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باورهاي آموزشي مديريت استرس، بر استرس شغلي و  ةتأثير دور
  معلمان كارامدي

 * مرتضي طاهري
  ** زادگانيوسف محب

  *** اله زمانپورعنايت

  
  چكيده

بر استرس شغلي و باورهاي  »آموزشي مديريت استرس ةدور«بررسي تأثير  ،پژوهش حاضر
است آزمون آزمون و  پساجراي پيش آزمايشي باشبه ،روش پژوهش. معلمان است كارامدي
  تشكيل   تهران 6 ةانتفاعي منطقآماري اين پژوهش را معلمان زن مدارس ابتدايي غير ةو جامع

پسرانه و سه  ةشش مدرسه شامل سه مدرس ،گيري در دسترسبه روش نمونه. دهندمي
كه باالترين  نفر از معلمان 4٠ ،آزمونپس از اجراي پيش  دخترانه انتخاب شد و ةمدرس

هاي آزمايش و گواه تقسيم به صورت تصادفي در قالب گروه ،بودند كردهاسترس را گزارش 
هاي متنوع مديريت برنامه :آموزشي، شامل ةطي هشت جلس ،آموزشي ةمحتواي دور. شدند
ورزي و مديريت كالس به گروه آزمايش تئمستقيم، جرمستقيم و غير ةهاي مقابل، شيوهزمان

رياكو و كي(هاي استرس معلمان براي گردآوري اطالعات پرسشنامه. داده شدآموزش 
  در ) 2٠٠1موران و ولفولك هوي، تشانن(معلم  كارامديباورهاي  و) 1978 ساتكليف،

نتايج تحليل كواريانس چند متغيري  ها،يافته. شد ءآزمون اجراآزمون و پسپيش
)MANCOVA (آموزشي مديريت  ةبرخوردار از دور نشان داد كه ميزان استرس معلمان

همچنين باورهاي . ها كاهش پيدا كرده استاسترس نسبت به گروه گواه در برخي مؤلفه
راهبردهاي آموزشي و  كارامديمعلمان در مديريت كالس ارتقاء يافته بود اما در  كارامدي
  .شدنه ها مشاهدداري بين گروهآموزان تفاوت معنيدر درگير كردن دانش كارامدي

   
  معلم، مديريت استرس كارامدياسترس معلم،  :واژگان كليدي 
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  مقدمه
تحقيـق در همـين    4٠٠٠٠(هاي پژوهشـي  ترين حوزهاسترس يكي از فعال ،به طور كلي

 ،1كرلِيـل و وودز (انـد  هاي اخير بوده است و قرن اخير را عصر استرس ناميدهدر سال) دهه
طي سي سال گذشته در كشـورهاي   ،در  همين راستا.  )2٠٠7، 2، به نقل از آليسون2٠٠4
نگراني خود را از اسـترس شـديدي كـه معلمـان گـزارش       ،ناعدة زيادي از محقق ،مختلف

،  3؛ چـان 2٠٠1ريـاكو،  كـي (اند هايي انجام دادهاند، ابراز كرده و در اين مورد پژوهشدهكر
5؛ تـالبرت 2٠٠7آليسـون،   ؛2٠٠6 ،4، هاگز2٠٠2

تـدريس   ةترس در حرفـ اسـ ). 2٠٠7،  
هاي زمـاني متفـاوت همگـي    هاي مختلف و در دورهپايه در اي شايع است و معلمانپديده

- هـاي انجـام  طبق پـژوهش . اند كردهميزاني از استرس شغلي را از خفيف تا شديد گزارش 

شـود  زاي جهان محسوب مياسترس ةتدريس يكي از ده حرف ،شده در كشورهاي مختلف
سـت  زااي پـرتنش و بـه شـدت اسـترس    حرفـه  ،تدريس ،ن، اعتقاد دارندو يك سوم معلما

همچنين اين مطالعات سطوح بااليي از نارضايتي شـغلي و افسـردگي را   ). 2٠٠7آليسون، (
- كـي (توان گفت استرس بخشي از شغل معلمي است اند و ميدر بين معلمان گزارش داده

  ). 2٠٠1رياكو، 
آمـوزان داراي  هزيستي، سعادت و فعاليـت دانـش  قبال ب ليت درئومعلمان از حيث مس

آموزان و تـأمين نظـم   نشر دانش، تربيت دانش ةوظيف انآن. اي منحصر به فرد هستندحرفه
استرس معلمان با ساير مشـاغل   ةتجرب ،به همين دليل. در وقت مقتضي را بر عهده دارند

  ترس معلـم را  اسـ ). 2٠٠7تـالبرت،  (متفاوت است و نياز به تعريف خـاص خـود دارد   
منفي ناخوشايند مانند خشم، نااميـدي، نگرانـي، افسـردگي و     هيجاناتيتوان به عنوان مي

، 6ريـاكو و سـاتكليف  كـي ( هاي كـاري او تعريـف كـرد   بعضي از جنبه ةعصبيت در نتيج
1978.(  

معلم  ةتواند عواقب ناخوشايندي در تدريس به بار آورد؛ روحياسترس شديد مي
. توانايي او را در انتقال اشتياقي كه به تدريس دارد، كاهش دهد را تضعيف كند و
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اول اينكه اگر : تواند به دو طريق اساسي از كيفيت تدريس معلم بكاهداسترس مي
زا بيابد، ممكن است رضايت او از اشتغال تدريس را استرس ةمعلم مدتي طوالني حرف

 دوم استرس ةشود و در درجدر اين حرفه كاهش يابد و اين امر موجب دلسردي او 
آموزان در كالس درس بكاهد با دانششديد ممكن است از كيفيت تعامل معلم 

باري بر معلم، استرس اثرات زيان). 1384وحدتي،  ةترجم ؛2٠٠٠ كو، ريا كي(
خستگي، نگرش منفي نسبت به . آموزانش و محيط يادگيري به همراه دارد دانش
برخي  انعلمان در تدريس و ايجاد باورهاي منفي در آنم كارامديآموزان، افت  دانش

 كارامديتواند عملكرد و در ضمن سيستم مدرسه به تنهايي مي. از اين عوارض هستند
 نجايي آناه ب معلمان ضعيف را متأثر سازد و موجب افزايش غيبت از كار و ميزان جا

آموزان نيز آثار رساند، بلكه براي دانشاسترس فقط به معلمان آسيب نمي. شود
، از ا به سوي فرسودگي هيجاني، افت كارامدي آنانر نباري به همراه دارد و آنا زيان

 ،خود ةبه نوب ،اين نتايج. دهددست دادن اشتياق و سرانجام، ضعف آموزش سوق مي
  ). 2٠٠٠، 1وايلي(سازد كل مدرسه، ساير مدارس و در سطح باالتر جامعه را متأثر مي

برخي از  .اندان را مشخص كردهتعدادي از منابع استرس معلم ،فمطالعات مختل
آموزان فاقد انگيزه تدريس به دانش: ند ازاترين منابع استرس معلمان عبارتمهم

 ،)2٠٠7، 2كوكاينوس(آموزان بدرفتار كمبود وقت و كنترل دانش ،)2٠٠7آليسون، (
ه شدن، دشواري تعامل عدم پيشرفت شغلي و مسائل اداري، كمبود وقت براي آماد

