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 چکيده
هدف از انجام این پژوهش تعیین ارتباط بین ویژگیهای جمعیت شناختی و استرس شغلی  

در بین مدیران ورزش شهر کرمان بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی 

آماری و به لحاظ هدف کاربردی بود که به صورت میدانی و کتابخانه ای اجرا گردید. جامعه 

(، تشکیل دادند. روش نمونه گیری =130Nاین پژوهش را کلیه مدیران ورزش شهر کرمان )

مه استاندارد استرس شغلی ها از پرسشناآوری دادهبرای جمعدر این پژوهش تمام شمار بود. 

برای اطمینان از پایایی درونی پرسشنامه استفاده شد. ( [1])1389آزاد مرزآبادی و همکاران 

ها پس از لحاظ کردن نظرات متخصصان از روش آلفای کرونباخ استفاده و ضریب پایایی 

بدست آمد. از آمار توصیفی جهت بررسی ( α = 84/0)استرس شغلیدرونی برای پرسشنامه 

حلیل داده ها شاخص های مرکزی و پراکندگی داده ها و از آمار استنباطی جهت تجزیه و ت

ضریب  (،K-S) با توجه به نتایج،  حاصله از آزمون های کلموگروف اسمیرنوفاستفاده شد؛ 

 22SPSSبا کمک نرم افزار ی اسکوای و آزمون فیشر اکسکت تست ، کاپیرسون همبستگی

سن، سابقه مدیریت، وضعیت بین نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد:  .گردیداستفاده 

سابقه قهرمانی و استرس شغلی مدیران ورزش شهر کرمان رابطه معناداری وجود تأهل، 

داشت و بین جنسیت، میزان تحصیالت و وضعیت استخدام مدیران ورزش شهر کرمان 

 ارتباط معناداری وجود نداشت.
 

 استرس شغلی و مدیران ورزشویژگی های جمعیت شناختی،  :يديکل واژگان
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 مقدمه

 به پدیده استرس،. خوردید نمی بر« استرس» نام به ای کلمه به زدید، می ورق را مجله ای یا روزنامه هر اگر ،1960 سال از قبل تا         

 قبل دهۀ دو در حتی که حالی در مفهوم این. است جدید کامالً موضوعی بشریت تاریخ با مقایسه در شود، می اشاره آن به امروزه که شکلی

 مفهوم به استرس حقیقت، در امّا. شود می رانده زبان به و دارد کاربرد ورزش و غذا قبیل از کلماتی اندازۀ به امروزه بود، نشده شناخته آنقدرها

 برای ای وسیله عنوان به زمانی آنچه امّا. بود بقا و زندگی ادامۀ برای ساختکاری که دارد حجر عصر تا قدمتی جسمانی و فیزیکی برانگیختگی

 بررسی به توجه با. است انداخته مخاطره به را انسان ها میلیون جان که است ارتباط در بیماریهایی و امراض بروز با امروزه بود، شده طراحی بقا

 بیماریهای به توان می آنها بارزترین جمله از که است رابطه در استرس با ها ناخوشی و ها بیماری همۀ درصد 80-70 آمده، عمل به های

 اشاره...  و باال خون فشار بیخوابی، معده، زخم نازایی، انواع از برخی ها، زگیل سردردها، انواع میگرن، سرماخوردگی، سرطان، عروقی،-قلبی

آمارها نشان می دهند استرس و عوارض ناشی از آن، همه ساله موجب از بین رفتن صدها روز کاری می شود و بطور متوسط روزانه  (.[2]) کرد

یک میلیون نفر به علت اختالالت و ناخوشی های ناشی از استرس، از حضور در محل کار خودداری می کنند. مطالعه دیگر در همین رابطه 

در جهان امروز با (. [3]از ساعت کار بر اثر غیبت ناشی از استرس و نارضایتی شغلی کارکنان از دست می رود )درصد  4نشان می دهد که 

توسعه فرایند جهانی شدن اقتصاد وایجاد بازارهای جهانی، تغییرات سریع تکنولوژی، دانشی شدن سازمان ها، گسترش تجارت الکترونیکی، 

ا و خدمات مورد نیازشان و تغییر مطالبات اجتماعی آنها، منجر به شدت یافتن رقابت بین واحدهای دسترسی سریع و ساده مشتریان به کااله

