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چکیده
هدف از اجنام پژوهش حاضر ،مطالعه ارتباط بین
عوامل اسرتسزای شغلی و ویژگیهای فردی در بین
دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار بود .جامعه
دبیر از مدارس شهرستان شهریار
آماری شامل 9
بود که تعداد  0نفر با استفاده از جدول کرجسای
مورگان به عنوان جامعه منونه حتقیق تعیین گردید.
روش اجنام این حتقیق از نظر هدف کاربردی ،از نظر
ا سرتاتژی مهبستگی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی است
و مجعآوری دادهها به صورت میدانی اجنام شد که در
آن مشخصات فردی و مؤلفههای اسرتس شغلی از طریق
پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت و ابزار
اندازهگیری شامل سه پرسشنامه ویژگیهای فردی(حمقق
ساخته) ،تیپ شخصیتی (روزمن و فریدمن) و عوامل
اسرتسزای شغلی (کوپر) بود که پس از تأیید روایی
حمتوای و پایایی  r= 9/77مورد استفاده قرار گرفت.
برای آزمون فرضیههای حتقیق از آزمون ضریب مهبستگی
کندال و پیرسن به منظور اختالف میانگین و ارتباط
دیگر
متغیرهای
با
اسرتسزا
عوامل
متغیرهای
استفاده شد.
نتایج حتقیق نشان داد که بین ویژگیهای فردی
سن ،جنسیت ،سابقه خدمت و حتصیالت با عوامل
 استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی (نویسنده مسئول) karegar@atu.ac.ir -دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی
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اسرتسزای شغلی رابطه معنادار وجود دارد ولی بنب
عوامل وضعیت استخدام و تأهل با عوامل اسرتسزا
رابطهای وجود ندارد .مهچنین بین تیپ شخصیتی  Aو
بروز عوامل اسرتسزای شغلی رابطه معنی دار و
مستقیم وجود دارد.
واژگان کلیدی :اسرتس
دبیران تربیت بدنی.

شغلی،

ویژگیهای

فردی،

مقدمه
پیشرفتهاي شگرف فنآوري و تغیريات سریع اجتماعي
باعث گردیده كه جوامع امروزي شكل پیچیدهاي به
خود گرفته و به واسطه آن فشارهاي رواني كه از
عوامل متعددي (مشكالت مايل و خانوادگي  ،تضاد با
دوستان و مهكاران و فشارهاي ناشي از عوامل حمیطي
و سازماني) سرچشمه گرفته ،هتدیدي براي زندگي
انسان امروزي حمسوب شود (صادقي بروجردي و
مظفري .) 171،اسرت س و پیامدهاي آن امروزه ،
علمي
حتقیقات
و
بررسيها
از
وسیعي
دامنه
روانشناسان را به خود اختصاص داده است .به طوري
كه در زندگي امروزي بیش از پیش شاهد اسرتس و
عوارض آن هستیم .حتوالت بسیار چشمگري و سریع در
بسیاري از زمینهها ،رشد روزافزون مجعیت ،تغیري
آداب و سنن اجتماعي ،خانوادگي و صنعيت شدن
جوامع ،نبودن بازار كار متناسب با رشته حتصیلي
دانشگاهي ،افزایش طالق و  ...موجب نگراني و باال
رفنت اسرتس افراد شده است (جامعي باغك.) 17 ،

