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Abstract
The aim of this study was to investigate the
relationship between teacher collective efficiency,
school atmosphere, teachers’ scientific optimism
and students' academic success with the mediating
role of school effectiveness in girls high schools
in districts one and two of Urmia. Concerning its
objectives, this is an applied study and concerning
its data collection procedure, this is a descriptivecorrelational study. The statistical population was
all the teachers of girls high schools in districts
one and two of Urmia (N=800). Using Morgan
table, 260 teachers were selected by relative class
sampling method. Data were collected through
five questionnaires: school climate, scientific
optimism, teacher collective efficiency, school
effectiveness and students' academic achievement.
The reliability coefficients of the questionnaires,
using Cronbach's alpha, were 0.93, 0.94, 0.74,
0.86 and 0.82, respectively. Pearson correlation
coefficient and structural equation modeling were
used to analyze the data. The results showed there
is a significant relationship between school
atmosphere, scientific optimism and teachers'
collective efficiency with school effectiveness.
There is also significant relationship between
school effectiveness and students' academic
success. The effectiveness of the school plays a
mediating role in the relationship between
scientific optimism, collective efficiency of
teachers and the school atmosphere in students'
academic success.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت مقابله
با استرس بر فرسودگی شغلی و پرخاشگری معلمان انجام شده
 پژوهش حاضر از نوع مطالعات مداخلهای نیمه تجربی با.است
.پیشآزمون و پسآزمون با دو گروه آزمایش و کنترل است
جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان شاغل در
 بود8931 -8931 دبیرستانهای شهر اهواز در سال تحصیلی
 نفر از آنان04 که با استفاده از نمونهگیری در دسترس تعداد
. نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند04 انتخاب و به دو گروه
 دقیقهای تحت مداخله34  جلسه84 گروه آزمایش طی
 برای جمعآوری.آموزش مهارت مقابله با استرس قرار گرفت
،دادهها از پرسشنامههای فرسودگی شغلی (مسلش و جکسون
.) استفاده شد8330 ،) و پرخاشگری (باس و پری8318
دادهها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و با نرمافزار
 نتایج این مطالعه نشان. تجزیهوتحلیل شدند00  نسخهSPSS
داد که بین گروههای آزمایش و کنترل در تفاضل پیشآزمون
و پسآزمون فرسودگی شغلی و پرخاشگری تفاوت معنیداری
،وجود دارد؛ بنابراین آموزش مهارت مقابله با استرس
 از.فرسودگی شغلی و پرخاشگری را در معلمان کاهش میدهد
 به مدیران و مسئوالن آموزشوپرورش و مدارس،اینرو
پیشنهاد میشود که بهطور مستمر برای معلمان مقاطع
 کارگاههای آموزش مهارت مقابله با استرس برگزار،مختلف
کنند و در این کارگاهها از این برنامه برای بهبود سالمت روان
معلمان استفاده شود زیرا کاهش فرسودگی شغلی و
پرخاشگری و در نتیجه افزایش سالمت روان معلمان میتواند
 نحوه برخورد با دانشآموزان و حتی روی،روی کیفیت تدریس
.افزایش یادگیری دانشآموزان تأثیر بگذارد
، فرسودگی شغلی، مهارت مقابله با استرس:واژههای کلیدی
 مقطع متوسطه، معلمان،پرخاشگری
 دانشککده، گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی، دانشجوی دکتری.8
 ایران، اهواز، دانشگاه شهید چمران،علوم تربیتی و روانشناسی
 دانشککده، گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی، دانشجوی دکتری.0
 ایران، اهواز، دانشگاه شهید چمران،علوم تربیتی و روانشناسی
 دانشکده علوم تربیتی، گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی، استاد.9
 ایران، اهواز، دانشگاه شهید چمران،و روانشناسی
:* نویسنده مسئول
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مقدمه
استرس 8واژهای بسیار آشنا برای همۀ انسانها و بخشی جداییناپذیر از زندگی است .استرس
اصطالح بسیار گسترده ای است که برای انواع مختلف فشارهای روانی و فیزیولوژیکی بهکاربرده
میشود (شراز ،واجد ،ساجد ،قریشی و رضوان .)0480 ،0هرچند در طول چند دهه گذشته ،استرس
بهعنوان یک مشکل در حال افزایش در سازمانها ،مطرحشده است اما کاربرد واژه استرس سابقهای
بسیار طوالنیتر دارد (بشیر و رامای .)0484 ،9استرس (فشار روانی) در اصل ریشهای یونانی
دارد(شفر)8310 ،0؛ این واژه از نظر لغوی از کلمه التین استرینجر 5به مفهوم «به هم ریختن»
گرفته شده است .در زبان انگلیسی این اصطالح از قرن یازدهم میالدی متداول بوده است و بهعنوان
فشار بدنی ،کاربرد عام داشته است (وظیفه .)8939 ،در قرن پانزدهم میالدی ،واژهنامه آکسفورد
برای انتقال معنی تنش یا فشار فیزیکی کلمه «استرس» را به کار برد (شفر .)83 -09 :8931 ،در
قرن هفدهم معنی این اصطالح؛ فالکت ،محنت ،دشواری و سختی بوده اما معنی آن در اواخر قرن
هجدهم به فشار ،نیرو ،تالش و زور تغییر پیدا کرد (شفر .)8310 ،استرس در اوایل قرن بیستم ،در
رابطه با اختالالت روانتنی بهکاربرده شد (کوچی.)8938 ،
1
والتر کانون ،3نخستین تحقیقات علمی در زمینههای استرس شغلی و روانتنی (رابطهی بین
حالت روانشناختی و بیماری های فیزیکی) را انجام داد و تمرکز کار او بر رابطۀ بین هیجانات و
پاسخهای روانشناختی 1بود (جکس و بریت .)0441 ،3والتر کانون در سال  8390مفهوم تعادل
حیاتی 84را مطرح کرد (پرهیزکارخاجانی ،دیگان ،پسندیده ،علیپور و فرهادی .)8935 ،تعادل
حیاتی نشاندهندۀ تال ش بدن جهت برگرداندن عملکرد فیزیولوژیکی خود است؛ در مواقعی که به
برخی تغییرات نیازمند میباشد .شرایط استرسزای شغلی معموالً بهعنوان رویدادهای ناسازگاری
ادراک میشوند که نیازمند برخی پاسخهای انطباقی برای بازگشت عملکرد طبیعی کارکنان
است(جکس و بریت.)0441 ،
در سال  ،8393هانس سلیه 88برای نخستینبار مفهوم استرس را در علوم زیستی 80مطرح کرد و
بیان داشت که استرس ،نیرو ،فشار یا تنشی است که بر فرد وارد میشود و بدن در مقابل این نیروها
تالش می کند تا حالت طبیعی خود را حفظ کند (به نقل از بشیر و رامای .)0484 ،سلیه در
1. stress
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تحقی قات مربوط به استرس (به نقل از جهانگیر ،کریم ،خان ،طهیرجان ،ماالیسیا و سهروردی،8
 )0488و همچنین مدیریت بازرگانی 0پیشگام بود (علی ،راهم ،نواز و امامودین )0480 ،9و توسط