3متقابل با والدين، عدم استقالل
چرني و آنتونيو، پولي(فقدان انگيزه  ،)2٠٠6هاگز، ( 

حمايت محدود از طرف دولت، آموزش ناكافي، فقدان آگاهي از  ،)2٠٠6، 4والچاكيز
موضوعات آموزشي جديد، تغييرات مداوم در برنامة درسي، مشكالت مربوط به 

، 5فورلين(آموزان، ناهماهنگي كالس ت انضباطي دانشساختار كالس، مشكال
2٠٠1(، كار و عدم درك مشكالت از سوي مدير اشتباه در ،سازماني بسته جو ) رجب

وضعيت اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي نامساعد، مسائل  ،به طور كلي). 1377پور، 
ان، شايستگي آموزمربوط به فضا و امكانات مدرسه، مسائل و مشكالت رفتاري دانش
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آموزان و فشار تحصيل در دانش ةاي معلمان، پايين بودن انگيزو صالحيت حرفه
 ، بشارتحبيبي(شوند ترين منابع استرس معلمان در ايران محسوب مي از مهم زماني،

عالئم جسمي و رواني استرس  ،در ضمن منابع موجود در اين زمينه. )1386و فدايي، 
سردرد، زخم معده، دردهاي مزمن، عصبانيت، احساس  :اندمعلمان را آشكار كرده

آليسون، (پايين و افسردگي برخي از عوارض استرس معلمان هستند  كارامدي
2٠٠7 .(  

  شده در ايران نيز اكثر معلمان تحت استرس شديدي هاي انجامبر اساس پژوهش
ن استرس است؛ از نظر ميزا نند و بخش وسيعي از اين استرس ناشي از حرفه آناهست

خطر خيلي  ةدر ناحي ندرصد آنا 2/3خطر باال و ةدرصد معلمان در ناحي 5/3٠شغلي، 
اين در حالي است كه استرس معلم با  ).1386حبيبي و همكاران، (باال قرار دارند 

، رضايت شغلي )2٠٠7آليسون، (جايي ه ب بروندادهاي كاري متفاوتي مانند قصد جا
تدريس  كارامدي، )2٠٠2چان، (رسودگي شغلي ف) 1978رياكو و ساتكليف، كي(
) 2٠٠2، 2كاماركيوالسينگام(در مديريت كالس  كارامديو ) 2٠٠٠ ،1برويرز و تاميك(

 .كندآموزان ايجاد ميعوارض زيادي براي معلمان و دانش ،و عدم كنترل آن داردرابطه 
و مطالعه كلي استرس شغلي  ةها در حوزتوجهي از پژوهشبخش قابل ،از سوي ديگر

تواند معلم مي كارامدياند كه باورهاي در مورد استرس معلم به شكل خاص اشاره كرده
 »1984 3گيبسون و دمبو«). 2٠٠6هاگز، (يك عامل ميانجي مؤثر بر استرس او باشد 

توانند كه مياعتقاد معلمان مبني بر اين«: اندگونه تعريف كردهمعلم را اين كارامديباورهاي 
. »كمك كنندآموزاني كه داراي مشكل هستند،  و دانشآموزان بدون انگيزه به دانش
هاي زيادي پيشرفت انسان و بهزيستي شخصي او را از راه ،تواندمي كارامديباورهاي 

در محيط . كندچگونگي احساس، تفكر، نگرش و رفتار انسان را تعيين  و افزايش دهد
 ةداشته شود و عالق سترس در سطح پاييني نگهتواند كمك كند تا اكار، اين اطمينان مي

 ،هاي خود شك دارندقابليت كساني كه در مورد. دروني شخص نسبت به شغلش باال برود
كه افرادي با ممكن است وظايف مشكل را يك تهديد شخصي تصور كنند؛ در حالي

  .)1993، 4بندورا(دهند باال با آغوش باز اين وظايف را انجام مي كارامديخود
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 ءدر مطالعة استرس معلم نقش مهمي ايفا به خصوصتواند مي كارامدياحساس 
ضرورتاً  ،توانند كار خود را به خوبي انجام دهندمعلماني كه مطمئن هستند مي. كند

دهند و در مواجهه با فشار تغييرات احساس آمادگي بهتري در انجام كار نشان مي
پايين بادوام، نسبت به آنچه  كارامدياورهاي معلماني با ب. شوندكمتر دچار استرس مي

واقعاً هستند، به سمت استرس، افسردگي و تصور محدود از دستيابي به موفقيت سوق 
كند معلمان با آرامش بيشتري باال كمك مي كارامديكنند؛ از سوي ديگر، خودپيدا مي

طبق  ،با اين حال). 2٠٠6هاگز، (شوند  هاي مشكل نزديكه وظايف و فعاليتب
اي الزم هاي حرفهابتدايي از مهارت ةشده در ايران بعضي از معلمان دورانجام پژوهش

امكانات آموزشي و كمك آموزشي كافي، مناسب نبودن  مبودكو يا  اندبرخوردار نبوده
كه نتوانند از  است آموزان موجب شدهشرايط فيزيكي كالس و تعداد زياد دانش

و همين عوامل ) 1384پژوه و فرزاد، دانش(فاده كنند هاي خود به خوبي استمهارت
 آنانايجاد استرس را در  ةشده و زمين آنان كارامديموجب پايين آمدن باورهاي 

 ةاز جمله كساني هستند كه به مطالع »2٠٠1 1بويجسيس و كان«. افزايش داده است
در معلمان هاي پريشاني و بسط نشانهپذيري تأثير باورهاي غيرمنطقي بر آسيب

معلماني كه در معرض چنين باورهاي اند، ايشان بر اين عقيده استوارند، پرداخته
تحمل كمي  ،خورندآموزان به كالس شكست ميوقتي در جلب رغبت دانش ،هستند

   .پذيرنددارند و در مقابل استرس بيشتر آسيب
يافتگي و زشتواند تأثير منفي بر سطح سااسترس معلم، عاملي محيطي است كه مي

كالس داشته باشد و وقتي معلم تـنش داشـته باشـد، فضـاي      آموزان دريادگيري دانش
ضـعيف   كارامديخصوص كه استرس معلم با ه كالس براي يادگيري مناسب نيست؛ ب

  و عواطـف منفـي   ) 2٠٠2چـان، (آمـوزان  وي در مديريت كالس و درگير كردن دانش
يكـي از راهبردهـاي پيشـگيري از مشـكالت      ،اساسبر اين  .ند استنآموزان همادانش

سطح معلمان و تالش بـراي   كودكان كه در چارچوب آموزش مطرح است، مداخله در
افـزايش ميـزان يـادگيري مشـاركتي و بهبـود محـيط        هو در نتيجـ  آنانكاهش استرس 

توانايي مقابله كـردن بـا    .)1384فر؛ هاديان و فرزاد، اصغرنژاد؛ ساالري( استيادگيري 
در  آنان ةسترس، مهارت مهمي است كه تمام معلمان به آن نياز دارند و الزم است هما

ر را به حـداقل برسـانند و   بگيرند كه استرس ناشي از كا اول، راهبردهايي را فرا ةمرحل
  ). 2٠٠1 رياكو،كي(بپردازند  شدهبعد به مهار استرس ايجاد در مرحلة
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 ،انــد كــهاي مختلــف نشــان دادههــنتــايج پــژوهش نوكنتــا گذشــتهســال  در ســي
ـ  جـا  بلكه بـر  ،فقط علت بيماري و غيبت نيستند ،هاي مربوط به كار استرس جـايي  ه ب