تعریف اسرتس و اسرتس شغلی
پدیده اسرتس شغلي خبش اجتناب ناپذیر زندگي حرفهاي
افراد را تشكیل ميدهد (شیخي و مهكاران.) 177 ،
اسرتس ميتواند براي كاركنان اثرات زیان بار و
. Stress
. Job stress
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خمربي داشته باشد و در تندرسيت آنان اثرات سوء
برجای بگذارد .با توجه به امهیت این موضوع اغلب
پژوهشهاي  19سال اخري در زمینه رفتار سازماني و
افزایش هبره وري به بررسي اسرتس شغلي اختصاص
یافتهاند (شیخي و مهكاران.) 177 ،
به ن ظر سلیه ( ) 079ا سرتس پا سخ فیزیو لوژیكي
بدن به عوامل جسمي و رواني است كه این عوامل به
اسرت سور (عا مل ف شارزا) مو سومند .به اعت قاد او
اسرت سیك عا مل ع مده در ا جياد بی ماري ها ا ست و مو جب
برانگیختگي رفتار سازشي ارگانیسم مي شود .به طور
خال صه ا سرتس به مع ناي تنش ،ف شار روا ني و حتر یك هاي
ع صيب ا ست كه ب سیاري ازآ نان حا صل حمرك هاي حمی طي
ه ستند که نیازم ند پا سخ ميبا شند.اگر چه حمرك هاي
حمی طي عا مل حر كت و نیازز ندگي پو یا بوده ،لیكن
درصورت تشدید ميتوانند باعث عواقب نگرانكنندهاي
مان ند بروز عوارض بی ماري هاي ق ليب ،گوار شي ،پو سيت
و عوارض حاد ع صيب (بی ماري هاي روا ني) گرد ند .به
طوركلي هر حمر كي كه در ان سان ا جياد تنش منا ید واو
را بههه واكههنش وادارد ،عامههل اسههرتس زا شههناخته
مي شود .عا مل ا سرتس مم كن ا ست بريو ني ،درو ني و یا
مر كب با شد .هر یك از عوا مل مان ند مرگ عز یزان،
بی ماري ،م شكل مايل ،ا ختالف زنا شویي ،بی كاري ،طالق
و حمیط سخت كاري ميتوا ند عا مل بريو ني ا سرتس زا
باشد واختالالت بیمارگونه در اعضا و اندام هاي بدن
یا عفو نت داخ لي ومان ند آن ن یز در ز مره عوا مل
درو ني ا سرتس شناخته مي شوند و عوا مل مر كب ( خمتلط)
تركیيب از دو عا مل داخ لي و خارجي ميبا شند ( جامعی
با غک .) 17 ،ا سرتس شغلي از ع لل ع مده انت قال و
غی بت از كار ا ست و ط بق یك برآورد ت قریيب در
ا یاالت مت حده امری كا ،م شكالت نا شي از كار ،ساالنه
 75تا  09میل یارد دالر و یا حدود  9در صد تول ید
ناخالص ملي زیان به بار ميآورد ( شیخي و مهكاران،
.) 177
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اسرتس شغلی و معلمان
اسرتس خصوصیت اجتناب ناپذیر و ذاتي اكثریت كساني
است كه درگري مشاغل هستند .اما در رابطه با شغل
معلم اسرتس معناي خاصي پیدا ميكند .چرا كه
معلمان عالوه بر مسائل و مشكالتي كه در مهه مشاغل
و براي مهه مطرح است با جمموعهای از مسائل و
ً ناشي از شغل آهناست ،روبرو
مشكالت كه صرفا
ميباشند .تأكید حتقیقات اجنام شده بر روي اسرتس
معلمان نیز بر روي مهني جنبه دوم است.
امروزه اسرتس معلمان به عنوان یك نگراني جهاني
مطرح است .بهمههني جههت توجهه بیشهرت حمققهان را در
ك شورهاي خمت لف ،به خود ج لب كرده ا ست .چنان چه كي
ر یاكو ( ) 077در یك مطال عه بني املل لي در زمی نه
برر سی ا سرتس معل مان ،ضمن ا شاره به و قوع و ع لل
ا سرتس حر فه معل مي در ك شورهاي انگ لیس ،آمری كا،
كا نادا و نیوزیل ند ،حر فه معل مي را به ع نوان یك
حرفههه بسههیار اسههرتس آور شههناخته اسههت .حتقیقههات
بورگ ( ) 009ن یز ن شان ميد هد كه بیش از یك سوم
معل مان از زمی نه هاي واب سته به آ موزش به ع نوان
یههك اسههرتسزاي قههوي یههاد كههرده انههد .تههراورز و
كوپر ( ،) 009(1كوكس و بروك لي( ،) 074 ، 4میل ستني
و گولوزوسكي ) 075 ، 5نیز معتقدند كه حرفه معلمي
از بسیاري مشاغل دیگر مانند پزشكي ،دندانپزشكي،
پر ستاري و مامور مال یاتي ا سرتس آور تر ا ست .حيت
آ هنا پیش بیين ميكن ند كه در سال هاي آ تی م شاغل
معل مي و پز شكي از مرح له خی لي ا سرتس زا به مرح له
بي هنایت اسرتس زا خواهند رسید .حتقیقات دیگري نیز
ن شان داده كه معل مان مدارس ،حر فه معل مي را در
. Kyriacou
. Borg
. Trovers & cooper
. Cox&Brockley
. Milstein &Goluszewski
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مقای سه با دی گر حرف به ع نوان ا سرتس آور ترین شغل
معريف كرده اند ( كاكس و بروكلي  ، 074 ،نیوول ،
 .) 07در ا یران ن یز حتقی قات مت عددي (ر ضایي،
 ، 137مغهههاره ، 174 ،ابراهیمهههي قهههوام، 175 ،
مداحي ، 175 ،آگیالر وفایي ) 177 ،حكایت از اسرتس
باالي معلمان ایراني دارد.
كي ریاكو و ساتكلیف ) 077( 1كه حتقیقات متعددي
را جع به ا سرتس شغلي معل مان ا جنام دادها ند ،مديل
براي ا سرتس شغلي معل مان ارا ئه كردها ند .ا ین
حمق قان ب یان مي كن ند كه ا سرتس مع لم مم كن ا ست به
ع نوان جتر به مع لم از احسا سات ناخو شایندي چون
ف شار ،نا كامي ،ناام یدي ،ا ضطراب ،خ شم و اف سردگي
كه م نتج از جن به هاي خمت لف كار مع لم ميبا شد،
تعر یف شود .یا به ع بارت دی گر ا سرتس مع لم ع بارت
ا ست از جممو عهاي از پا سخ هاي عاطفي من في از قب یل
(خشم ،افسردگي) كه معموال با تغیريات فیزیولوژیكي
بالقوه بیماريزا (ماننهد افهزایش ضهربان قلهب و
آزاد شدن هورمون  ACTHدر خون) مهراه است ،كه ایهن
نیز بهنوبه خود ناشي از تقاضا و خواستههایي است
كه از مع لم به ع لت شغل مه مش انت ظار ميرود و
هتد یدي براي عزت ن فس و سالميت او مي با شد كه به
و سیله م كانیزم مقاب له (روش مقاب له با ا سرتس)
فعال شده تا هتدید ادراك شده را كاهش دهد.
در ا ین مدل ،جتارب ا سرتس از ادراك و ت صورات
مع لم م نتج مي شود و ب نابراین عن صر كل یدي در ا ین
مدل ،ادراك مع لم از هتد ید ميبا شد .ی عين و قيت مع لم
در مقابل تقاضاها و خواسته هایي قرار مي گريد كه
توان برآورده شدن آهنا راندارد ،برای جلوگیری از
خدشهدار شدن وجهه و عزت نفسش در مقابل دیگران و
از ترس ا خراج به ع لت عدم صالحیت و كفا یت ،اح ساس
. Cox &Brockley
. Newell
. Kyriacou&Sutcliffe
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ناامين كرده و موقع یت خود را هتد یدآمیز ميبی ند،
ب طور ي كه ا ین ا مر قوي ترین و مؤثرترین حر به
برای هتد ید سالمت او ميبا شد .ا ین تقا ضاها و
انت ظارات كه در ا جياد ا سرتس ن قش دار ند ،ميتوان ند
از جانب خود و یا دیگران بر او حتمیل شده باشند.
پس بطور خالصه مدل كي ریاكو نشان می دهد که جتارب
ا سرتسزای ادراك مع لم ن سبت به موقع یت ،هتد ید آم یز
بوده و شامل  -تقا ضاها و خوا سته هایي ا ست كه
معلم را در بر مي گريد - .او قادر نیست یا برایش
م شكل ا ست تا آن تقا ضاها را بر آورده سازد-1 .
ع جز و ناتواني در ا جنام آن به حدي ا ست كه سالمت
جسمي و رواني او را هتدید میكند .اسرتس جمموعهه اي
از ع لل ا ست نه جممو عهاي از ن شانه ها ،ب نابر ا ین
هان
هرتس در معلمه
هروز اسه
هل به
هتجوي عله
هه جسه
هد به
بایه
پردا خت .با تو جه به ت فاوت هاي فردي معل مان،
واكنش آهنا نسبت به فشارهاي گوناگون متفاوت است،
لذا مم كن ا ست ن شانه ها و عالمي ا سرتس ن یز به ا شكال
گو ناگون ظاهر شوند .عوا مل ا سرتس یا اسرت سورها
دامنهی گسرتده اي در معلمهان دارنهد و از شخصهیت
خود معلمان گرفته تا عوامل درون و برون سازماني
را تشكیل ميدهند (کی ریاکو.) 077 ،
هب
هم را در قاله
هغلي معله
هرتس شه
( ) 073اسه
هرن
فه
ویژ گي هاي خا ص از حمیط كار كه براي فرد هتد یدآمیز
مي شود و به صورت تقا ضاي بیش از حد و یا ت سهیالت
ناقص براي رفع نیازها هستند ،تعریف كردهاند.

