فشار متوسط

 23/41 40 8/2باالي  فشار زیاد

  
  میزان اثر بخشی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران چه اندازه است؟ :2سوال 

دبیر از هـر مدرسـه    3راي اندازه گیري اثر بخشی مدیران از پرسشنامه اثر بخشی که توسط ب
 براي تعیین میزان اثربخشی ابتدا پرسشنامه ها مربوط بـه . پاسخ داده شده استفاده گردیده است
پـس از  . ، نمره اثربخشی آن ها محاسبه و اسـتخراج شـد  هر یک از مدیران جمع آوري گردید

پـس  . نمره هاي اثر بخشی هر مدیر میانگین نمرات همه مدیران محاسبه گردید معدل گیري از
 .از نمرات اثربخشی مدیران با توجه به مقیاس درجه بندي لیکرت به تعداد سواالت تقسیم شد

نفر داراي اثر بخشی متوسط و  15نفر داراي اثر بخشی کم و 37از مجموع مدیران مورد مطالعه 
  . ی زیاد تشخیص داده شدندنفر داراي اثر بخش 45

  دامنه و فراوانی و درصد اثر بخشی مدیران .5جدول 
 درصد فراوانی دامنه نمره ها گروه

 14/38 37 33/7پایین  اثر بخشی کم

 49/15 15 83/7و  33/7مابین  اثربخشی متوسط

 36/46 45 83/7باالي  اثربخشی زیاد
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مـدارس بـا اثـر بخشـی آنـان در مـدارس        آیا بین میزان فشارهاي روانی مدیران: 3سوال 
  راهنمایی دخترانه شهر تهران رابطه وجود دارد؟

  ضریب همبستگی بین فشارهاي روانی مدیران با اثربخشی آنان .6جدول 
   شاخص هاي آماري

 عوامل

 سطح معنی داري درجه آزادي ضریب همبستگی

 01/0 95 -2870/0 فشارهاي روانی مدیران و اثربخشی

انجام شده نشان می دهد به علت این که قدر مطلق ضریب همبسـتگی فشـارهاي    محاسبات
بـزرگ   01/0از مقدار معیار جدول در سـطح  ) -=2870/0rxy(روانی مدیران با اثربخشی آنان 

اطمینان می توان بیان کرد که بین میزان % 99بنابر این، با . تر است، رابطه کامال معنی دار است
ن و اثربخشی آنان در مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران رابطـه معنـی   فشارهاي روانی مدیرا

  .داري وجود دارد
  

  سواالت ویژه
آیا بین فشارهاي روانی مدیران مدارس با فشارهاي ناشی ازعوامل درون سازمانی  :1سوال

  رابطه وجود دارد؟
  ضریب همبستگی بین فشارهاي روانی مدیران با عامل درون سازمانی . 7جدول

  شاخص هاي آماري
 عوامل

 سطح معنی داري درجه آزادي ضریب همبستگی

ــل درون  ــی و عوام فشــارهاي روان
 سازمانی

9794/0 95 01/0 

قــدر مطلــق ضــریب همبســتگی بــین فشــارهاي روانــی و عوامــل درون ســازمانی          
)9794/0(rxy= از مقدار معیار جدول در سطح)در نتیجه رابطـه کـامالً  . بزرگ تر است) 01/0 

اطمینان می توان بیان کرد که بین عوامل درون سازمانی و % 99یعنی حداقل با . نی دار استمع
  .بروز فشار روانی در مدیران رابطه معنی دار و معتبري وجود دارد

  
  



  ...   رابطه بین فشارهاي روانی با اثربخشی مدیران مدارس  37

  ضریب همبستگی بین فشارهاي روانی مدیران با زیر عامل هاي درون سازمانی .8جدول 

با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده بین زیر عامل هاي مورد مطالعه با فشـار روانـی   
  .در مدیران مدارس رابطه معنی داري وجود دارد

  
رس رابطه وجود آیا بین عوامل فیزیکی محیط کار با بروز فشار روانی در مدیران مدا :1-1

  دارد؟
بر اساس داده هاي حاصل از پرسشنامه ضریب همبستگی بین عامل فیزیکی محـیط کـار بـا    

است کـه از   )=7372/0rxy(مدیران مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران  بروز فشارروانی در
فیزیکی محیط کار با بروز فشار روانی نظر توصیفی نمایانگر وجود همبستگی مثبت بین عوامل 

