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چکيده

تاریخ دریافت3188/2/1 :
تاریخ پذیرش3188/4/9 :

این پژوهش به بررسی رابطه بین تنش شغلی با آرزوهای شغلی با نقش میانجیگری سبک های مدیریتی
در کارکنان اداره آموزش و پروش شهر بجنورد میپردازد .بر اساس موضوع و اهداف مورد مطالعه ،این
پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی –پیمایشی از نوع همبستگی میباشد .جامعه
آماری پژوهش کلیه ی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر بجنورد میباشد که تعداد آنها برابر با
 123نفر گزارش شد .نمونه آماری پژوهش نیز با توجه به جدول مورگان  371برآورد شد .تعداد نمونه
آماری به صورت نمونهگیری تصادفی طبقهای بر اساس جنسیت انتخاب شد .جهت سنجش تنش شغلی
از پرسشنامه اسیپو( ،)3897جهت سنجش آرزوهای شغلی از پرسشنامه بیگلیاردی و همکاران ()2001
و جهت سنجش سبکهای مدیریتی از پرسشنامه دهقانی(()3181از دیدگاه لیکرت) استفاده شد .نوع
روایی پرسشنامه های پژوهش حاضر محتوایی میباشد و پایایی پرسشنامهها نیز با استفاده از آلفای
کرونباخ بررسی شد .با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای تنش شغلی ( ،)09782آرزوهای
شغلی( )09781و سبکهای مدیریتی ( )09689بدست آمد ،ابزار از پایایی مناسب برخوردار بود .دادههای
حاصل از این پرسشنامهها با استفاده از نرم افزارهای  SPSS-V23و  ،Smart PLS 2از روش
معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی و همچنین آزمون من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .نتایج حاصل از فرضیهها حاکی از آن بود که بین تنش شغلی و آرزوهای شغلی رابطه معنیدار
وجود دارد و سبکهای مدیریتی توانست نقش میانجیگری داشته باشد .همچنین نتایج نشان داد
سبک مستبدانه ،خیرخواهانه و مشارکتی میتواند بر رابطه بنی تنش شغلی و آرزوهای شغلی نقش
میانجیگری داشته باشد.
واژگان کليدي :تنش شغلی ،آرزوهای شغلی ،سبک های مدیریتی.
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مقدمه
شغل و انتخاب آن از عاملهای بسیار مهم ،پیچیده و سرنوشت ساز در زندگی هر فرد است(ساویکاس 3و همکاران.)2008 ،
افراد پرشماری هستند که شغلی را انتخاب میکنند ولی پس از چندی به دلیل نارضایتی شغلی ،موفق نبودن و بیعالقگی ،آن را
رها میکنند .در نتیجه ،افراد برای انتخاب شغل مناسب ،نیازمند یک راهبرد و برنامهریزی شغلی بهینه میباشند(فیلیپس و جولی،2
 .)2031در برنامه ریزی شغلی ،هسته مرکزی انتخاب شغل ،گردآوری اطالعات مرتبط با آن است(چو و کیم .)2036 ،1انتخاب
عاقالنه شغل به بررسی دقیق اطالعات مرتبط با آن و خودآزمایی فرد بستگی دارد .برخی از این اطالعات عبارتاند از :آگاهی از
آرزوهای شغلی ،عالقهها ،انگیزهها ،انتظارها ،نگرشها و یادگیریها(جانجر و نووتنی .)2036 ،4آرزو ،یک متغیر مهم در درک
خودپندارهی افراد است و زندگی حرفهای فرد مبتنی بر آرزوهایی است که فرد در مورد حرفه خود دارد(نادی و همـکاران.)3198 ،
درک آرزوها مهم است زیرا آنها محرکهای کلیدی در فرایند انتخاب شغل هستند(ایرجی راد و ملک زاده نصرآبادی.)3186 ،
آرزوهای شغلی یکی از عاملهای اصلی انتخاب شغل هر فرد به شمار میآید و جزو مهمی از فرضیههای توسعهی حرفهای را
تشکیل میدهند(راجسکی .)2001 ،1آرزوهای شغلی به عنوان جهتگیری افراد به سوی دنیای کار آینده و عامل اصلی حرکت و
برنامهریزی زندگی اجتماعی آنها است(ایرجی راد و ملک زاده نصرآبادی.)3186 ،
آرزوهای هر انسانی نمادی از سازمان شخصیت اوست و زندگی مجموعه ای از هدف ها و آرزوهای هر فرد است .یکی از راه
های شناسایی انسان ها که روان شناسان هم به آن توجه دارند ،پی بردن به آمال و آرزوهای آنها بوده است .آرزوهای افراد می
تواند برای خود آنها و جامعه آثاری مثبت و سازنده و یا مخرب و ویرانگر به همراه داشته باشد .شناسایی آرزوهای شغلی برای
معلمان مفید و مهم است ،زیرا میتوانند مسیر شغلی مناسبتری برای خود تعیین کنند .همچنین اگر معلمان بتوانند آرزوهای
شغلی خود را شناسایی کنند بهتر میتوانند در رشد و پیشرفت دانشآموزان به آنها کمک کنند .آرزوهای شغلی بر این منطق
استوار است که تناسب بین گرایش شغلی اشخاص و محیط کار ،باعث نارضایتی شغلی ،افزایش تعهد و عملکرد خواهد شد در
حالی که نامتناسب بودن آن ،باعث نارضایتی و تغییر شغل میشود(سوتاری و تاکا .)2004 ،6آرزوهای شغلی ،تالش آگاهانۀ فرد
برای اطالع از مهارتها ،گرایشها ،ارزشها ،فرصتها ،محدودیتها ،انتخابها و دستاوردهایش است(ونگ .)321 :2009 ،7همچنین
تشخیص هدفهای مربوط به شغل و تعیین برنامهای برای دستیابی به هدفهاست(والکور و لدگه .)100 :2009 ،9این آرزوها
بازگوکنندۀ مراحل و مسیری در طول زمان است ،که نشاندهنده نیازها ،محرکها و آروزهای شخص در زمینۀ کار و فعالیتهایی
است که به باور جامعه به پاداشهای مالی و موقعیتی برای شاغل به کار منجر میشود(شین.)90 :3886 ،8
به اعتقاد مایگوناک و هربرچ )2001( 30آرزوهای شغلی الگوهای مشخصی از استعدادها ،ظرفیتها ،انگیزهها ،نگرش و ارزش
تصور شده توسط فرد است که مسیر پیشرفت را بعد از سالها تجربه و بازخورد از دنیای واقعی هدایت و تثبیت میکند(مایگوناک
و هربرچ .)2001 ،33کالپوک و رومس ) 2008( 32ابراز کردند که آرزوهای شغلی بیانگر این موضوع است که افراد نمیخواهند
خودشان را در یک زمینه خاص محدود کنند (کالپوک و رومس .)2008 ،به باور شین ( )3886بیشتر مردم خودپندارۀ نیرومندی
از هویت شغلی خود شکل میدهند که رفتارهای آرزومندانۀ آنها را نسبت به شغل و تکالیف کاری آنها جهتدهی میکنند و به
افراد انگیزه میدهند و موجب می شوند فرد وقتی شغلی را انتخاب کرد ،نتواند آن را متوقف کند .همچنین او آرزوهای شغلی را از
ارکان زندگی حرفهای برشمرده و اظهار داشته است که این رکن زندگی حرفهای ،انتخابهای شغلی را در افراد شکل میدهد.