عوامل اسرتسزا در كار معلم
عوا مل و م نابعي كه مو جب بروز ا سرتس در معل مان
مي شود ب سیار مت عدد و مت نوع ا ست در ا ین حتق یق با
تو جه به نظر یه کوپر (  ) 99عواملی به ع نوان
مو جد بروز ا سرتس مورد ن ظر قرار گرفت ند .كوپر ی كي
از صاحبنظران در زمی نه ا سرتس شغلي به و یژه ا سرتس
. French
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معل مان ميبا شد و حتقی قات ز یادي را بر روي م شاغل
گوناگون بهخصوص حرفه معلمي اجنام داده اسهت و او
در نظریه خود عوامل اسرتس زای شغلی معلمان را به
شرح زیر تعیین منوده است:
 م شكالت نا شي از ن قش مع لم  -م شكالت نا شي ازشهههههرایط نههههها مطلهههههوب كهههههاري معلهههههم
ها
هط به
هوزان  -4روابه
هش آمه
هاري دانه
هكالت رفته
 -1مشه
دیگران  -5عوامل شخصي معلم.
عا مل م شكالت نا شي از ا هبام ن قش مع لم به ف قدان
و ضوح و رو شين حمدودیت ها ،ا هداف ،و ضعیت و م سئولیت
و عوامل دیگري نظري پیچیدگي وظایف و تغیري سریع و
مداوم سازمان مر بوط ا ست .شرایطي كه از طرف
معلمان بهعنوان عوامل اصلي اسرتس گزارش شهدهانهد
شامل:
* روش هاي بي ث بات و متز لزل و م بهم ن سبت به
رفتار با دانش آموزان.
* دوباره سازي برنامه ها و رویكردهاي آموزشي و
تربیيت براساس تغیري دستور العملها.
* ا ین ت صور كه دا نش آ موزان و وا لدین و ع موم
مردم عزت نفس كمي براي آهنا قائل هستند.
در ا هبام نقش،عا مل ت عارض ن قش امه یت ز یادی دارد
و زماني رخ مي دهد كه خواسته هاي متناقض بر معلم
اعمال شود .تعارض نقش بویژه براي زنان از منابع
اصلي اسرتس به مشار ميرود ،از آجنا كه زنان بیش از
هدیریت
هاي مه
هئولیتهه
هذیرفنت مسه
هه په
هل به
هردان يایه
مه
هارض
هد ،تعه
هدان دارنه
هت از فرزنه
هانواده و مراقبه
خه
بی شرتي بني ن قش هاي كارم ندي ،وا لدیين و مه سري خود
احساس ميكنند.
گرانباري نقش عامل دیگری است که در اهبام نقش
مههؤثر اسههت .گرانبههاري شههامل پیچیههدگی شههغل و
درخوا ست هاي بیش از حدی ا ست كه ز مان ک می براي
رسیدگي به آهنا وجود دارد.
مشكالت ناشي از شرایط نامطلوب كاري معلم عبارت
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ا ست از این که حمیط فعال یت مع لم نامنا سب و م شكل
آفرین است و او از سه جهت حتت فشارهاي خمتلف قرار
می گريد :ف شارهاي فیزی كي ،ف شارهاي مايل و ف شارهاي
سازماني (کوپر ومهکاران.) 99 ،
ف شارهاي فیزیكي ،شامل جن به هاي فیزی كي شرایط
كاري نامنا سبی ا ست که معل مان با آن موا جه
ه ستندنظیر مدار سي كه ویژ گي یك مدر سه خوب را
ندار ند و به هی و جه براي فعال یت هاي آ موزش و
پرورش مناسب و شایسته نیستند.
ف شارهاي مايل عبارت ست از م شكالت اقت صادي  -مايل
که از ج هات خمت لف سازماني و شخ صي و دا نش آ موزي
موجبات فشار بر معلمان می گردد.
مشكالت سازماني به آن دسته از مشكالت به طور
عمده ناشي از مسائل سازماني آموزش و پرورش،
مدرسه و سبكهاي مدیریت و رهربي مدیران اطالق
میشود .تعارض و كشمكش میان مسئوالن و مدیران
مدارس ،مدیران و معلمان ،معلمان و سایر مهكاران
كه در نتیجه صدور خبشنامهها و دستورالعملهاي
فراوان و مكرر و تدوین خط مشيها و رویههاي خمتلف
سازماني به وجود ميآید ،معلمان را دچار اسرتس
ميكند .حتقیقات نشان میدهند که اگر فشار عصيب
سازماني به درسيت باز شناخته شود و با تدبري و
دوراندیشي هدایت گردد ،در هببود كار و باال رفنت
خشنودي كارمند و افزایش بازدهی سازمان مؤثر
ميشود .در غري اینصورت سازمان باید هزینه سنگیين
را بپردازد (جیم ز  .) 079 ،قامسي نژاد و سیادت
( ) 171نشان دادند که بني جو سازماني و اسرتس
شغلي معلمان رابطه معناداري وجود دارد و مهچنین
در رابطه بني جو سازماني با شاخصهاي اسرتس شغلي،
بیشرتین نقش را شاخص مسائل مربوط به دانش آموزان
دارد .عالوه بر این ،نتایج حتقیق مذکور نشان داد
. cooper&etc
. James &etc
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که بني شاخصهاي جو سازماني و اسرتس شغلي رابطه
معناداری وجود دارد.
 م شكالت رف تاري دا نش آ موزان به هر ع ليت كهباشد ،بهنوبه خود مشكالت فراواني را براي معلمان
به و جود ميآورد ،ن ظم كالس را بر هم ميز ند ،روال
كار مع لم را آ شفته ميك ند ،ر شته اف كار مع لم را
خم تل مي سازد و تداوم كار و فعال یت كال سي را به
طور مثرخبش ،غري مم كن مي سازد ( .لوینس ) 075 ،ن شان
دادند که دانش آموزان به اندازهاي ناهنجارند كه
باید به مراكز خمصوص كودكان دشوار فرستاده شوند.
ب سیاري از معل مان قی مت گزايف را در مقاب له با
رفتارهههاي ضههد اجتمههاعي دانههش آمههوزان خههود
ميپردازند.
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روا بط با دی گران که شامل روا بط با مدیران،
مه كاران  ،دا نش آ موزان ا ست از م نابع م هم ا سرتس
معل مان ميبا شد ( كي ر یاكو ، 077 ،تراورز و كوپر
بورگ و مه كاران ) 00 ،در پژوه شي عوا مل
؛ 000
مربوط به روابط اجتماعي در حمیط كار را به عنوان
یكي از عوامل اصلي اسرتس زا در معلمان دسته بندي
كرده ا ست كه عبارت ند از :روا بط م بهم و من في با
شاگردان ،مقاومت شاگردان در یادگريي به خاطر عدم
عال قه ،كم بود محا یت مه كاران ،دخا لت هاي مدیر،
هط
هدیر ،روابه
هت مه
هدم محایه
ها عه