عدۀ زیادی ،لقب «پدر استرس» را دریافت کرده است (جکس و بریت .)0441 ،سلیه در سال
 ،8310استرس را پاسخ های غیراختصاصی بدن نسبت به تقاضاهای محیطی که بر او تحمیل
می شود ،تعریف کرد (به نقل از جهانگیر ،کریم ،خان ،طهیرجان ،ماالیسیا و سهروردی )0488 ،و در
سال  ،8353استرس را بهعنوان واکنش فرد در برابر فشار یا نیروی محیطی که بر عملکرد او تأثیر
میگذارد تعریف نمود (بشیر و رامای 0484 ،و احمد و رمضان .)0489 ،0از دیدگاه او استرس شغلی،
کنش متقابل بین شرایط کاری و ویژگیهای فردی کارکنان است طوریکه تقاضاهای محیط کاری
و فشارهای مرتبط با آن بیش از توان فرد باشد (راس و آلتمایر .)8915 ،5اما تعاریفی که سلیه از
استرس بیان کرده است چندان کارآمد نیست ،زیرا ماهیت این پاسخها (پاسخ به استرس) به
موقعیتی که در آن اتفاق می افتد نیز بستگی دارد .در این تعاریف ،عوامل مؤثر بر استرس نادیده
گرفتهشدهاند (به نقل از خدایاریفرد و پرند )8915 ،و بهطور ویژه روی استرس در محیط کار
متمرکز نشده است (جکس و بریت .)0441 ،بنابراین در سال  ،8310الزاروس و فلکمن 3تعریف
دیگری را برای استرس ارائه دادند .آنان استرس روانی 1را بهعنوان رابطه بین شخص و محیطی
می دانند که در آن تنش ارزشیابی شده بیش از امکانات فرد است و میتواند سالمتی او را به خطر
بیندازد (به نقل از اولوسگان ،اولوواسایو و اوالوییم)0480 ،1؛ تأکید این تعریف بر این است که
استرس به رابطه تنشزا بین شخص و محیط اشاره دارد (خدایاریفرد و پرند.)8915 ،
انجمن علمی مطالعات اجتماعی دانشگاه میشیگان 3در اوایل دهه  ،8334نخستین برنامه
تحقیقاتی در مقیاس بزرگ که بهطور ویژه بر استرس شغلی تمرکز داشت را انجام داد .این تحقیق بر
عوامل روانشناختی که در محیط کار برای کارکنان استرسزا است تمرکز داشت .درواقع محرک
تنشزای 84نقش ،چیزی بود که محققان دانشگاه میشیگان به آن توجه داشتند (جکس و بریت،
.)0441
الزاروس در سال  8338در نظریه مبادله ای خود در مورد استرس شغلی ،به این نکته پی برد که
استرس از درک کارگر از اینکه برخی از رخدادهای محیط کاری چالشبرانگیز و یا تهدیدکننده
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است ایجاد میشود (ریجیو .)8919 ،8وارد )0443(0بیان کرد که یک شغل زمانی میتواند
استرسآفرین باشد که ملزومات موردنیازش هم چون یک محیط کار ایمن یا ابزارهای مناسب برای
برانگیختن کارکنان مهیا نشود و توانایی های موردنیاز کارکنان جهت برآورده کردن این ملزومات،
خارج از تقاضاهای شغلی قرار گیرد (به نقل از کیانی ،سماواتیان ،پور عیدیان و جعفری.)0488 ،9
استرس همیشه منفی نیست و میتواند تأثیر مثبتی بر افراد داشته باشد .استرس میتواند
کارکنان یک سازمان را قادر سازد تا عملکرد خود را بهبود بخشند و از این طریق منجر به افزایش
انگیزش و نوآوریها در محیط کاری میشود (نیانگهو و بیوال .)0485 ،0بهطورکلی ،میتوان استرس
شغلی را به دو نوع دستهبندی کرد:
 )8یوسترس 5یا استرس مثبت :این نوع استرس در موقعیتها یا فرصتهای مطلوبی ایجاد
میشوند که برای ما معنیدار هستند و انرژی و انگیزهای را برای انجام مسئولیتها و رسیدن به
اهداف برای ما فراهم میکند (قریب ،جمیل ،احمد و قوس .)0483 ،3برای مثال ،در موقعیتی هم-
چون پیشنهاد شغلی باالتر به کارمند فشاری بر او وارد میشود که این فشار منفی نیست (زائری،
.)8939
 )0دیسترس 1یا استرس منفی :این نوع استرس در موقعیتی اتفاق میافتد که فرد زیان یا
خطری را دریافت میکند که باعث ایجاد ناراحتی در او میشود و میتواند بهشدت او را تحت تأثیر
قرار دهد (قریب ،جمیل ،احمد و قوس)0483 ،؛ مانند حالتی که در جلسات امتحان اتفاق
میافتد(زائری.)8939 ،
در محیط کار ،دو گروه اضطرابی وجود دارد که این دو گروه تفاوتهایی با هم دارند .گروه اول را
اضطراب موقعیتی مینامند که به معنای ترس زیاد و دائمی است و وضعیتی است که به ویژگیهای
وظیفه یا موقعیتهای استرسآفرین مربوط میشود .گروه دوم ،اضطراب غیرموقعیتی است که از
طریق دامنه وسیعی از وظایف و موقعیتهای کاری ،بر عملکرد تأثیر میگذارد و ویژگی آن اضطراب
شدید ،دائم ،فراگیر و حالت غمگینی است .اضطراب غیرموقعیتی ،ویژگیهای شخصی کارکنان را
بهعنوان منشأ اضطراب در نظر میگیرد .این نوع از اضطراب شامل اضطراب تعمیمیافته ،1اضطراب
اجتماعی 3و حمالت پانیک 84غیرقابلانتظار میباشد (مارتین.)0441 ،88
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 )8برای اولین بار سلیه در سال  8303بیان کرد که بدن در پاسخ به استرس ،مراحلی را طی
می کند؛ بنابراین مدلی را کشف کرد و آن را مدل نشانگان سازگاری عمومی 8نامید .بر طبق این
مدل بدن از سه مرحله واکنش اخطار ،0مقاومت 9و فرسودگی 0عبور میکند (به نقل از اولسگان،
اولوواسایو و اوالوییم)0480 ،
در مرحله اول ،آدرنالین وارد جریان خون شده که در حالت هیجان یا ترس ضربان قلب بیشتر
شده و دستها و پاها سردتر (شفر )83 -09 ،8931 ،و تنفس سریع و عمیقتر میشود (اولسگان،
اولوواسایو و اوالوییم .)0480 ،بنابراین ،این واکنش فشار است که یک پاسخ فیزیولوژیکی پیچیده که
تعدادی از فعلوانفعاالت سیستمهای بدنی را وارد عمل میکند .در اینجا آن واکنش با مرحله
مقاومت یعنی مرحله دوم روبهرو می شود .در این مرحله ،بدن برای مقابله با عامل فشار ،بسیج
می شود اما اگر مرحله دوم زیاد طول بکشد ،بدن وارد مرحله سوم (فرسودگی) میشود (شفر:8931 ،
 )83 -09که در این مرحله منابع فیزیولوژیکی بدن تمام میشود .ازاینرو ،بدن برای بهدست آوردن
این منابع مجدداً تالش میکند و چنانچه تالش دوم جهت فراهم کردن منابع فیزیولوژیکی نتواند
تهدید را خنثی کند ،منجر به ایجاد آسیبی پایدار به ارگانیسم خواهد شد که سلیه آن را بیماری
سازگاری 5نامید (به نقل از جکس و بریت .)0441 ،در اینجاست که استرس خودش را در قالب
امراضی هم چون زخم معده ،3بیماریهای قلبی و فشارخون باال نشان میدهد (اولسگان ،اولوواسایو و
اوالوییم.)0480 ،
آمارهای گزارششده نشان می دهند که استرس شغلی و پیامدهای منفی آن ساالنه باعث از بین
رفتن روزهای کاری بسیاری میگردد و بهطور متوسط روزانه یکمیلیون نفر به دلیل اختالالت و
ناخوشی های حاصل از حضور در محیط کار ،از رفتن به سرکار اجتناب میکنند .نتیجه پژوهش
موس و بیلینگ 1نشان داد که عواملی همچون استرس مداوم ،رقابت شدید ،احساس خطر ،درگیری
و اختالف در محیط کار ،تنفر از شغل و نبود ارتباطات انسانی درست موجب میشود که کارکن
احساس کند که شغلش فاقد معنا است .چنین حالتی در شغل منجر میشود که کارکن احساس
فشار شغلی ،تحلیل قوا ،کوفتگی ،درماندگی کند و درنهایت کارکن دچار فرسودگی شغلی 1میشود.
این امر بدان معنا ست که وقتی کارکن در مقابل تضاد بین فردی ،ابهام نقش و مشکالت اقتصادی
قرار میگیرد و در همین زمان تالش میکند به انتظارات خود و تقاضاهای شغلی پاسخ بدهد،