براي مقابلـه بـا   . هستند در سازمان نيز مؤثر آنان و عملكرد مديااهش كارك كاركنان و
هاي مديريت استرس به منظـور آمـوزش افـراد    چندين سال است كه روش ،اين مسئله

 شـده نگي پيشگيري، كاهش و همچنين مقابله و سازگاري با استرس تدوين چگو براي
آموزش و كاربرد اين فنون موجب پيشرفت  ،در مورد معلمان). 2٠٠1رياكو،كي( است

معلم  كارامديكنند، خودآموزان خوب عمل ميد و وقتي دانششوآموزان ميبهتر دانش
 ةفراينـد پيوسـت   ،ديريت اسـترس مـ . كنـد و احساس استرس كمتري مي يابدميافزايش 

زاي مفرط است كـه اثـرات مضـري    هاي تنشنظارت، تشخيص و پيشگيري از محرك
زا بيشتر تـابع محـيط و ادرك   هاي تنشاين محرك. بر بازدهي كاركنان و مديران دارند

رغم استرس بااليي كه معلمـان در   به). 2٠٠4،  1ريتانو و كالينر(فرد از محيط هستند 
 آناندهند و تحقيقات زيادي كه در مورد منابع و ميزان استرس شغلي ارش ميايران گز

 ؛انجام شده است، متأسفانه كمتر اقدامي عملي براي مقابله با آن صـورت گرفتـه اسـت   
آموزشي ضمن  ةتعيين تأثير اجراي يك برنام ،اصلي در پژوهش حاضر ةئلمس ،بنابراين

كـاهش اسـترس شـغلي معلمـان و در     خدمت مديريت استرس به منظور جلوگيري و 
آمـوزان در  در مديريت كالس و درگيركردن دانـش  آنان كارامدينتيجه بهبود باورهاي 

  .يادگيري است
  

  روش 
 2آزمون و با گروه گواهآزمون و پسطرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمايشي با پيش

به مديريت هاي مربوط متغير مستقل عبارت است از آموزش ،در اين پژوهش. است
. معلمان است كارامدياسترس شغلي و باورهاي  ةاسترس معلمان و متغيرهاي وابست

  .از نظر هدف نيز، يك پژوهش كاربردي است
  

  گيريجامعه، نمونه و روش نمونه
 هاي انمعلمان زن شاغل در دبست ةمورد مطالعه در پژوهش حاضر را كلي ةجامع

 86 - 87تحصيلي شش تهران در سال ةمنطق )و پسرانه اعم از دخترانه(غيرانتفاعي 

                                                                                                                 
1. Raitano & Kleiner 

2. On-equivalent pretest – posttest control group design  
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 ةدست آمده از سازمان آموزش و پرورش منطق اساس اطالعات به بر. دندهتشكيل مي
دخترانه در اين  ةمدرس 11پسرانه و  ةمدرس 1٠دبستان غيرانتفاعي شامل 21 ،شش

كادر  درصد 9٠ تمامي كادر آموزشي مدارس دخترانه و حدود. منطقه وجود دارد
به طور ميانگين در هر . دهندي مدارس ابتدايي پسرانه را معلمان زن تشكيل ميآموزش

  . نفر است 293نفر معلم شاغل هستند و كل جامعه  13مدرسه 
شش، شش  ةانتفاعي موجود در منطقدبستان غير 21از ميان  ،در پژوهش حاضر

در دسترس گيري با روش نمونه) سه دبستان پسرانه و سه دبستان دخترانه(دبستان 
پرسشنامه ميزان، منابع و عالئم استرس (آزمون انتخاب شده و پس از اجراي پيش

سرمد، بازرگان و حجازي، (اساس جدول كوهن  و تعيين حجم نمونه بر) معلمان
باالتر از صدك (نفر از معلماني كه بيشترين استرس را گزارش كرده بودند  4٠ )1385

همچنين . و گروه آزمايش و گواه تقسيم شدندبه صورت تصادفي و برابر به د) 4٠
داري    تدريس نيز تفاوت معني ةو سابق نشان داد كه از نظر متغيرهاي سن  tنتايج آزمون

  .بين گروه آزمايش و گواه وجود ندارد
  

  ابزار پژوهش
براي سنجش  :1رياكو وساتكليفمقياس ميزان، منابع و عالئم استرس معلمان كي) الف

- سؤالي ميزان، منابع و عالئم استرس معلمان كي 66معلمان از مقياس  ميزان استرس

مقياس يك سؤال كلي  ،بخش اول. استفاده شده است) 1978(رياكو و ساتكليف 
معلمان در طي يك سال گذشته  از سويشده ميزان استرس تجربه ةبار خودسنجي در

سال گذشته را بر  شده طيتجربه سؤال دارد كه منابع استرس 5٠، بخش دوم. است
شناختي و  عالئم روان ،بخش سوم. سنجد مي »ليكرت«اي  درجه 5اساس مقياس 

اي  درجه 5شده را در طي سال گذشته بر اساس مقياس تجربه) مورد 15(جسماني 
 ٠43يك نمونه  در) 1386(حبيبي، بشارت و فدايي  از سوياين مقياس . سنجد مي

 »آلفاي كرونباخ«ضريب . ربي هنجاريابي شده استنفري از معلمان استان آذربايجان غ
هاي وضعيت اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي نامساعد براي هر يك از خرده مقياس

معلمان، مسائل مربوط به فضا و امكانات مدرسه، مسائل و مشكالت رفتاري 
تحصيل در  ةاي معلمان، پايين بودن انگيزآموزان، شايستگي و صالحيت حرفه دانش

و  77/٠، 7٠/٠، 78/٠، 77/٠، 81/٠، 86/٠آموزان و فشار زماني به ترتيب نشدا

                                                                                                                 
1. Teacher Stress Scale: Prevalence, Sources Symptoms (TSS) 
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 93/٠و  92/٠، 95/٠ها به ترتيب براي زنان و مردان و كل نمونه بر اساس همه سؤال
همچنين پايايي . همساني دروني خوب مقياس است ةگزارش شده است كه نشان

ضريب . حد قابل قبول بوده است در ءاجرا ربين دو با 1»ماييآزباز«آزمون به روش 
آزمون و كل هاي پيشقابليت اعتماد اين پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس داده

هاي مقياس ه و به ترتيب براي هر يك از خردهمحاسب »آلفاي كرونباخ«نمونه با روش 
و براي كل  79/٠، 75/٠، 79/٠، 78/٠، 8٠/٠، 84/٠ :ند ازاعبارت اين ضرايب

. محاسبه شد 9٠/٠ها كل مقياس، ضريب آلفاي برابر با سوال اساس همةنمونه بر 
زمان با اجراي مقياس براي محاسبه روايي همگرا، هم) 1386(حبيبي و همكاران 

نتايج ماتريس همبستگي بيانگر آن . كردند ءرا هم اجرا 2استرس، مقياس سالمت رواني
و با خرده مقياس ) r= 13/٠(س با منابع استر 3شناختيبود كه بين درماندگي روان