هامطلوب یه
هدیریت نه
مه
نامطلوب با اول یاء و م شكالت مر بوط به م طرح كردن
رف تار نامنا سب دا نش آ موزان با آ نان و انت ظارات
اولیاء.
عوامل فردي معلم شامل جنسیت  ،ویژگي هاي فردي
مه چون سن  ،م یزان جتر به و حت صیالت  ،مق طع تدریس ،و
ویژگيهاي شخصیيت مانند الگوي رفتاري (تیهپ  Aیها
تیپ  )Bميباشد .بعضي از مطالعات نشان مهي دهنهد
كه ویژ گي هاي شخ صیيت مع لم بی شرت از سایر ویژ گي هاي
او از مج له سن و جنس  ،در ت عیني سطح ا سرتس معل مان
تأثري دارند.
به طور ك لي ر اب طه ویژ گي هاي فردي و ا سرتس
مو ضوعي ا ست كه ه نوز هم بر سر آن حبث و جماد له
ادا مه دارد .شاید ع لت ا ین نا مهاهنگي آن با شد كه
معلم فردي است پویا و متغري كه در تعامل دائم با
حمیط و دی گران ميبا شد .ب نابراین مم كن ا ست كه وي
بع ضي از جن به هاي شغلي را در بع ضي شرایط ا سرتس
زا بداند و در بعضي شرایط نداند .این جمادالت نیز
از آ جنا نا شي مي شود كه در بر خي از حتقی قات بني
ا ین ویژ گي ها و ا سرتس ك لي راب طه اي م شاهده ن شده
هني
هارزي به
هاي به
هاوتهه
ها تفه
هارهاي از آهنه
 ،ويل در په
معلمان با ویژگي هاي متفاوت ،از نظر میزان اسرتس
مشاهده شده است .به طور مثال كي ریاكو وساتكلیف
( ) 077در ی كي از حتقی قات خوددر یافت ند كه بني
ویژ گي هاي فردي و م یزان ا سرتس معل مان راب طهاي
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و جود ندارد .ا ما در مهني حتق یق م شاهده شد عواملي
كه مو جب ا سرتس مي شود براي ا فراد خمت لف ،مت فاوت
ميباشد  .مثال بدرفتاري دانش آموزان براي معلمان
زن بیش از مردان اسرتس زا مي باشد و یا اینكه در
اك ثر موارد معل مان بیش از مدیران و جوان ها بیش
از ا فراد م سن و ا فراد كم جتر به بیش از ا فراد پر
جتربه دچار اسرتس میشوند.
روزمنههن و فریههدمن ( ) 074در حتقیقههات خههود
دریافت ند كه بع ضي از ا فراد بی شرت از دی گران حتت
تأثري اسرتس قرار ميگريند و آسیب ميبینند .آهنا این
گروه را داراي شخصیت  Aنامیدند.
به عقیده آهنا افهراد داراي شخصهیت  Aالگوههاي
رفتاري خاصي دارند  ،مثال:
الف ) مهواره عجول و بي حوصله اند.
ب ) در كار رفتاري رقابيت دارند.
ً چند كار را با هم اجنام مي دهند.
ج ) غالبا
دارنده شخصیت  Aاین حنوه زندگي را دوست دارد و
اگههر در تههالش دامي نباشههد دچههار مههالل میشههود .
ب نابراین م سئله ز ندگي آ هنا ا ین ا ست كه بتوان ند
پر ا نرژي باقي مبان ند تا ا سرتس حت مل پذیر با شد.
نتیجه حتقیق خبشی پور (  ) 173نشان داد که تیهپ A
بیشرت از تیپ  Bدچار اسرتس و در نتیجه محلهه قلبهی
می شوند.
اما افرادی که حتهت عنههوان شخصیههت تیههپ ()B
تهعهریهف میشونهد ،برعکس شخصهیت نهوع  Aهسهتند:
آرام ،ص بهور ،مال یهم ،با ا خالق مت عادل ،مههه و قهت
ها
هههای یه
های حرفه
ههتهه
هب موفهقیه
هرف کسه
ههود را صه
خه
رقا بهت های اجت ماعی منیکنه نهد ،کار یکنوا خت و
پایهههدار دارنههد ،دچههار کمبهههود وقهههت و فرصههت
نی ستند ،و قت منا سبی را هم برای فعال یت های مورد
عالقه خویش در بیرون از حمیط کار اختصاص می دهند،
. Rosen man &Freedman
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آرام و مشرده صحبت میکنند.
مدلها و نظریات مربوط به اسرتس شغلی بیانگر آن
هستند که حنوه تأثريگذاري عوامل اسرتس زاي شغلي بر
ً تابعي است از ویژگيهاي فردي او.
انسان دقیقا
عناصر تشكیل دهنده تفاوتهای فردی مواردي است از
قبیل ظرفیت جسماني ،سن ،جنس ،میزان حتصیالت،
وضعیت تأهل ،واكنش پذیري .باتوجه به عناصر نام
برده ممكن است برخي افراد موقعیيت را اسرتس آمیز
به مشار آورند ،در حايلكه در مقابل بعضي دیگر آن
را به عنوان یك چالش مثبت در نظر بگريند كه به
تبع این نگرش تأثري مثبتتري بر سالمت روح و جسم
آهنا خواهد داشت .به این ترتیب پژوهش حاضر درصدد
آن است كه روابط احتمايل موجود بني عوامل اسرتس
زاي شغلي با ویژگیهاي فردي را مورد بررسي و
مطالعه قرار دهد .ویژگيهاي فردي مورد نظر این
حتقیق عبارتند از متغريهاي سن ،جنسیت ،میزان
حتصیالت ،سابقه كاري ،وضعیت تأهل ،میزان درآمد
وحقوق و تیپ شخصیيت.
پژوهشهای اجنام شده در زمینه تأثري تفاوتهاي
جنسیيت در اسرتس شغلي نتایج متفاوتي را نشان داده
است ،چنانكه در نظریه دو عاملي هرزبرگ زنان و
مردان نظرات مشاهبي در مورد جنبه هاي دروني كار
ابراز داشته اند (بور گ  .) 033 ،چندین مطالعه
نشان دادهاند كه مردان بیشرت روي حقوق ،فرصتهاي
ارتقاء و پیشرفت شغلي و جنبههایي دیگر از كار
 070 ،؛ برگر ) 073 ،و
امهیت قائلند (بارتول
زنان بیشرت كیفیت خوب ارتباطات بني فردي را ترجیح
ميدهند (بارتول 073 ،و بتل و برن ر.) 073 ، 1
بعضي حتقیقات نیز حاكي از اهبام و تعارض نقش بیشرت
در زنان هستند و این ناشي از مسئولیت پذیري
بیشرت زنان در زمینه امور خانوادگي و مراقبت از
. Borg
. Bartol
. Betel&Berner
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فرزندان ميباشد ،لذا زنان بیشرت از مردان دچار
تعارض بني نقشهاي مهسري ،والدیين و كارمندي خود
ميشوند .حتقیق آگیالر وفایي ( ) 177و رضایي
( ) 137نشان ميدهند كه معلمان مرد در مقایسه با
زنان بیشرت دچار اسرتس هستند و مسائل و مشكالت مايل
مهمرتین منبع اسرتس در بني آنان است  .مظفري و
