در مديران مدارس با منبع كنترل دورني

مقايسه ي استرس شغلي
– بيروني
دكتر غالمرضا خوي نژاد1
دكتر عليرضا رجايي2
عبدالحميد شكيب3
فاطمه رحيمي4
چكيده
منبع كنترل به عنوان يكي از ويژگيهاي شخصيتي  ،بر بسياري
از جنبه هاي رفتاري مديران و كاركنان تأثيرگذار است .هدف
ميزان استرس شغلي در مديران
اين پژوهش مقايسهي
اصلي
مدارس با منبع كنترل دروني و بيروني بود .جامعه آماري
مورد مطالعه كل مديران مدارس در مقاطع مختلف شهرستان تربت
جام و نمونه شامل  120نفر ( 58مرد و  62زن) ،كه با روش
نمونهگيري اليهاي – تصادفي انتخاب شدند .پرسشنامههاي منبع
كنترل راتر و استرس شغلي (قاسمي )1377 ،ابزارهاي اين پژوهش
را شامل ميشدند  .براي تحليل دادهها از تحليل واريانس يك
طرفه  ،تحليل واريانس دو طرفه و آزمون تعقيبي توكي
استفاده گرديد .نتايج تحقيق نشان داد كه بين ميزان استرس
شغلي مديران با منبع كنترل دروني – بيروني تفاوت معناداري
همچنين بين ميزان استرس شغلي مديران زن و
وجود ندارد،
مرد تفاوت معناداري وجود ندارد و دو عامل جنسيت و منبع
كنترل در استرس شغلي مديران با يكديگر تعامل ندارند اما
ميزان استرس مديران با سوابق مختلف ،تفاوت معناداري وجود
داشت ،مديران با سابقه بيش از  10سال ،نسبت به مديران
باسابقه زير  5سال از استرس كمتري برخوردار بودند.
واژههاي كليدي
منبع كنترل (دروني – بيروني) ،استرس شغلي مديران .

1استاديار دانشگاه ازاد اسالمي مشهد
 2استاديار دانشگاه ازاد اسالمي تربت جام
3عضو هيأت علمي دانشگاه ازاد اسالمي تربت جام
4كارشناس ارشد روانشناسي

مقدمه
اعتقاد فرد به تواناييها و استعدادهاي دروني
منبع
در حل مسأله و يا اعتقاد به شانس و عوامل قدرتمند بيروني
و در نتيجه برخورداري منفعالنه با شرايط محيطي است
(نوويكي 2و استريكلند )1989 ،3منبع كنترل چگونگي جست و جوي
اطالعات در محيط و شيوهي پردازش اطالعات در رابطه با وقايع
و مسائل زندگي است( .لو )1982 ،4يكي از وجوه قابل مطالعه و
مهم شخصيت بررسي مكان كنترل در افراد است ،منبع كنترل
توانايي شناختي است كه بر پايهي آن فرد با انجام رفتار
مشخص در موقعيتي معين پاداشها را به دست ميآورد و يا ممكن
است به دليل نقص شناخت قادر به اعمال چنين كنترلي بر
رويدادها را نداشته باشد( .لونسون .)1981 ،5بعضي از مردم
معتقدند كه تقويتها وابسته به رفتار خود آنهاست ،در حالي
كه برخي ديگر تصور ميكنند كه تقويتها به وسيلهي عوامل
بيروني كنترل ميشوند  .افراد با مكان كنترل دروني در
تحت نفوذ ديگران
تكاليف خود عملكرد بهتري دارند ،كمتر
قرار ميگيرند و براي مهارتها و پيشرفتهاي خود ارزش واالتري
قائلاند و براي قبول مسئوليت اعمال خود آمادگي بيشتري
برخوردارند( .كريمي،
و از بهداشت رواني بهتري
دارند،
)1384
در دهه اخير استرس  6به عنوان يكي از مباحث اصلي رفتار
سازماني مطرح ميگردد .علل بيماريهاي رواني و كسالتهاي
ناشي از خستگي شايع بين كاركنان سازمانها را ميتوان در
شيوه هاي رفتاري ،برخوردها و شخصيت مديران جست و جو كرد.
استرس در محيط كار يكي از مسائل در حال رشد است ،امروزه
سازمانها ،هر روز پيچيدهتر ميشوند و سازگاري با محيط كار
مشكلتر ميگردد (مايني 7و بنانو .)2001 ،8فشار عصبي در محيط
كار واداري ميتواند يك اثر منفي و بسيار گستردهاي بر سالمت
شخص و عملكرد روزانهاش داشته باشد و روي همه ابعاد وجودي
شخص تأثير ميگذارد( .هارسن 9وباس )2002 ،10فشار رواني كار
داراي حد و مرز نميباشد و براي زن و مرد ،مديران اجرايي،
منشيها و غيره تأثير گذار است % 45 .كارگران و  % 70مديران
فشار رواني كار ،يك مشكل بزرگ و
كه
بر اين باورند
فزايندهاي در فضاي كاري محسوب ميشود .فشار كار محو شدني
كنترل1

