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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استرس شغلی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی 

 -تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی. شهرستان طبس انجام شد

معلمان دوره ابتدایی  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه. همبستگی و از نوع مقطعی است

نفر با استفاده  279باشد که نفر می 013به تعداد  55 -58شهرستان طبس در سال تحصیلی 

گیری تصادفی ساده انتخاب از جدول کرجسی و مورگان به عنوان حجم نمونه به روش نمونه

نتایج نشان داد که . ها از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شدیافتهبرای تحلیل . شده است

همچنین، نتایج . باشدبر عملکرد شغلی معنادار می -090/3اثر متغیر استرس شغلی با ضریب 

های فرعی نشان داد که، اثرابعاد استرس شغلی به غیر از بعد کنترل بر عملکرد آزمون فرضیه

اهمیت  عنایت بهبنابراین با . باشدشهرستان طبس معنادار میشغلی معلمان دوره ابتدایی 

عملکرد شغلی معلمان، لزوم توجه به کاهش استرس شغلی به منظور افزایش عملکرد شغلی 

به سازمان آموزش و  معلمانبرای کاهش استرس بر این اساس، . یابدمعلمان ضرورت می

زا و برطرف کردن عوامل و انرژی بخشفراهم کردن فضای لذت با شودپیشنهاد میپرورش 

های تحصیلی و آموزشی، از طریق نصب تابلوها و تصاویر زا در محیطناخوشایند و استرس

 .بخش و شاد اقدام نمایدبخش، فرحتجسمی و بصری روحیه

 .استرس شغلی، عملکرد شغلی، معلمان دوره ابتدایی، شهرستان طبس: واژگان کلیدی

 

  

                                                      
 18/8/2055: تاریخ پذیرش مقاله – 10/7/2055: تاریخ دریافت مقاله  
 یمنابع انسان تیریکارشناس ارشد مد  
 یتیترب یکارشناس ارشد روانشناسمعلم ابتدایی ،  
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 مقدمه و بیان مسأله

را  محققان است و اهمیت آن، نیروی انسانی 2شغلی عملکرد سازمانی هر در مسئله ترینحیاتی

 که است متغیرهایی از یکی شغلی عملکرد. است واداشته آن بیشتر دربارة چه هر به پژوهش

 عملکرد روانشناسان. است گرفته زیادی قرار توجه مورد یافته توسعه کشورهای از بسیاری در

 در و افراد عملکرد در نیازها، و هاانگیزه معتقدند و دانندمی انسانی رفتارهای صولمح را شغلی

 و ابوالقاسمی از ؛ به نقل1332 ،1فای و فرس)دارند  تاثیر اقتصادی توسعه و رشد نهایت

 پایه بر که است ترکیبی سازه یک شغلی عملکرد که اینست بر باور همچنین( 2053 همکاران،

 نظری لحاظ های بهمالک از ای مجموعه طریق از ناموفق کارکنان از موفق کارکنان آن

 تاثیر تحت شغلی عملکرد(.  2050  همکاران، و ابوالقاسمی) هستند مشخص، قابل شناسایی

 این بین تعامل و عاطفی ویژگیهای کنترل، منبع خود، ادراک از پیشرفت، به نیاز استعدادها،

 بینیپیش برای توان می شخصیتی های ویژگی از وایت نظر به. دارد قرار مفاهیم و ها سازه

 (.1331، 0وایت)کرد  استفاده افراد شغلی رفتارها و عملکرد

 است؛ گردیده واقع توجه مورد ها بسیارسازمان در آن موضوع دیگری که آثار اخیر دهه در

 که است زیامرو هایسازمان در حاد بسیار مسایل از عصبی فشار یا است، استرس 0استرس

 وارد هاسازمان به را سنگینی هزینه و خطر انداخته به را کار نیروی روانی و جسمی سالمت

 هستند، شغلی دارای که افرادی همه زندگی در مسلم، طور به(. 2087 خنیفر،)است  ساخته

 چنانچه نتیجه، در. کندمی روانی وارد فشار آنها بر مختلف هایگونه به و دارد وجود استرس

 تحت را وی روحی و جسمی سالمت حتم، طور به شود، تحمیل فرد بر زیادی کاری استرس

 زندگی کیفیت بر هم و سازمان در فرد عملکرد بر هم خود، این که دهدمی تاثیر قرار

 شغلی کنش استرس(. 2051 همکاران، عموزاده و)گذارد می مخربی تأثیر وی خانوادگی

 از بیش کار های محیطخواسته که ایگونه به است، فردی هایو ویژگی شرایط بین متقابل

 (.1332، 9راس و آلتمایر)است  فرد تحمل توان

که از  یحد ی دراسترس شغل. باشدیم یاثر بر عملکرد شغل یشغل استرس پیامدهای از یکی

 یول سبب بهبود عملکرد شود یزهانگ افزایش تواند بایفرد تجاوز نکند میتهای و ظرف هاییتوانا

 ی وکننده بر عملکرد فرد یفاثر تضع تواندیافراد تجاوز کند م یامقابلهیت از ظرف یکهدر صورت