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زندگی حرفهای هر فرد در واقع شکلی از آرزوهای شغلی وی محسوب میشود ،که شامل استعدادها و تواناییهای ادراک شده خود،
ارزشهای پایه و مهمتر از آن حس تکامل یافته ای از انگیزه و نیازهایی است که افراد در مسیر شغلی خود آنها را ارضا میکنند
(شین .)3886 ،رحیم نیا و همکاران ( )3181در پژوهش خود نشان داد سازمان باید نسبت به مهارتها و انگیزههای کارکنان توجه
الزم را داشته باشد تا کارکنان با آرزوی شغلی شایستگی فنی-تکنیکی گرایش بیشتری به ماندن در موقعیتها و مشاغل فنی و
تخصصی در سازمان پیدا کنند .همچنین رضوانیان و سمیعی ( )3181در پژوهشی خود به این نتیجه رسیدند موفقیت در شغلی
تحت تاثیر آرزوهای شغلی و شخصیت است و به منظور افزایش آن باید به این عوامل توجه نمود .شغل افراد یکی از عمدهترین
دالیل تنیدگی در زندگی آنهاست .شغل برای هر فرد به عنوان عامل تشکیل دهندهی هویت اجتماعی ،منبع تامین نیازهای زندگی
و تشکیل دهندهی هویت اجتماعی محسوب میشود و از منابع مهم تنیدگی به شمار میآید .در مشاغلی که در آنها ارتباط انسانی
مطرح است تنیدگی بیشتری وجود دارد(رحمانی و همکاران .)3198 ،تنش شغلی امروزه به مسئلههای شایع و پرهزینه در
محیطهای کاری تبدیل شده است که میتواند آرزوهای شغلی و مسیر شغلی افراد را تحت تاثیر قرار دهد.
نیروی انسانی به عنوان 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 می رسند که بتوانند این نیروها و استعدادهای نهفته در آنها را شکوفا سازند .کارکنان امروزی بیشتر از
گذشته درباره زندگی کاری خود فکر 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(احمدی و بذرافشان .)3181 ،به طور مسلم ،در زندگی همه ی 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 شکلی بر فرد فشار آورده و
او را دچار آشفتگی ،نگرانی ،تشویش و اضطراب مینمایند .درنتیجه ،چنانچه تنش کاری زیادی بر فرد تحمیل شود ،به طور حتم،
مسیر شغلی و آرزوهای شغلی وی را تحت تأثیر قرار میدهد که این خود ،هم بر عملکرد فرد در سازمان و هم بر کیفیت زندگی
خانوادگی وی تأثیر مخربی میگذارد(دی اتوری و گرکو .)2031 ،31از دهه  3117تاکنون ،توجه به شغل ،سهم عمدهای از زندگی
افراد را تشکیل داده و اگرچه اشتغال ،یک چالش هیجانآور برای افراد است ،ولی همین شغل میتواند به عنوان یک منبع عمده
تنشزا در زندگی افراد مطرح باشد(المبرت 34و همکاران .)2007 ،تنش 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 منعکس میشود .عده ای از متخصصان اعتقاد دارند که عالوه بر عوامل سازمانی ،عوامل
فردی نیز نظیر سن ،سابقه خدمت ،جنسیت ،وضعیت تأهل و سطح تحصیالت نیز در بروز تنش در فرد نقش دارند(پورکاریمی 31و
همکاران .)2030 ،به نظر برخی صاحبنظران میتواند علل تنش را به دو بخش عمده درونسازمانی و برونسازمانی تقسیم کرد.
تنشزاهای برونسازمانی شامل تغییرات اجتماعی ،فناوری ،خانواده ،جابهجایی ،شرایط اقتصادی ،نژاد و طبقه اجتماعی و شرایط
محیط زندگی میشود .معرفی منابع و عوامل تنش زا بستگی به این دارد که صاحبنظران ،انسان را از چه دیدگاهی مورد بررسی
قرار دهند .پیروان رفتار سازمانی ،فرد را درونسازمانی و به عبارتی ،سازمانی میدانند و به همین لحاظ منابع تنش را به درون و
برونسازمانی تقسیم میکنند .برخی نیز انسان را درون جامعه می بینند و تقسیمات خود را از منابع استرس بیشتر به صورت
جامعهشناختی ارائه میدهند(معصومعلی و مهرابی .)3182 ،تنش شغلی را میتوان روی هم جمع شدن عاملهای استرسزا و
وضعیتهای مرتبط با شغلی دانست که اکثر افراد نسبت به استرسزا بودن آن اتفاق نظر دارند .همچنین تنش شغلی را میتوان
کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونهای که خواستههای محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از
عهده آنها برآید تعریف کرد .در بعضی موارد به کارگیری فرد در کاری که با تواناییها و اطالعات او همخوانی ندارد و یا تغییر در
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فعالیت کاری او میتواند باعث ایجاد تنش در فرد شود .یکی از عواملی که میتواند این تنشرا در محیط کار کاهش دهد ،سبکهای
مدیریتی میباشد .انتخاب سبک مدیریت مناسب یکی از مهمترین عناصر موفقیت مدیر و تعیین کننده جو ،فرهنگ و راهبردهای
حاکم بر سازمانهای آموزشی است .سبک مدیر میتواند زمینههای بلوغ کارکنان را فراهم سازد .در واقع مدیر میتواند با اتخاذ
سبکی مناسب ،زمینههای تشویق آنان به پذیرش مسئولیتهای بیشتر و سنگینتر را فراهم آورد .دانش مدیریت و سبکهای
گوناگون آن از مهمترین عوامل تعیین کننده کارآیی و اثربخشی و در نهایت بهرهوری در سازمانها و ادارهها میباشد و بیگمان
موفقیت سازمان ها در گروی استفاده اثربخش از نیروی انسانی است(زمانی و همکاران .)3186 ،با وجود این که همه مدیران امر
رهبری و ه دایت گروهی را برای رسیدن به اهدافی معین بر عهده دارند این روند را با شیوههای مختلفی ممکن است پیش ببرند
که هر یک از این شیوهها به عنوان یک سبک مدیریتی خاص طبقه بندی میشوند(فقهی فرهمند .)3184 ،مدیریت در واقع فرآیند
برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و نظارت بر کار اعضاى سازمان و کاربرد کلیه منابع قابل دسترسى براى رسیدن به هدفهاى
تعیین شده سازمان است و سبک مدیریت یعنی راهی که مدیران از طریق آن در پیروان خویش نفوذ میکنند .کلمه مدیر به
معنای ادارهکننده و هماهنگکننده گروهی برای رسیدن به هدفی مشترک است .بعضی با ذکر وظایف مدیر از جمله برنامهریزی،
سازماندهی ،تأمین نیروی انسانی ،هدایت و واپایش به تعریف مدیریت میپردازند(کونتز 36و همکاران :ترجمه چمران.)3183 ،
بنابراین مدیران با سبکهای که بکار میگیرند میتوانند تنش شغلی در کارکنان را کاهش دهند و در مسیر شغلی و آرزوهای
شغلی آنان موثر باشند .پژوهشهای زیادی در زمینه تاثیر سبکهای مدیریتی بر تنش شغلی انجام شده است .شفیعزاده و
همکاران( )3186در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند بین همه ابعاد سبک مدیریتی و تنش شغلی رابطه وجود دارد و افزایش