  .در مدیران مدارس راهنمایی دخترانه می باشد
  
  آیا بین عامل شغلی با بروز فشار روانی در مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟ :1-2

 ضریب همبستگی بین عامل شغلی بـا بـروز فشـار    بر اساس داده هاي حاصل از پرسشنامه،
اسـت، کـه از نظـر     )=8833/0rxy(یی دخترانـه شـهر تهـران    روانی در مدیران مدارس راهنما

توصیفی نمایانگر وجود همبستگی مثبت بین عامل شغلی با بـروز روانـی در مـدیران مـدارس     
راهنمایی دخترانه می باشد و چون قدر مطلق ضریب همبستگی محاسبه شده از مقـدار معیـار   

  . ار می باشدبزرگ تر است، رابطه کامال معنی د) 01/0(جدول در سطح 
  

  آیا بین عامل گروهی با بروز فشار روانی در مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟: 1-3
 روانـی در  بر اساس محاسبات انجام شده ضریب همبستگی بین عامل گروهی با بروز فشـار 

است که از نظر توصیفی نمایانگر وجود همبستگی مثبت بین )  rxy= 9124/0(مدیران مدارس
  .با بروز فشار روانی در مدیران مدارس می باشدعامل گروهی 

 عامل سازمانی امل گروهیع عامل شغلی عامل فیزیکی زیر عامل ها

 9073/0 9124/0 8833/0 7372/0 ضریب همبستگی
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  آیا بین عامل سازمانی با بروز فشار روانی در مدیران رابطه وجود دارد؟: 1-4
) rxy=9073/0(ضریب همبستگی بین عامل سازمانی با بروز فشار روانی در مدیران مدارس 

نی در مـدیران مـدارس   ی با بروز فشار رواــمی باشد، وجود همبستگی مثبت بین عامل سازمان
  . می باشد

  
آیا بین فشار روانی ناشی از عوامل درون سازمانی با اثـر بخشـی مـدیران رابطـه     : 2سوال

 وجود دارد؟
  ضریب همبستگی بین عوامل درون سازمانی ایجاد کننده فشار روانی و اثر بخشی مدیران مدارس .9جدول 

  شاخص هاي آماري 
 عوامل

 سطح معنی داري درجه آزادي ضریب همبستگی

فشارهاي روانـی درون سـازمانی بـا اثـر بخشـی      
 مدیران

-2766/0 95 01/0 

بین میزان فشارهاي روانـی ناشـی از   )  rxy= 2677/0(چون ضریب همبستگی محاسبه شده
بزرگ  01/0عوامل درون سازمانی و اثر بخشی مدیران مدارس از مقدار معیار جدول در سطح 

  .بطه کامال معنی دار استتر می باشد، در نتیجه را
  

  ضریب همبستگی بین هر یک از زیر عامل هاي مربوط به عوامل درون سازمانی و اثر بخشی .10جدول 
 عامل سازمانی عامل گروهی عامل شغلی عامل فیزیکی زیر عامل هاي درون سازمانی

 3281/0- 1829/0- 2435/0- 2153/0- ضریب همبستگی

ه است که با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده بـین زیـر   در جدول باال نشان داده شد
عامل هاي مورد مطالعه فشارهاي روانی ناشی از عوامل درون سازمانی و اثـر بخشـی مـدیران    

  . مدارس رابطه معنی داري وجود دارد
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  آیا بین عامل فیزیکی محیط کار با اثربخشی مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟: 2-1
است ،که ) rxy= 2153/0(ی بین عامل فیزیکی و اثر بخشی مدیران مدارس ضریب همبستگ

از نظر توصیفی نمایانگر وجود همبستگی منفی بین عامل فیزیکی و اثر بخشی مدیران مدارس 
  .این تفاوت معنی دار استa = 05/0می باشد و نتیجه می گیریم که در سطح 

  
  ارس رابطه وجود دارد؟آیا بین عامل شغلی و اثر بخشی مدیران مد :2-2

. اسـت ) rxy= 2435/0(ضریب همبستگی بین عامل شغلی و اثر بخشـی مـدیران مـدارس    
ایـن تفـاوت معنـی دار اسـت و فـرض تحقیـق بـا        a = 05/0نتیجه می گیـریم کـه در سـطح    