1. general adaption syndrome
2. alarm reaction
3. resistance
4. exhaustion
5. adjustment disease
6. peptic ulcer disease
7. Moos & Billing
8. occupational burnout
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بهاحتمالزیاد اثری که در او به وجود میآید خستگی ،ناامیدی و فرسودگی میباشد (به نقل از
شیرکول.)8910 ،
ف رسودگی شغلی یکی از پیامدهای منفی کار و استرسهای کاری میباشد .فرویدنبرگر 8در سال
 8310برای اولین بار این اصطالح را مطرح نمود .وی فرسودگی شغلی را حالتی از ناکامی و خستگی
بیان کرد که نتیجۀ ارتباطات شغلی است که منجر به ایجاد نتیجۀ مطلوب و دلخواه نمیشود.
فرسودگی شغلی ،نشانهای روانشناختی است که ناشی از عوامل تنشزای بین فردی و مزمن است و
به شکل خستگی عاطفی ،بدبینی به کار و کاهش کارآیی شغلی آشکار میگردد (به نقل از مورمان و
بلکلی .)8335 ،0تحقیقات زیادی نشان میدهند که فرسودگی شغلی باعث کاهش کارآیی،
غیبتهای م کرر ،بازنشستگی زودرس ،عملکرد ضعیف ،کاهش کیفیت تدریس معلمان و کاهش
اعتمادبهنفس می گردد .عالوه بر این ،تحقیقات دیگری نشان دادند که فرسودگی شغلی با نشانههای
روان شناختی مثل اضطراب ،افسردگی و مشکالت جسمانی ارتباط مثبت و معناداری دارند (بولینو و
ترنلی . )0449 ،9اولین آسیب ناشی از فرسودگی شغلی رنج بردن از فرسودگی بدن است .افرادی که
از این آسیب رنج می برند عمدتاً دارای انرژی کم و احساس خستگی زیادی هستند؛ آنان درگیر
افسردگی ،احساس درماندگی ،احساس فقدان کارآیی در شغل ،دارای نگرشهای منفی نسبت به
خود ،کارشان و سازمان و بهطورکلی نسبت به زندگی میگردند و درنهایت بیشتر اشخاص مبتال،
احساس پایین بودن پیشرفت و ترقی شخصیت را گزارش میدهند (پودساکوف؛ مککنزی؛ پاین و
باچراچ.)0444 ،0
شغل فرد باید تأمینکننده قسمت عمده ای از نیازهای مادی ،روانی و اجتماعی او باشد اما برخی
از افراد به علت مشکالت اقتصادی ،ضعف مدیریت ،عدم برنامهریزی صحیح و بهویژه توجه نکردن به
لزوم ارضای نیازهای اساسی ،دچار احساس نارضایتی میشوند (رضایی دیزگاه؛ مهرابیان و جانی پور،
 .)8931بر اساس پژوهشهای بهدستآمده ،فرسودگی شغلی بیشتر در بین مشاغلی ایجاد میشود
که بیش ترین ارتباط را با عوامل انسانی دارند .یکی از این مشاغل معلمی میباشد .شغل معلمی و
تدریس یکی از مشاغل پراسترس است و معلمان همواره در حیطه شغلی خود با استرسهای
مختلفی مواجه هستند .مسلش ،شافلی و لیتر )0448( 5شش عامل را در ایجاد فرسودگی شغلی
مؤثر دانستند که عبارت اند از حجم زیاد کار ،میزان مهارت ،عملکرد کاری ،پاداش کم ،نداشتن
ارتباط اجتماعی ،تبعیض در محیط کار و تضاد بین ارزشهای فرد در محیط کار .نتایج پژوهشها
نشان داده که کمشدن تعهد سازمانی بیشترین تأثیر را در بیانگیزگی و فرسودگی شغلی معلمان و
کارکنان سازمانهای آموزشی در ایران دارد و همچنین کیفیت زندگی کاری و هوش هیجانی نیز بر
1. Freudenberger
2. Moorman & Blakely
3. Bolino & Turnley
4. Podsakoff, McKenzie, Paine, & Bachrach
5. Maslach, Schaufeli, & Leiter
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فرسودگی شغلی مؤثر هستند .این معضل روانی که برآیند زندگی شغلی و سازمانی است دامنگیر
تعداد زیادی از معلمان شده و پیامدهای شغلی و اجتماعی آن روزبهروز نمایانتر میشود .با توجه به
شیوع باال و گستردگی آن نمیتوان صرفاً با تکیه به شرایط و عوامل فردی به نتایج رضایتبخش در
مورد آن دستیافت (قدسی ،افشار کهن و میهمی .)8934 ،از جمله پژوهشهایی که در ایران به
بررسی فرسودگی شغلی معلمان پرداختند میتوان به پژوهش قدیمی ،حسینیطباطبایی و جمعهپور
()8910؛ قدسی ()8915؛ محمدی ()8913؛ صابری ،مروجی و ناصح ( )8934و جوادی ،رسولی،
نظری و حسنی ( )8933اشاره کرد که نتایج همۀ این پژوهشها نشان داد که میزان فرسودگی
شغلی در میان معلمان باال است.
در پژوهشهای خارجی نیز نشان داده شد که استرس شغلی با فرسودگی شغلی رابطه مثبت و
معنادار دارند (خالید ،پان ،وانگ و قفری0483 ،8؛ رانا و سودان0483 ،0؛ فانگی یوآن و همکاران،9
.)0404
در پژوهش گاروسا ،مورنو-جیمنز ،لیانگ و گونزالز )0441( 0با عنوان رابطه بین عوامل
جمعیتشناختی ،استرسهای شغلی ،فرسودگی شغلی و شخصیت قوی ،5نتایج نشان داد که فشار
شغلی و شخصیت قوی با فرسودگی شغلی همبستگی معنادار دارند.
پژوهش های بسیاری نقش استرس در بروز فرسودگی شغلی را تأیید کردهاند و همچنین آموزش
مقابله با استرس را باعث کاهش فرسودگی شغلی میدانند (صابری ،مروجی و ناصح8934،؛ قدسی،
افشارکهن و میهمی8934 ،؛ افضل خانی و حسینی8930 ،؛ بیانی و سمیعی8939 ،؛ علوی لنگرودی
و غفوری8930 ،؛ فرامرز پوردارزینی ،شیروانی سعادت آبادی و ساالری چینه8930،؛ ناستیزایی و
سابقی8935 ،؛ جوادی ،رسولی ،نظری و حسنی8933 ،؛ بیگانه ،ابوالقاسمی ،علیمحمدی ،ابراهیمی،
ترابی و اشترینژاد8931 ،؛ طالبی و زارع.)8931 ،
یکی دیگر از پیامدهای منفی استرس شغلی ،پرخاشگری 3در محیط کار میباشد .هرسکویس و
بارلینگ )0443( 1با بررسی پژوهشهای بسیار به این نتیجه رسیدند که پرخاشگری در محیط کار
از الگوی فشارآفرین -فشار 1تبعیت میکند (هرسکویس و بارلینگ .)0443 ،پرخاشگری خود ازجمله
عوامل استرس زایی است که منجر به کاهش خشنودی ،تعهد ،سالمت روانی و فیزیکی و عملکرد
کارکنان در محیطهای کاری میشود ولی اینکه چه عواملی منجر به بروز پرخاشگری در محیط
کاری میشود سالهاست که موردتوجه و پژوهش قرارگرفته است .با توجه با نتایج پژوهش دی
1. Khalid, Pan, Wang, & Ghaffari
2. Rana, & Soodan
3. Fangyuan, Zheng, Minfu, Wenjing, Guodong, Xinwen, Xia, Hongjian & Xiumin
4. Garrosa, Moreno Jime ń ez, Liang, & Gonza ́lez
5. hardy personality
6. aggression
7. Hershcovis & Barling
8. stressor strain model