 کسب و کار و اهمیت یافتن نیروی انسانی پویا و خالق برای سازمان ها است، به نحوی که امروزه مهمترین دارایی سازمان ها، بجای نقدینگی

نامه ریزی هدفمند و راهبردی آنها به شمار می رود. به همین دلیل هم گذشته از مسئولیت اجتماعی و سرمایه باال، نیروی انسانی توانمند در بر

سازمان ها در قبال سالمت روحی و جسمی کارکنانشان، یکی از استراتژی های سازمان های پیشتاز در عرصه رقابت های اقتصادی، کاهش 

تعابیر متنوع و گاه متضادی شده است تا آنجا که گروهی  1سازمان است. از فشار روانیفشار روانی کارکنان به منظور حذف تبعات منفی آن در 

و  آن را طاعون قرن بیستم نام نهاده اند و جمعی دیگر آن را الزمه ظهور خالقیت و انگیزه می دانند. اهمیت مسئله فشار روانی تنها در رنج

اری از صاحبنظران آن را بطور غیرمستقیم در بروز ناراحتی های جسمی و روحی که برای افراد به دنبال دارد خالصه نمی گردد، بلکه بسی

، استرس، نیرو یا فشاری 2بر اساس فرهنگ لغت آکسفورد (.[4]مشکالت اقتصادی و اجتماعی  در سطح کشورها عامل مهمی می شمارند )

الینی نشان می دهد فشار روانی است که می تواند موجب اختالل و از هم گسیختگی موازنه و تعادل سیستم یا ارگانیسم گردد. یافته های ب

ناشی از رویدادهای روزمره زندگی، به تدریج فعالیت سیستم های مختلف بدن را تحت تاثیر قرار داده و عملکرد آنها را تضعیف و مختل می 

شایع استرس، خستگی،  سازد و یا با تضعیف سیستم ایمنی، استعداد ابتال به بیماری های روانی و جسمی را افزایش می دهد. از نشانه های

(. [5]سردرد، تنش ماهیچه، اختالالت گوارشی و سرگیجه می باشد. استرس باال، قادر است موجب کاهش سطح سالمتی و رفاه افرادگردد )

هر استرس بخش اجتناب ناپذیر و ضروری زندگی است؛ یک پدیده فراگیر و تجربه عمومی بشر است که برای بقا و رشد او ضروری است و بر 

فردی بدون توجه به سن، جنس، نژاد، شرایط اقتصادی یا سطح آموزش اثر می گذارد. اگرچه برخی استرس ها طبیعی و الزم هستند امّا 

چنانچه استرس شدید، مداوم یا تکراری باشد؛ فرد قادر به مقابله مؤثر با آن نباشد یا منابع حمایتی اندک باشند، استرس یک پدیده منفی 

د که می تواند باعث بیماری های جسمانی و اختالالت روانی شود. استرس شغلی یعنی استرسی که در حوزۀ معینی از زندگی تلقی می شو

رخ می دهد و عوامل مشخصی در پدیدآوردن آن نقش دارند، از جمله: شرایط فیزیکی نامطلوب، خطرات جسمانی، بارکاری، فشار زمان، 

نقش، تعارض در همکاری مدیران ارشد و زیردستان، محدودیت ها، مشارکت اندک در تصمیم گیری، ترفیع مسئولیت افراد، ابهام نقش، تعارض 

 اما باشد، دشوار باورکردنش ها بعضی برای است (. ممکن[6]یا تنزل شغلی وکمبود امنیت شغلی از استرس زاهای شایع مشاغل هستند )

 استرس به حدودی تا خود سالمتی حفظ برای انسان که معتقدند ها خیلی واقع در. دنیستن بد شما برای ها استرس همه که است این واقعیت

 بسیاری تا دارد احتیاج هم فیزیولوژیکی برانگیختگی به اما خواهد، می فیزیولوژیکی آرامش است، حیاتی تعادل درصدد انسان بدن. دارد نیاز

 کرد.                                                                                       اشاره بدن کالبدی سیستم و قلب به توان می آنها جمله از که بگیرند قرار فعال حالت در اندامهای بدن از