و با فشار زماني ) r= 17/٠( ساعد معلمانوضعيت اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي نام
)13/٠ =r (براي بررسي روايي واگراي  آنان. دار و مثبت بوده استهمبستگي معني

شناختي، روان مقياس بهزيستي استرس معلمان از اجراي همزمان خردهمقياس منابع 
 »روايي مالكي« ،اين نتايج .فهرست توصيف شغل استفاده كردند واني وسالمت ر

  .اندهمزمان مقياس استرس معلمان را تأييد كرده
معلمان از  كارامديبراي سنجش باورهاي : 4معلم كارامديباورهاي  مقياس) ب

استفاده شده  »)2٠٠1(تشانن موران و ولفولك هوي « از سويشده مقياس ساخته
بوده و متشكل از ) گويه12(و كوتاه ) گويه24(ياس داراي دو فرم بلند اين مق. است

 9تا ) خيلي كم( 1اي از درجه 9مقياس است و بر مبناي مقياس ليكرت  سه خرده
. تنظيم شده است و در پژوهش حاضر از فرم بلند آن استفاده شده است) خيلي زياد(

در مديريت كالس  كارامدي راهبردهاي آموزشي، كارامديمقياس  كه شامل سه خرده
براي كل مقياس ) 1387(بخشايي . آموزان استدر درگير كردن دانش كارامديو 

را  86/٠و  87/٠، 85/٠ها به ترتيب ضرايب و براي مؤلفه 94/٠ضريب آلفاي 
بر روي  ،ضريب قابليت اعتماد اين پرسشنامه در پژوهش حاضر. گزارش داده است

و به ترتيب كل شد مونه با روش آلفاي كرونباخ محاسبه آزمون و كل نهاي پيشداده

                                                                                                                 
1. Test - retest  

2. Mental Health Inventory 
3. Psychological Distress 
4. Sense of Teacher Efficacy Scale (STES) 
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در مديريت كالس  كارامدي، 89/٠در راهبردهاي آموزشي  كارامدي، 92/٠مقياس
همساني دروني  ةبود كه نشان 8٠/٠ آموزاندر درگيركردن دانش كارامديو  9٠/٠

اس سازندگان مقياس در پژوهشي از طريق اجراي همزمان مقي .خوب مقياس است
معلم هوي و ولفولك هوي  كارامديو مقياس  »1مقياس رند«معلم،  كارامديباورهاي 

روايي همگراي آن اقتباس شده است ) 1984(از مقياس گيبسون و دمبو  ،كه) 1993(
براي مقياس (همبستگي مثبت  ةدهندنتايج ماتريس همبستگي نشان. را بررسي كردند

بين اين مقياس با ساير ) r=64/٠دمبو گيبسون و  ةو با پرسشنام r=53/٠رند 
 كارامديشده بود و اين نتايج روايي همگراي مقياس باورهاي  ءهاي اجرا مقياس

  ). 2٠٠1موران و ولفولك هوي،  -تشانن(كند معلمان را تأييد مي
  

  ءروش اجرا
  :آموزشي اقداماتي به شرح زير انجام شد ةآوري اطالعات و اجراي دوربراي جمع

معلم به عنوان پيش  كارامدياسترس معلم و باورهاي  هاينامهپرسشجراي پس از ا 
تر بيان شد انتخاب و با مراجعه به آزمون، دو گروه آزمايش و گواه به ترتيبي كه پيش

اي از محتواي دانشگاه و خالصه ةناممعرفي ةمدارس، ضمن تشريح طرح، هدف آن، ارائ
همچنين در مدارس گروه آزمايش . لب شددوره، نظر مديران مدارس براي همكاري ج

هدف  ،شوراي معلمان ةطبق هماهنگي به عمل آمده با مدير يكي از مدارس ضمن جلس
  .دشتأمين  ةبراي شركت در دور آنانبراي معلمان تشريح و توافق طرح 

شـده در  هـا و محتـواي تعيـين   ايش طي هشت جلسه مبتني بر سر فصـل گروه آزم
هـاي  سـاعت بـا اسـتفاده از روش    3٠/1جلسـه بـه مـدت    مدت زمـان دو مـاه و هـر    

آمـوزش   »پاورپوينـت «سخنراني، بحث آزاد، كارگروهي، ايفاي نقـش و بـا اسـتفاده از    
از اسـترس  ) 1978(رياكو و سـاتكليف  محتواي دوره بر مبناي مدل كي. دريافت كردند

يـاكو  ري كه به منظـور مهـار اسـترس شـغلي معلمـان توسـط كـي       يهامعلمان و برنامه
، )2٠٠1(بـوي  ، جيسس و كان)2٠٠1(رياكور ، كي)1384وحدتي،  ة؛ ترجم2٠٠٠(

 نـژاد  شده در مورد استرس معلمان در ايران، اصـغر و تحقيقات انجام) 2٠٠7( 2كابالرو
 12ايـن دوره در  . تنظـيم شـد  ) 1386(، حبيبـي و همكـاران   )1384(فريد و همكاران 

                                                                                                                 
١. Rand  
2. Caballero 
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هفتـه توزيـع شـده و      8طـي   آموزشي  ةلسج 8در قالب  ،شد كه ساعت تدارك ديده
  :استهاي متنوع زير مركب از برنامه

  اي با همكاران،هاي حرفهيم تجربهتقسآشنايي با مفهوم استرس معلم و : اول ةجلس
 ةشنايي با منابع استرس حرفآ تشخيص عوامل خاص استرس معلمان و: دوم ةجلس
  معلمي،

  هاي سازماني،و مهارت مديريت زمانآموزش راهبردهاي : سوم ةجلس
  برقراري ارتباط بهتر،ورزي براي تئهاي جرآشنايي با مهارت: چهارم ةجلس
  ستقيم براي مقابله با استرس شغلي،آموزش عملكردهاي م: پنجم ةجلس
و كاهش ) هيجان مدار(مستقيم غير ةآشنايي با راهبردهاي مقابل: ششم ةجلس

  استرس، ةتجرب
  اي مديريت كالس و برقراري انضباط،هتآشنايي با مهار: هفتم ةجلس
رساندن حداقل توانند براي به آشنايي با راهكارهايي كه مدارس مي: هشتم ةجلس

  .استرس معلمان انجام دهند و مرور مطالب
كنندگان قرار گرفت و به محتواي دوره در اختيار شركت ةخالص ةهمچنين جزو

  .آزمون به عمل آمدآموزش پسمنظور ارزشيابي دوره دو هفته پس از پايان 
  

 هايافته
معلم، معلمان  كارامدي، ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي استرس معلم و )1(در جدول 

و معلمان گروه گواه ارائه ) گروه آزمايش(آموزشي مديريت استرس  ةبرخوردار از دور
به صورت  هاي آزمايش و گواه راتوان گروههاي فوق، ميبر اساس شاخص. شده است

دار است كه آيا اين تفاوت از نظر آماري معنيدادن اينظاهري مقايسه كرد؛ ولي براي نشان
  .هاي مناسب آمار استنباطي استفاده شديا نه، از روش

  

  هاي توصيفي متغيرهاي ميزان، منابعشاخص )1(جدول 
  هاي آزمايش و گواهدر گروه كارامديو عالئم استرس معلم و باورهاي  