1
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nowicki
3
Strickland
4
Lou
5
Levenson
6
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7
Mayne
8
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9
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10
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نيست و نميشود آن را انكار كرد ،اما قابل كنترل است.
(بلويسي 1و كوك ،2هانساكر)2003 ،3
سليه  )1956( 4استرس را به عنوان يك واكنش به محرك ،با سه
مرحله بارز مشخص كرد:مرحله اول هشدار ،مرحله دوم مقاومت،
از
مرحله سوم تخليه ،مرحله تخليه منجر به دامنهاي
پيامدهاي منفي ميگردد كه به احتمال قوي فرد به بيماريهاي
قلبي ،كليوي و سرطان مبتال ميشود (نقل از هاسالم .)2004 ،5به
طور كلي مطالعات در مورد استرس شغلي نشان ميدهد كه سرعت
زياد تقسيم كار در انجام امور و تغييرات زياد در كار ،سه
عامل مهم در استرسهاي شغلي جديد است (كين من.)1998 ،6
چندين پژوهش نشان داده است افرادي كه از احساس كنترل فردي
قوي برخوردارند ،به هنگان استرس  ،كمتر فرسوده ميشوند
(اليوت 7و استاين ،1986 ،8نقل از سارافينو ،ترجمه ميرزايي
و همكاران.)1384 ،
يكي از حساسترين اجزاء تشكيل دهنده استرس شغلي منبع كنترل
است ،با تعيين منبع كنترل مديران و كارمندان ميتوان
انگيزه و رضايت آنها را بهبود بخشيد و به باال بردن سطح
بهداشت رواني آنان كمك كرد .مثالً كساني را كه منبع كنترل
دارند ،در تصميم گيريها دخالت دهند ،اما كارهاي
دروني
سازمان يافتهتر و يا دستورالعملهاي روشنتر را در اختيار
كساني گذاشت كه منبع كنترل بيروني دارند( .گنجي)1380 ،
از مشهورترين تحقيقات در اين زمينه پژوهشهاي جكسون،1983( 9
به نقل از برومند  ،1383برنشتاين 10و همكاران،1994 ،
استراسر ،11كيتز 12و كيم ،2002 ،13سليگمن 14و شولمن،1976 ، 15
و صفاري مقدم )1382 ،ميباشد ،كه با الهام از نظريه راتر16
شغلي را بررسي
( ) 1966رابطه نوع منبع كنترل با استرس
كردند ،نتايج نشان داد كه اگر كاركنان و مديران بر محيط
كارشان كنترل داشته باشند ،فشار شغلي ناشي از كار كاهش
مييابد ،همچنين كاركناني كه كنترل داخلي دارند از شغلشان
1
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راضيترند ،به زيردستان توجه بيشتري ميكنند ،تمايل به
تخريب ندارند ،احتمال بيشتري وجود دارد كه در پستهاي
مديريتي باشند و از مدل مديريت مشاركتي بيشتر احساس
تحقيقات
رضايت ميكنند (نقل از برومند .)1383 ،همچنين
سليگمن و پيرتسون )1988( 1نشان داد كه گرايش افراد به يكي
از دو منبع كنترل (دروني – بيروني) با افسردگي و سالمت فرد
و عملكرد شغلي او رابطه دارد ،افراد با منبع كنترل دروني
از خود نشان
بيشتري در مقابل فشارهاي شغلي
مقاومت
ميدهند ،برعكس افراد با منبع كنترل بيروني در مواجهه با
فشارهاي شغي چندان مقاوم نيستند (نقل از پيك زاده.)1381 ،
تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه
با اين حال بعضي از
(براي مثال دودانگه  ،1376 ،آقاجاني ،1381 ،آدامز)1999 ،
بيانگر اين مطلب بودند كه كه بين منبع كنترل با پيشرفت
تحصيلي و اضطراب و سالمت روان و استرس معلمان رابطه
معناداري وجود ندارد.
نتايج پژوهش صفاري مقدم ( )1382نشان داد بين ميزان استرس
در مديران با سابقه مديريتي مختلف تفاوت معنادار وجود
دارد ،ميزان استرس در مديران با سابقه باال كمتر از سابقه
پايين است ،همچنين مديران با سابقه مديريتي باال از شغل
خود خشنودترند و استرس كمتري را تجربه ميكنند .نتايج
پژوهش مك كروميك  ،1997( 2نقل از فروغي مقدم )1383 ،نشان
استرس كمتري نسبت به
داد معلمان مرد با  11سال خدمت
معلمان مرد با  15سال خدمت دارند اما نتايج پژوهش هاي
هورمن  ،1992( 3نقل از كشاورز )1380 ،و نژاد )1375( ،تفاوتي
بين ميزان استرس غلي در مديران با سابقه كم و سابقه زياد
نشان نداد.
4
نوويكي و استريكلند ( ،)1989استراسبرگ (،)1973
پژوهشهاي
8
7
6
فيندلي 5و كوپر ( ،)1983سيلورمن و شراگر ( )1970نشان
دروني كمتر دچار مسائل
با منبع كنترل
دادند كه افراد
هيجاني ميشوند و نسبت به گروه مقابل به صورت فعالتري با
به اقدامات
مشكالت برخورد ميكنند و گرايش بيشتري
پيشيگيرانه براي حفظ و بهبودي سالمت خود دارند  .هم چنين
پژوهشها حاكي از آن است كه افراد با منبع كنترل دروني از
قدرت و ريسك باالتري برخوردارند .در مقابل استرسهاي محيطي
تحمل بيشتري نشان ميدهند (راتوس ،)1378 ،نتايج پژوهش كرمي
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مقدم ( ،)1377زارعي ( )1379صفاري مقدم ( )1382در زمينه
شغلي مديران زن و مرد نشان داد كه تفاوت
ميزان استرس
در ميزان استرس شغلي مديران زن و مرد وجود
معناداري
ندارد .دونل و هال ( ،1980نقل از برومند  )1383 ،در
مطالعهاي كه روي  200مدير انجام دادند ،مالحظه كردند كه
مديران زن و مرد در عملكرد شغلي با هم تفاوت ندارند.
مارسن ( ،1976نقل از برومند ،)1383 ،نشان داد كه زنان در
منفي را تجربه
محيط كار بيشتر از مردان فشار عصبي
مي كنند ،اما مردان آمادگي بيشتري براي ابتدا به بيماريهاي
و
با توجه به اين كه فشار عصبي
جدي دارند،
جسماني
منابع انساني
رواني بر مديران مدارس ،ميتواند بر توان
زيان هاي فراواني وارد سازد ،اگر فشار عصبي و مكان و رواني
بر مديران مدارس  ،ميتواند بر توان منابع انساني زيانهاي
فراواني وارد سازد ،اگر فشار عصبي و مكان كنترل مديران در
سازمان شناسايي شود ميتواند در بهبود كار و عملكرد مديران
و اعضا سازمان مؤثر باشد .لذا پژوهش حاضر بر آن است تا
دريابد آيا بين نوع منبع كنترل (دروني – بيروني) با استرس
شغلي در مديران رابطهاي وجود دارد؟ در اين راستا فرضيههاي
زير بررسي شدند:
-1بين ميزان استرس شغلي مديران با منبع كنترل دروني و
بيروني تفاوت وجود دارد
 -2بين ميزان استرس شغلي مديران زن و مرد تفاوت معناداري
وجود دارد.
 -3بين ميزان استرس شغلي مديران ،دو عامل جنسيت و منبع
كنترل با يكديگر تعامل دارند.
 -4بين ميزان اسرت شغلي مديران با سابقه مديريتي مختلف ،
تفاوت وجود دارد.
روش
مدارس
كليه مديران زن و مرد،
اين پژوهش
جامعه آماري
شهر
ابتدايي ،راهنمايي  ،متوسطه و مراكز پيش دانشگاهي
تربي جام ( ،)N= 160نمونه پژوهش ( ،)n= 120با نمونهگيري
اليهاي – تصادفي انتخاب شدند.
پرسشنامه منبع كنترل راتر ) (LEو پرسشنامه استرس شغلي
مديران ابزارهاي اين پژوهش را تشكيل ميدادند.
پرسشنامه منبع كنترل راتر مشتمل بر  29ماده ميباشد كه هر
به صورت (الف ،ب) ميباشد كه اگر
ماده داراي دو جمله
آزمودني در قسمت الف در مادههاي (-26-22-15-13-12-11-5-4-3
 ) 28پاسخ داده شده باشد براي هر عالمت يك نمره چنانچه در
مادههاي ( )29-25-23-21-20-18-17-16-9-6-2در قسمت (ب) عالمت