 ایجاد موقعیتی در و است خوب استرس همان اوسترس،.  5دیسترس و  4نوسترس ، 3اوسترس: هستیم رو روبه استرس نوع سه با واقع در ما

 مشهور بازیگر یک مالقات. است خوب استرس یا اوسترس یک شدن عاشق. کند می ارزیابی بخش الهام یا انگیزاننده را آن شخص که شود می

                                                           
1 Stress 
2 Oxford 
3 Eustress 
4 Neustress 
5 Distress 
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 دلیل همین به و هستند بخش لذت شوند می ارزیابی اوسترس که هایی موقعیت معموالً. است استرس از دیگر نوعی بزرگ ورزشکار یا سینما

. است بد نه و خوب نه استرس نوسترس،. گذارد نمی جای بر تأثیری که دارد حسی محرک به اشاره نوسترس. آیند نمی حساب به تهدید

. است پریشانی حالت یا دیسترس استرس، نوع سومین. بگیرد جای ردیف این در میتواند جهان دورافتاده نقطۀ یک در زلزله وقوع خبر شنیدن

 استرس: است گونه دو از پریشانی یا دیسترس واقع در. برند می کار به استرس عنوان به را آن مواقع از بسیاری در و است بد استرس نوع این

 بماند باقی طوالنی مدتی تا حال این با و باشد شدید بسیار تواند می که مزمن استرس و رود می بین از سرعت به و است شدید بسیار که حاد

با توجه به اینکه حداقل یک سوم عمر ما در محیط کار سپری می شود و از طرفی بسیاری از روابط و مناسبات اجتماعی ما در طی  .[(2])

ساعات کار شکل می گیرد، استرس ناشی ازکار یا استرس شغلی می تواند عالوه بر کارایی در سالمت و خشنودی انسانها مؤثر باشد. همانگونه 

، در تحقیق خود بیان کرد افرادی که تحت تأثیر استرس های زیادی باشند از سالمت و خشنودی کمتری برخودار [(7)](1383که دهشیری )

خواهند بود؛ همچنین عوامل بسیار زیادی در استرس شغلی تأثیر دارند. به طور کلی عواملی که باعث استرس شغلی در محیط کار می شوند، 

( عوامل فردی: مثل تضاد در نقش، ابهام در نقش، تعارض در اهداف فردی، اتفاقات غیر منتظره شخصی 1می توان به سه دسته تقسیم کرد: 

( عوامل سازمانی: ساختار سازمانی، فرآیندهای سازمانی، خط مشی های سازمانی، عوامل ارتباطی، الزامات شغلی، شرایط 2و مسائل اقتصادی 

(. همچنین سوری و [8]محیطی: عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل تکنولوژیکی)(عوامل 3فیزیکی سازمان و مراحل حیات سازمان 

  "الگوی اپیدمیولوژیک استرس شغلی در مدیران گروه صنعتی خودروسازی در ایران"، در پژوهشی با عنوان [(9)](1384همکارانش در سال )

معناداری وجود دارد و بین میزان تحصیالت و سابقه مدیریت مدیران نشان دادند که بین سن و وضعیت تأهل با استرس شعلی مدیران ارتباط 

، در بررسی ارتباط بین استرس شغلی و بهداشت حرفه ای با متغیرهای جمعیت شناختی [(10)](1389ارتباط معناداری یافت نشد. طباطبایی )

منابع استرس شغلی را از طریق سن، تحصیالت، سابقه کار در کارکنان نوبت کاری و غیر نوبت کاری، یکی از واحدهای صنعتی تهران میزان و 

، در بررسی ارتباط میان درگیری شغلی [(11)](1393و میزان حقوق و بهداشت حرفه ای را پیش بینی کردند. همچنین سعید و همکارانش )

دادند که از نظر جنسیت، مردان نسبت نشان  92با ویژگی های جمعیت شناختی در پرستاران بیمارستان های منتخب تهران و کرمان در سال

به زنان درگیری شغلی باالتری داشتند. همچنین از نظر وضعیت تأهل، سابقه کار، سن و میزات تحصیالت با درگیری شغلی اختالف معناداری 

،کنترل، حمایت همکار، وجود نداشت. عالوه بر آن از جمله عوامل استرس شغلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند شامل: تقاضا

حمایت مدیران و سرپرستان، ارتباط، نقش و تغییر هستند . در این گزارش تحقیقی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا ارتباط 

                          معناداری بین ویژگی های جمعیت شناختی با استرس شغلی مدیران ورزش شهر کرمان وجود دارد؟                                  

 روش شناسی تحقيق:  

جامعه آماری با توجه به ماهیت پژوهش، روش تحقیق از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است که به صورت میدانی اجرا گردید.         