بخشی ر روانی ناشی از عامل شغلی و اثربه این معنا که، بین فشا. اطمینان پذیرفته می شود95%
  .دارس رابطه معنی داري وجود داردمدیران م

  
  آیا بین عامل گروهی و اثر بخشی مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟ :2-3

که از نظر  ) rxy= 1829/0(ضریب همبستگی بین عامل گروهی و اثربخشی مدیران مدارس 
توصیفی نمایانگر وجود همبستگی منفی بین عامل گروهی و اثر بخشی مـدیران مـدارس مـی    

داراي تفاوت معنی داري است و می شود فرض تحقیـق  a =001/0این فرضیه در سطح . باشد
  .  اطمینان پذیرفت% 90را با 

  
 آیا بین عامل سازمانی و اثر بخشی مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟: 2-4

است که از نظر توصیفی ) rxy= 3281/0(ضریب همبستگی بین عامل سازمانی و اثر بخشی 
همبستگی منفی بین عامل سازمانی و اثر بخشی مـدیران مـدارس مـی باشـد و     نمایانگر وجود 

  . معنی دار است رابطه کامالaً =01/0نتیجه می گیریم که در سطح
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آیا بین فشارهاي روانی مدیران مدارس با فشارهاي ناشی از عوامل برون سازمانی  :3سوال 
  رابطه وجود دارد؟

  ي روانی با عوامل برون سازمانیضریب همبستگی بین فشارها .11جدول 
 سطح معنی داري درجه آزادي ضریب همبستگی شاخص هاي آماري

 01/0 95 9791/0 فشارهاي روانی و عوامل برون سازمانی

) rxy=  9791/0(قدر مطلق ضریب همبستگی بین فشارهاي روانی و عوامل برون سازمانی  
  .معنی دار است ت، در نتیجه رابطه کامالًبزرگ تر اس) 01/0(از مقدار معیار جدول در سطح 

  
  ضریب همبستگی بین فشارهاي روانی مدیران با زیرعامل هاي برون سازمانی .12جدول  

ه دست آمده بین زیر عامل هاي مورد مطالعه با فشـار روانـی   با توجه به ضریب همبستگی ب
  .در مدیران مدارس رابطه معنی داري وجود دارد

  
  آیا بین عامل فردي با بروز فشار روانی در مدیران مدارس رابطه وجود دارد ؟:3-1

ضریب همبستگی بین عامل فردي با بروز فشارروانی درمدیران مـدارس راهنمـایی دخترانـه    
است که از نظر توصیفی نمایانگر وجود همبستگی مثبت بین عامل ) rxy= 9373/0(ان شهرتهر

فردي با بروز فشار روانی درمدیران مدارس راهنمایی دخترانه می باشـد و چـون قـدر مطلـق     
 بزرگتر است رابطه کامالً) 01/0(ضریب همبستگی محاسبه شده ازمقدار معیار جدول در سطح

  .معنی دار می باشد
  
  
  
  

زیرعامل هاي برون 
 سازمانی

 عامل اجتماعی عامل مالی عامل خانوادگی عامل فردي

 8622/0 7938/0 8683/0 9373/0 ضریب همبستگی
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  آیا بین عامل خانوادگی با بروز فشار روانی در مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟: 3-2
ــدارس ضــریب همبســتگی     ــدیران م ــی در م ــروز فشــار روان ــا ب ــل خــانوادگی ب ــین عام ب

)8683/0=rxy(   وجود دارد که از نظر توصیفی نمایانگر وجود همبستگی مثبت و مسـتقیم بـین
در مـدیران مـدارس اسـت و چـون قـدر مطلـق ضـریب        عامل خانوادگی با بروز فشار روانی 

بزرگ تر است، رابطه کامال معنی )01/0(همبستگی محاسبه شده از مقدار معیار جدول در سطح
  . دار می باشد

  
  آیا بین عامل مالی با بروز فشار روانی در مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟ :3-3

 7938/0(ن مـدارس ضـریب همبسـتگی    بین عامل خانوادگی با بروز فشار روانی در مـدیرا 
=rxy(  وجود دارد که از نظر توصیفی بیانگر وجود همبستگی مثبت و مستقیم بین عامل مالی با

بروز فشار روانی در مدیران مدارس است و چون قدر مطلق ضریب همبستگی محاسبه شده از 
  .می باشدمعنی دار  بزرگ تر است، رابطه کامالً) 01/0(مقدار معیار جدول در سطح