زده باشد ،براي هر مورد يك نمره تعلق ميگيرد .پايايي 1اين
آزمون كه با روشهاي تصنيف و كودرريچاردسون محاسبه شده در
حدود  0/70گزارش شده است( .آناستازي )1371 ،در اين تحقيق
كه به روش الفاي كرونباخ محاسبه
نيز پايايي پرسش نامه
گرديد  0/61به دست آمد .پرسشنامه استرس شغلي مديران مشتمل
بر  32ماده است كه توسط قاسمي ( )1377ساخته شد و از طريق
عالمت گذاري روي مقياس  5درجهاي ليكرت از صفر تا چهار،
نمرهگذاري شده است و داراي  3مقياس (استرس زياد ،متوسط و
كم) ميباشد.
در اين تحقيق نيز پايايي پرسشنامه استرس شغلي مديران از
با فاصله  10روز
 20نفري
روش بازآزمايي ،2در يك گروه
ارزيابي شد كه ضريب همبستگي آن  0/80به دست آمد .همچنين
ميزان پايايي اين پرسشنامه با روش آلفاي كرونباخ 0/95
بود.
طرح پژوهش حاضر علي – مقايسهاي ميباشد ،براي تجزيه و
و تحليل
آماري توصيفي
تحليل دادهها ،عالوه بر روشهاي
واريانس يك طرفه و تحليل واريانس دو طرفه و آزمون تعقيبي
 HSDتوكي استفاده شده است.
يافتهها
يافته هاي توصيفي اين پژوهش شامل شاخصهاي آماري از قبيل
فراواني ،درصد  ،ميانگين ،نمرات استاندارد ،و خطاي
استاندارد ميانگين ميباشد كه كليهي متغيرهاي مورد مطالعه
در اين پژوهش در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  :1فراواني ،درصد ،ميانگين ،انحراف استاندارد و
در
استاندارد ميانگين آزمون استرس شغلي مديران
خطاي
متغيرهاي مختلف
متغيرها