صادقي بروجردي ( ) 171در حتقیقی نشان دادند که
بني عوامل فشارزاي شغلي با میزان حتصیالت تفاوت
معين داري وجود دارد و افراد داراي مدارك حتصیلی
پایین تر فشار رواني شغلي بیشرتداشتند .اما بني
عوامل فشارزاي شغلي با جنسیت ،تأهل و وضعیت
استخدامي تفاوت معين داری وجود نداشت .عابدی و
مهکاران ( ) 177نشان دادند که میزان اسرتس و
واكنش در برابر اسرتس در افراد جوان بیشتر از
افراد مسن بود مهچنني افراد جمرد اسرتس بیشتري در
مقایسه با افراد متأهل داشتند و مهچنین بني اسرتس
و رضایت شغلي مهبستگي وجود داشته و نبود رضایت
شغلي ميتواند سبب افزایش میزان اسرتس شود و وجود
ارتباط بني اسرتس و رضایت شغلي با حوادث كاري و
ویژگیهای فردي مشاهده شد .درپژوهشي دیگر كه
توسط خاقاني زاده و مهكارانش ( ) 177اجنام شد،
نشان داد که سطح اسرتس شغلي اكثر پرستاران ()09%
در حد طبیعي بود و با جنسیت و وضعیت تأهل
داراي رابطه معين دار آماري بود و با سن مهبستگي
منفي و با ساعات كار در هفته مهبستگي مثبت داشت.
در حتقیههق اجنههام شههده توسههط پههاین ( ) 077در
هندو ستان م شخص شدكه ت فاوت هاي فرهن گي ،ن قش
بسههیار مهمههي در نتههایج حتقیههق پريامههون رابطههه
ویژ گي هاي فردي معل مان و م یزان ا سرتس دارد مثال
مشاهده شده ا ست به علت اینكه در جامعه هندوستان
ز نان سهم ع مدهاي در ا جنام كار هاي م نزل دار ند،
. Payne
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عا مل كم بود و قت ت فاوت بارزي را بني م یزان ا سرتس
آ نان و معل مان مرد ا جياد كرده ا ست .مدل ت عاملي
ا ندلر ( ) 079از ا ضطراب ن یز ،ا سرتس را به ع نوان
هه ادراك آن
هد كه
هيكنه
هف مه
هوقعیيت تعریه
هتغري مه
هك مه
یه
موقعیت ،حتت تأثري زمینه هاي فردي است .اسرتس در هر
جایگههاه شههغلی مههیتوانههد از اثرخبشههی و کههارائی
کارک نان کا سته و در هنا یت مو جب کاهش هبره وری
سازمان متبوع گردد .شناسایی و تعدیل عوامل اسرتس
زاي شغلي ،با عث پیا مدهاي م ثبيت در شخ صیت ،روح و
روان فرد میشود .مهچنني صنعيت شدن جهان بیانگر نقش
و امه یت ا سرتس شغلي در بني عوا مل روا ني مؤثر بر
سالمت انسان مي باشد (تانگري .) 991 ،
برخی پژوهش های صورت گرفته در سال های اخیر به
بررسی اسرتس حرفه ای پرداخته اند و هدف اکثر آهنا
قانع کردن مؤس سات خصو صی و سازمان های دول تی
در باره پیا مده ای ا ین پد یده بر هبدا شت روا نی و
ج سمانی ا فراد بوده ا ست .در پژوهش حا ضر ا ثرات
ا سرتس شغلی برای او لین بار در بین دب یران ترب یت
بدنی شاغل در آ موزش و پرورش مورد مطال عه قرار
گرف ته ا ست .به دل یل جای گاه و یژه تع لیم و ترب یت
در مدارس و نقش دبیران در تربیت و پرورش جسمانی
و روا نی دا نش آ موزان و با تو جه به ا ثرات من فی
عوامههل اسههرتس زای شههغلی بههر عملکههرد و رسههالت
خطیرآ نان ،مو جب گرد ید تا حمق قان با هدف مطال عه
راب طه عوا مل ا سرتس زای شغلی و ویژ گی های فردی در
دب یران ترب یت بدنی شهر ستان شهریار ا قدام به
اجنام حتقیق حاضر منایند.
لذا حمقق با اجرای این حتقیق در صدد پاسخگویی به
این سؤال میباشد :چه رابطهای بین عوامل اسرتسزاي
شغلي و ویژ گي هاي فردي د بريان ترب یت بدني و جود
دارد؟
. Andler
. Tangri
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روش شناسی حتقیق
روش اجنام این حتقیق از نظر هدف کاربردی ،از نظر
اسرتاتژی مهبستگی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی است
و مجع آوری داده ها به صورت میدانی اجنام شد.در
این حتقیق از آمار توصیفی برای بررسی فراوانی
متغیرها و شاخصهای گرایش به مرکز استفاده شد و
برای آزمون فرضیههای حتقیق از آزمون ضریب مهبستگی
کندال و پیرسن به منظور اختالف میانگین و ارتباط
متغیرهای عوامل اسرتسزا با متغیر های دیگر
استفاده شد.
جامعه حتقیق شامل كلیه دبريان تربیت بدني مشغول
به خدمت شهرستان شهریار كه در سال حتصیلي -70
 177بود که با توجه به آمار اخذ شده از آموزش و
نفر بوده
پرورش شهرستان شهریار تعداد آهنا 9
است.جامعه منونه پژوهش بر اساس جدول مورگان
متشكل از  0نفر بود که به صورت تصادفی منظم
دبیر تربیت
انتخاب شدند و با تعیین سهم منونه
ً  43مدرسه دخرتانه و
بدنی در هر مدرسه (مجعا
پسرانه) ،پرسشنامهها بین افراد جامعه توزیع
گردید و در جمموع تعداد  79پرسشنامه مجع آوری
گردید.
ابزار حتقیق ،پرسشنامه سه قسمتی بود که خبش اول
سؤال در
آن پرسشنامه ویژگیهای فردی شامل 1
مورد سن ،جنسیت ،حمل زندگی ،مدرک حتصیلی ،مقطع
تدریس ،رشته حتصیلی ،سابقه تدریس ،وضعیت تأهل،
وضعیت اشتغال ،وضعیت کاری ،وضعیت مسکن ،وضعیت
شغل دوم و میزان درآمد و حقوق بودو در خبش دوم
آن پرسشنامه استاندارد اسرتس شغلی که شامل 57
سوال و ودیگري پرسشنامه استانداردتیپ شخصیتی «آ
و ب» ساخته فریدمن و روزمن در اختیار منونه ی حتت
بررسی قرار گرفت .برای سنجش پایایی کل پرسشهای
. Friedman&Rozenman
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پرسشنامهها ازآلفای کرونباخ استفاده گردید که
میزان آن  %77حماسبه گردید که نشان دهنده پایایی
مناسب پرسشنامه پژوهش حاضر بود .حمقق پس از مجع
آوری پرسشنامه و وارد کردن دادهها در نرم افزار
 spssبه جتزیه وحتلیل داده ها پرداخت.