54

فصلنامة توسعة حرفهای معلم /سال پنجم /شماره ( 4پیاپی  / ) 81زمستان 8911

مارتینو ،هول و کوپر )0449( 8عوامل مؤثر بر بروز خشونت و پرخاشگری در محیطهای کاری به سه
دستۀ عوامل فردی ،سازمانی و اجتماعی تقسیم میشوند که یکی از عوامل سازمانی مؤثر بر خشونت
و پرخاشگری در محیط کار ،استرس شغلی میباشد (دی مارتینو ،هول و کوپر )0449،که به دلیل
مشکالت و مسائل ذهنی یا واقعی به وجود آمده است (هال ،زینکو ،پریمان و فریس.)0443 ،0
معلمان ،مهمترین عنصر نظام آموزشوپرورش هستند زیرا بار اصلی تعلیم و تربیت دانشآموزان بر
عهده آنان است .معلمان ازجمله افرادی هستند که ارتباط بسیار نزدیک با دانشآموزانی دارند که
دارای فرهنگ ،آداب و رسوم ،هوش ،ویژگی های شخصیتی و رفتاری متفاوتی هستند .ازاینرو ،به
دلیل اینکه روزانه با افراد دارای ویژگیهای مختلف سروکار دارند بهطور مستمر استرس روانی
شدیدی را تجربه میکنند و با توجه به ماهیت حساس ،بااهمیت و پراسترس نقششان در معرض
بروز رفتارهای پرخاشگرانه قرار میگیرند .جنکیز )8333( 9بیان داشت که دومین عامل مرگومیر در
محیط کاری ،پرخاشگری می باشد .پرخاشگری نوعی رفتار کالمی یا فیزیکی آشکار است که با نیت
صدمه به شخص ،شی و یا سیستم انجام میشود که منجر به اجتناب و مقابلهبهمثل آنان میشود و
هنگامی به وجود می آید که تعادل بین تکانه و کنترل درونی به هم بخورد (سادوک ،سادوک و
کاپالن .)0488 ،0طوری که تضادهای حاصل از روابط بین فردی و عصبی یا اختالالت ارگانیک از
طریق افزایش تولید تکانهها ،عدم تأثیر عوامل مهارکننده شیمیایی و عدم ثبات روانی بهواسطه
کمکردن کنترل درونی این تعادل را به هم میزند و باعث بروز پرخاشگری میشود (بارلینگ ،راجرز
و کلووای .)0448 ،5بر اساس بسیاری از گزارشها 0/5 ،درصد افراد رویارویی با پرخاشگری و 1/0
درصد افراد تهدید پرخاشگرانه را در محیطهای کاری تجربه میکنند (بارلینگ ،راجرز و کلووای،
 .)0448در پژوهشی در سال  0485نشان داده شد که سطوح باالی استرس شغلی منجر به بروز
پرخاشگری در معلمان میشود (وان درمرو ،مایبورق و پوگنپول .)0485 ،3در بسیاری از پژوهشهای
دیگر نیز نشان داده شد که استرس شغلی با پرخاشگری در محیط کار رابطهی مثبت و معناداری
دارد و استرس شغلی یکی از مهمترین عواملی است که میتواند منجر به بروز پرخاشگری
گردد(گلپرور ،نیری و مهداد8911 ،؛ گلپرور ،واثقی ،مصاحبی و جوادیان8938 ،؛ پروین و رفیعی
وردنجانی8939 ،؛ برزگر محمدی ،خدایاری ،هادوی و رضوی8930 ،؛ پتر ،چن پاول و اسپکتور،
8330؛ داگالس و مارتینکو0448 ،1؛ کادیش ،گالسر ،کالهون و گینتر0448 ،1؛ دی مارتینو ،هول و

1. Di Martino, Hoel, & Cooper
2. Hall, Zinko, Perryman, & Ferris
3. Jenkins
4. Sadock, Sadock, & Kaplan
5. Barling, Rogers, & Kelloway
6. Van Der Merwe, Myburgh, & Poggenpoel
7. Douglas & Martinko
8. Kadish, Glaser, Calhoun, & Ginter
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کوپر0449 ،؛ سالیوان ،فارل ،کلیور ،وولین -رینولدز و والویس0441 ،8؛ مارتین -استوری ،تمچف،
مارتین و استاک0443 ،0؛ آلموست ،دوران ،مکگیلیس هال و اسپنس لسچینگر0484 ،9؛ اسپراگیو،
ورونا ،کالخوف و کیلمر0488 ،0؛ تیلور و کلیومپر0480 ،5؛ ناسم و احمد 0480 ،3و گرارد کیلیر،1
.)0404
کار ،بخش مهمی از زندگی هر فردی به شمار میآید و از یکسو میتواند شماری از نیازهای
اساسی انسان همچون پرورش روح و جسم ،برقراری ارتباط اجتماعی ،ایجاد حس ارزشمندی،
اعتمادبه نفس و شایستگی را ارضا کند .اما از سوی دیگر ممکن است منبع اصلی بروز استرس نیز
باشد .فرسودگی شغلی و پرخاشگری معلمان با توجه به اهمیت شغل آنان و ارتباط آنان با کودکان و
نوجوانان اهمیت بسیار ویژهای دارد .تالش برای کاستن از سطح فرسودگی شغلی و پرخاشگری
معلمان وظیفه عمده مسئوالن نظام آموزشی کشور است .در سایر جوامع برای کاهش فرسودگی
شغلی و پرخاشگری عالوه بر توجه به همه عوامل تالش میشود تا با برقراری یک نظام حقوقی و
پاداش مکفی به معلمان بها داد و به حضور و فعالیت درگیرانه معلمان در تصمیمسازیها و
تصمیمگیری های مربوط به حرفه معلمی و احترام به منزلت معلمی اقدام شود .به نظر میرسد
فرسودگی شغلی و پرخاشگری بهخصوص در قشر معلمان و پرستاران بیشتر از دیگر مشاغل
اجتماعی باشد .شغل معلمی و تدریس یکی از مشاغل پراسترس است و معلمان همواره در حیطه
شغلی خود با استرسهای شغلی مختلفی موجه هستند.
معلمان بهعنوان یک نیروی آموزشی و کسانی که بیشترین سهم را در پرورش و آموزش جامعه
دارند باید از لحاظ روانی در سطح باالتری از مشاغل دیگر باشند که متأسفانه اینگونه نیست.
سازمان آموزشوپرورش نقش اساسی را برای دستیابی به اهداف برنامهریزیشده آموزشی و تربیتی
نیروی انسانی ایفا می کند .با توجه به رسالت و نقش مؤثر معلمان در تحول روانی دانشآموزان و
تربیت نیروی انسانی بهویژه در دوره ابتدایی که زمینهساز و اساس تحول در دورههای بعدی
محسوب میشود ،اهمیت بهداشت و سالمت روانی معلمان آشکار میگردد .شغل یک معلم بسیار
لذت بخش است اما شرایطی وجود دارد که این شغل را به یکی از پراسترسترین مشاغل تبدیل
میکند .برخی از این شرایط ،عبارتاند از تغییرات مداوم سیستم آموزشی ،ساعات کار طوالنی،
حقوق کم ،تغییر نیازهای آموزشی ،سروکار داشتن با دانشآموزان دارای ویژگیهای شخصیتی و
رفتاری متفاوت و نظایر اینها .استرسهای شغلی میتوانند باعث بروز فرسودگی شغلی و
پرخاشگری در معلمان شوند .لذا با توجه به اهمیت و حساسیت کار معلمان در آموزشوپرورش،
1. Sullivan, Farrell, Kliewer, Vulin Reynolds, & Valois
2. Martin Storey, Temcheff, Martin, & Stack
3. Almost, Doran, McGillis Hall, & Spence Laschinger
4. Sprague, Verona, Kalkhoff, & Kilmer
5. Taylor & Kluemper
6. Naseem & Ahmed
7. Gerard Caillier
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افراد مفید و اثربخش برای آینده و هم چنین اثری که بر تحول آموزشی آینده هر کشور دارند؛
پژوهش حاضر به این سوال پاسخ میدهد که آیا آموزش مهارت مقابله با استرس (که فراهمکننده و
مستعدکننده فرسودگی شغلی و پرخاشگری میباشد) بر فرسودگی شغلی و پرخاشگری معلمان
مقطع متوسطه شهر اهواز تاثیر دارد؟
با استناد به مطالب ارائه شده و بازبینی پیشینۀ تحقیقاتی ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر
هستند:
فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :آموزش مهارت مقابله با استرس باعث کاهش فرسودگی شغلی معلمان میشود.
فرضیه دوم :آموزش مهارت مقابله با استرس باعث کاهش پرخاشگری معلمان میشود.
روششناسی
این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی؛ از نوع مطالعات مداخلهای نیمه تجربی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون و ازنظر روش انجام ،نمونه گیری در دسترس با دو گروه آزمایش و گواه بود که در آن
اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله با استرس بر فرسودگی شغلی و پرخاشگری معلمان مقطع
متوسطه شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان شاغل در
مقطع متوسطه در سال تحصیلی  8931 -8931که شامل  915نفر بود .حجم نمونه این پژوهش
 04نفر بود (برای تحقیقات آزمایشی حداقل حجم نمونه  94نفر توصیهشده است) (دالور)0480 ،
که این  04نفر بهصورت غیر تصادفی در دسترس از افرادی که بیشترین نمره را در آزمون
فرسودگی شغلی مسلش و جکسون 8و پرخاشگری باس و پری 0گرفته بودند بهعنوان نمونه انتخاب
شدند و برای جایگزینی گروهها این  04نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده به دو گروه
 04نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند .هر دو گروه آزمایش و کنترل مورد پیشآزمون قرار
گرفتند .سپس گروه آزمایش به مدت  84جلسه مورد آموزش مهارت مقابله با استرس توسط
متخصصان قرار گرفتند اما به گروه کنترل ،هیچ آموزشی داده نشد .بعد از پایان جلسات آموزشی از
هر دو گروه پسآزمون گرفته شد.
در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از دو پرسشنامه استاندارد استفادهشد که عبارتاند از:
 پرسشنامه فرسودگی شغلی :9برای اولین بار توسط مسلش و جکسون ( )8318طراحی واستفاده شد .مسلش و جکسون شکل فعلی این پرسشنامه با مقیاس لیکرت را برای ارزیابی فراوانی و
شدت ابعاد سه گانۀ فرسودگی شغلی طراحی کردند .این پرسشنامه از  00بخش جداگانه تشکیلشده