A
منبع
كنترل
B
جنسيت
C
ميزان
تحصيالت
D
سابته

تعداد

درصد

ميانگين

انحراف
استاندارد

 1دروني
 2بيروني

89
31

74/2
25/8

60/57
64/47

25/6
22/03

خطاي
استاندارد
ميانگين
2/72
3/95

 1زن
 2مرد
 1ديپلم
 2فوق ديپلم
و
ليسانس
3
باالتر
 1زير  5سال
 2بين  5-10سال

62
58
15
24
71

51/7
48/3
12/5
28/3
59/2

3/48
61/56
67/4
53/39
66/77

27/19
26/33
26/61
25/49
26/08

3/45
3/45
6/87
4/37
3/09

33
43

27/5
35/8

72/33
62/22

26/51
25/31

4/61
3/86

Reliability
Test – retest

1
2

مديريت
E
مقطع
محل
كار

 3باالي  10سال
 1ابتدايي
2راهنمايي
3متوسطه و مراكز
پيش دانشگاهي

44
48
39
33

36/7
40
32/5
27/5

120

كل

53/01
58/09
52/85
76/62

23/12
27/07
25/66
22/41

3/48
3/9
4/11
3/9

62/52

25/32

2/31

يافتههاي مربوط به آزمون فرضيهها
فرضيه يك :بين ميزان استرس شغلي مديران با منبع كنترل
دروني و بيروني تفاوت معنادار وجود دارد.
فرضيه دو :بين ميزان استرس شغلي مديران زن و مرد تفاوت
معنادار وجود دارد.
دو عامل منبع
شغلي مديران،
فرضيه سه :در ميزان استرس
كنترل و جنسيت با يكديگر تعامل دارند.
جدول  :2نتايج تحليل واريانس دو طرفه مربوط به
ميانگينهاي استرس شغلي مديران و منبع كنترل
منبع تغيير