یافتههای حتقیق
توصیف آماری داده های حتقیق نشان داد که  %1از
افراد جامعه حتقیق بین  9تا  5ساله بودند و
 %44آهنا در حمدوده سنی  3تا  19سال و  1 % 0تا
 15سال و  %3بیش از 13سال قرار داشتند %57.از
آهنا دارای مدرک کارشناسی %7 ،کارشناسی ارشد و
باالتر و  %15فوق دیپلم داشتند %74 .از دبیران
در مناطق شهری و  % 3در روستا زندگی میکردند.
تا  5سال سابقه
 %79بیش از  3سال و  %19بین
تدریس داشتند .تعداد زنان و مردان جامعه به
نسبت مساوی بودند .میزان حقوق  %01افراد جامعه
بین  59تا  599هزار تومان در ماه بود و  %5بیش
از  599هزار تومان و  %کمرت از  59هزار تومان
 %0افراد جامعه جمرد و %7
حقوق می گرفتند.
متأهل بودند %09 .دبیران حتت استخدام رمسی بودند
و  % 9آهنا استخدام قراردادی بودند.
بررسی میانگین متغیرهای عوامل اسرتس زای شغلی
نشان داد که عوامل ناشی از نقش در بین معلمان
بیشرتین میانگین را دارد.
جدول