سبک مدیریتی مستبدانه ،تنش شغلی را بیشتر میکند .همچنین افزایش در سبک مدیریتی مشارکتی ،تنش شغلی را کاهش
میدهد .قره ،و حسامی( ) 3186نیز در در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند بین سبک رهبری انسان مدار و تنش شغلی رابطه
منفی و معنی داری وجود دارد و بین سبک رهبری وظیفه مدار و تنش شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
برای رسیدن به توسعۀ پایدار ،وجود سرمایۀ انسانی مجرب و کارآمد ضروری است .این تشکیل سرمایۀ انسانی مستلزم
اقداماتی است؛ اول اینکه سازمان باید متولی این امر باشد؛ دوم اینکه افراد مجرب و کارآمد نقشها و مأموریتهای اساسی سازمانها
را بر عهده گیرند؛ سوم اینکه بودجه های مناسب در اختیار سازمان مربوط قرار گیرد و برای اینکه سازمان در جهت اهداف تعیین
شدۀ خود گام های مناسبی بر دارد ،عالوه بر رفع نیازهای فیزیولوژیکی و روانی افراد ،باید در آنها انگیزۀ پیشرفت و ترقی انیز ایجاد
کند(فتحی و همکاران .)3181 ،در کنار این مسئله ،سازمانها امروزه شاهد تغییرات سریع و پیشبینینشدنی زیادی در محیط
هستند .رقابت فزایندۀ جهانی ،توسعه و گسترش فناوری اطالعات و تغییرات در ویژگیهای جمعیت شناختی نیروی انسانی در
قلب تغییرات قرار دارد .در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود
را صرف شناسایی محیط داخلی و خارجی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را به عهدۀ کارکنان بگذارند .از این رو مهمترین
مزیت رقابتی در سازمانها ،کارکنان متعهد ،برانگیخته و وظیفهشناس است(موغلی و همکاران .)3199 ،مییر )2009(37اعتقاد
دارد که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر ،عامل باارزش و سرمایۀ بیپایان در جهت رشد و توسعۀ سازمانها هستند .یکی از
چالشهای سازمانی در مورد مشاغل افراد ،نداشتن بینش مناسب دربارۀ قابلیتها و مشوقهایی است که موفقیت بالقوۀ حیطههای
شغلی را امکانپذیر میکند .در حقیقت افراد از آرزوهای شغلی خود درک مناسبی ندارند .بیتوجهی مدیران به آرزوهای شغلی ،به
کار اجباری در سازمان منجر میشود ،یعنی مدیران بدون در نظر گرفتن مهارتها ،عالیق و انگیزههای افراد ،آنها را به کار میگمارند
و این سبب میشود که بین اهداف فردی و سازمانی فاصله بیفتد و احتماالً افراد در شغلشان بیرغبتی نشان دهند(هورن.)2030 ،39
این مسئله به ویژه برای سازمانهایی چون آموزش و پرورش که با امر مهم و حیاتی پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان در میان
افراد جامعه در ارتباطند ،حیاتی به نظر میرسد  .در این راستا از جمله متغیرهایی که باید به آن توجه شود ،آرزوهای کارکنان
است .مطالعه در این زمینه مؤثر است ،زیرا اوالً به تشخیص عالیق ،تمایالت و قابلیتهای فردی و شغلی کمک میکند؛ ثانیاً آگاهی
و اطالعاتی کامل دربارۀ سازمان در اختیار فرد قرار میدهد؛ ثالثاً شرایطی را فراهم میکند که فعالیتهای فرد با فرصتهای شغلی
16
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تطبیق یابد ،همچنین فرد شرایط واقعی و مسیر شغلی خود را به خوبی بشناسد و در نهایت به منظور دست یافتن به اهداف خویش
تالش الزم را برای برنامهریزی آموزشی ،تحصیالت ،تغییرات و تکامل خود داشته باشد .به هر نحوی رشد و توسعۀ این سازه مستلزم
شناخت چگونگی افزایش دانش ،تجربه ،مهارت ،توانمندیهای فردی نظیر خالقیتها ،ابتکارات ،نوآوری ،ریسکپذیری و ...است.
در این میان منبع اصلی ،مسائل تنشزا در مسیر شغلی است .تنش شغلی میتواند به آنچه فرد در زندگی به دنبال آن است ،بر
انتخابهای شغلی فرد و واکنش های کارکنان به تجارب شغلیشان اثر گذارد و در تصمیم تغییر از شغلی به شغل دیگر دخالت
میکند .مدیریت میتواند تنش شغلی کارکنان را در محیط کاری تحت تاثیر روشهای و سبکهای مدیریتی خود قرار دهد.
سبکهای مدیریت در همه زمینههای فعالیتهای اجتماعی ،به ویژه در نظامهای آموزش و پرورش اهمیت بسیار دارد ،زیرا موجب
به وجود آمدن وجدان کاری میشود که نوعی رضایت قلبی و التزام عملی نسبت به وظایف تعیین شده برای کارکنان بر اساس آن
و بدون هر گونه سیستم نظارتی وظایف محوله را به بهترین شکل ممکن انجام می دهد(احسانیزیارتی .)3180 ،امروزه مدیریت
اثربخش ،یکی از شناسههای توسعه یافته در نظام جهانی به شمار میرود و یکی از عوامل مؤثر در افزایش اثربخشی ،سبکهای
مدیریتی مدیران سازمان است که وجه افتراق سازمانهای موفق و ناموفق می باشد(باس و ریگیو .)2036 ،38بنابراین با توجه به
مطالب بیان شده پژوهش حاضر به دنبال این است که آیا بین تنش شغلی با آرزوهای شغلی با نقش میانجیگری سبکهای
مدیریتی در کارکنان اداره آموزش و پروش شهر بجنورد رابطه وجود دارد؟ و با توجه به مبانی نظری و پیشینه ،این پژوهش به
دنبال آزمون فرضیه های زیر می باشد.
فرضيه اصلی :بین تنش شغلی با آرزوهای شغلی با نقش میانجیگری سبک های مدیریتی در کارکنان اداره آموزش و
پروش شهر بجنورد رابطه وجود دارد
فرضيه فرعی اول :بین تنش شغلی با آرزوهای شغلی با نقش میانجیگری سبک مستبدانه در کارکنان اداره آموزش و
پروش شهر بجنورد رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعی دوم :بین تنش شغلی با آرزوهای شغلی با نقش میانجیگری سبک خیرخواهانه در کارکنان اداره آموزش و
پروش شهر بجنورد رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعی سوم :بین تنش شغلی با آرزوهای شغلی با نقش میانجیگری سبک مشوتی در کارکنان اداره آموزش و پروش
شهر بجنورد رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعی چهارم :بین تنش شغلی با آرزوهای شغلی با نقش میانجیگری سبک مشارکتی در کارکنان اداره آموزش و
پروش شهر بجنورد رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعی پنجم :بین تنش شغلی و آرزوهای شغلی کارکنان مرد و زن اداره آموزش و پرورش شهر بجنورد تفاوت وجود
دارد.