معه آماری ، نمونه آماری به صورت تمام نفر بودند. با توجه به محدودیت جا 130ق شامل کلیه مدیران ورزش شهر کرمان به تعداد این تحقی

ویژگی های جمعیت شناختی )سن، جنسیت، وضعیت تأهل، در این تحقیق پرسشنامه جمع آوری گردید.  119شمار انتخاب گردید و تعداد 

کنترل، حمایت همکار، مدیریت( به عنوان متغیر پیش بین و استرس شغلی )تقاضا،  سابقهسابقه قهرمانی،  میزان تحصیالت، وضعیت استخدام،

 35متغیرمالک درنظرگرفته شدند. از پرسشنامه استرس شغلی استفاده شد که دارای  حمایت مدیران و سرپرستان، ارتباط، نقش و تغییر(

امالٌ موافقم، ای )کگزینه 5سوال و در هفت بعد )تقاضا ،کنترل ، حمایت همکار ، حمایت مدیران و سرپرستان ، ارتباط ، نقش ، تغییر(، در طیف 

شود. همچنین روایی محتوایی و پایایی گذاری مینمره 1تا  5موافقم، تاحدی موافقم، مخالفم، کامالٌ مخالفم( طراحی شده است که به ترتیب از 

 78/0ریباً برابر ( مورد تایید قرار گرفت و اعتبار پرسشنامه نیز توسط روش آلفای کرونباخ تق1389آن توسط آزاد مرزآبادی و غالمی فشارکی )

 روئسای شهرستان، ورزش اداره مدیران جوانان، و ورزش کل اداره ورزش مدیران) کرمان شهر ورزش مدیران بود. این پرسشنامه بین کلیه

 .یدتوزیع گرد(  کرمان مس باشگاه نظیر ورزشی بزرگ باشگاههای مدیران و عالی آموزش مراکز و دانشگاهها ورزش مدیران ورزشی، های هیأت

تحلیل داده ها: داده های گردآوری شده با توجه به نتایج حاصله  از   ضمن اینکه در این پژوهش از آمار توصیفی و استباطی استفاده شد.

 مورد تحلیل قرار گرفتند.  22SPSSبا استفاده از نرم افزار   6ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و آزمون های کلمگروف اسمیرنوف

 

                                                           
6 . Kolmogorov-Smirnov Z 
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 یافته ها: 

 و استرس شغلی مدیران ورزش شهر کرمان رابطه معناداری وجود ندارد. سنبین  فرضیه اول:

 مدیران ورزش شهر کرمان توصیف آماری سن  (1) جدول                                                                      

کمترین  فراوانی ویژگی جمعیت شناختی

 سن

بیشترین 

 سن

 میانگین ±انحراف استاندارد 

 

میزان رابطه با 

 استرس شغلی

میزان 

 معناداری

 نتیجه گیری

 75 20 119 سن
24/10 ± 05/43+ 

 معنادار است 001/0 356/0

                                   

ن (2) جدول   ن شغلی استرس درصد میزا را ا مدی ر ر سن   اساس ب  

 سن
استرس شغلی  

به ندرت هرگز  کل هميشه اغلب گاهی 

سال و کمتر 30  0   %  1/9 %  8/81 %  1/9 %  0 %  100 %  

سال 40تا  31  0 %  5/20 %  4/56 %  5/20 %  6/2 %  100 %  

سال 50تا  41  ½ %  1/27  %  5/62 %  3/8 %  0 %  100 %  

سال 60تا  51  0 %  2/46 %  8/53 %  0 %  0 %  100 %  

سال و باالتر 61  5/%12  50 %  5/37 %  0 %  0 %  100 %  

 