  
  هاقياسم

  آزمونپس  آزمونپيش
  گروه گواه  گروه آزمايش  گروه گواه  گروه آزمايش

انحراف   ميانگين
  استاندارد

انحراف   ميانگين
  استاندارد

انحراف   ميانگين
  استاندارد

انحراف   ميانگين
  استاندارد

 ٨٤/٢٣ ٢/١٣٩ ٧٤/٢١ ٧٥/١٣٢ ٥٦/٢٥ ٥٥/١٣٧ ٠٩/٢٤ ١٣٨ ميزان استرس

عالئم فيزيولوژيك 
 ترساس

٢/٤ ٨/٣٢ ٠٢/٣ ٧٥/٢٨ ٥٨/٤ ٦٥/٣١ ٢١/٤ ٣٥/٣١ 

وضعيت اقتصادي و 
 امساعدناجتماعي 

٦٢/٥ ٦/٣٣ ٢٥/٥ ٩٥/٣٣ ٨/٥ ٤/٣٣ ٣٢/٥ ٢/٣٣ 
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مسائل مربوط به 
فضا و امكانات 

 درسهم

٢٨/٥ ٧/٢٠ ٣٤/٦ ٨٥/١٩ ٤٤/٥ ٥٥/٢٠ ٣٣/٦ ٩٥/١٩ 

مسائل و مشكالت 
 آموزانرفتاري دانش

٦٥/٤ ٨/٢١ ٤٦/٣ ٩٥/٢١ ٧٥/٤ ٦/٢١ ١٦/٤ ٤/٢٣ 

شايستگي و 
اي صالحيت حرفه

 معلمان

٣٤/٤ ٢٥/٢١ ٨٨/٥ ٥/١٩ ٧٦/٤ ٤٥/٢٠ ٣/٦ ٩٥/٢٠ 

پايين بودن انگيزه 
 آموزاندانش

٤٨/٣ ١/١٧ ٨١/٢ ٢٥/١٦ ٨/٣ ١٧ ٥٥/٣ ٥٥/١٧ 

 ٩٨/٤ ٤/٢٢ ٨١/٣ ٢/١٩ ٥٥/٥ ١٥/٢٢ ٦٢/٤ ٧/٢٠ فشار زمان

در  كارامدي
- درگيركردن دانش

 آموزان

٣٨/٧ ٤٥/٥١ ٧٣/٦ ٨٠/٥١ ٧٣/٧ ٣/٥١ ٢٤/٦ ١٥/٥١ 

در  كارامدي
 مديريت كالس

٠٧/٩ ٦٥/٥٣ ٧٥/٦ ٤٠/٥٧ ٨/٨ ٩/٥٢ ٠٢/٩ ٠٥/٥٣ 

در  كارامدي
راهبردهاي 

 آموزشي

١٣/٦ ١٠/٥٤ ٥١/٦ ٣٥/٥٥ ٣٤/٦ ٢/٥٤ ٠١/٧ ٨/٥٤ 

 
و ) آموزشي ةكننده در دورمعلمان شركت(براي تعيين تفاوت بين گروه آزمايش 

هاي  ر متغيرهاي ميزان، منابع و عالئم فيزيولوژيكي استرس و كنترل تفاوتگروه گواه د
انجام شد و ) MANCOVA(آزمون، تحليل كواريانس چند متغيري ها در پيشآزمودني

. هاي ميزان، منابع و عالئم فيزيولوژيكي استرس معلم وارد تحليل شدندنمرات مقياس
هاي آزمايش و گواه در د كه بين گروهنتايج تحليل كواريانس چند متغيري نشان دا

=  158/1٠و  P > ٠1/٠(داري وجود دارد متغيرهاي استرس معلم تفاوت معني
  ).1المبداي ويلكز λ=  221/٠و  F)8و23(

براي هر متغير وابسته، به عنوان آزمون ) ANCOVA(تحليل كواريانس تك متغيري 
هاي تك نتايج آزمون )2(ل جدو. تكميلي تحليل كواريانس چند متغيري انجام شد

متغيري تحليل كواريانس را در متغيرهاي ميزان، منابع و عالئم فيزيولوژيكي استرس 
  .دهدمعلم نشان مي

  
  )ANCOVA(هاي تحليل كواريانس تك متغيري نتايج حاصل از آزمون) 2(جدول 

  هاي مورد مطالعه در متغيرهاي ميزان، منابع و عالئم فيزيولوژيكي استرس معلمبر اساس گروه  
  

  منبع تغيرات
مجموع 
  مجذورات

درجات 
  آزادي

ميانگين 
 F  مجذورات

  سطح
  داريمعني

                                                                                                                 
1. Wilks’ Lambda 
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 ميزان استرس
  هابين گروه
  خطا

٧٧٧/٣٤٠ 
٦٥٦/١٥٣ 

١ 
٣٠ 

٧٧٧/٣٤٠ 
 

٠١/٠ ٥٣٤/٦٦ 

عالئم فيزيولوژيك 
 استرس

  هاگروهبين 
  خطا

٠٣٤/١١٨ 
٩٤٧/٧٧ 

١ 
٣٠ 

٠٣٤/١١٨ 
٥٩٨/٢ 

٠١/٠ ٤٢٩/٤٥ 

وضعيت اقتصادي و 
 اجتماعي نامساعد

  هابين گروه
 خطا

٦٠٥/٠ 
٠٤١/١٤ 

١ 
٣٠ 

٢٦٥/٠ ٢٩٣/١ ٦٠٥/٠ 

مسائل مربوط به فضا و 
 امكانات مدرسه

  هابين گروه
 خطا

٢٨٢/٠ 
٧٠٤/١١ 

١ 
٣٠ 

٢٨٢/٠ 
٣٩٠/٠ 

٤٠٢/٠ ٧٢٢/٠ 

اري مسائل و مشكالت رفت
 آموزاندانش

  هابين گروه
 خطا

٧٣٥/١٥ 
٦٨٠/٢٤ 

١ 
٣٠ 

٧٣٥/١٥ 
٨٢٣/٠ 

٠١/٠ ١٢٧/١٩ 

شايستگي و صالحيت 
 اي معلمانحرفه

  هابين گروه
 خطا

٤٦٩/١٤ 
٦٠٢/٢٧ 

١ 
٣٠ 

٤٦٩/١٤ 
٩٢٠/٠ 

٠١/٠ ٧٢٦/١٥ 

  پايين بودن انگيزه
 آموزاندانش 

  هابين گروه
 خطا

٢٤٠/١٠ 
٧٩١/١٩ 

١ 
٣٠ 

٢٤٠/١٠ 
٦٦٦/٠ 

٠١/٠ ٥٢٢/١٥ 

 فشار زمان
  هابين گروه
 خطا

١٧٧/٣٠ 
٧٨٧/٣١ 

١ 
٣٠ 

١٧٧/٣٠ 
٠٦٠/١ 

٠١/٠ ٤٨٠/٢٨ 

  
طور همان. استفاده شد »بن فروني«براي كنترل خطاي نوع اول هر تحليل، از روش 

زمايش و آهاي داري بين گروههاي معنيشود، تفاوتمشاهده مي )3( كه در جدول
مسائل و : وژيكي استرس و منابع استرس، عالئم فيزيولگواه در ميزان استرس
اي معلمان، پايين بودن آموزان، شايستگي و صالحيت حرفهمشكالت رفتاري دانش