                                                      
1
- Job Performance 

2
 - furs and fay 

3
- Witt 

4
- Stress 

5
- Ras & Altaymer 
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شمار  یا و یدیکارکنان کلی است که اگر استرس شغل یدر حال ینو ا داشته باشد یسازمان

ه و عملکرد سازمان را ب تواند سالمتیقرار دهد م یرثأسازمان را تحت ت یکار یرویاز ن یادیز

بلکه  کندینم یافترا از کارکنانش در هاینتنها بهتر نه حالت سازمان ینو در ا یدهچالش کش

و  2قاوکادهی)یرد قرارگ یرتحت تاث یندهایبطور فزا یآن در بازار رقابت عملکرد ممکن است که

از آنجایی که عملکرد معلمان در دنیای رو به پیشرفت کنونی بسیار با   .(1321همکاران، 

یت است یافتن عواملی که در عملکرد و استرس شغلی معلمان نقش دارد نیز مهم به شمار اهم

بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه استرس شغلی و ابعاد آن با . خواهد آمد

 .باشدعملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی در شهرستان طبس می

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 مبانی نظری

 غلیاسترس ش

 در کار نیروی سالمت برای جدی تهدیدی و شغلی مشکالت ترینشایع از یکی شغلی استرس

 و زااسترس هایعامل شدن جمع هم روی توانمی را شغلی استرس. آیدمی شمار به جهان

. دارند نظر اتفاق آن بودن زااسترس نسبت به افراد اکثر که دانست شغلی با مرتبط هایوضعیت

 رخ و زمانی شود تعریف مضر احساسی و فیزیکی های پاسخ عنوان به تواندمی شغلی استرس

. باشد نداشته مطابقت کارمندان نیازهای یا منابع ها،توانایی با شغلی الزامات که دهدمی

 همچنین. شود منجر افراد دیدن آسیب حتی و سالمت به ضعف تواندمی شغلی استرس

 از بیش میزان شاغل، فردی هایویژگی و کار شرایط ینب متقابل کنش عنوان به شغلی استرس

آن  عهده از بتواند فرد که است آن با مرتبط فشارهای نتیجه در و کار محیط هایخواست حد

 و ندارد همخوانی او اطالعات و هاتوانایی با که کاری در فرد کارگیری به موارد بعضی در. برآید

، 1راس و آلتمایر)شود  فرد در استرس ایجاد باعث دتواناو، می کاری فعالیت در تغییر یا

1332.) 

 که است موقعیتی و بین فرد تعامل نتیجه استرس که است شده پذیرفته کلی طور به امروزه

 موسسه طوریکه به داندمی ناکافی فشار و به مطالبات پاسخگویی منظور به را توانایی خود فرد،

 آورزیان و عاطفی فیزیکی هایپاسخ صورت به ار شغلی استرس و سالمت شغلی ایمنی ملی

                                                      
1
- Ghavkadehi 

2
- Ras and Altaymer 
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 نیروی نیازهای یا و دسترس در ها، امکاناتتوانایی با شرایط شغلی که زمانی در شخص یک

 کارکنان جمله از)مشاغل  از برخی حال با این. کندمی باشد تعریف نداشته مطابقت کار

 دلیل ماهیت به( پلیس و زندان مشتری، ادارات خدمات اجتماعی، معلمان، خدمات آمبوالنس،

 (.2555بنیاد ملی امنیت و سالمت شغلی، )گیرند می جای استرس پر مشاغل زمره در کار

های خواسته که ایگونه به است، فردی هایو ویژگی شرایط بین متقابل شغلی کنش استرس

 و انمیز این حال با(. 1332راس و آلتمایر، )است  فرد تحمل توان از بیش کار محیط

 در افراد، شخصی هایویژگی و استرس و ماهیت نوع به توجه با شغلی استرس پیامدهای

 ترفیع، سازمانی، تغییرات نظیر تحوالت شغلی این، بر افزون و است متفاوت مشاغل گوناگون

 توقعات سازمانی، روابط درون شغل، به مربوط اجتماعی موقعیت حقوق، و تغییر درآمد میزان

 جمله اطالعات از روزرسانیبه لزوم و کار به مربوط تغییرات پیشرفت و ارمندان،ک از سازمان

زاده مهرابی)کنند می استرس دچار را او گذاشته و تاثیر فرد بر نحوی به که هستند مسایلی

 (.1320هنرمند و دیگران، 

ا های مرتبط بزا و وضعیت های استرستوان روی هم جمع شدن عامل استرس شغلی را می

همچنین استرس . زا بودن آن اتفاق نظر دارند شغلی دانست که اکثر افراد نسبت به استرس

 که ای گونه به شاغل فردی هایویژگی و کار توان کنش متقابل بین شرایط شغلی را می

در . ها برآید تعریف کردکار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آن محیط هایخواست

ها و اطالعات او همخوانی ندارد و یا تغییر  رگیری فرد در کاری که با تواناییبعضی موارد به کا

: از عبارتند زااسترس عوامل. تواند باعث ایجاد استرس در فرد شود در فعالیت کاری او می