1. Jackson
2. Buss Perry Aggression Questionnaire
3. Occupational Burnout Questionnaire
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است و هر سه بُعد فرسودگی شغلی را شامل میشود 3 .بخش مربوط به خستگی هیجانی 5 ،بخش
مربوط به مسخ شخصیت و  1بخش مربوط به احساس کفایت شخصی است .زیر نمره حاصله در هر
یک از سه بُعد بر پایه نمره مرجع در دستههای پایین ،متوسط یا باال قرار میگیرد .در ارتباط با
تقسیم بندی فرسودگی به شدید ،متوسط و ضعیف مسلش و جکسون این پرسشنامه را در گروههای
زیادی از مشاغل مختلف اجرا نمودند .اعتبار درونی پرسشنامه فرسودگی شغلی برای خرده آزمونها
از طریق آلفای کرونباخ بین  4/18تا  4/34و ضریب بازآزمایی نیز بین  4/34تا  4/14به دست آمد.
عالوه بر این ،اعتبار این پرسشنامه طی بررسیهای مختلف ،باال ارزیابی شد .در ضمن این پرسشنامه
توسط پژوهشگران ایرانی استفاده و با اعتبار علمی بیش از  4/34تأیید شده است (رسولیان ،الهی و
افخم ابراهیمی .)8919 ،در پژوهشی که پریزاده و بشلیده در سال  8931در بین کارکنان یک
بیمارستان دولتی در اهواز انجام داده بودند ،اعتبار این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ برای
کل مقیاس برابر با  4/34و برای خرده مقیاسهای خستگی هیجانی ،مسخ شخصیت و احساس
کفایت شخصی به ترتیب برابر با  4/11 ،4/13و  4/18به دست آوردند (پریزاده و بشلیده.)8931 ،
در پژوهش حاضر ،نیز پایایی این پرسشنامه برای کل مقیاس برابر با  4/30و برای ابعاد خستگی
هیجانی ،مسخ شخصیت و احساس کفایت شخصی به ترتیب برابر با  4/10 ،4/14و  4/13به دست
آمدند.
 نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری باس و پری -که نسخه پیشین آن ،پرسشنامه خصومت نامداشت -توسط باس و پری ( )8330بازنگری شد .این مقیاس یک ابزار خود گزارشی است که شامل
 03سؤال و  0خرده مقیاس پرخاشگری بدنی ،پرخاشگری کالمی ،خشم و خصومت است.
شرکتکنندگان به هر یک از سؤاالت در یک طیف پنجدرجهای از گزینههای کامالً شبیه من
است( ،)5تا حدودی شبیه من است ( ،)0نه شبیه من است نه شبیه من نیست ( ،)9تا حدودی شبیه
من نیست ( )0و اصال به من شبیه نیست ()8؛ نمرهگذاری میشوند .نمره کل این پرسشنامه برای
پرخاشگری از طریق جمعکردن نمرات خرده مقیاسها حاصل میشود .در بررسی اعتبار فرم نهایی
پرسشنامه پرخاشگری (یعنی فرم  03سؤالی) توسط باس و پری ( )8330از طریق روش بازآزمایی
روی  91نفر بعد از نه هفته ضریب همبستگی برای خرده مقیاسهای پرخاشگری بدنی ،کالمی،
خشم و خصومت به ترتیب برابر با  4/10 ،4/13 ،4/14و  4/10بهدست آمد .در پژوهشی ضرایب آلفا
برای خرده مقیاسهای پرخاشگری بدنی ،کالمی ،خشم و خصومت به ترتیب برابر با ،4/51 ،4/19
 4/13و  4/30و برای کل مقیاس برابر با  4/14بهدست آمد .نمرات پرسشنامه پرخاشگری همبستگی
خوبی با یکدیگر داشتند اما زمانی که واریانس همبستگیهای مربوط به خرده مقیاس خشم کنار
گذاشته شد ،سایر همبستگیها معنادار نبودند .روایی نظری این پرسشنامه بدینصورت است که
ارتباط بین خرده مقیاسهای پرخاشگری بدنی ،کالمی ،خشم و خصومت به همبستگی آنها با
خشم بستگی دارد .نمرات دارای روایی همزمان مناسبی هستند (قربانی .)8915 ،در پژوهش حاضر
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نیز پایایی این پرسشنامه برای کل مقیاس برابر با  4/11و برای ابعاد پرخاشگری بدنی ،کالمی ،خشم
و خصومت به ترتیب برابر با  4/58 ،4/14 ،4/39و  4/31به دست آمد.
 در این پژوهش ،از پروتکل آموزشی مهارت مقابله با استرس محقق ساخته استفاده گردید کهدر ده جلسه  34دقیقهای اجرا شد .محتوای این پروتکل آموزشی به شرح زیر میباشد:
جلسه اول :پس از خوشآمدگویی به شرکتکنندگان ،درخصوص تأثیر استرس شغلی بر پایین
آمدن کارایی ،ایجاد و افزایش فرسودگی شغلی و پرخاشگری به آنان توضیح داده شد و سپس از آنان
پیش آزمون گرفته شد.
جلسه دوم :واکنش درست در مقابل هیجان و استرس به شرکت کنندگان آموزش داده شد؛
یعنی به جای واکنش هیجان مدار یا اجتنابی ،روش مسئله مدار به آنان آموخته شد.
جلسه سوم :برای آرامش در مقابل استرس ،به شرکتکنندگان تمرینهای تنفس و یوگا داده
شد.
جلسه چهارم :حذف عوامل ایجادکننده حواسپرتی و عواملی که باعث ایجاد خطر میشوند مانند
تماسهای تلفنی ،استفاده از گوشی همراه در شبکههای اجتماعی.
جلسه پنجم :تعلیم برنامهریزی کاری منظم با دورهای کردن کار به بخشهای مختلف که در
ص ورت درنظر نگرفتن در محیط کاری باعث پایین آمدن بهرهوری معلمان میشود (مثالً از معلمان
خواسته شود که روزهای تدریس خود را پیوسته انتخاب نکنند).
جلسه ششم :ارائه یک برنامه غذایی و خواب مناسب که از عوامل مهم و مؤثر بر استرس
میباشند زیرا نبود برنامهای مناسب بر ای خواب و تغذیه تأثیرات مخربی بر جسم و روح فرد
میگذارد.
جلسه هفتم :به معلمان آموزش داده شد که دیدگاه شناختی خود را برای اجتناب از خطاهای
شناختی ازجمله خطای هالهای ،اثر تقدم و تأخر تقویت کنند.
جلسه هشتم :برای نحوه آموزش ،به دانشآموزان اجازه نقد بدهند و سعی کنند انعطاف داشته
باشند تا از طرف دانشآموزان دچار استرس نشوند.
جلسه نهم :آموزش روشهای حساسیتزدایی منظم و ریلکسیشن به شرکتکنندگان.
جلسه دهم :گرفتن پس آزمون از شرکت کنندگان ،تشکر و قدردانی و خداحافظی از آنان.
بعد از انتخاب نمونه (گروه آزمایش و گواه) پرسشنامههای مربوط به متغیرهای پژوهش در
مرحلهی پیش آزمون روی هر دو گروه اجرا شد .سپس مداخله موردنظر (پروتکل آموزش مهارت
مقابله با استرس) روی گروه آزمایش اجرا گردید و بعد از مداخله آموزشی نیز پسآزمونها به اجرا
درآمدند .تعداد جلسات این بسته آموزشی  84جلسه  34دقیقهای بود که در  5هفته برگزار شد.
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برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس چند متغیره 8در نرمافزار  SPSSنسخهی 00
استفاده شد.
یافتهها
در جدول ( )8میانگین و انحراف معیار نمره فرسودگی شغلی در دو گروه آزمایشی و گواه در مراحل
پیشآزمون و پسآزمون ارائهشده است.
جدول ( )1شاخصهای توصیفی فرسودگی شغلی در پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش و کنترل