  
  آیا بین عامل اجتماعی با بروز فشار روانی در مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟ :3-4

=  8622/0(بین عامل اجتماعی با بروز فشار روانی در مدیران مـدارس ضـریب همبسـتگی    
rxy(       وجود دارد که از نظر توصیفی نمایانگر وجود همبسـتگی مثبـت و مسـتقیم بـین عامـل

فشار روانی در مدیران مدارس است و چون قدر مطلـق ضـریب همبسـتگی    اجتماعی با بروز 
بزرگ تـر اسـت، رابطـه کـامال معنـی دار      ) 01/0( محاسبه شده از مقدار معیار جدول در سطح

  .باشد می
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آیا بین فشارهاي روانی ناشی از عوامل برون سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس : 4سوال 
  رابطه وجود دارد؟

  ضریب همبستگی بین عوامل برون سازمانی ایجاد کننده فشار روانی و اثر بخشی مدیران مدارس .13جدول 
 سطح معنی داري درجه آزادي ضریب همبستگی شاخص هاي آماري

فشارهاي روانی برون سازمانی با اثر بخشی 
 مدیران

-2859/0 95 01/0 

) rxy=  2859/0(مـدارس   ضریب همبستگی بین عوامل برون سازمانی و اثر بخشی مدیران
) 01/0(است و چون قدر مطلق ضریب همبستگی محاسبه شده از مقدار معیار جدول در سطح

  .معنی دار می باشد بزرگ تر است، رابطه کامالً
  

 ضریب همبستگی بین هر یک از زیرعامل هاي مربوط به عوامل برون سازمانی و اثر بخشی .14جدول 

با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده بین زیرعامل هاي مورد مطالعه فشارهاي روانـی  
  .ناشی از عوامل برون سازمانی و اثر بخشی مدیران مدارس رابطه معنی داري وجود دارد

  
  ا بین عامل فردي و اثر بخشی مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟آی:4-1

است که از ) rxy=  2860/0(ضریب همبستگی بین عامل فردي و اثر بخشی مدیران مدارس 
نظر توصیفی نشان دهنده همبستگی منفـی بـین عامـل فـردي و اثـر بخشـی مـدیران مـدارس         

قـدار معیـار جـدول در سـطح     چون قدر مطلق ضریب همبستگی محاسـبه شـده از م  . باشد می
  .معنی دار می باشد بزرگ تر است، رابطه کامالً) 01/0(
  
  
  

 عامل اجتماعی عامل مالی عامل خانوادگی عامل فردي زیر عامل هاي برون سازمانی

 -2590/0 -2036/0 -2344/0 -2860/0 ضریب همبستگی
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 آیا بین عامل خانوادگی و اثر بخشی مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟ :4-2

اسـت  ) rxy=  2344/0(ضریب همبستگی بین عامل خانوادگی و اثر بخشی مدیران مدارس 
بخشـی مـدیران   امـل خـانوادگی و اثر  نفـی بـین ع  که از نظر توصیفی نشان دهنده همبسـتگی م 

مدارس می باشد و چون قدر مطلق ضریب همبستگی محاسبه شده از مقدار جدول در سـطح  
  .معنی داري می باشد بزرگ تر است، رابطه کامالً)05/0(
  
  آیا بین عامل مالی و اثربخشی مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟:4-3

است که از ) rxy= -2036/0(ثر بخشی مدیران مدارس ضریب همبستگی بین عامل مالی وا
نظر توصیفی نمایانگر همبستگی منفی بین عامل مالی واثر بخشی مـدیران مـدارس مـی باشـد     

بـزرگ تـر   % ) 5(وچون قدر مطلق ضریب همبستگی محاسبه شده از مقدار جـدول در سـطح   
  .است، رابطه کامال معنی دار می باشد

  
  عی واثر بخشی مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟آیا بین عامل اجتما: 4-4

اسـت  ) rxy= -2590/0(ضریب همبستگی بین عامل اجتماعی واثر بخشی مدیران مـدارس  
بخشـی مـدیران مـدارس    اثر که از نظر توصیفی نمایانگر همبستگی منفی بین عامل اجتماعی و

% ) 5(سـطح   باشد وچون قدر مطلق ضریب همبستگی محاسبه شـده از مقـدار جـدول در    می
  .معنی دار می باشد بزرگ تر است، رابطه کامالً