Ss

Df

Ms

F

منبع كنترل )(A
جنسيت )(b
كنترل
منبع
جنسيت )(AB
خطا
كل

17/899
635/965
647/965
647/574
60574/371

1
1
1
116
119

107/899
635/965
647/574

0/028
0/988
1/006

و

مقايسه

سطح
معناداري
0/868
0/323
0/318

با توجه به دادههاي جدول  2با مقدار  Fبه دست آمده ()0/028
نتيجه مي گيريم كه بين ميزان استرس شغلي مديران با منبع
در سطح  P≥0/05تفاوت معناداري
دروني و بيروني
كنترل
وجود ندارد.
همچنين با مقدار  Fبه دست آمده ( )0/988نتيجه ميگيريم كه
بين ميزان استرس شغلي مديران زن و مرد در سطح P≥0/05
دادههاي اين
اين
تفاوت معناداري وجود ندارد .عالوه بر
كنترل و جنسيت
بين منبع
جدول نشان ميدهد كه تعامل
( )F=1/006در ميزان استرس تأثير معناداري در سطح P≥0/05
ندارد.
فرضيه  :4بين ميزان استرس
مختلف  ،تفاوت وجود دارد.

شغلي مديران با

سابقه مديريتي

جدول  :3نتايج تحليل واريانس يك طرفه مربوط به مقايسه
ميانگين استرس شغلي مديران در سه گروه (سابقه مديريت زير
 5سال ،بين  5تا  10سال و پيش از  10سال)
منبع
تغيير
بين
گروهها

Ss

Df

Ms

F

7159/02

2
17

3579/51

7/26

سطح
معناداري
0/001

درون
گروهها
كل
دادهها

57673/29
64832/31

119

492/93

مربوط به مقايسه
يك طرفه
نتايج تحليل واريانس
بين ميزان
سه گروه ،نشان ميدهد كه تفاوت
ميانگينهاي
استرس شغلي مديران در سه گروه با سابقه كمتر از  5سال،
بين  5تا  10سال با يكديگر از نظر آماري معنادار است.
جدول  :4آزمون توكي مربوط به مقايسه دو به دوي ميانگينهاي
استرس شغلي مديران گروهها
A
كمتر از
 5سال
B
 5تا 10
سال
C
از
بيش
 10سال

 5تا 10
سال
از
بيش
 10سال
كمتر از
 5سال
از
بيش
 10سال
كمتر از
 5سال
از
بيش
 10سال

تفاوت
ميانگين
10/11
19/32

خطاي
استاندارد
6/21
5/88

سطح
معناداري
0/127
0/001

-10/11
9/21

6/21
5/27

0/127
0/163

-19/32
-9/21

5/88
5/27

0/001
0/163

نتايج جدول  4آزمون توكلي مربوط به مقايسهي دو به دوي
ميانگين هاي سه گروه نشان داد كه تفاوت ميزان شغلي مديران
بين دو گروه ،با سابقه كمتر  5سال و بيش از  10سال از نظر
آماري معنادار است.
بحث و تفسير
با توجه به يافتههاي آماري به دست آمده در اين پژوهش ،بين
نوع ممنبع كنترل با استرس شغلي در مديران رابطهي معناداري
آدامز1
با نتايج تحقيقات
اين نتيجه
به دست نيامد.
ولي
( ،)1999آقاجاني ( ،)1381دودانگه ( )1376همخوان است.
جكسون  ،1983( ،نقل از بروند،)1383 ،
با نتايج تحقيقات
سليگمن و شولمن
استراسر ( ،)2002دوگالس همكاران (،)1994
چند تبيين
( )1986و صفاري مقدم ( )1382ناهمخوان است.
اين يافتهها مطرح ميشود  .نتايج اكثر
احتمالي براي
كه از نظريه راتر
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
( )1966الهام گرفته است به رابطه بين نوع منبع كنترل با
Adams