متغیر

گروه آزمایش
پیشآزمون

فرسودگی شغلی
پرخاشگری

M

SD

14/98
51/00

0/08
5/43

گروه کنترل

پسآزمون
M

SD

پیشآزمون
M

SD

9/81 14/33 0/95 50/93
5/11 59/05 1/88 03/01

پسآزمون
M

SD

18/51
55 /45

9/41
5/43

برای استفاده از تحلیل کوواریانس رعایت چند مفروضۀ اصلی ضروری است .به همین دلیل ،برای
اطمینان از اینکه دادههای حاصل از این پژوهش مفروضههای اصلی تحلیل کوواریانس را برآورده
میسازد ،به بررسی آنها پرداخته شد .این مفروضهها شامل بهنجار بودن ،همگنی ماتریس
کوواریانس ،همگنی واریانسها و همگنی شیبهای رگرسیون است .بر اساس آزمون باکس
( )Test Boxکه برای متغیرهای فرسودگی شغلی ( F=4/14 ،p=4/58و  )Box= 38/40و
پرخاشگری ( F=4/13 ،p= 4/93و  )Box= 30/94معنادار نبود ،شرط همگنی ماتریس کوواریانس
بهدرستی رعایت شده است .آزمون لوین 0برای فرسودگی شغلی ( )p=4/31و پرخاشگری (،)p=4/59
معنادار نبود؛ ازاینرو ،شرط برابری واریانسهای بین گروهی رعایت شده است .مقدار  Fتعامل
پیشآزمونها و متغیر وابسته (پسآزمونها) در سطوح عامل در متغیر فرسودگی شغلی و
پرخاشگری در سطح  4/48معنادار شد .ازاینرو ،مفروضهی همگنی رگرسیون برقرار نمیباشد؛ به
همین دلیل تحلیل کوواریانس قابلاجرا نیست و بهجای آن روی نمرات تفاضل پیشآزمون و
پسآزمون متغیر وابسته تحلیل واریانس چند متغیره انجام گرفت.
نتای ج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری روی نمرات تفاضل پیش آزمون و پس آزمون
متغیرهای وابسته در جدول ( )0ارائهشده است.

1. MANOVA
2. Test Levin
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جدول ( )2تحلیل واریانس چند متغیری روی نمرات تفاضل پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای وابسته

شاخص
آزمون
اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

مقدار

نسبت F

درجه آزادی
فرضیهها

درجه آزادی
خطا

p

اندازه اثر

4/383
4/454
80/40
80/59

00/48
00/48
00/48
00/48

0
0
0
0

91
91
91
91

4/448
4/448
4/448
4/448

4/10
4/10
4/10
4/10

مندرجات جدول ( )0نشان میدهد که اثر گروه بر ترکیب نمرات تفاضل متغیرهای وابسته
فرسودگی شغلی و پرخاشگری در مرحله پیشآزمون و پسآزمون معنادار است (،p>4/448
 ،F= 00/48المبدای ویلکز=  .)4/454ضریب اندازه اثر نشان میدهد که  10درصد تفاوت دو گروه
روی متغیرهای وابسته مربوط به مداخله آزمایشی است.
جهت پی بردن به این تفاوت 0 ،تحلیل واریانس تک متغیری در متن مانوا روی نمرات تفاضل
انجام گرفت که نتایج آن در جداول ( )9ذکر شده است.
جدول ( )3نتایج تحلیل واریانس تک متغیره روی نمرات تفاضل پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای وابسته

شاخص
متغیرها
فرسودگی شغلی
پرخاشگری

مجموع
مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

p

اندازه اثر

53/01
34/43

8
8

53/01
34/43

80/40
08/39

4/448
4/448

4/933
4/541

مندرجات جدول ( )9نشان میدهد که بین گروههای آزمایشی و گواه در نمره تفاضل متغیر
فرسودگی شغلی و پرخاشگری در سطح  p>4/448تفاوت معنیداری وجود دارد .بنابراین ،برنامه
آموزشی مهارت مقابله با استرس ،میزان فرسودگی شغلی و پرخاشگری معلمان را کاهش میدهد.
پس میتوان بیان داشت که فرضیههای ا و  0مورد تأیید قرار گرفتند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر ،با هدف اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر فرسودگی شغلی و پرخاشگری
در بین معلمان مقطع متوسطه شهر اهواز انجام گرفت .نتایج پژوهش بعد از تجزیهوتحلیل دادهها
نشان داد که آموزش مهارت مقابله با استرس باعث کاهش معنادار میزان فرسودگی شغلی و
پرخاشگری در معلمان شده است.
نتایج این پژوهش نشان داد که معلمانی که دارای فرسودگی شغلی باالیی بودند دارای استرس
شغلی باال نیز بودند و آموزش مقابله با استرس میتواند باعث جلوگیری از فرسودگی شغلی گردد؛

اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر فرسودگی شغلی و پرخاشگری معلمان …

51

بنابراین فرضیه اول این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت .این یافته با نتایج پژوهشهای قدیمی،
حسینیطباطبایی و جمعهپور ( ،)8910قدسی ( ،)8915محمدی ( ،)8913صابری ،مروجی و
ناصح( ،)8934قدسی ،افشارکهن و میهمی ( ،)8934افضل خانی و حسینی ( ،)8930بیانی و
سمیعی ( ،)8939علوی لنگرودی و غفوری ( ،)8930ناستی زایی و سابقی ( ،)8935جوادی ،رسولی،
نظری و حسنی ( ،)8933بیگانه ،ابوالقاسمی ،علیمحمدی ،ابراهیمی ،ترابی و اشترینژاد (،)8931
فرامرز پوردارزینی و طالبی و زارع ( ،)8931گاروسا ،مورنو-جیمنز ،لیانگ و گونزالز ( ،)0441خالید،
پان ،وانگ و قفری ( ،)0483رانا و سودان ( ،)0483فانگی یوآن و همکاران ( )0404همسو و مشابه
بود .در تبیین این یافته میتوان بیان داشت که اساساً شغل معلمی به دلیل سروکار داشتن با
دانشآموزانی با ویژگیهای شخصیتی و رفتاری متفاوت دارای استرسهای زیادی میباشد و میتوان
گفت که این استرس در مقطع متوسطه بیشتر است چون دانشآموزان در دوران طوفانی بلوغ قرار
دارند و بسیار سرکش و حساس میباشند و ممکن است رفتارهایی از خود بروز دهند و به درسشان
اهمیت ندهند .به این دلیل ،ممکن است معلمان مقطع متوسطه دچار اختالالت روانی و رفتاری
بیش تری شوند و دلیل آن این است که این معلمان که درگیر فعالیتهای استرسزا هستند معموالً
فعالیتهای استرسزای آنان دیرتر به نتیجه میرسد یا اصالً به نتیجه نمیرسد .این امر بهنوبه خود
باعث میشود که معلمان مقطع متوسطه به خاطر نتیجهبخش نبودن این استرسزاها نتوانند آنها را
تحمل کنند .بهعبارتدیگر ،آنان در مقابل تحمل فعالیتهای استرسآفرین چندان نتیجه
رضایتبخش را به دست نیاورند که این امر باعث میشود که آنان در مقابل استرسها حالت انفعالی
به خود بگیرند و بیشتر دچار اختالالت جسمانی و روانی شوند و بهاینترتیب بیشتر احتمال دارد
که دچار فرسودگی شغلی شوند .معلمان مقطع متوسطه استرسهای متفاوتی را (با توجه به شرایط
سنی دانشآموزان) نسبت به معلمان سایر مقاطع تجربه میکنند که به دلیل شدید بودن ،آن
استرسها تحمل ناپذیرند .این امر بدان معناست که این گروه از معلمان در برابر استرسهای شغلی
قرار میگیرند دچار فرسودگی شغلی میشوند .یعنی بعد از گذشت مدتزمانی که از عهده رویارویی
با استرسها برنمیآیند نخست نگرش منفی نسبت به کارشان پیدا کرده و سپس احساس خستگی،
کاهش انرژی ،کوفتگی و تحلیل عاطفی پیدا میکنند .در آخر زمانی که شخص از روشهای
مقابله ای مفید برای فرار از حاالت ذکرشده استفاده نمیکند به این نتیجه میرسد که دیگر
نمیتواند در شغلش مفید و مؤثر باشد چون در شغلش هیچ رشد و موفقیتی نمیبیند.
ازآنجاکه فرسودگی شغلی کاهش قدرت سازگاری شخص با عوامل استرسزا است به همین دلیل
زمانی که شخص نمی تواند خود را با استرس روانی شغلی سازگار کند به خستگی جسمی و عاطفی
دچار می شود که این امر باعث ایجاد تصویر منفی از خود ،نگرش منفی نسبت به شغل و عدم
احساس در ارتباط با مراجعهکنندگان میشود (مسلش .)8318 ،التوس )0449(8بر این باور است که
1. Latus
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ارتباط بین استرسهای روانی و فرسودگی منجر میشود که برخی استرس و فرسودگی را یکی تصور
کنند درحالیکه فرسودگی پیامد نهایی استرس میباشد .همانطور که پیشتر گفته شد هانس سلیه
بیان داشت که واکنش به استرس دارای سه مرحله تحلیل واکنش اخطار ،مقاومت و فرسودگی است.
بدین معنا که اگر شخص در برابر عوامل استرسزا از شیوههای مناسب کنار آمدن با کنترل استفاده
کند؛ یعنی مسئولیت زندگی خودش را بر عهده بگیرد ،احتمال بسیار کمتری وجود دارد که گرفتار
فرسودگی شغلی شود .اما اگر شخص از شیوههای نامناسب مانند کنار آمدن با فرار استفاده کند؛
یعنی منفعالنه اجازه بدهد که سوانح و رویدادها بر او مسلط شوند ،به احتمال بیشتری گرفتار
فرسودگی شغلی میگردد .ازاینرو ،هرچند که معلمان مقاطع متوسطه استرسهای یکسانی را تجربه
میکنند اما عدهای دچار فرسودگی میشوند و عدهای دچار نمیشوند .به این دلیل است که
راهبردهای کنار آمدن آنان با استرسهای شغلی متفاوت است .درنهایت اینکه چون استرس شغلی
منجر به بروز فرسودگی شغلی میشود میتوان با آموزش مهارتهای مقابله با استرس منجر به
کاهش استرس شغلی و درنتیجه کاهش فرسودگی شغلی شد.
از دیگر نتایج این پژوهش این بود که معلمانی که دارای پرخاشگری باالیی بودند دارای استرس
شغلی باالتر نیز بودند و آموزش مقابله با استرس میتواند باعث جلوگیری از بروز پرخاشگری شود؛ از
اینرو فرضیه دوم نیز تأیید گردید .این نتیجه با پژوهشهای گلپرور ،نیری و مهداد (،)8911
گلپرور ،واثقی ،مصاحبی و جوادیان ( ،)8938پروین و رفیعی وردنجانی ( ،)8939برزگر محمدی،
خدایاریف هادوی و رضوی ( ،)8930پتر ،چن پاول و اسپکتور ( ،)8330داگالس و مارتینکو(،)0448
کادیش ،گالسر ،کالهون و گینتر ( ،)0448دی مارتینو ،هول و کوپر ( ،)0449سالیوان ،فارل ،کلیور،
وولین -رینولدز و والویس ( ،)0441مارتین -استوری ،تمچف ،مارتین و استاک ( ،)0443آلموست،
دوران ،مکگیلیس هال و اسپنس لسچینگر ( ،)0484اسپراگیو ،ورونا ،کالخوف و کیلمر (،)0488
تیلور و کلیومپر ( ،)0480ناسم و احمد ( ،)0480وان درمرو ،مایبورق و پوگنپول ( )0485و گرارد
کیلیر ( )0404همسو است .در تبیین این یافته ،میتوان بیان داشت که استرس شغلی از طریق
ایجاد استرسهای روانی و فیزیکی بر افراد ،تعادل رفتاری ،روانی و هیجانی آنان را به هم میزند و
آنان را ازنظر هیجانی و روانی مستعد انجام رفتارهای پرخاشگرانه میکند (گلپرور ،نیری و مهداد،
 .)8911استرس روانی معلمان میتواند حاصل ارزیابی شناختی منفی معلمان از توانمندی خود
بهعنوان شخصی که مسئول تعلیم و تربیت دانشآموزان است باشد .هنگامیکه معلمان شرایط تعلیم
و تربیتشان را منفی ارزیابی کنند دچار استرس روانی میشوند .افزایش میزان استرس شغلی یک
عامل اصلی برای بروز پرخاشگری معلمان است که بهجز افزایش احتمال ایجاد اختالل در شیوه
تدریس ،موجب تأثیرات نامطلوبی روی دانشآموزان میشود و میتواند در یادگیری دانشآموزان هم
اثر بگذارد .پرخاشگری معلم میتواند منجر شود که دانشآموزان به دلیل ترس از او ،انگیزه رشد و
پیشرفتشان را از دست بدهند و دچار اختالالتی هم چون لکنت زبان ،فرار از درس یا مدرسه و ترک
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تحصیل شود .بهطورکلی ،این استرس و پرخاشگری معلمان میتواند تأثیرات منفی روی کارکرد
رفتاری و شناختی دانشآموزان داشته باشد .درواقع میتوان بیان داشت که پرخاشگری نوعی تخلیه
روانی ناشی از استرس میباشد.
وجود شرایط استرسزا و ناکامکننده در زندگی و شغل امری طبیعی است و بروز پرخاشگری
نوعی پاسخ هیجانی است که میتواند هم برای فرد و هم اطرافیان پیامدها و آسیبهای نامطلوبی
داشته باشد .ازاینرو بهترین شیوه جهت کاهش پرخاشگری و آسیبهای همراه آن ،آموزش یک
سری مهارتهای مقابله با استرس میباشد .در این نوع از آموزشها معلمان یاد میگیرند که به
شیوهای منطقی و عاقالنه با شرایط استرسزا برخورد کنند و بهجای اینکه منفعالنه با شرایط
استرس زا برخورد کنند و تحت تأثیر آن قرار گیرند ،بهصورت فعاالنه با آن برخورد کنند و آن شرایط
استرسزا را تحت کنترل خود درآورند .در این آموزشها افراد میآموزند که چگونه با شرایط
نامطلوب مقابله کنند.
در این نوع از برنامهها افراد شناخت و خودآگاهیشان را نسبت به نشانههای جسمانی و روانی
فرسودگی و پرخاشگری افزایش میدهند که این افزایش آگاهی باعث میشود که فرد شناخت
بهتری نسبت به حاالت و احساسات خود داشته باشد که این شناخت و آگاهیها ،شخص را از
احساس فرسودگی و پرخاشگری و نیاز به کنترل کردن آنها هشیار میکند .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که آموزش مهارت مقابله با استرس میتواند باعث کاهش میزان فرسودگی شغلی و
پرخاشگری شود و افراد از طریق روشهایی که برای مدیریت و مقابله با استرس شغلی دریافت
میکنند کنترل بیشتری بر رفتارهای خود خواهند داشت که این احساس کنترل باعث میشود که
آنان تشویق شوند تا بر موقعیتهای نامطلوب و استرسزا مسلط شوند .بنابراین مهارتهای مقابله با
استرس از طریق کاهش استرس روانی میتواند منجر به افزایش سالمت روان معلمان گردد.
با توجه به اینکه استر س شغلی با فرسودگی شغلی و پرخاشگری رابطه مثبت دارد و شغل
معلمی دارای استرسهای بسیاری است ،ازاینرو جزو یکی از مشاغل پراسترس بهحساب میآید .به
مسئولین و مدیران آموزشوپرورش پیشنهاد میشود که ابتدا اقدامات موردنیاز را برای مطلوب و
متعادل کردن محیط کاری معلم ان انجام دهند و سپس برای توانمند کردن معلمان بهطور مستمر
کارگاههایی را برپا نمایند و در این کارگاهها آموزشهای مدیریت و مهارتهای مقابله با استرس و
دیگر آموزشهای مقابله ای را ارائه کنند .با توجه به نتایج این پژوهش ،به نظر میرسد که کاربرد
اینچنین برنامههای مقابلهای می تواند منجر به کاهش فرسودگی شغلی و پرخاشگری شود و در
نهایت سطح کیفی زندگی شخصی و شغلی معلمان بهبود پیدا کند.
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معلمان .مجله مطالعات جامعهشناسی.841 -13 ،)09( 80 ،
علویلنگرودی ،سید کاظم و غفوری ،حمیده .)8930( .رابطه بین رضایت شغلی ،تعهد سازمانی با فرسودگی
شغلی دبیران .فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.884 -15 ،)9( 3 ،
فرامرز پوردارزینی ،محدثه؛ شیروانی سعادت آبادی ،محدثه و ساالری چینه ،افسانه .)8930( .بررسی
فرسودگی شغلی معلمان .دومین کنفرانس بینالمللی روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی ،مشهد،