  
  بحث و نتیجه گیري

  :بحث درباره سوال اول پژوهش
  شهر تهران چه اندازه است؟ ٔمیزان فشار روانی مدیران مدارس راهنمائی دخترانه: 1 

پـایین تـر از میـانگین نمـرات      ٪2/40نفر یعنی حـدود   39تعداد )4(طبق اطالعات جدول  
رهاي روانی که مدیران کسب کرده اند، قرار داشتند که این گروه از افـراد در ایـن تحقیـق    فشا

داراي فشـار   55/18نفـر یعنـی حـدود     18. مدیرانی هستند که داراي حداقل فشار مـی باشـند  
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کـه داراي حـداکثر فشـار     باالتر از میانگین قـرار گرفتنـد   23/41نفر یعنی حدود  40متوسط و 
یید شده است؛ از جمله ٔوجود فشارهاي روانی در مدیران در اکثر تحقیقات تا .روانی می باشند

که داراي میزان بـاالیی از فشـار روانـی     ،)1388(، قاسمی )1384(زارع نژاد  ،)1387(احمدي 
  .بودند، مورد تایید قرار گرفته، همسویی دارد

  
  ه اندازه است؟شهر تهران چ ٔمیزان اثر بخشی مدیران مدارس راهنمائی دخترانه: 2

از مـدیران    ٪14/38نفر از مدیران یعنـی حـدود    37 ،)5(طبق آمار به دست آمده از جدول 
پایین تر از میانگین قرار دارند که در این تحقیق این افراد را مـدیرانی تشـکیل مـی دهنـد کـه      

ی درصد را شامل می شوند، داراي اثربخشـ  49/15نفر که  15. داراي حداقل اثر بخشی هستند
درصد را شامل می شوند، باالتر از میانگین قرار دارند که این افراد  36/46نفر که  45متوسط و 

بنابراین، می توان گفت که اکثر . بخشی زیاد می باشندرانی تشکیل می دهند که داراي اثررا مدی
) 1388(ی این مورد در تحقیق زینال. مدیران از دیدگاه دبیران داراي اثر بخشی باالیی می باشند

  .یید شده استٔنیز تا
  
بخشی آنـان در مـدارس راهنمـایی    ارهاي روانی مدیران مدارس با اثرآیا بین میزان فش: 3

  شهر تهران ارتباط وجود دارد؟ ٔدخترانه
 -2870/0(ضریب همبستگی بین فشارهاي روانـی و اثـر بخشـی مـدیران مـدارس       ٔمحاسبه

=rxy (اطمینان می توان بیان  ٪99دو متغیر است که با  همبستگی معکوس بین این ٔنشان دهنده
معنی داري وجـود دارد و ایـن رابطـه     ٔبخشی مدیران رابطهداشت که بین فشارهاي روانی و اثر

  .معکوس می باشد
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  بحث و نتیجه گیري سواالت فرعی تحقیق
 آیا بین فشارهاي روانی مدیران مدارس با فشـارهاي ناشـی از عوامـل درون سـازمانی    : 1

  رابطه وجود دارد؟
عوامـل درون سـازمانی مـدیران مـدارس      ضریب همبستگی بین فشارهاي روانـی و  ٔمحاسبه

)9794/0=rxy (توان  اطمینان می ٪99همبستگی مثبت بین این دو متغیر است که با  ٔنشان دهنده
هر  معنی داري وجود دارد و ٔبیان داشت که بین فشارهاي روانی و عوامل درون سازمانی رابطه

همچنـین ضـریب   . چه عوامل درون سازمانی بیشتر شود، فشار روانی مدیران شدت مـی یابـد  
همبستگی محاسبه شده بین فشارهاي روانی مدیران با زیر عامل هاي درون سـازمانی محاسـبه   

  . معنی دار هستند 01/0آن ها در سطح  ٔشد که همه
و ضریب ) rxy=7372/0( وانیبه عبارت دیگر ضریب همبستگی عامل فیزیکی و فشارهاي ر

و عامل گروهی با فشـارهاي روانـی   ) rxy=8833/0(همبستگی عامل شغلی با فشارهاي روانی 
)9124/0=rxy ( و ضریب همبستگی عامل سازمانی با فشارهاي روانـی )9073/0=rxy (  اسـت؛