 (.2080بهنودی، )فرهنگی  -و اجتماعی( شغلی)بیولوژیکی، شناختی، شخصیتی، محیطی 

 

 عملکرد شغلی

کنند می تعریف رفتاری مجزای هایتکه سازمان از انتظار مورد کلی هایشارز را عملکرد

تا )عملکرد شغلی به عنوان مفهومی عمومی ولی به درستی تعریف نشده (. 1330، 2ماتاویدلو)

باشد که مربوط به مسائل ای از روانشناسی می در روانشناسی سازمانی و صنعتی، شاخه( کنون

شود که آیا افراد  عملکرد شغلی به حالتی اطالق می. انسانی است محیط کاری و مدیریت منابع

های مختلف  نظریه کمپل و همکاران در میان نظریه. دهند شغل خود را به خوبی انجام می

                                                      
1
- Motowidlo 
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(. 1320و همکاران،  2مادوکوما)شوند  عملکرد شغلی به عنوان نظریه شاخص محسوب می

کند کمپل ابعاد  کرد فردی توصیف میکمپل عملکرد شغلی را به عنوان سطح متغیر عمل

عملکرد در مقابل خروجی، مرتبط بودن با اهداف : شمرد عملکرد شغلی را به ترتیب زیر بر می

گیرد که  ای از رفتار سازمانی را در بر می عملکرد شغلی حوزه. سازمانی و چندبعدی بودن

تعاریف عملکرد . تمرتبط با شغل افراد است و در راستای محقق شدن اهداف سازمان اس

در یک تعریف جامع، عملکرد شغلی . نماید شغلی عمدتاً بر رفتار در مقایسه با نتایج تاکید می

کند که در  این تعریف عملکرد سازمانی به این موضوع اشاره می. گیرد رفتار و نتایج را در برمی

یااو و )قرار گیرند  مد نظر( نتایج)ها  و هم خروجی( رفتار)ها  عملکرد شغلی باید هم ورودی

 (.1329، 1فان

 کرده یفشده، تعر یینآنها تع یفیتو ک یتکه کم یبه اهداف یابی، عملکرد را دست0آرمسترانگ

سازمان  یدر تحقق اهداف کل دهند،یانجام م یکه کارکنان در هر سطح یهر کار. است

، نحوة انجام آن (کار آنان)دهند یکه کارکنان انجام م آنچه عملکرد به یریتمد ینبنابرا. مؤثرند

 (.1332آرمسترانگ، )شود می مربوط (آنان یجنتا) آورندیدست مو آنچه که به (رفتار آنان)کار 

 

 پیشینه پژوهش

 

 تحقیقات داخلی

بررسی رابطه استرس شغلی »ای با عنوان در مقاله( 2052)آبادی و دفتری اکباتان باقری مالک

با « 2059-52وسطه شهرستان اندیکا در سال تحصیلی با عملکرد شغلی معلمان مقطع مت

بین استرس شغلی و عملکرد شغلی همبستگی به این نتیجه رسیدند که  -روش توصیفی

توان نتیجه گرفت با باال رفتن بنابراین می. و معناداری وجود داشت منفیمعلمان رابطه 

با توجه به اهمیت عملکرد  بنابراین. استرس شغلی میزان عملکرد شغلی افراد کاهش می یابد

شغلی معلمان، لزوم توجه به کاهش استرس شغلی به منظور افزایش عملکرد شغلی معلمان 

 .ضرورت می یابد

رابطه بین استرس شغلی با عملکرد شغلی »ای با عنوان در مقاله( 2059)ملکپورلپری و عزیزی 

ن به این نتیجه رسیدند که بی همبستگی -با روش توصیفی« از دیدگاه کارکنان نظام دانشگاهی

                                                      
1
- Madukoma 

2
- Yao & Fan 

3
- Armstrong 

http://www.scirp.org/%28S%28i43dyn45teexjx455qlt3d2q%29%29/journal/articles.aspx?searchCode=Ezinwanyi+Madukoma&searchField=authors&page=1
http://www.scirp.org/%28S%28351jmbntvnsjt1aadkposzje%29%29/journal/articles.aspx?searchCode=Jun+Yao&searchField=authors&page=1
http://www.scirp.org/%28S%28351jmbntvnsjt1aadkposzje%29%29/journal/articles.aspx?searchCode=Lili+Fan&searchField=authors&page=1
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یعنی اینکه استرس در سطح پایین . د داردواسترس شغلی و عملکرد شغلی رابطه معنادار وج

بنابراین برای کاهش استرس به  .تواند عملکرد شغلی کارکنان نظام دانشگاهی را تقویت کندمی

ریزی رت گروهی، برنامهوظایف در محل کار، انجام کار بصو شود به تقسیمکارکنان پیشنهاد می