1

استرس اشاره كرده است .ولي در اين تحقيق چنين رابطهاي به
ذيل ميتوان اين طور
دست نيامد .با توجه به تحقيقات
پيش بيني كرد راتر تأكيد كرده است كه كنترل دروني افراد
با باال رفتن سن افزايش مييابد  .او معتقد بود بيشتر
رفتارها آموختني است ،و عوامل ژنيتيكي اهميت كمي دارد،
يعني بيشتر تربيت است كه ما را هدايت ميكند نه طبيعت و
شخصيت همواره در حال تغيير است( .كريمي)1383 ،
و
نتايج تحقيقات نشان ميدهند كه محل كنترل خواه دروني
خواه بيروني باشد .حداقل بخشي از آن تابع تجارب زندگي هر
فرد است .افرادي كه در محيطهاي غير قابل پيشبيني و غير
قابل كنترل و بينظم بزرگ شدهاند يا كساني كه تحت شرايطي
زندگي كردهاند كه در ان هيچ موقعيتي به دست نياوردهاند ،
داشته باشد
نبايد انتظار داشته باشيم كه منبع دروني
نقل از كريمي )1384 ،چنين
(راس ،)1375 ،ميلگرام،1971( 1
در طول رشد خود  ،جهتگيري پيدا
عنوان ميكند  ،كودكان
داراي جهتگيري دروني هستند.
ميكنند ،و اكثر دانشجويان
راتر ( ) 1966معتقد است كه كنترل دروني از اواخر نوجواني
تا ميانسالي افزايش مييابد و تا سنين پيري در همان سطح
باقي ميماند.
نت ايج تحقيق نشان داد كه بين ميزان استرس شغلي مديران با
سابقه مديريتي مختلف ،تفاوت معنادار وجود دارد و ميزان
استرس در مديران با سابقه زير ( 5سال) بيشتر از مديران
 10سال) است .اين نتيجه با نتايج
با سابقه (بيش از
تحقيقات مك كروميك  ، 1997( 15نقل از فروغي مقدم،)1383 ،
صفاري مقدم ( )1382همخوان است ،اما با نتايج پژوهش (هورمن،
 ،1992نقل از كشاورز )1380 ،و نژاد ( )1375ناهمخوان است.
متخصصان معتقدند كه در محيط كار ،كسي كه كنترل دروني
دارد ،به رفتار خود بيشتر مسلط است  ،از نظر اجتماعي و
سياسي بيشتر فعاليت دارد ،برعكس كسي كه منبع كنترل بيروني
دارد ،ترجيح ميدهد زير نظر مديران مقرراتي و مقتدر كار
كند .كساني كه ممنبع كنترل دروني دارند معموالً جسورند ودر
مقابل استرس تحمل بيشتري نشان ميدهند( .گنجي)1380 ،
همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد بين ميزان استرس شغلي
مديران زن و مرد تفاوت معنادار وجود ندارد و در ميزان
استرس شغلي مديران ،دو عامل جنسيت و منبع كنترل با يكديگر
تعامل ندارند .اين نتيجه با نتايج تحقيقات (دوئل وهال،
 ،1980نقل از برومند ،)1383 ،كرمي مقدم ،)1377( ،زارعي
( ،)1379صفاري مقدم ( )1382همخوان است ولي با نتايج مارنس2
( 1976نقل از برومند )1383 ،همخوان نيست.

Milgram
Marens

1
2

به اين نكته بايد توجه داشت كه به خاطر محدوديت ميدان
تحقيق و حجم نمونه مديران نميتوان يافتههاي اين پژوهش را
به گروههيا ديگر تعميم داد .در نهايت ،با توجه به اين كه
بر سالمت جسماني و رواني وعملكرد مديران و
فشار عصبي
آفات
كاركنان تأثير گذاشته و به عنوان يكي از مهمترين
سازمانها شناخته شده است ،لذا جهت تأمين سالمت رواني و
بايستي
مقابله با استرس هاي شغلي مديران سازمانها
برنامهريزيهاي الزم را به عمل آورند.