قیم و مسـت  ٔبنابراین می توان نتیجه گرفت بین عوامل درون سازمانی و فشارهاي روانـی رابطـه  
  . مثبت وجود دارد

) 1384(در تحقیقاتی که غیر مستقیم با این تحقیق ارتباط دارد، از جمله تحقیق شاه حسـینی  
ثیر را دارد و همینطـور عامـل   ٔنیز عنوان شده که میحط فیزیکی در ایجاد فشار روانی کمترین تا

ثیر گـذار دانسـته   ٔمل تاگروهی از قبیل روابط زیر دستان و وجود همکاران ناخوشایند را از عوا
فرضـیه رابطـه عوامـل    ) 2009(گملچ و ) 2003(اکثر تحقیقات از جمله تحقیقات کوپر  .است

  .یید می کندٔدرون سازمانی و فشارهاي روانی را تا
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آیا بین فشارروانی ناشی از عوامل درون سازمانی با اثر بخشی مـدیران مـدارس رابطـه    : 2
  وجود دارد؟

بستگی بین فشارهاي روانی ناشی ازعوامل درون سازمانی و اثـر بخشـی   ضریب هم ۀمحاسب
همبستگی معکوس بین این دو متغیر است که با  ة نشان دهند) rxy= -2766/0(مدیران مدارس

عوامل درون سازمانی و اثـر   اطمینان می توان بیان داشت که بین فشارهاي روانی ناشی از 99٪
، نتایج به دست آمده با تحقیق شاه حسینی .ري وجود داردبخشی مدیران مدارس رابطه معنی دا

  .همسو است) 1383(دباغ یاریمشاه  ،)1384(سعید بهشتی  ،ترکاشوند
  
آیا بین فشارهاي روانی مدیران مدارس با فشارهاي ناشی از عوامل برون سازمانی رابطه : 3

  وجود دارد؟
ــب ــرون   ۀ محاس ــل ب ــی وعوام ــین فشــارهاي روان ــدیران  ضــریب همبســتگی ب ســازمانی م

اطمینان  ٪99همبستگی مثبت بین این دو متغیر است که با  دةنشان دهن) rxy=9791/0(مدارس
معنـی داري وجـود    ۀمی توان بیان داشت که بین فشارهاي روانی و عوامل برون سازمانی رابط

عامـل  ) rxy=8683/0( و عامل خانوادگی) rxy=9373/0( ضریب همبستگی عامل فردي .دارد
محاسبه شده است، بنابراین مـی تـوان   ) rxy=8622/0( و عامل اجتماعی) rxy=7938/0(لیما

  . مستقیم و مثبت وجود دارد ۀنتیجه گرفت بین عوامل برون سازمانی و فشارهاي روانی رابط
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آیا بین فشارروانی ناشی از عوامل برون سازمانی با اثر بخشی مـدیران مـدارس رابطـه    : 4
  وجود دارد؟

اشی از عوامل برون سازمانی ضریب همبستگی نشان می دهد بین فشارهاي روانی ن ۀمحاسب
 پذیرفتـه شـده در سـطح   ) rxy= -2859/0(بخشی مدیران ارتبـاط معکـوس وجـود دارد    و اثر

نتـایج  . می تـوان ایـن  فرضـیه را پـذیرفت     ٪99معنی دار است و با اطمینان بیش از  ) 01/0(
. همسـو اسـت  ) 2010( 2، هانسـلی )2003( 1سیمونو ) 1383(ی پژوهش حاضر با تحقیق کیان

ثیر بیشتري از سابر عوامل برون سـازمانی  ٔاین است که عامل فردي تا ٔنتایج تحقیق نشان دهنده
انجام داده اند،  5اسروکلرمن ،4ایرن ،3در تحقیقاتی که شیروم .در اثر بخشی مدیران مدرسه دارد

ي که بـه مشـاغل اداري و تخصصـی اشـتغال دارنـد، بـیش از       به این نتیجه رسیده اند که افراد
شـاه  .سایرین در معرض فشارهاي روانی هستند و این فشارها به عوامل فـردي وابسـته اسـت    

در ) rxy= -2590/0(عامل اجتماعی با ضریب همبسـتگی  بعد از عامل فردي، )1384(حسینی 
  . قرار دارد دوم اهمیت ۀدرج