 . جه شودوو مدیریت زمان ت

 استرس تأثیر بررسی» ای با عنواندر مقاله( 2059) الهی و محمدحسینوثوقی نیری، روح

 نوع از و با روش مقطعی« پرواز مراقبت کارکنان شغلی عملکرد و عمومی سالمت بر شغلی

 شغلی عملکرد با کار محیط از یناش استرس بینبه این نتایج رسیدند که  همبستگی -توصیفی

 شغلی عملکرد استرس شغلی افزایش با که معنی بدین. دارد وجود داری معنی و منفی رابطه

 محیط از ناشی استرس با رابطه در ایواسطه نقش عمومی سالمت همچنین. یابدمی کاهش

 عملکرد رب استرس منفی تأثیر مؤید که تحقیق نتایج اساس بر .دارد شغلی عملکرد و کار

 در عملکرد شغلی و استرس بین رابطه در عمومی سالمت ایواسطه نقش همچنین و شغلی

 ارتقاء کارکنان، استرس مدیریت خصوص در جامع ایبرنامه اجرای است پرواز مراقبت کارکنان

 امکانات کردن فراهم و امنیت شغلی و ارتقا وضعیت به رسیدگی همراه به عمومی سالمت

 در بایستی و بوده ضروری کارکنان عملکرد بهبود با هدف ها،گیریتصمیم در هاآن مشارکت

 .گیرد قرار اولویت

بررسی رابطه انگیزش شغلی و  »ای با عنوان در مقاله( 2050)پور سلمانوند ممبنی و ولی

با روش همبستگی به این « ابتدایی شهر باغملک استرس شغلی با عملکرد شغلی معلمان مقطع

ین انگیزش شغلی و عملکرد شغلی رابطه مثبت معنی دار و بین استرس نتیجه رسیدند که ب

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که . ابطه منفی معنی دار وجود داردشغلی و عملکرد شغلی ر

انگیزش شغلی باال و عدم استرس شغلی در بین معلمان پیش بینی کننده ی عملکرد شغلی 

با توجه به ارتباط انگیزش شغلی و استرس شغلی با عملکرد شغلی در . باالی آن هاست

ناسب جهت ارتقای عملکرد شغلی در مدارس معلمان، تنظیم و تدوین برنامه های آموزشی م

 .بسیار مؤثر است

رابطه استرس شغلی با عملکرد شغلی در »ای با عنوان در مقاله( 2050)اصفهانی اصل و وفائی 

بین همبستگی به این نتیجه رسیدند که  -با روش توصیفی« کارکنان بیمارستان گلستان اهواز

بیمارستان گلستان اهواز رابطه معنی داری وجود استرس شغلی با عملکرد شغلی در کارکنان 

هرچه استرس شغلی در کارکنان بیمارستان گلستان اهواز %  59در نتیجه با اطمینان . دارد

 .مراه خواهد داشته باالتر باشد، افزایش عملکرد شغلی آنان را به

 

http://www.civilica.com/Paper-EPCONF01-EPCONF01_298=بررسی-رابطه-انگیزش-شغلی-و-استرس-شغلی-با-عملکرد-شغلی-معلمان-مقطعابتدایی-شهر-باغملک.html
http://www.civilica.com/Paper-EPCONF01-EPCONF01_298=بررسی-رابطه-انگیزش-شغلی-و-استرس-شغلی-با-عملکرد-شغلی-معلمان-مقطعابتدایی-شهر-باغملک.html
http://www.civilica.com/Paper-EPCONF01-EPCONF01_298=بررسی-رابطه-انگیزش-شغلی-و-استرس-شغلی-با-عملکرد-شغلی-معلمان-مقطعابتدایی-شهر-باغملک.html
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 تحقیقات خارجی

زای عوامل استرس» ن ای تحت عنوادر مقاله( 1327)شناس و خلخالی الهیاری، خانه

با روش مطالعه « یک مدل یکپارچه: روانشناختی و عملکرد شغلی در بین کارمندان بانک

مقطعی به این نتیجه رسیدند که شیوع استرس در بین کارمندان بانک در سطح متوسط 

و عملکرد شغلی  "اجتماعی و سازمانی"،  "وظیفه"بین استرس در سطح . است( درصد 2/02)

های سطح اجتماعی و سازمانی، دو مقیاس از بین مقیاس. نفی و معناداری وجود داشترابطه م

یک حوزه  .فرهنگ سازمانی و رهبری ارتباط منفی و معناداری با عملکرد شغلی نشان دادند

وری در نظر گرفته ترین عامل از دست دادن بهرهتواند به عنوان اصلیسازماندهی اجتماعی می

اجتماعی در محل کار  -اقداماتی جهت تالش بیشتر برای کنترل عوامل روانی  از این رو ،. شود

 .و جلوگیری از وخامت عملکرد ، به ویژه در فرهنگ سازمانی و رهبری پیشنهاد شد

بررسی رابطه بین استرس شغلی و »ای با عنوان در مقاله( 1322) 2آزمی ، شهید و الوی

که چارچوب «یک مرکز خدمات مشترک مالزی عملکرد شغلی در میان افراد خط مقدم در

ابهام نقش، تضاد نقش، منابع ناکافی و حجم )مفهومی مطالعه بر اساس مدل استرس شغلی 

و مفهوم عملکرد شغلی انجام شد به این نتیجه رسیدند که استرس شغلی به طور معنی ( کار

 .داری با عملکرد شغلی ارتباط دارد

: ارتباط بین استرس و عملکرد شغلی» ای با عنوان در مقاله (1322) 1کوماری، باجوا و پریا