روش کار
اساس موضوع و اهداف مورد مطالعه ،این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی –پیمایشی از نوع همبستگی
میباشد و اطالعات مربوط به مبانی نظری بر اساس روش میدانی ،اسنادی ،کتابخانهای ،اینترنتی و از طریق ابزار پرسشنامه
جمعآوری شد .جامعه آماری در این پژوهش کلیهی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر بجنورد میباشد که تعداد آنها برابر
با  123نفر گزارش شد .نمونه آماری تحقیق حاضر با توجه به جدول کرجسی و مورگان  371برآورد شد .تعداد نمونه آماری به
صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جنسیت انتخاب شد .ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه ها به شرح
زیر می باشد.
جهت سنجش تنش شغلی از پرسشنامه اسیپو( )3897استفاده شد .پرسشنامه شامل  60سوال و  6مولفهای(بارکاری نقش،
بیکفایتی نقش ،دوگانگی نقش ،محدوده نقش ،مسئولیت ،محیط فیزیکی) میباشد .نمره گذاری پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت
. Bass & Riggio
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پنج گزینهای است .جهت سنجش آرزوهای شغلی از پرسشنامه بیگلیاردی و همکاران ( )2001استفاده شد این پرسشنامه 21
سوال داشته و هدف آن ارزیابی ابعاد مختلف آرزوهای شغلی (شایستگی فنی /حرفه ای ،شایستگی عمومی مدیریتی ،ثبات سازمانی،
امنیت جغرافیایی ،خالقیت کارآفرینانه ،خدمت یا تاثیر داشتن ،خودمختاری/استقالل ،سبک زندگی ،چالش اصیل) می باشد .جهت
سنجش سبکهای مدیریتی از پرسشنامه سبک مدیریتی دهقانی(()3181از دیدگاه لیکرت) استفاده شد .این پرسشنامه شامل 20
سؤال و  4سبک مربوط به سبک مدیریت مدیران(سبک مدیریت مستبدانی ،سبک مدیریت خیرخواهانه ،سبک مدیریت مشورتی،
سبک مدیریت مشارکتی) بود .برای بررسی پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای تنش شغلی(،)0/782
آرزوهای شغلی( )0/781و سبکهای مدیریتی( )0/689بدست آمد .دادههای حاصل از این پرسشنامهها با استفاده از نرم افزارهای
 SPSS-V23و  PLSاز روش معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی و همچنین آزمون من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.