مثبت و  سن و استرس شغلی مدیران ورزش شهر کرمان رابطهبین ( مالحظه می شود، فرض صفر رد و در نتیجه 1همانطور که در جدول )

% مدیرانی که میزان استرس شغلی کمتری از نمره میانگین داشته اند متعلق به رده  5/62. (r =356/0و  P <05/0) داری وجود داردامعن

سال میزان  50-41درصد مدیرانی که استرس باالتری از نمره میانگین دارند، به رده سنی  40سال، می باشند، همچنین  40-31سنی  

سال بوده است. همچنین  50-41سترس در بین مدیران رده ی سنی استرس کمتری از حد میانگین داشته اند. همچنین باال ترین میزان ا

 سال نیز دارای استرس باالتر از میانگین بودند.       61نتایج بیانگر آنست که مدیران باالتر از 

   

 

رد.بین جنسیت و استرس شغلی مدیران ورزش شهر کفرضیه دوم:  رمان رابطه معناداری وجود ندا  
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 شهر کرمان توصیف آماری جنسیت مدیران ورزش( 3)جدول                                                                 

 

( نظر جنسیت4جدول  ز  ا ن  را مدی استرس شغلی  درصد  ن  میزا  )  

                     

 جنسيت

استرس شغلی  

به ندرت هرگز  کل هميشه اغلب گاهی 

زن  0 %  3/23 %  3/63 %  10 %  3/3 %  %100  

% 2/2 مرد  1/28 %  4/58 %  2/11 %  %0  %100  

  

جنیست و بین مالحظه می شود فرض صفر تأیید و در نتیجه  ،پژوهش حاضرهای یافتههمانطور که در جدول مالحظه می شود 

نتایج بیانگر آن است که، گرچه  (.r =79/0و  P >05/0) داردنداری وجود امعن استرس شغلی مدیران ورزش شهر کرمان رابطه

رابطه معناداری بین جنسیت و استرس شغلی یافت نشد اما درصد مردانی که هرگز و به ندرت دچار استرس نمی شوند بیش از 

 % زنان اظهار کردند که اغلب و همیشه دچار استرس می شوند.    13زنان بود. همچنین بیش از 

                                                                                                                        

 

                     بین وضعیت تأهل و استرس شغلی مدیران ورزش شهر کرمان رابطه معناداری وجود ندارد.فرضيه سوم: 

 ( توصیف آماری وضعیت تأهل مدیران ورزش شهر کرمان5جدول )                                                            

 نتیجه گیری میزان معناداری میزان رابطه با استرس شغلی درصد فراوانی ویژگی جمعیت شناختی

 استمعنادار  021/0 211/0 100 119 وضعیت تأهل

 8/11 14 مجرد

 2/88 105 متأهل

 

                                          

 

 نتیجه گیری میزان معناداری میزان رابطه با استرس شغلی درصد فراوانی ویژگی جمعیت شناختی

 024/0 100 119 جنسیت                 

 

 معنادار نیست 79/0

 2/25 30 زن

 8/74 89 مرد
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 ( درصد استرس شغلی مدیران نظر وضعيت تأهل6جدول)

 وضعيت تأهل
استرس شغلی  

به ندرت هرگز  کل هميشه اغلب گاهی 

% 0 مجرد  4/21 %  1/57 %  3/14 %  1/7 %  100 %  

% 9/1 متأهل  6/27 %  60 %  5/10 %  0 %  100 %  

                            

 

وضعیت تأهل و استرس شغلی مدیران ورزش شهر کرمان بین مالحظه می شود فرض صفر رد و در نتیجه  ،پژوهش حاضرهای بر اساس یافته

استرس  همانگونه که در جدول مشاهده می شود؛ نتایج بدست آمده میزان (.r =211/0و  P <05/0) داری وجود داردامعنمثبت و  رابطه

                              .شغلی مدیران ورزشی مجرد را به میزان کمی بیشتر از مدیران ورزشی متأهل نشان می دهد

 

                   بین میزان تحصیالت و استرس شغلی مدیران ورزش شهر کرمان رابطه معناداری وجود ندارد. فرضیه چهارم: 

 ( توصیف میزان تحصیالت مدیران ورزش شهر کرمان7جدول )                                                                      