داري بين اما تفاوت معني آموزان و فشار زماني وجود داردشتحصيل در دان ةانگيز
هاي آزمايش و گواه در منابع استرس وضعيت اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي گروه

 ةمقايس. ساعد معلمان و مسائل مربوط به فضا و امكانات مدرسه مشاهده نشدنام
دهد كه ميزان، نشان مي) 1(هاي آزمايش و گواه جدول ميانگين نمرات معلمان گروه

اي آموزان، شايستگي و صالحيت حرفهمسائل و مشكالت رفتاري دانش(منابع 
و عالئم ) و فشار زماني آموزانتحصيل در دانش ةمعلمان، پايين بودن انگيز

تر آموزشي مديريت استرس پايين ةكننده در دورفيزيولوژيكي استرس معلمان شركت
  .در گروه گواه است آنانعلمان مدارس غير انتفاعي مشابه از م

آموزشي  ةكننده در دور معلمان شركت(براي بررسي تفاوت بين گروه آزمايش 
در متغيرهاي ) ارس عادي هم سطحمعلمان مد(و گروه گواه ) مديريت استرس

هاي مقياس چند متغيري انجام شد و نمرات خرده »كواريانس«معلم تحليل  كارامدي
در  كارامديدر مديريت كالس و  كارامديآموزان، در درگيركردن دانش كارامدي

نتايج تحليل . راهبردهاي آموزشي به عنوان متغيرهاي وابسته وارد تحليل شدند
هاي آزمايش و گواه در متغيرهاي متغيري نشان داد كه بين گروهكواريانس چند 
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و  F)2و33= ( 622/16و  P > ٠1/٠( داري وجود  داردمعلم تفاوت معني كارامدي
398/٠  =λ المبداي ويلكز.(  

براي هر متغير وابسته، به عنوان آزمون ) ANCOVA(تحليل كواريانس تك متغيري 
هاي تك ، نتايج آزمون)3(جدول . ري انجام شدتكميلي تحليل كواريانس چند متغي

  .دهدمعلم نشان مي كارامديمتغيري تحليل كواريانس را در متغيرهاي 
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  )ANCOVA(هاي تحليل كواريانس تك متغيري نتايج حاصل از آزمون )3(جدول
  معلم كارامديهاي مورد مطالعه در متغير باورهاي بر اساس گروه  

  
  منابع تغييرات

  
مجموع 

  جذوراتم

  
درجات 
  آزادي

  
ميانگين 
  مجذورات

  
FFFF 

  
  سطح
معني 
  داري

وه
گر

ن 
بي

  ها

  در درگيركردن   كارامدي
 آموزاندانش

٢٧٩ ٢٠٧/١ ٢٠٠/٢ ١ ٢٠٠/٢/
٠ 

/٧٢٢ ٤٦١/١٣١ ١ ٤٦١/١٣١ در مديريت كالس كارامدي
٤٠ 

٠١/٠ 

/١٦٦ ٠٠٥/٢ ٠٢٧/٥ ١ ٠٢٧/٥ در راهبردهاي آموزشي كارامدي
٠ 

طا
خ

  

  ٨٢٣/١ ٣٥ ٨٠٦/٦٣ آموزاندرگيركردن دانشدر  كارامدي

 ٢٢٨/٣ ٣٥ ٩٨٨/١١٢ در مديريت كالس كارامدي

 ٥٠٧/٢ ٣٥ ٧٤٣/٨٧ در راهبردهاي آموزشي كارامدي

  كل

   ٣٦ ٠٠٦/٦٦ آموزاندر درگيركردن دانش كارامدي
 ٣٦ ٤٤٩/٢٤٤ در مديريت كالس كارامدي

 ٣٦ ٧٧٠/٩٢ در راهبردهاي آموزشي كارامدي

  
در مديريت با  كارامديهاي كواريانس تك متغيري در خرده مقياس نتايج آزمون

-، تفاوت معني)٠5/٠÷  3=  ٠17/٠( ٠17/٠آلفاي ميزان شده بن فروني در سطح 

هاي كه تفاوت بين گروههاي آزمايش و گواه نشان داد؛ درحاليداري را بين گروه
در راهبردهاي  كارامديآموزان و شدر درگير كردن دان كارامديآزمايش و گواه در 

ت كالس يردر مدي كارامديميانگين نمرات مقياس  ةمقايس. آموزشي معني دار نبود
هاي گروه آزمايش، دهد كه آزمودنيهاي آزمايش و گواه نشان ميمعلمان در گروه

آموزشي مديريت استرس، عملكرد بهتري در  ةكننده در دوريعني معلمان شركت
در  كارامديداري بر آموزش اثر معني ةاند اما دورنشان داده مديريت كالس

 .در راهبردهاي آموزشي نداشته است كارامديآموزان و درگيركردن دانش
  

  گيرينتيجه
اكثر . هاي بسياري انجام شده استدر ايران و جهان پژوهش ،در مورد استرس معلمان

هاي تحصيلي را در مناطق و دورهميزان بااليي از استرس شغلي معلمان  ،اين تحقيقات
 و همكاران حبيبيهاي توان به پژوهشاز آن جمله مي. اندمختلف گزارش داده

، )7٠٠2(آليسون، )1377(رجب پور، )1379( ، وفايي)٠138(نژاد رمضاني ،)1386(
بررسي نتايج حاصل از اين . نام برد) 2٠٠6(، آنتونيو و همكاران )2٠٠7(كوكاينوس 
ميزان باالي استرس شغلي در بين  ةدهندهاي فوق نشاندر راستاي پژوهشتحقيق نيز 
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عدم امنيت شغلي، تعارض و ابهام . ابتدايي است ةمعلمان مدارس غيرانتفاعي در دور
نقش، عملكرد مديريت و سرپرستي، فشار زماني، كار زياد و تأكيد بر رعايت 

ليت شديد در ئواحساس مسمدرسه،  از طريقبندي كتاب، ارزشيابي معلمان  بودجه
با معلمان  آنانعملكرد  ةآموزان، ارتباط با همكاران و مقايسمورد پيشرفت دانش

آموزان و حفظ نظم، دانش كالت ناشي از مديريت كالس، رفتارپايه، مشهاي همكالس
و تدريس به  آنانهاي مكرر مالقات با جلسه مشكالت ارتباط با والدين و

ترين منابع استرس معلمان حاضر در به عنوان مهم ،د انگيزه هستندآموزاني كه فاق دانش
امنيت شغلي با منابعي كه در  ياين موارد به استثنا. اين پژوهش گزارش شده است

. استهماهنگ  ،به آن اشاره شده است) 2٠٠1رياكو، براي مثال، كي(ها پژوهش ساير
ن شاغل در اين مدارس به احتماالً دليل اين موضوع اين است كه اكثريت معلما

مشغول به كار هستند و از ضمانت شغلي ) ماهه 9قراردادهاي (صورت قراردادي 
شود كه نياز به مي آنانو همين امر موجب ايجاد استرس در  نيستندمناسب برخوردار 

هاي  برنامه رسد ومي دن اين مشكل ضروري به نظركرطرف اقدامي اساسي براي بر
ي منفي ناشي از تنااتوانند هيجين قبيل در بهترين حالت فقط ميمديريت استرس از ا