یافته ها و بررسی فرضيات تحقيق
فرضيه اصلی :بین تنش شغلی با آرزوهای شغلی با نقش میانجیگری سبکهای مدیریتی در کارکنان اداره آموزش و پروش
شهر بجنورد رابطه وجود دارد.
برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از ضریب  R2استفاده میشود .سه مقدار  0/11 ،0/38و  0/67به عنوان مقدار
مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود(رضازاده و داوری .)346 :3181 ،با توجه به نمودار( )2مقدار
 R2برای سازه آرزوهای شغلی( )0/168و سبکهای مدیریتی( )0/118محاسبه شده است .با توجه به این که مقادیر از عدد متوسط
بیشتر میباشند ،مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تایید میسازد.
با توجه به نمودار ( )3ضریب معناداری مسیر میان متغیرهای تنش شغلی ،آرزوهای شغلی و سبکهای مدیریتی(،2/272
 )16/911 ،2/181از  3/86بیشترند که این مطلب حاکی از معنی دار بودن تاثیر مستقیم تنش شغلی بر آرزوهای شغلی و همچنین
تاثیر غیر مستقیم تنش شغلی بر آرزوهای شغلی از طریق متغیر میانجی سبکهای مدیریتی در سطح اطمینان  %81میباشد و
باعث پذیرش فرضیه اصلی پژوهش میشود.
نمودار( )2شدت تاثیرات را نشان می دهد .ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر تنش شغلی و آرزوهای شغلی()-0/649
بیانگر این مطلب است که تنش شغلی به میزان  6499درصد از تغییرات متغیر آرزوهای شغلی را به طور مستقیم تبیین می کند.
از سوی دیگر دو ضریب ( )-0/130و ( )-0/271نیز نشان می دهند که متغیر تنش شغلی به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر
میانجی سبکهای مدیریتی به میزان  )0/271×0/130(%34/02بر متغیر آرزوهای شغلی تاثیر دارد .بنابراین با وجود تنش شغلی
در بین کارکنان ،آرزوهای شغلی آنها در مورد شغلشان کاهش پیدا میکند و همچنین در این فرضیه نتایج نشان داد متغیر
میانجیگری سبکهای مدیریتی میتواند نقس موثر و مفیدی در رابطه بین تنش شغلی و آرزوهای شغلی ایفا کند.
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نمودار ( )3نتایج آزمون تی فرضیه اصلی پژوهش را نشان میدهد.