 .میانگین و احنراف معیار عوامل اسرتس زای شغلی
میانگین

مشکالت رفتاری شاگردان
شرایط کاری
سازمانی – مدیریتی
عوامل ناشی از نقش
عامل فردی

0/1 5
9/ 999
/ 775
51/5759
5/73 5

احنراف
معیار
4/73
1/11
5/59
9/
1/3
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فر ضیه های حتق یق با ا ستفاده از آز مون ضریب
مهب ستگی پیر سن و ک ندال مورد برر سی و حتل یل قرار
گرفت و نتایج زیر حاصل گردید.
عوامل اسرتس زای شغلی و میزان حتصیالت :دادههای
جدول ( ) نشان میدهدکه از بین عوامل اسرتس زای
شغلی فقط مشکالت رفتاری شاگردان با میزان حتصیالت
دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار ارتباط معنی
داری وجود دارد (.)P>9/95 ،r =9/ 0
ضریب مهبستگی کندال  9/ 0حماسبه شده است
میتوان استنباط کرد که بین متغیر مشکالت رفتاری
شاگردان و میزان حتصیالت دبیران رابطه مستقیم و
مثبتی وجود دارد .یعنی با افزایش سطح حتصیالت
%
دبیران تربیتبدنی مشکالت رفتاری شاگردان نیز
افزایش مییابد.
عوامل اسرتس زای شغلی و سن دبیران :دادههای
جدول ( ) نشان میدهدکه از بین عوامل اسرتس زای
شغلی مشکالت رفتاری شاگردان -عوامل ناشی از نقش
– عامل فردی با میزان سن دبیران تربیت بدنی
شهرستان شهریار ارتباط معنی داری وجود دارد
(.)P>9/95
ضریب مهبستگی کندال برای متغییرهای مشکالت
رفتاری شاگردان-عوامل ناشی از نقش – عامل فردی
91410 ,911 4 , -911حماسبه شده است میتوان
استنباط کرد که بین متغییر مشکالت رفتاری
شاگردان و میزان سن دبیران رابطه معکوس و منفی
وجود دارد .با افزایش سن دبیران تربیت بدنی
 %1کاهش مییابد و
مشکالت رفتاری شاگردان نیز
بین عوامل ناشی از نقش و عامل فردی و سن دبیران
رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد و با افزایش سن
 %1و  %44افزایش
دبیران این دو متغیر نیز
میابد
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عوامل اسرتس زای شغلی و سابقه کار دبیران:
دادههای جدول ( ) نشان میدهدکه از بین عوامل
اسرتسزای شغلی مشکالت رفتاری شاگردان -سازمانی-
مدیریتی -عوامل ناشی از نقش – عامل فردی با
سابقه تدریس دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار
ارتباط معنی داری وجود دارد (.)P>9/95
نتایج حاصل از ضریب مهبستگی کندال نشان میدهد
که با افزایش سابقه تدریس دبیران متغیرهای
سازمانی مدیریتی -عوامل ناشی از نقش – عامل
%1افزایش مییابد و مهچنین با
،%1
فردی،% 0
افزایش سابقه تدریس دبیران میزان مشکالت رفتاری
شاگردان کاهش مییابد.
عوامل اسرتس زای شغلی و وضعیت تأهل دبیران:
دادههای جدول( ) نشان میدهدکه عوامل اسرتسزای
شغلی (مشکالت رفتاری شاگردان -سازمانی -مدیریتی-
عوامل ناشی از نقش – عامل فردی -شرایط کاری)با
وضعیت تأهل دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار
ارتباط معنی داری وجود ندارد (.)P>9/95