-همبستگی به این نتیجه رسیدند که که افسران بانک -با روش توصیفی« مطالعه بخش بانکی 

همبستگی بین . های خصوصی در مقایسه با افسران بانک های عمومی استرس زیادی دارند

-این مقاله نشان می. ت و بسیار معنادار بودمیانگین نمره استرس و میانگین نمره عملکرد مثب

های منطقه اوتاراخند وجود ای بین استرس و عملکرد شغلی در بین افسران بانکدهد که رابطه

 .دارد

تأثیر روابط بین فردی و استرس شغلی بر »ای با عنوان در مقاله( 1329) 0کیانگ، جییو و یانگ

مقطعی بود به این نتایج رسیدند که  -توصیفیبا روش « عملکرد پرستاری در پرستاران مرد

عملکرد پرستاری در پرستاران مرد متاهل، بهداشت خوب، مدیر و حقوق باال نیز وجود دارد، 

همچنین عملکرد پرستاری همبستگی مثبت و معناداری با رابطه بین فردی و همبستگی منفی 

 .معنادار با استرس شغلی دارد

                                                      
1
- Azmi, Shahid & Alwi  

2
- Kumari, Bajwa & Priya 

3
- Kyoung, Gyu & Jung  
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رابطه بین جو سازمانی و استرس »ای با عنوان در مقاله( 1320) 2سواندی، اسماعیل و عثمان

با روش توصیفی و از نوع همبستگی به این « شغلی با عملکرد شغلی در وزارت آموزش دولتی

نتیجه رسیدند که رابطه متوسطی وجود دارد که به موجب آن رابطه بین جو سازمانی و 

. سترس شغلی و عملکرد شغلی منفی استعملکرد شغلی مثبت است در حالی که رابطه بین ا

دهد که افزایش جو سازمانی باعث بهبود عملکرد شغلی و افزایش استرس شغلی این نشان می

 .شودباعث کاهش عملکرد شغلی می

 

 روش تحقیق

 . همبستگی است -تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی

 ابزار گردآوری اطالعات

 رس شغلیپرسشنامه است

سازمان اجرایی سالمت و )گیری متغیر استرس شغلی از پرسشنامه استرس شغلی برای اندازه

پرسشنامه استرس شغلی، ابزاری است که از مؤسسه سالمت و . استفاده شد( ایمنی شغلی

های استرس شغلی در دهه نود میالدی تولید و تا به  گیری شاخص ایمنی انگلستان برای اندازه

این پرسشنامه به دفعات در ایران مورد . سازی قرار گرفته استرها مورد بررسی و بهینهامروز با

این . استفاده و بررسی قرار گرفته است و اعتبار و روایی آن مطلوب ارزیابی گردیده است

شامل موضوعاتی مانند : تقاضا: سؤال و هفت خرده مقیاس دارد که عبارتند از 09پرسشنامه 

این مساله که فرد در مسیر انجام کار خود دارای : ات و محیط کار؛ کنترلبارکاری، خصوصی

وجود ارتباطات جمعی : انتخاب و اختیار است؛ حمایت مدیریت؛ حمایت همکار؛ ارتباطات

نحوه سازماندهی و : های شغلی توسط کارکنان؛ تغییر درک درست نقش: مثبت و مفید؛ نقش

نفر از  705در پژوهشی بر روی ( 2085)غالمی فشارکی مرزآبادی و . تغییرات سازمانی اجرای

کارکنان نظامی و با هدف بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه استرس شغلی به این نتیجه 

نتایج . بود = r - 08/3برابر  GHQ و HSE رسیدند که ضریب همبستگی پرسشنامه

های  یل عاملی و گویهشده از تحل های استخراج دهنده همبستگی قوی بین عامل همچنین نشان

به ترتیب برای ( 11/3و  51/3 ،70/3 ،79/3 ،20/3 ،87/3 ،89/3)  HSEپرسشنامه 

. های نقش، ارتباط، حمایت مسئولین، حمایت همکاران، کنترل، تقاضا، تغییرات بود حیطه

                                                      
1
- Suandi, Ismail & Othman 
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 29/3و  78/3پایایی پرسشنامه نیز توسط روش آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن به ترتیب 

 .دبو

 

 پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

. شودگیری متغیر عملکرد شغلی از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون استفاده میبرای اندازه

تهیه و تدوین گردیده این  2511سؤالی عملکرد شغلی، توسط پاترسون در  29نامه پرسش

د و توسط مقیاس توسط پژوهشگران به یک آزمون خودسنجی عملکرد شغلی تبدیل گردی

باشد بر اساس این پرسش نامه دارای ده ماده می. شکرکن و ارشدی در ایران ترجمه شده است

(. 2053به نقل از مقیمی، )پاسخ داده شد ( 9=تا همیشه  2=از هرگز) درجه لیکرت  9مقیاس 