نمودار ( :)1نتایج آزمون تی فرضيه اصلی پژوهش

نمودار ( )2ضریب مسیر و بارعاملی اصلی پژوهش ،را نشان میدهد.

نمودار ( :)2ضریب مسير و بارعاملی فرضيه اصلی پژوهش
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جدول( )3نتایج مربوط به بررسی فرضیه اصلی پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( :)1نتایج تحليل فرضيه اصلی

مسیر مستقیم

ضریب مسیر

عدد معناداری (آماره آزمون)

نتیجه

تنش شغلی  آرزوهای شغلی

-0/649

16/911

تایید

تنش شغلی  سبکهاب مدیریتی  آرزوهای شغلی

-0/799

42/283

تایید

فرضيه فرعی اول :بین تنش شغلی با آرزوهای شغلی با نقش میانجیگری سبک مستبدانه در کارکنان اداره آموزش و
پروش شهر بجنورد رابطه وجود دارد.
با توجه به نمودار ( )1ضریب معناداری مسیر میان متغیرهای تنش شغلی ،آرزوهای شغلی و سبک مستبدانه(،20/138
 )2/681 ،6/031از  3/86بیشترند که این مطلب حاکی از معنی دار بودن تاثیر مستقیم تنش شغلی بر آرزوهای شغلی و همچنین
تاثیر غیر مستقیم تنش شغلی بر آرزوهای شغلی از طریق متغیر میانجی سبک مستبدانه در سطح اطمینان  %81میباشد و باعث
پذیرش فرضیه فرعی اول پژوهشی میشود.
نمودار( )4شدت تاثیرات را نشان می دهد .ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر تنش شغلی و آرزوهای شغلی()-0/499
بیانگر این مطلب است که تنش شغلی به میزان  49/9درصد از تغییرات متغیر آرزوهای شغلی را به طور مستقیم تبیین می کند.
از سوی دیگر دو ضریب ( )-0/220و ( )0/212نیز نشان می دهند که متغیر تنش شغلی به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر
میانجی سبک مستبدانه به میزان  )0/220×0/212(%1/3بر متغیر آرزوهای شغلی تاثیر دارد .به بیان دیگر نتایج نشان داد سبک
مستبدانه در رابطه بین تنش شغلی و آزوهای شغلی تاثیرگذار میباشد.
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نمودار ( )1نتایج آزمون تی فرضیه فرعی اول پژوهش را نشان میدهد.

نمودار ( :)3نتایج آزمون تی فرضيه فرعی اول پژوهش

نمودار ( )4ضریب مسیر و بارعاملی فرعی اول پژوهش را نشان میدهد.

نمودار ( :)4ضریب مسير و بارعاملی فرضيه فرعی اول پژوهش
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جدول( )2نتایج مربوط به بررسی فرضیه فرعی اول پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( :)2نتایج تحليل فرضيه فرعی اول پژوهش

مسیر مستقیم

ضریب مسیر

عدد معناداری (آماره آزمون)

نتیجه

تنش شغلی  آرزوهای شغلی

-0/499

20/138

تایید

تنش شغلی  سبکهاب مستبدانه  آرزوهای شغلی

-0/118

49/11

تایید

فرضيه فرعی دوم :بین تنش شغلی با آرزوهای شغلی با نقش میانجیگری سبک خیرخواهانه در کارکنان اداره آموزش و
پروش شهر بجنورد رابطه وجود دارد.
با توجه به نمودار ( )1ضریب معناداری مسیر میان متغیرهای تنش شغلی ،آرزوهای شغلی و سبک خیرخوانه(،39/871
 )30/136 ،2/107از  3/86بیشترند که این مطلب حاکی از معنی دار بودن تاثیر مستقیم تنش شغلی بر آرزوهای شغلی و همچنین
تاثیر غیر مستقیم تنش شغلی بر آرزوهای شغلی از طریق متغیر میانجی سبک خیرخواهانه در سطح اطمینان  %81میباشد و
باعث پذیرش فرضیه فرعی دوم پژوهشی میشود.
نمودار( )6شدت تاثیرات را نشان می دهد .ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر تنش شغلی و آرزوهای شغلی()-0/404
بیانگر این مطلب است که تنش شغلی به میزان  40/4درصد از تغییرات متغیر آرزوهای شغلی را به طور مستقیم تبیین می کند.
از سوی دیگر دو ضریب ( )-0/298و ( )0/191نیز نشان می دهند که متغیر تنش شغلی به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر
میانجی سبک خیرخواهانه به میزان  )0/298×0/191(%33/06بر متغیر آرزوهای شغلی تاثیر دارد .به عبارتی در این فرضیه نتایج
نشان داد متغیر میانجیگری سبک خیرخواهانه میتواند نقس موثر و مفیدی در رابطه بین تنش شغلی و آرزوهای شغلی ایفا کند.
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نمودار ( )1نتایج آزمون تی فرضیه فرعی دوم پژوهش را نشان میدهد.