ویژگی جمعیت 

 شناختی

 نتیجه گیری میزان معناداری میزان رابطه با استرس شغلی درصد  فراوانی

 معنادار نیست 252/0 -106/0 100  119 میزان تحصیالت

 4/3  4 دیپلم

 7/6  8 فوق دیپلم

 8/37  45 لیسانس

 3/40  48 فوق لیسانس

 8/11  14 دکتری
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 شغلی مدیران را در سطوح تحصيلی( ميزان درصد استرس 8جدول)                                                                        

سطح تحصيالت  
استرس شغلی  

به ندرت هرگز  کل هميشه اغلب گاهی 

دیپلم  0 %  25 %  50 %  25 %  0 %  100 %  

فوق دیپلم  5/12 %  25 %  50 %  5/12 %  0 %  100 %  

ليسانس  0 %  1/31 %  60 %  9/8 %  0 %  100 %  

فوق ليسانس  0 %  1/27 %  3/58 %  6/14 %  0 %  100 %  

دکتري  1/7 %  3/14 %  4/71 %  %0  1/7 %  100 %  

      

میزان تحصیالت و استرس شغلی مدیران ورزش شهر بین مالحظه می شود فرض صفر تأیید و در نتیجه  ،پژوهش حاضرهای بر اساس یافته

 (.r  =-106/0و  P >05/0) داردنداری وجود امعنکرمان رابطه 

اکثریت مدیران در مقاطع مختلف تحصیلی بیان کردند که گاهی دچار استرس می همانگونه که جدول نشان می دهد، 

رند که استرس برای آنها همیشگی نیست و همچنین هیچ گاه بدون  شوند. این نتایج همچنین نشان داد که آنها اعتقاد دا

ظهار داشتند که هرگز استرس نیز نبودند گرچه در بین مدیران تعداد اندکی با سطح تحصیلی فوق دیپلم و دکتری ا

ز مدیران دارای تحصیالت دکتری ) ( اظهار داشتند که همیشه 07/0دچار استرس نمی شوند و همچنین درصد پایینی ا

  دارای استرس هستند.

   

 

                                                                                                                           بین وضعیت استخدام و استرس شغلی مدیران ورزش شهر کرمان رابطه معناداری وجود ندارد.                                              فرضيه پنجم:  

 ( توصیف وضعیت استخدام مدیران ورزش شهر کرمان9جدول)                                                                  

 نتیجه گیری میزان معناداری میزان رابطه با استرس شغلی درصد فراوانی ویژگی جمعیت شناختی

 معنادار نیست 637/0 -046/0 100 119 وضعیت استخدام

 6/73 78 رسمی

 16 17 پیمانی

 6/10 11 قراردادی

 

.                                 
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 مدیران را در سطوح وضعيت استخدام ( درصد استرس شغلی10جدول )

 وضعيت استخدام
 استرس شغلی

 کل هميشه اغلب گاهی به ندرت هرگز

 % 100 % 3/1 % 3/10 %59 % 2/28 % 3/1 رسمی

 % 100 % 0 % 6/17 % 1/47 % 3/35 % 0 پيمانی

 % 100 % 0 % 0 % 9/90 % 0 % 1/9 قراردادي

 
وضعیت استخدام و استرس شغلی بین مالحظه می شود فرض صفر تأیید و در نتیجه  ،پژوهش حاضرهای بر اساس یافته

.r  =-046/0و  P >05/0) داردنداری وجود امعن مدیران ورزش شهر کرمان رابطه این دو متغیر یافت تفاوت  ( معناداری بین 

د مدیران رسمی و پیمانی نمرات بدست آمده میزان استرس نتایج نشان دا نها چندان اختالفی ندارد. نشده بود،   شغلی آ

 

    بین سابقه قهرمانی و استرس شغلی مدیران ورزش شهر کرمان رابطه معناداری وجود ندارد.    فرضیه ششم:  

 ( توصیف سابقه قهرمانی مدیران ورزش شهر کرمان11جدول)                                                                                       

 نتیجه گیری میزان معناداری میزان رابطه با استرس شغلی بیشترین کمترین درصد فراوانی ویژگی جمعیت شناختی