ضرایب پایایی این مقیاس را از روش آلفای کرونباخ و تنصیف  2079سیاحی و شکر کن در 

به دست آمده  88/3گزارش نموده اند و همسانی درونی آن برای کل مقیاس  89/3و  89/3

به  70/3ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از روش تنصیف ( 2082)در مطالعه ارشدی . است

ای استفاده شد و دست آمده و جهت تعیین اعتبار درجه بندی نموداری از یک نسخه تک ماده

 (.2085چی، ساعت)کر شده است ذ 20/3ضریب اعتبار آن 

 

 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

 -58جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر طبس در سال تحصیلی 

نفر است و حجم نمونه با استفاده از  013حجم جامعه برابر با . باشدنفر می 013به تعداد  55

های مورد نیاز به منظور گردآوری داده. نفر است 279برابر  (2573) 2جدول کرجسی و مورگان

 .گیری تصادفی ساده استفاده شده استدرباره افراد جامعه پژوهش، از روش نمونه

 اطالعات لیتحل و  هیتجزهای روش

جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامه، با درنظرگرفتن سطح سنجش متغیرها در فرضیات و با 

 .، از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده استSPSSماری افزار آاستفاده از نرم

 

 های تحقیقیافته

، فراوانی و درصد متغیرهای جنس، سن، تحصیالت و سابقه خدمت بیان شده 2در جدول 

 .است

                                                      
1
- Krejcie & Morgan 
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 .درصد پاسخگویان مرد هستند 03درصد پاسخگویان زن و  23حدود 

در  درصد 23تعداد پاسخگویان با بیشترین . سال است 08تا  19بازه سنی در پژوهش حاضر 

 03کمتر از درصد در رده سنی  13تعداد پاسخگویان با  کمترین باالتر و وسال  03رده سنی 

 .قرار دارند سال 05تا  03سال و 

درصد دارای تحصیالت لیسانس و کمترین تعداد  83بیشترین تعداد پاسخگویان با حدود 

 .باشندت فوق لیسانس میدرصد دارای میزان تحصیال 9پاسخگویان با 

حدود بیشترین تعداد پاسخگویان با . سال است 03تا  9بازه سابقه خدمت در پژوهش حاضر 

دارای درصد  9تعداد پاسخگویان با  کمترین سال سابقه خدمت و 19تا  12دارای  درصد 00

 .هستند سال سابقه خدمت 13تا  22

 

 ای دموگرافیک پاسخگویانتوزیع فراوانی و درصدی متغیره:  2جدول شماره

 درصد فراوانی هامقوله متغیر

 جنس

 0/95 230 زن

 2/03 72 مرد

 233 279 جمع

 سن

 13 09 03کمتر از 

05- 03 09 13 

 23 239 و باالتر 03

 233 279 جمع

 تحصیالت

 0/29 17 دیپلم

 0/75 205 لیسانس

 2/9 5 فوق لیسانس

 233 279 جمع

 سابقه خدمت

23- 9 09 13 

29- 22 17 0/29 

13- 22 5 2/9 

19- 12 95 7/00 

03- 12 09 7/19 

 233 279 جمع
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 هاآزمون فرضیه

بین استرس شغلی و عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی رابطه : فرضیه اصلی

 .داری وجود دارد معنی
 

-طح سنجش فاصلهی بین استرس شغلی با عملکرد شغلی و با توجه به سجهت سنجش رابطه

-پیش از آزمون فرضیه، پیش. شودای متغیرها از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده می

ها و عدم ها، استقالل باقیماندههای آزمون رگرسیون خطی شامل نرمال بودن باقیماندهفرض

 .خطی متغیرهای مستقل مورد بررسی و تأیید قرار گرفتهم

 خطی متغیرهای مستقلها و عدم هماستقالل باقیمانده

خطـی  واتسـون و عـدم هـم    -هـا از آزمـون دوربـین   فرض استقالل باقیماندهجهت بررسی پیش

 .شوداستفاده می VIFو  تولرانسمتغیرهای مستقل از دو شاخص 

 

 VIF و  تولرانسهای واتسون و شاخص -نتایج آزمون دوربین:  1جدول شماره

 VIF تولرانس واتسون -دوربین
9/2 2 2 

قـرار دارد، لـذا    9/1تا  9/2در فاصله ( 9/2)واتسون  -با توجه به جدول باال، مقدار آماره دوربین

همچنین، مقدار تولرانس برای متغیر مستقل اسـترس  . شودها تأیید میفرض استقالل باقیمانده

دم باشـد، بنـابراین عـ   مـی  9/1کمتر از ( VIF)و مقدار عامل تورم واریانس  0/3شغلی باالتر از 

 .شودخطی متغیر مستقل نتیجه میهم

 نیکویی برازش مدل

 .ارائه شده است 9تا  0نتایج برازش مدل و آزمون رگرسیون خطی ساده در جداول 

 