نمودار ( :)5نتایج آزمون تی فرضيه فرعی دوم پژوهش

نمودار ( )6ضریب مسیر و بارعاملی فرعی دوم پژوهش را نشان میدهد.

نمودار ( :)6ضریب مسير و بارعاملی فرضيه فرعی دوم پژوهش
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جدول( )1نتایج مربوط به بررسی فرضیه فرعی دوم پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( :)3نتایج تحليل فرضيه فرعی دوم پژوهش

ضریب مسیر عدد معناداری (آماره آزمون)

مسیر مستقیم
تنش شغلی  آرزوهای شغلی

-0/404

تنش شغلی  سبکهاب خیرخواهانه  آرزوهای شغلی -0/134

نتیجه

39/871

تایید

41/21

تایید

فرضيه فرعی سوم :بین تنش شغلی با آرزوهای شغلی با نقش میانجیگری سبک مشورتی در کارکنان اداره آموزش و
پروش شهر بجنورد رابطه وجود دارد.
با توجه به نمودار ( )7ضریب معناداری مسیر میان متغیرهای تنش شغلی و آرزوهای شغلی( )4/939از  3/86بیشترند که
این مطلب حاکی از معنی دار بودن تاثیر مستقیم تنش شغلی بر آرزوهای شغلی میباشد .همچنین ضریب معناداری مسیر میان
متغیرهای تنش شغلی و سبک مشورتی( ،)0/811سبک مشورتی و آرزوهای شغلی( )3/289از  3/86کمترند که این مطلب نشان
میدهد ،سبک مشورتی نقش میانجیگری ندارد و فرضیه فرعی سوم پژوهش رد میشود.
نمودار ( )7نتایج آزمون تی فرضیه فرعی سوم پژوهش را نشان میدهد.

نمودار ( :)7نتایج آزمون تی فرضيه فرعی سوم پژوهش

نمودار ( )9ضریب مسیر و بارعاملی فرعی سوم پژوهش را نشان میدهد.
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نمودار ( :)8ضریب مسير و بارعاملی فرضيه فرعی سوم پژوهش

جدول( )4نتایج مربوط به بررسی فرضیه فرعی سوم پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( :)4نتایج تحليل فرضيه فرعی سوم پژوهش

مسیر مستقیم

ضریب مسیر

عدد معناداری (آماره آزمون)

نتیجه

تنش شغلی  آرزوهای شغلی

-0/264

4/939

تایید

تنش شغلی  سبکهاب مشورتی  آرزوهای شغلی

-0/0088

3/231

رد

فرضيه فرعی چهارم :بین تنش شغلی با آرزوهای شغلی با نقش میانجیگری سبک مشارکتی در کارکنان اداره آموزش و
پروش شهر بجنورد رابطه وجود دارد.
با توجه به نمودار ( )8ضریب معناداری مسیر میان متغیرهای تنش شغلی ،آرزوهای شغلی و سبک مشارکتی(،24/298
 )2/681 ،6/031از  3/86بیشترند که این مطلب حاکی از معنی دار بودن تاثیر مستقیم تنش شغلی بر آرزوهای شغلی و همچنین
تاثیر غیر مستقیم تنش شغلی بر آرزوهای شغلی از طریق متغیر میانجی سبک مشارکتی در سطح اطمینان  %81میباشد و باعث
پذیرش فرضیه فرعی چهارم پژوهشی میشود.
نمودار( )30شدت تاثیرات را نشان می دهد .ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر تنش شغلی و آرزوهای شغلی(-0/439
) بیانگر این مطلب است که تنش شغلی به میزان  43/9درصد از تغییرات متغیر آرزوهای شغلی را به طور مستقیم تبیین می کند.
از سوی دیگر دو ضریب ( )-0/169و ( )0/121نیز نشان می دهند که متغیر تنش شغلی به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر
میانجی سبک مشارکتی به میزان  )0/169×0/121(%33/8بر متغیر آرزوهای شغلی تاثیر دارد .به عبارت دیگر در این فرضیه نتایج
نشان داد متغیر میانجیگری سبک مشارکتی میتواند نقس موثر و مفیدی در رابطه بین تنش شغلی و آرزوهای شغلی ایفا کند.
نمودار ( )8نتایج آزمون تی فرضیه فرعی چهارم پژوهش را نشان میدهد.
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نمودار ( :)9نتایج آزمون تی فرضيه فرعی چهارم پژوهش
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نمودار ( )30ضریب مسیر و بارعاملی فرعی چهارم پژوهش را نشان میدهد.

نمودار ( :)11ضریب مسير و بارعاملی فرضيه فرعی چهارم پژوهش

جدول( )1نتایج مربوط به بررسی فرضیه فرعی چهارم پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( :)5نتایج تحليل فرضيه فرعی چهارم پژوهش

مسیر مستقیم

ضریب مسیر

عدد معناداری (آماره آزمون)

نتیجه

تنش شغلی  آرزوهای شغلی

-0/439

39/476

تایید

تنش شغلی  سبکهاب مشارکتی  آرزوهای شغلی

-0/116

26/92

تایید

فرضيه فرعی پنجم :بین تنش شغلی و آرزوهای شغلی کارکنان مرد و زن اداره آموزش و پرورش شهر بجنورد تفاوت وجود
دارد.
بر اساس بررسی های صورت گرفته از آزمون منویتنی در جدول( )6مشخص شد که اولویت بندی و امتیاز دهی بر اساس
جنسیت با یکدیگر تفاوت ندارد .از آنجای که مقدار سطح معناداری متغیرهای تنش شغلی و آرزوهای شغلی بر اساس جنسیت
بیشتر از  0/01می باشد ،نشان دهنده عدم تفاوت بین دو گروه زنان و مردان در تنش شغلی و آرزهای شغلی در بین کارکنان
میباشد .بنابراین بین تنش شغلی و آرزوهای شغلی کارکنان مرد و زن اداره آموزش و پرورش شهر بجنورد تفاوت وجود ندارد.
جدول ( :)6مقایسه تنش شغلی و آرزوهاي شغلی کارکنان بر حسب جنسيت