دانشگاه تربتحیدریه.
قدسی ،احقر .)8915( .بررسی نقش فرهنگسازمانی مدارس در فرسودگی شغلی دبیران راهنمایی شهر
تهران .فصلنامه تعلیم و تربیت.809 -39 ،)0( 00 ،
قدسی ،علی محمد؛ افشارکهن ،جواد و میهمی ،حامد .)8934( .مطالعه رابطۀ بین عوامل اجتماعی و
فرسودگی شغلی معلمان شهرستان قروه .مسائل اجتماعی ایران.851 -803 ،)0( 0 ،
قدیمی ،ملک محمد؛ حسینی طباطبایی ،فوزیه و جمعه پور ،احمد .)8910( .بررسی میزان شیوع فرسودگی
شغلی در معلمان مدارس ابتدایی .مجله روانشناسی تحولی (روان شناسان ایرانی).59 -09 ،)5(0 ،
قربانی ،سعید .)8915( .تأثیر بازیهای رایانهای بر پرخاشگری و انگیختگی نوجوانان پسر .پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه ارومیه.

کوچی ،طیبه .)8938( .بررسی رابطه برخی متغیرهای شغلی و سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی
معلمان با توجه به نقش میانجی گر استرس شغلی و فرسودگی عاطفی .پایاننامه کارشناسی ارشد
روانشناسی صنعتی و سازمانی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
گلپرور ،محسن؛ نیری ،شیرین و مهداد ،علی .)8911( .رابطه استرس ،فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی
سازمانی در شرکت سهامی ذوبآهن «شواهدی برای مدل استرس -فرسودگی (عدم تعادل) -جبران».
یافتههای نو در روانشناسی (روانشناسی اجتماعی).90 -83 ،)1( 0 ،
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 کارکردهای تعارض بین فردی و.)8938( . زهرا، محمدرضا و جوادیان، زهرا؛ مصاحبی، محسن؛ واثقی،گلپرور
-38 ،)0( 1 ، مجله روانشناسی معاصر.مدیریت تعارض در پیوند میان استرس و فرسودگی با پرخاشگری
.10

 فصلنامه. فرسودگی شغلی و سالمت روان در دبیران، مقایسه مکانیزمهای مقابلهای.)8913( . شهناز،محمدی
.14 -05 ،)83( 5 ،نوآوری آموزشی
 رابطه وابستگی افراطی به کار با استرس شغلی و فرسودگی شغلی.)8935( . فرامرز، ناصر و سابقی،ناستیزایی
.38 -13 ،)0( 89 ، دوماهنامه سالمت کار ایران.در معلمان
 در اعضایHSE  بررسی رابطه مدیریت دانش با استرس شغلی بر اساس مدل.)8939( . زهرا،وظیفه
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