اين امر . نيستنداين مشكل را تا حدودي تسكين دهند ولي قادر به رفع اين مشكل 
) 2٠٠6، 1كورميك ايريس و بيچيمك(شده هاي انجامدرحالي است كه طبق پژوهش

) مستقيم(مسئله  بر معلماني كه در مقابله با استرس شغلي از راهبردهاي متمركز
كم كاري و (دهنده هاي تسكيندر مقايسه با معلماني كه از تكنيك ،كننداستفاده مي

 كارامديتر هستند و در نتيجه از كنند، در مقابله با استرس موفق استفاده مي) رغبتي بي
شده فقط بر برخي از منابع هاي آموزش داده، مهارتاز سوي ديگر. بهتري برخوردارند

آموزان، مسائل و مشكالت رفتاري دانش: كننده در دوره شاملسترس معلمان شركتا
آموزان و دانش تحصيل در ةاي معلمان، پايين بودن انگيزشايستگي و صالحيت حرفه

اينها منابعي هستند كه در قالب دوره مورد . داري داشته استفشار زماني تأثير معني
اما اين . آموزش داده شده بود هاآنبراي مقابله با   ييهاو آموزش اندتوجه قرار گرفته

تماعي و خانوادگي وضعيت اقتصادي، اج: زا ماننددوره در پوشش ساير منابع استرس
با توجه  .و مسائل مربوط به فضا و امكانات مدرسه ناتوان بوده است نامساعد معلمان

هاي يازمند فعاليتتوان گفت رفع منابع استرس فوق ندست آمده مي به نتايج به
مديريت استرس اوليه به منظور پيشگيري از  ةحاضر و اجراي برنام ةتري از دور جامع

                                                                                                                 
1. McCormick; Ayres & Beechey 
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سازي امكانات فيزيكي مدارس و حل مشكالت معيشتي و  استرس، اصالح ساختار، به
قادر به برطرف ساختن منابع  ،ي از اين قبيليهاچرا كه دوره است؛ اقتصادي معلمان

  .داسترس فوق نيستن
هاي آزمايش و گواه در متغيرهاي ميزان، داد كه بين گروه ها نشاننتايج تحليل داده

و معلمان داري وجود دارد منابع و عالئم فيزيولوژيكي استرس معلم تفاوت معني
نسبت به معلمان گروه گواه پس از طي ) گروه آزمايش(آموزشي  ةبرخوردار از دور

رياكو تحقيقات گذشته كي. اندكمتري گزارش دادهآزمون استرس آموزشي در پس ةدور
نشان داده است كه ) 1998(و وارما ، دانم )2٠٠1(بوي ، جيسس و كان)2٠٠1(

هاي آموزشي ضمن خدمت مديريت استرس و آموزش راهبردهاي مقابله برگزاري دوره
ار مؤثر با آن در كاهش ميزان استرس شغلي معلمان، منابع و عالئم فيزيولوژيكي آن بسي

هاي پژوهش حاضر نيز اين مطلب يافتهاست؛  شده آنانيي ااند و منجر به بهبود كاربوده
  را تأييد 

 ةهاي مديريت استرس معلمان از پشتوانهاي مختلف برنامهبخش  ،عالوه بر اين .كندمي
 مديريت استرس با تأكيد ةتأثير برنام ،براي مثال ؛تجربي قابل توجهي برخوردار هستند

هاي مديريت تأثير آموزش مهارت، )2٠٠7كابالرو، (هاي بازسازي شناختي بر شيوه
، به نقل از كاماركيوالسينگام، 1984ماركالل، (هاي آرميدگي تأثير آموزش مهارتو  زمان

در كاهش استرس شغلي معلمان و عالئم فيزيولوژيكي آن تأييد شده است و  )2٠٠2
به منظور مديريت استرس معلمان در . همسو است هاآنهاي پژوهش حاضر نيز با يافته

راهبردهاي برخي از  ،فقط در مواردي ؛دشكشور به شكل خاص پژوهشي مشاهده ن
هاي بهداشت رواني به معلمان آموزش داده به عنوان بخشي از برنامهمديريت استرس، 

بخشي ثرا) 1381(و دهائي ) 1384(فريد و همكاران  اصغرنژادبراي مثال، شده است؛ 
آموزش اين راهبردها را در كاهش اضطراب و استرس معلمان، همچنين ارتقاء سالمت 

هاي سالمت رواني را مهارت آموزش) 1381(در ضمن دهائي . اندتأييد كرده آنانرواني 
 در كاهش ،را در برگيرد آنانآموزان و والدين به صورت فراگير كه معلمان، دانش

آموزان اثربخش آموزان و ارتقاء سالمت عمومي دانشدانش ةنايافترفتارهاي سازش
  .گزارش كرده است
 ،گروه اول :توان به دو گروه تفكيك كردشده در اين زمينه را ميتحقيقات انجام

 ،اند و گروه ديگرمعلم پرداخته كارامديبين استرس و  ةتحقيقاتي كه به بررسي رابط
معلمان مورد مطالعه  كارامديريت استرس را بر هاي آموزشي مديتحقيقاتي كه تأثير دوره

   آنانهاي زيادي انجام شده است و نتايج پژوهش ،در مورد نخست. اندقرار داده
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معلم است كه  كارامديمنفي بين استرس و فرسودگي شغلي با باورهاي  ةرابط ةدهندنشان
  ، )2٠٠6( آنتونيو و همكاران، )1387(بخشايي توان به تحقيقات از آن جمله مي

اشاره كرد ) 2٠٠2(، كاماركيوالسينگام )2٠٠2(، چان )2٠٠6(كورميك و همكاران مك
ها كه با پژوهشاز گروه ديگر . همسو است آنانهاي اين پژوهش نيز با نتايج تهو ياف

 هاي ههستند كه در قالب مداخل يهايموضوع اين پژوهش تناسب بيشتري دارند، پژوهش
و ) 2٠٠٠براورز و تاميك، ( كارامديبه منظور ارتقاء خود يدهايمديريت استرس، راهبر

اند؛ نتايج اين را آموزش داده) 2٠٠1بوي، كانو جيسس (هاي مديريت كالس  يا مهارت
، ادراك بهزيستي، انگيزش شغلي و بهبود كارامديها نشانگر ارتقاء باورهاي پژوهش

هاي پژوهش يافته. است وزشيديريت كالس پس از طي دوره آمتوانايي معلمان در م
  . كندها را تأييد ميحاضر نيز، نتايج به دست آمده در اين پژوهش

اما با توجه به . در مديريت كالس است كارامديمعلم،  كارامدييكي از جوانب مهم 
هاي فرهنگي و اجتماعي و بالطبع تغيير پيشرفت سريع كشورها و دگرگوني در ارزش

گيري اين باور در معلمان هستيم بط معلم و شاگرد شاهد شكلهاي مختلف روادر جنبه
و توانايي الزم براي مديريت كالس و در نتيجه تحت تأثير قرار  كارامديفاقد  آنانكه 

جاد ترديد و موجب اي ،اين امر. آموزان هستنددادن يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش
، از طرف ديگر). 2٠٠1،هوي موران و ولفولك - تشانن(ده است استرس در معلمان ش
معلمان  كارامديتدريس بر متغيرهاي ديگري از جمله باورهاي  استرس زياد در حرفة