 خالصه وضعیت مدل رگرسیونی: 0جدول شماره 
خطای استاندارد 

 برآورد

 ضریب تعیین

 تعدیل شده
 ضریب همبستگی ضریب تعیین

9803/3 131/3 132/3 090/3 

درصـد از   2/13دهـد کـه   نشـان مـی  ( 132/3)با توجه به جـدول بـاال، مقـدار ضـریب تعیـین      

تغییرپذیری مشاهده شده متغیر عملکرد شغلی، توسط متغیر مستقل استرس شـغلی تبیـین و   

 .شودتوجیه می



 2055 بهار و تابستان ،21شماره ،ششمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو 

212 

 

 تحلیل واریانس: 0جدول شماره 
 معناداری Fمقدار  میانگین مجذور درجه آزادی مجموع مجذورات 

 333/3 525/00 125/29 2 125/29 گرسیونر

   003/3 270 838/98 باقیمانده

    270 377/70 کل

کند، معناداری آزمون تحلیل با توجه به جدول باال که برازش مدل را از منظر آماری بررسی می

بنابراین مقدار واریانس تبیین شده توسط معادلـه  . باشدمی( 333/3)درصد  9واریانس کمتر از 

 .دار است رگرسیون به لحاظ آماری معنی

 

 ضرایب رگرسیون: 9جدول شماره 

 متغیر وابسته

 عملکرد شغلی

 ضرایب غیر استاندارد
ضرایب 

 استاندارد
 معناداری tمقدار 

 Bمقدار 
خطای 

 استاندارد
 بتا

 333/3 289/12  177/3 333/2 مقدار ثابت

 333/3 -731/2 -090/3 239/3 -731/3 استرس شغلی

با توجه به خروجی باال، سطح معنـاداری، بـرای متغیـر مسـتقل اسـترس شـغلی       : فرضیه اصلی

است، بنابراین نتیجه می گیریم که متغیر استرس شغلی بر عملکـرد شـغلی    39/3تر از کوچک

 -090/3همچنین، با توجه بـه ضـریب رگرسـیون، رابطـه     . معلمان دوره ابتدایی تأثیرگذار است

ایـن رابطـه   . شـغلی و عملکـرد شـغلی معلمـان دوره ابتـدایی وجـود دارد       میان متغیر استرس

دهد که با باال رفتن استرس شغلی در میـان معلمـان دوره ابتـدایی،    دار و منفی نشان می معنی

 .یابدها کاهش میعملکرد شغلی آن

، نقش، ارتباط، حمایت مسئولین، حمایت همکـاران )بین ابعاد استرس شغلی : های فرعیفرضیه

 .با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد ( کنترل، تقاضا و تغییرات

گانه استرس شغلی با عملکرد شغلی  و با توجه به سـطح  ی بین ابعاد هفتجهت سنجش رابطه

پـیش از آزمـون   . شـود ای متغیرها از آزمون رگرسیون خطی ساده اسـتفاده مـی  سنجش فاصله

هـا، اسـتقالل   های آزمـون رگرسـیون خطـی شـامل نرمـال بـودن باقیمانـده       فرضفرضیه، پیش

 .خطی متغیرهای مستقل مورد بررسی و تأیید قرار گرفتها و عدم همباقیمانده
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 نیکویی برازش مدل

 .ارائه شده است 7و  2نتایج برازش مدل و آزمون رگرسیون خطی ساده در جداول 

 

 رسیونیخالصه وضعیت مدل رگ: 2جدول شماره 
ابعاد استرس )متغیر 

 (شغلی

خطای استاندارد 

 برآورد

 ضریب تعیین

 تعدیل شده
 ضریب تعیین

ضریب همبستگی 

 چندگانه

 257/3 305/3 300/3 2029/3 نقش

 901/3 150/3 153/3 9933/3 ارتباط

 131/3 302/3 309/3 2035/3 حمایت مسئولین

 922/3 122/3 121/3 9239/3 حمایت همکاران

 202/3 328/3 320/3 2080/3 کنترل

 900/3 180/3 183/3 9909/3 تقاضا

 127/3 307/3 301/3 2087/3 تغییرات

، 2/12، 2/0، 0/15، 5/0دهد که به ترتیـب  با توجه به جدول باال، مقدار ضریب تعیین نشان می

درصد از تغییرپـذیری مشـاهده شـده متغیـر عملکـرد شـغلی، توسـط ابعـاد          7/0و  0/18، 8/2

( نقش، ارتباط، حمایت مسئولین، حمایت همکاران، کنتـرل، تقاضـا و تغییـرات   )ترس شغلی اس

 .شودتبیین و توجیه می
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 ضرایب رگرسیون: 7جدول شماره 