این نتیجه رسیدند که محیط اجتماعی در ایجاد فشارهاي روانـی  به ) 1371(ابطحی و الوانی 
نیز در تحقیق خود پایین بودن سطح فرهنگ اجتماعی را به ) 1387(احمدي  .ثیر بسیاري داردٔتا

چـه   به طـور کلـی وجـود فشارعصـبی بـیش از حـد،      . عنوان عامل استرس زا بیان کرده است
انجـام کاروکـاهش    تمرکز فکر، تردید دردرسطح فردي و چه در سطح سازمانی باعث کاهش 

  .قدرت تصمیم گیري می شود
  
  
  
  
  

                                                        
1- Seeman    5- Iren 
2- Hunslly    6- Srukoler 
3- Shiroom   
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  منابع 
آن دربین زنان و مردان در بین  ٔمنابع استرس مدیران آموزشی و مقایسه«) 1387(احمدي  -

علوم تربیتی و روان : پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران ،»مدیران دبیرستان و راهنمایی تهران
  .شناسی

 فشارهاي عصبی مدیران بخش صنعت در ،)1371(.سیدمهدي وابطحی، سیدحسـین الوانی،  -
دانشـکده   :تهـران  پایان نامه کارشناسـی ارشـد  . ، اصفهان، مازندران و تهراناستان هاي گیالن

  روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 .نشر نی :تهران چاپ نهم، ،مدیریت عمومی ،)1385(.سید مهدي الوانی، -

ـ  - بررسی رابطه ویژگی هاي شخصـیتی مـدیران واثـر بخشـی آنـان       )1384(. الی،جوادزین
دانشـکده روان شناسـی و علـوم تریبتـی دانشـگاه       :تهران .درمدارس راهنمایی استان کرمان

  .تهران
 :تهـران  ،روش تحقیـق در علـوم انسـانی   ، )1386(. عزت اله مریم و نادري، نراقی، سیف، -

  .انتشارات بدر
مرکـز آمـوزش    :تهـران  سازمان و مدیریت، ،روانشناسی در کار ،)1380(.حمودساعتچی، م -

  .دولتی
بررسی رابطه بین فشارهاي عصبی وعملکرد مدیران آموزشی  ،)1384(.شاه حسینی، محمد -

   .مقاطع در
ب  :تهـران  دانشگاه امام حسین، انتشارات مشکوه، ،استرس رزمی ،)1380(. مهرداد شهیدي، -

189. 

 .مدیریت دولتی :تهران ،روانی در سازمان فشارهاي عصبی و ،)1387(. یدامین الهس علوي، -

  .نشر روان :تهران ،اصول مدیریت آموزشی مبانی نظري و ،)1387(.علی عالقه بند، -
ویژگی هاي مدیران اثر بخش از دید معلمـان و والـدین دانـش     ،)1386(.علی عالقه بند، -

  آموزان مدارس 
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 روان ابتدائی، نشر :تهران مبانی نظري و اصول مدیریت آموزشی، ،)1388(.علی عالقه بند، -
 .14مدیریت در آموزش و پرورش شماره  ٔفصلنامه

استرس شغلی مدیران با جو سـازمانی مـدیران مـدارس ابتـدایی شـهر       ،)1385(قاسمی  -
  . دانشکده تربیت معلم: ، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهرانتهران

بررسی میزان فشار روانی مدیران و رابطـه آن بـا اثـر بخشـی     ) 1386( .مریم مهدي زاده، -
 :تهـران  ،پایان نامه کارشناسی ارشد .کارکنان و کارکنان کارخانه ذوب آهن شهر اصفهان

  دانشگاه علوم تربیت
 اثربخشـی و  همبستگی آن با آموزشی و امور مشارکت در ،)1386(.سـیدمحمد  میرکمالی، -

  ا کارآیی سازمان ه
 فصلنامه مدیریت درآموزش و ،بهداشت روانی درآموزشگاه ،)1387(.سیدمحمد میرکمالی، -

 .24پرورش، شماره

 :تهران )شناخت روش علمی( پایه هاي پژوهش درعلوم رفتاري ،)1385(.حیدرعلی هومن، -
  .انتشارات فرهنگ

پایان نامـه   ،آنان بررسی ارتباط سبک رهبري مدیران و اثر بخشی، )1383( .یاریمشاه، دباغ -
  دانشگاه شهید بهشتی: تهران کارشناسی ارشد،
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