. شونددر مديريت كالس مي آنان كارامدياثر منفي دارند و موجب پايين آمدن احساس 
موران و  - تشانن(معلم  كارامدياي باورهاي اين موضوع با توجه به ماهيت چرخه

در مطالعات خود در ) 2٠٠٠(براورز و تاميك . قابل توجيه است )1998 همكاران،
اي معلم در مديريت كالس، به شواهدي براي حمايت از اين مدل چرخه كارامديمورد 

تري آموزان منجر به سطوح  پايينسطوح باالتري از رفتار مخرب دانش. انددست يافته
آن نيز موجب افزايش استرس و  شود كهمعلمان در مديريت كالس مي كارامدياز 

خود منجر به بروز  ةشود؛ استرس و فرسودگي زياد نيز به نوبفرسودگي معلمان مي
كاهش سطح  ،آموزان و در نتيجهسطوح باالتري از رفتارهاي مخرب از سوي دانش

  . شودمعلمان مي كارامديباورهاي 
معلمان را افزايش  يكارامدهمان عواملي كه باورهاي  ،توان گفتبه طور كلي مي

نيومن؛ (هاي معلمان و تشويق آنان به نوآوري دهند؛ مانند، توجه مديران به نگرانيمي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


هاي آموزشي  پژوهش در نظام  152
 

 

، )1993هوي و ولفولك هوي، (مثبت  ، سالمت سازماني و جو)1998، 1راتر و اسميت
حمايتگرانه ميان  ةهاي مربوط به كالس و مدرسه و رابطگيريمشاركت معلم در تصميم

، موجب كاهش احساس استرس در )2٠٠8؛ تيلور، 1998نيومن و همكاران، (همكاران 
ضعيف، حقوق ناكافي،  ةعكس عواملي مانند، فشارهاي نقش، روحيبر .شوندمي آنان

، به نقل از گودارد، هوي 1987آشتون و وب، (منزلت اجتماعي پايين و فقدان قدرداني 
دهند، معلم را كاهش مي امديكارطور كه باورهاي  همان) 2٠٠٠، 2و ولفولك هوي

تواند يك عامل معلم مي كارامديخود ،بنابراين ؛شوندمي آنانموجب ايجاد استرس در 
هاي آموزشي توان از طريق دورهو مي) 2٠٠6هاگز، (ميانجي مؤثر بر استرس او باشد 

مانند، تجارب تبحري،  كارامديمديريت استرس و فراهم كردن منابع اطالعاتي ارتقاء 
موجبات كاهش ) 1993بندورا، (تجارب جانشيني، ترغيب كالمي و حاالت عاطفي 

اين امر در حالي است . معلمان را فراهم كرد كارامدياسترس شغلي و ارتقاء باورهاي 
برنامه و درسي خاص به منظور آشناسازي  ،آموزشي مراكز تربيت معلم ةكه در دور

يريت استرس يا مديريت كالس وجود هاي مددانشجو معلمان اين مراكز با مهارت
ابتدايي و مشكالت  ةاي معلمان دورهاي حرفهندارد؛ و با توجه به پايين بودن مهارت

از . شودايجاد مي آناناسترس بيشتري در ) 1385پژوه و فرزاد، دانش( در تدريس آنان
در  معلمان كارامديداري در باورهاي شده تأثير معنيانجام ةمداخل ،سوي ديگر

به نظر . ايجاد نكرده است آموزاندر درگيركردن دانش كارامديراهبردهاي آموزشي و 
هاي مديريت استرس معلمان به شكلي براي رفع اين مشكل بهتر است دوره رسدمي

فنون جديد و فعال تدريس نيز به صورت  آنانيا در كنار  آنانو در قالب  ءتر اجراجامع
ها و اثربخشي اده شود تا شاهد پربارتر شدن اين آموزشكاربردي به معلمان آموزش د

كارگيري راهبردهاي آموزشي و ه معلمان در ب كارامديارتقاء باورهاي  ةدر زمين هاآن
  .آموزان باشيمدرگير كردن دانش

  

                                                                                                                 
1. Newmann , Rutter & Smith 
2. Goddard, Hoy & Woolfolk 
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فرزاد ...اوليو هاديان مينا  وفر ساالريمحمدحسين  و اصغراصغرنژادفريد، علي

هاي ارتقاء و بهبود سطح عيت بهداشت رواني معلمان و روشبررسي وض). 1384(
  .و پرورش مطالعات آموزش ةطرح پژوهشي، پژوهشكد. بهداشت رواني آنان

با  كارامديجمعي و باورهاي خود كارامديباورهاي  ةرابط). 1387( بخشايي، فرح
 :، دانشگاه تهرانكارشناسي ارشد ةنامپايان. فرسودگي شغلي معلمان ابتدايي

 .شناسي و علم تربيتيدانشكده روان
مقياس  هنجاريابي مجدد). 1386(زهرا فدايي، و محمدعلي بشارت، حبيبي، مجتبي؛ 

  ةفصلنام ،)TSS(رياكو و ساتكليف منابع و عالئم استرس معلمان كي ،ميزان
  .33- 1، 6سال دوم،  ،شناسي دانشگاه تبريزعلوم تربيتي و روان ةدانشكد ،شناسيروان

 ةاي معلمان دورهاي حرفهارزشيابي مهارت). 1384(... اولي ،فرزادپژوه، زهره و نشدا
  .17٠- 18 ،135سال پنجم،  ،هاي آموزشينوآوري ةفصلنام. ابتدايي

هاي بهداشت رواني به والدين، بخشي آموزشميزان اثر ةمقايس). 1381(دهائي، شهناز 
تأمين سالمت  -رفتاري -عاطفيآموزان و معلمان در كاهش سطح مشكالت دانش

 ةنامپايان. آموزان دختر بوشهرتحصيلي دانش كارامديعمومي و افزايش 
  .شناسي و علم تربيتيروان ةدانشكد :دانشگاه تهران. كارشناسي ارشد

سازماني مدارس با ميزان استرس  جو ةبررسي رابط). 1377(پور، محمدرضا رجب
 :كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز ةنامپايان .دولتي هايناشغلي دبيران دبيرست

  .شناسي و علم تربيتيروان دانشكدة
 ةرفتار حمايتي مدير، عوامل نگهدارند ةبررسي و مقايس). 138٠(نژاد، رحيم رمضاني

هاي زاي شغلي در بين مربيان تربيت بدني و ورزش دانشگاهشغل و عوامل استرس
  .هراندانشگاه ت ،ادكتر ةرسال. دولتي كشور

. رفتاري تحقيق در علوم هايروش). 1385(الهه  ،حجازيو عباس  ،بازرگان ؛سرمد، زهره
  .انتشارات آگاه: چاپ دوازدهم، تهران

 ،احمدزادهوحدتي  منصوره ةترجم. معلمان مهار استرس در). 2٠٠٠(كو، كريس رياكي
  .انتشارات رشد: تهران ،)1384(

شيوع، منابع و پيامدهاي استرس شغلي در  :معلميشغل استرس ). 1379(وفايي، مريم 
  . 63-11، 91 ،شناختيهاي روانپژوهش. ي و متوسطهايميان معلمان مقاطع ابتد
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