 معنادار است 004/0 272/0 35 1 5/18 119 سابقه قهرمانی

 6/28 22 آموزشگاهی

 3/35 34 استانی

 9/5 42 کشوری

 2/4 7 آسیایی

 8 5 جهانی

                                                                                                           

ق (12)جدول قه  ب ن در سطوح سا استرس شغلی مدیرا ن درصد  نميزا ی                              هرما  

سابقه قهرمانی  
استرس شغلی  

به ندرت هرگز  کل هميشه اغلب گاهی 

آموزشگاهی  %0  6/%13  6/%63  7/%22  %0  %100  

استانی  %0  3/%34  6/%48  3/%14  9/%2  %100  

2%/4 کشوری  8/%23  8/%73  %0  %0  %100  
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سابقه قهرمانی و استرس شغلی مدیران ورزش شهر بین مالحظه می شود فرض صفر رد و در نتیجه  ،پژوهش حاضرهای بر اساس یافته

سال استرس شغلی  10نتایج بیانگر آن است مدیران با سابقه کمتر از  .(r =272/0و  P >05/0) داری وجود داردامعنمثبت و  کرمان رابطه

 سال بیان کردند که هرگز یا به ندرت دچار استرس می شوند. 21% مدیران ورزشی با سابقه باالی  40بیشتری داشتند. همچنین 

 
 

رد. بین سابقه مدیریت و استرس شغلی مدیران ورزش شهر کرمان رابطه معناداری :هفتم فرضيه وجود ندا  

ن ورزش شهر کرمان                                            13جدول )           را ریت مدی قه مدی ب ( توصیف سا  

میزان رابطه با  میانگین ± استاندارد انحراف بیشترین)سال( کمترین)سال( فراوانی ویژگی جمعیت شناختی

 استرس شغلی

نتیجه  میزان معناداری

 گیری

معنادار  01/0 235/0 94/10 ± 85/7 35 1 119 مدیریتسابقه 

 است

          

ن ورزش شهر کرمان                                           41جدول )  را مدی ریت  قه مدی ب ( توصیف سا  

سابقه مدیریت  
استرس شغلی  

به ندرت هرگز  کل هميشه اغلب گاهی 

سال و کمتر 10  0 %  7/21 %  2/65 %  6/11 %  4/1 %  100 %  

سال 20تا  11  7/2 %  7/29 %  1/54 %  5/13 %  %0  100 %  

سال 30تا  21  10 %  30 %  60 %  %0  0 %  100 %  

االتر 31 سال و ب  0 %  100 %  %0  0 %  %0  100 %  

 
 سابقه مدیریت و استرس شغلی مدیران ورزشبین ( مالحظه می شود فرض صفر رد و در نتیجه 8همانگونه که در جدول شماره )

همچنین نتایج بیانگر آن است که مدیران ورزشی که  .(=235/0r و P >05/0)داری وجود داردامعنمثبت و  شهر کرمان رابطه

دارند؛ بطوریکه اکثریت این مدیران اعالم کرده اند که گاهی و به ندرت رسابقه قهرمانی دارند از میزان استرس پایین تری برخو

 دچار استرس می شوند. 

 

 

 

 

0% آسیایی  9/%42  9/%42  3/%14  %0  %100  

20% جهانی  %40  %20  %20  %0  %100  
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  نتيجه گيري بحث و

 =356/0و  P <05/0)یافته ها نشان داد که بین سن و استرس شغلی مدیران ورزش شهر کرمان ارتباط معناداری وجود دارد         

r) یعنی با افزایش سن مدیران ورزشی، میزان استرس شغلی آنها کاهش می یابد. این نتایج بیانگر آن بود که در ردۀ سنی مدیران .

(، 1384سال میزان استرس شغلی بیش از سایر رده های سنی بود. نتایج این پژوهش با تحقیق سوری ) 50-41رده سنی میانسال در 

، همسو بود و همچنین با تحقیق سعید [(13)] (1389و بیگدلی ) [(12)] (1390(، امیرکبیری و همکارانش )1389تحقیق طباطبایی )

ناهمسو است. از دالیل ناهمسویی این تحقیقات را می [(، 15)]( 2013) 8و سوانسون [(14)]( 2012) 7 اموالیو، (1393و همکارانش )

توان به جامعه آماری متفاوت اشاره کرد. همچنین رابطه بین جنسیت و استرس شغلی در بین مدیران ورزش شهر کرمان معنادار نیست. 