 متغیر وابسته

 عملکرد شغلی

 ضرایب غیر استاندارد
ضرایب 

 استاندارد
 معناداری tمقدار 

 Bمقدار 
خطای 

 استاندارد
 بتا

 333/3 120/08  352/3 071/0 مقدار ثابت

 335/3 -208/1 -257/3 300/3 -352/3 نقش

 333/3 102/03  253/3 703/9 مقدار ثابت

 333/3 -075/8 -901/3 325/3 -980/3 ارتباط

 333/3 757/28  198/3 895/0 مقدار ثابت

 337/3 -720/1 -131/3 350/3 -192/3 حمایت مسئولین

 333/3 012/01  225/3 027/9 مقدار ثابت

 333/3 -510/7 -922/3 325/3 -900/3 حمایت همکاران

 333/3 299/20  092/3 752/0 مقدار ثابت

 370/3 -832/2 -202/3 210/3 -110/3 کنترل

 333/3 039/12  022/3 728/2 مقدار ثابت

 333/3 -151/8 -900/3 227/3 -573/3 تقاضا

 333/3 082/25  190/3 859/0 مقدار ثابت

 330/3 -515/1 -127/3 352/3 -175/3 تغییرات

 39/3تر از با توجه به خروجی باال، سطح معناداری، برای متغیر مستقل استرس شغلی کوچک

است، بنابراین نتیجه می گیریم که تمام متغیر های موجود در معادله رگرسیون تأثیر 

وجه به ضرایب همچنین، با ت.. داری بر عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی دارد معنی

میان بعد ارتباط استرس شغلی و عملکرد شغلی معلمان  -901/3رگرسیون، بیشترین رابطه 

دهد که با باال رفتن بعد ارتباط این رابطه نسبتاً باال و منفی نشان می. دوره ابتدایی وجود دارد

 .یابدها کاهش میاسترس شغلی در میان معلمان دوره ابتدایی، عملکرد شغلی آن
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 گیریبحث و نتیجه

دهد که رابطه و اثرگذاری متغیر استرس شغلی با اصلی پژوهش نشان می نتایج آزمون فرضیه

-همچنین، با توجه به نتایج آزمون فرضیه. باشدبر عملکرد شغلی معنادار می -090/3ضریب 

عد های فرعی پژوهش مشخص شد که که، رابطه و اثرگذاری ابعاد استرس شغلی به غیر از ب

 .باشدکنترل بر عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرستان طبس معنادار می

، ممبنی و ( 2052)آبادی و دفتری اکباتان راستای با پژوهش باقری مالکنتایج تحقیق هم

باشد که به این نتیجه می( 1320)و سواندی، اسماعیل و عثمان ( 2050)پور سلمانوند ولی

 .ار منفی بین استرس شغلی و عملکرد شغلی وجود داردرسیدند که رابطه معناد

 طور به شود، تحمیل فرد بر زیادی استرس کاری توان گفت، چنانچهدر تبیین این نتایج می

 فرد عملکرد بر هم خود، دهد که اینمی تاثیر قرار تحت را وی روحی و جسمی سالمت حتم،

 عنایت بهبنابراین با گذارد؛ می مخربی تأثیر وی خانوادگی زندگی کیفیت بر هم و سازمان در

اهمیت عملکرد شغلی معلمان، لزوم توجه به کاهش استرس شغلی به منظور افزایش عملکرد 

به سازمان آموزش و  معلمانبرای کاهش استرس بر این اساس، . یابدشغلی معلمان ضرورت می

 : زیر ارائه می گردد پیشنهاد پرورش 

شغلی و استرس ی برای معلمان به منظور آموزش چگونگی مقابله با ایجاد دوره های آموزش.  2

 کیفیت زندگیبهبودنیز 

به منظور انجام فعالیت های مفرح، تفریحات سالم، و فعالیت هفته در نظر گرفتن اوقاتی از .  1

 توسط خود شخص های ورزشی

هت رفع مشکالت ج استفاده از مشاوران و روان شناسان با تخصص های مرتبط در سازمان.  0

 احتمالی معلمان

توجه به محیط فیزیکی معلمان و در نظر گرفتن اقدامات الزم به منظور با نشاط ساختن .  0

 محیط کار در حد توان و امکانات سازمان

در نظر گرفتن نیازهای مادی معلمان نظیر حقوق دریافتی ماهیانه ، امکانات و تسهیالت .  9

مورد تشویق قرار دادن کارکنان به : ای غیر مادی معلمان نظیر رفاهی  در نظر گرفتن نیازه

 هنگام موفقیت 

معلمان در کار و ارزش قائل شدن ( تجارب و تخصص)به کارگیری تمامی استعدادها  . 2

 سازمان برای آن

رعایت عدالت سازمانی و ارتقای رتبه معلمان تنها بر اساس فاکتورهای آموزشی و تحصیلی .  7

 یر موارد غیر آموزشی و بدون ارتباط مستقیم با شغل در ارتقای رتبه  و عدم تاث
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کم کردن وظایف اضافی و کارهای گروهی که دیگران هم می توانند آن را انجام دهند، . 8

 استفاده بیشتر و کمک گرفتن از سایر کارکنان مدرسهو

 و شان و منزلت معلم  باال بردن جایگاه اجتماعی.  5

ز تکنولوژی و امکان استفاده از شبکه های کامپیوتری و اینترنت در مدارس یکی استفاده ا.  23

 از اقدامات موثر در باال بردن کیفیت تدریس و کاهش فشار کار معلم هاست
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