تنش شغلی

جنسيت

ميانگين رتبه

نتيجه آزمون (من ویتنی)

زن

91904

مرد

90916

U=1323
P=0/148
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آرزوهاي شغلی

مرد

93916

زن

91922

U=1211
P=0/921

بحث و نتيجه گيري
نتایج نشان داد ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر تنش شغلی و آرزوهای شغلی( )-0/649بیانگر این مطلب است که
تنش شغلی به میزان  6499درصد از تغییرات متغیر آرزوهای شغلی را به طور مستقیم تبیین می کند .از سوی دیگر دو ضریب
( )-0/130و ( )-0/271نیز نشان می دهند که متغیر تنش شغلی به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی سبکهای مدیریتی
به میزان  )0/271×0/130(%34/02بر متغیر آرزوهای شغلی تاثیر دارد .بنابراین با وجود تنش شغلی در بین کارکنان ،آرزوهای
شغلی آنها در مورد شغلشان کاهش پیدا میکند و همچنین در این فرضیه نتایج نشان داد متغیر میانجیگری سبکهای مدیریتی
میتواند نقس موثر و مفیدی در رابطه بین تنش شغلی و آرزوهای شغلی ایفا کند.
در تبین نتایج فوق میتوان گفت آرزوهای شغلی یک متغیر فردی ،ذهنی و درونی است که همیشه با فرد همراه است
(سانتوز )2036 ،و به همین دلیل میتواند در موفقیت شغلی نقش به سزایی داشته باشد .به گفتهی گاتفردسون ( ،)2002فردی
که دارای آرزوهای ذهنی سطح باالست ،به دنبال کسب تجربههای باال و غنی در زمینههای گوناگون در زندگی است .وی نسبت
به خود و زندگی احساس مسئولیت میکند ،هدفهای کوچک و بزرگ ،کوتاهمدت و بلندمدت برای خود در نظر میگیرد و برای
رسیدن به آنها تالش مینماید .به گفتهی جرجو و ابریئن ( ،)2036ویژگی افراد واجد آرزوهای باال ،داشتن هدف ،اعتماد ،اطمینان،
وفاداری ،خودشکوفایی است .این ویژگیها جزو عوامل امنیت شغلی از نظر هستند .آرزوهای شغلی دارای دو سطح ایدهآل و واقعی
هستند .آرزوهای ایده آل ذهنی هستند و آرزوهای واقعی بعد عینی را در بر میگیرند .همانطور که سانتوز ( ،)2036اذعان کرده
است ،کلید و مقدمهی موفقیت شغلی ،آرزوها هستند .آرزوها منجر به تحرک و پویایی میشوند .آرزوها اهداف زندگی هستند و
وجود آنها به فرد انگیزه میدهد تا به فعالیت بپردازد .طبق یافتههای اتکینسون و همکاران ( )2031هرچه سطح آرزوها باالتر باشد،
برای تحقق آنها تالش بیشتری میشود و در نهایت احساس موفقیت بیشتری به دست میآید .بدیهی است معلمانی که سطح
آرزوهای باالیی دارند ،سعی میکنند تالش ،مهارت ،تخصص و توانایی خود را افزایش دهند و هر چه مهارت و تخصص بیشتری
داشته باشند ،آموزش و تعلیم با کیفیت باالیی را ارائه می دهند و از جایگاه باالتری نسبت به دیگران برخوردار است .این جایگاه
باالتر ،احساس رضایت درونی و بیرونی بهتری به آنها خواهد داد و رضایت از شغل همان آرزوهای شغلی است .تاثیر استرس شغلی
بر کار و کارمند در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که مهم ترین منبع هر سازمانی نیروری انسانی آن می باشد و
سازمان ها باید آسایش روحی و روانی و مادی کارکنان خود را فراهم آورند تا فرد بتواند با باالترین کارایی کار کند .بیشتر تحقیقات
انجام گرفته بر روی استرس شغلی و آرزوهای شغلی رابطۀ این دو باهم را تایید می کنند و استرس شغلی را موثر بر آرزوهای
شغلی می دانند و رابطه و جهت این دو را نیز معکوس می دانند .با توجه به تحقیقات صورت گرفته میتوانیم بگوییم که استرس
شغلی ک ه تاثیر مستقیم بر روان و عوامل روانشناختی دارد میتواند بر ابعاد مختلف زندگی شغلی علی الخصوص آرزوهای شغلی
تاثیر بگذارد .طبق مطالعات صورت گرفته تنش تاثیر منفی بر آرزوهای شغلی دارد و افزایش در آن می تواند آرزوهای شغلی را
کاهش دهد و تاخیر و غیبت را در پی داشت ه باشد و حتی باعث رها کردن شغل و ترک خدمت شود .کاهش تنش شغلی تعهد
سازمانی را نیز سبب می شود .از طرفی با توجه به اینکه عصرها حاضر را دوره شناخت و اجرای مدیریت میدانند ،این حقیقت
روزبه روز نمایانتر می گردد که موفقیت سازمان و کارکنان بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد موثر نیروی انسانی بر پایه
علوم رفتاری دارد .در جامعه ایران نیز مانند نقاط جهان هر مدیر برای اداره سازمان خود از روش یا روشهای خاص استفاده می
کند که اگر به صورت کلی به این روشها نگاه کنیم از آنها با اصطالح سبکهای مدیریتی نام می برند برای مثال مدیریت سنتی،
مدیریت روابط انسانی ،مدیریت سیستمی سه نمونه از سبکهای شناخت شده مدیریت در دنیا محسوب می شود .هنگامی که
مشکالت چالش برانگیز مدیریت را در سازمانهای مختلف در نظر می گیریم درمی یابیم که آزمون واقعی ویژگی های مدیران و
رهبران که پیشاپیش رویارویی با ا ین چالش ها قرار دارند تا چه اندازه اهمیت دارد .از جمله این ویژگی ها که بیش از همه مورد
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مطالعه پژوهشگران قرار گرفته سبک مدیریت است .سبک مدیریتی میتواند در رابطه بین تنش شغلی و آرزوهای شغلی را تحت
تاثیر قرار دهد.
ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر تنش شغلی و آرزوهای شغلی( )-0/499بیانگر این مطلب است که تنش شغلی به
میزان  49/9درصد از تغییرات متغیر آرزوهای شغلی را به طور مستقیم تبیین می کند .از سوی دیگر دو ضریب ( )-0/220و
( )0/212نیز نشان می دهند که متغیر تنش شغلی به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی سبک مستبدانه به میزان
 )0/220×0/212(%1/3بر متغیر آرزوهای شغلی تاثیر دارد .به بیان دیگر نتایج نشان داد سبک مستبدانه در رابطه بین تنش شغلی
و آزوهای شغلی تاثیرگذار میباشد .ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر تنش شغلی و آرزوهای شغلی( )-0/404بیانگر این
مطلب است که تنش شغلی به میزان  40/4درصد از تغییرات متغیر آرزوهای شغلی را به طور مستقیم تبیین می کند .از سوی
دیگر دو ضریب ( )-0/298و ( )0/191نیز نشان می دهند که متغیر تنش شغلی به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی
سبک خیرخواهانه به میزان  )0/298×0/191(%33/06بر متغیر آرزوهای شغلی تاثیر دارد .به عبارتی در این فرضیه نتایج نشان داد
متغیر میانجیگری سبک خیرخواهانه میتواند نقس موثر و مفیدی در رابطه بین تنش شغلی و آرزوهای شغلی ایفا کند.
با توجه به اینکه ضریب معناداری مسیر میان متغیرهای تنش شغلی و آرزوهای شغلی( )4/939از  3/86بیشترند که این
مطلب حاکی از معنی دار بودن تاثیر مستقیم تنش شغلی بر آرزوهای شغلی میباشد .همچنین ضریب معناداری مسیر میان
متغیرهای تنش شغلی و سبک مشورتی( ،)0/811سبک مشورتی و آرزوهای شغلی( )3/289از  3/86کمترند که این مطلب نشان
میدهد ،سبک مشورتی نقش میانجیگری ندارد و فرضیه فرعی سوم پژوهش رد میشود.
ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر تنش شغلی و آرزوهای شغلی( )-0/439بیانگر این مطلب است که تنش شغلی به
میزان  43/9درصد از تغییرات متغیر آرزوهای شغلی را به طور مستقیم تبیین می کند .از سوی دیگر دو ضریب ( )-0/169و
( )0/121نیز نشان می دهند که متغیر تنش شغلی به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی سبک مشارکتی به میزان
 )0/169×0/121(%33/8بر متغیر آرزوهای شغلی تاثیر دارد .به عبارت دیگر در این فرضیه نتایج نشان داد متغیر میانجیگری سبک
مشارکتی میتواند نقس موثر و مفیدی در رابطه بین تنش شغلی و آرزوهای شغلی ایفا کند .بر اساس بررسی های صورت گرفته
از آزمون من ویتنی مشخص شد که اولویت بندی و امتیاز دهی بر اساس جنسیت با یکدیگر تفاوت ندارد .از آنجای که مقدار سطح
معناداری متغیرهای تنش شغلی و آرزوهای شغلی بر اساس جنسیت بیشتر از  0/01میباشد ،نشان دهنده عدم تفاوت بین دو
گروه زنان و مردان در تنش شغلی و آرزهای شغلی در بین کارکنان میباشد .بنابراین بین تنش شغلی و آرزوهای شغلی کارکنان
مرد و زن اداره آموزش و پرورش شهر بجنورد تفاوت وجود ندارد .با توجه به یافته ها و نتایج پیشنهاداتی در این مورد ارائه می
گردد:
 مدیران و رهبران باید به اهمیت آرزوهای شغلی در کارکنان توجه بیشتری داشته باشند و در صدد پرورش استعدادهایخالق ،از طریق فراهم نمودن محیطی مناسب توام با آرامش خاطر باشند تا کارکنان بتوانند ذهن خود را صرف ارائه بهتر و کیفیت
مناسب آموزش ک نند .در این راستا ،توجه به رفع مشکالت اقتصادی از طریق پرداخت حقوق و کارانه مناسب و اعمال سیستم
های تشویق و تنبیه و ایجاد امکانات و تسهیالت رفاهی برای کارکنان موجبات افزایش ارزوهای شغلی آنها را فراهم نمایند.
 حدود وظایف و اختیارات شغلی برای کارکنان وجود داشته باشد و انجام فعالیت ها بر اساس محدودیت ها و قواعدسازمانی نباشد.
 ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمان به صورت عادالنه و منطقی صورت گیرد. به کارکنان بر طبق میزان مشارکت آنها پاداش داده شود. نرخ های پرداخت در سازمان با سطوح مسؤلیت کارکنان سازگار باشد. از آنجا که استرس و اضطراب باعث می شوند فرد نارضایتی از محیط کار داشته باشد به مشاوران توصیه می شودتکنیکهای مقابله با استرس را همراه با تکنیکهای رفتاری-شناختی در زمان استخدام و همچنین دورههای ضمن خدمت اعمال
کنند.
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 مدیران باید توجه داشته باشند که در انجام وظایف به کارمندان خود تا حدی آزادی عمل بدهند و این خدمت بهکارمندان داده شود تا در حل مشکالت قدرت قضاوت خود را بکار گیرند.
 توجه به افزایش میزان حقوق دریافتی کارمندان و تشویق آنان برای انجام اضافه کاری برعهده مدیران می باشد. توجه به روحیه و رضایت شغلی کارمندان از وظایف مدیران است. تشویق و تأیید از طرف مدیران به کارکنان سبب افزایش بازخورد کارکنان می گردد. -مدیران با ایجاد امنیت روانی و محیطی ،میزان رضایت افزایش داده و از استرس شغلی بکاهند.
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