(  و میانگین استرس شغلی مدیران زن 56/3شغلی مدیران مرد )گرچه ارتباط معنادار نبود امّا نتایج نشان داد که میانگین استرس 

( تفاوت کمی دیده شد. بر اساس درصد میانگین استرس شغلی مدیران  ورزشی مرد نسبت به مدیران ورزشی زن می توان گفت 45/3)

ج این پژوهش با تحقیق سعید و در شهر کرمان، مدیران ورزشی مرد استرس شغلی باالتری نسبت به مدیران ورزشی زن داشته اند. نتای

(، همسو بود؛ زیرا ایشان در تحقیق خود نیز بیان کردند از لحاظ جنسیت، مردان نسبت به زنان درگیری شغلی 1393همکارانش )

 ( ناهمسو بود که از دالیل ناهمسویی این تحقیقات می توان به تفاوت در1390باالتری داشتند. و با تحقیق امیر کبیری و همکارش)

، همسو بوده است چرا که ذوقی [(16)] (1392جامعه آماری اشاره کرد. همچنین نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق ذوقی و همکارانش )

در تحقیق خود بیان کرده بود: میزان استرس شغلی مدیران زن باالتر از میزان استرس شغلی مدیران مرد بوده است. نعمتی و پارسایی 

رات استرس در گروه زنان بطور معناداری باالتر از مردان بود. که با نتایج پژوهش حاضر همسویی دارد. در ارتباط (، میانگین نم1388)

با ویژگی جمعیت شناختی تأهل مدیران ورزشی، نتایج بدست آمده نشان داد که بین وضعیت تأهل و استرس شغلی مدیران ورزشی 

( و تحقیق 1384این نتیجه با نتایج تحقیق سوری و همکارانش ) (.r =211/0و  P <05/0)شهر کرمان ارتباط معناداری وجود داشت 

(، ناهمسو بوده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین سطح 1392( همسو و با نتایج تحقیق سعید و همکارانش )1389بیگدلی )

این نتایج بیانگر آن بود که گرچه اختالف معنی  (.r  =-106/0و  P >05/0)تحصیالت و استرس شغلی ارتباط معنادا ری وجود ندارد 

داری بین سطوح مختلف تحصیلی با میزان استرس دیده نشد اما دارندگان مدرک فوق لیسانس به نسبت سایرین، سطح پایین تری از 

ی داشت و با تحقیق (، همسوی1384( و تحقیق سوری و همکارانش )1393استرس را داشتند. این نتیجه با تحقیق سعید و همکارانش )

(، ناهمسو بود. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که بین وضعیت استخدام و 1389( و طباطبایی )1391امیرکبیری و همکارش )

نتایج بیانگر آن بود که درصد بیشتری از  (.r  =-046/0و  P >05/0)استرس شغلی مدیران ورزشی رابطه معناداری وجود نداشت 

به نسبت کارکنان پیمانی دارای استرس پایین تری بودند. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین سابقه کارکنان رسمی، 

. افزون بر این مطرح شد که درصد بیشتری از مدیران ورزشی شهر (r =272/0و  P >05/0) قهرمانی و استرس مدیران وجود دارد 

هی و استانی بودند که از این مجموعه درصد باالتری دارای استرس پایین تر از میانگین کرمان دارای سابقه قهرمانی در سطوح آموزشگا

بودند. از نتایج بدست آمده می توان استنباط کرد که سابقه قهرمانی ارتباط معناداری با میزان استرس شغلی دارد که تحقیقات همسو 

ی تواند در اختیار سایر محققین قرار بگیرد. و نهایتاً در ارتباط با سابقه و ناهمسو در این رابطه یافت نشد و این نتایج جدید بوده و م

به این  .(=272/0rو  P >05/0)مدیریت نتایج حاکی از آن بود که ارتباط معناداری بین این متغیر و استرس شغلی مدیران وجود دارد 

(، 1393( و سعید)1389ن نتیجه با نتیجه تحقیق طباطبایی)معنا که با افزایش سابقه مدیریت میزان استرس مدیران کاهش می یابد. ای

 همسو بود.
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