جدول
حتصیالت

متغیرها

ضریب
کندال
مشکالت
رفتاری
شاگردان
شرایط
کاری
سازمانی
–
مدیریتی

0

*9/

7-

9/

-

9/

سن

ارزش
p

ضریب
کندال

9/9 7

0

 .نتایج آزمون ضریب مهبستگی کندال برای متغیر
ویژگی های فردی

**9/1

سابقه کار
ارزش
p

ضریب
کندال

9/995

*9/ 05-

تأهل

ارزش
p

ضریب
کندال

9/94
9

9/

1

9/

9/1 7

9/

9/ 54

9/ 7

7

9/

**9/ 70

7

ارزش
p
9

-

جنسیت

9/

9/

9/ 19

9/99

9/

9/

7

ضریب
کندال

ارزش
p

*9/ 17-

9/9 1

9/9

9/

9/ 79
9

استخدام
ضریب
کندال

ارزش
p

حقوق
ضریب
کندال
-91

9/0 9

-91

9/ 97

9/ 37

9/951

9/577

1

**9/ 43

9/9 9

9/979

9/491

-9197

ارزش
p
9/ 14

9/ 99
9/105
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عوامل
ناشی از
نقش
عامل
فردی

9/903-

9/ 07

**9/1 4

9/995

**9/1 9

9/99

9/ 79

9/97

**9/114

9/999

9/905

9/1 5

*9/ 70

9/94

**9/410

9/999

**9/1 3

9/99

9/973

9/137

**9/ 0

9/99

9/9 5

9/709

عوامل اسرتس زای شغلی و جنسیت دبیران :داده
های جدول( ) نشان میدهدکه از بین عوامل اسرتس
زای شغلی مشکالت رفتاری شاگردان -سازمانی-
مدیریتی  -عوامل ناشی از نقش – عامل فردی با
جنسیت دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار ارتباط
معنی داری وجود دارد ( .)P>9/95نتایج حاصل از
ضریب مهبستگی کندال نشان می دهد که دبیران زن
باعث  % 0-%11-% 5افزایش متغییرهای سازمانی
مدیریتی -عوامل ناشی از نقش – عامل فردی میشوند
و دبیران زن  % 4باعث کاهش مشکالت رفتاری
شاگردان میگردند.
عوامل اسرتسزای شغلی و وضعیت استخدامی دبیران:
دادههای جدول( ) نشان میدهدکه عوامل اسرتسزای
شغلی (مشکالت رفتاری شاگردان -سازمانی -مدیریتی
 عوامل ناشی از نقش – عامل فردی -شرایط کاری)با وضعیت استخدامی دبیران تربیت بدنی شهرستان
شهریار ارتباط معنی داری وجود ندارد (.)P>9/95
عوامل اسرتسزای شغلی و میزان درآمد و حقوق
دبیران :داده های جدول( ) نشان می دهدکه عوامل
اسرتسزای شغلی( مشکالت رفتاری شاگردان -سازمانی-
مدیریتی  -عوامل ناشی از نقش – عامل فردی-
شرایط کاری)با وضعیت تأهل دبیران تربیت بدنی
شهرستان شهریار ارتباط معنی داری وجود ندارد
(.)P>9/95
عوامل اسرتسزای شغلی و نوع تیپ شخصیتی دبیران:
دادههای جدول ( )1نشان میدهد که از بین عوامل
اسرتس زای شغلی فقط مشکالت رفتاری شاگردان با تیپ

-9195
-919

9/55
9/707
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شخصیتی نوع Aدبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار
ارتباط معنی داری وجود دارد)P<9195(.
نتایج حاصل از ضریب مهبستگی پیرسن نشان می دهد
که با افزایش تیپ شخصیتی نوع Aمتغییر سازمانی
مشکالت رفتاری شاگردان  %1افزایش مییابد.
دادههای جدول ( )1نشان میدهدکه عوامل اسرتسزای
شغلی (مشکالت رفتاری شاگردان -سازمانی -مدیریتی
 عوامل ناشی از نقش – عامل فردی -شرایطکاری)با تیپ شخصیتی نوع  Bدبیران تربیتبدنی
شهرستان شهریار ارتباط معنیداری وجود ندارد
(.)P>9/95
جدول  .1نتایج آزمون ضریب هبستگی پیرسن برای تیپ
شخصیتی  Aو B
شخصیت
عوامل اسرتس شغلی
مشکالت رفتاری شاگردان
شرایط کاری
سازمانی – مدیریتی
عوامل ناشی از نقش
عامل فردی

شخصیت نوع A
ضریب
ارزشP
مهبستگی
پیرسن
9/991
**9/1 4
9/075
9/99
9/3
9/957
9/3
9/953
9/7 5
9/94 -

شخصیت نوع B
ضریب
ارزشP
مهبستگی
پیرسن
9/471
 9/979/ 1
9/ 15
9/779
 9/919/504
9/937
9/137
9/ 9

عوامل اسرتسزای شغلی :نتایج حاصل از جدول ()4
نشان میدهد که بین عوامل اسرتسزای شغلی تفاوت
معنی داری وجود دارد (.)P>9/95
جدول  .4نتایج آزمون فریدمن
آماره کای اسکوئر
9 1177

درجه
آزادی
4

ارزشP
9199
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جدول  .5میانگین رتبهها
میانگین رتبه ها
مشکالت رفتاری شاگردان
شرایط کاری
سازمانی – مدیریتی
عوامل ناشی از نقش
عامل فردی

1/10
1/5
1/0
/44
/74

اولو
یت
1

4
5

با توجه به میانگین رتبه متغیرهای ذکر شده
متغییر سازمان مدیریت و شرایط کاری و مشکالت
رفتاری شاگردان به ترتیب رتبه اول -دوم – سوم
را کسب کردهاند.

حبث و نتیجه گیری
یافته های حتقیق حاضر نشان داد:
بین عوامل اسرتس زای شغلی فقط مشکالت رفتاری
شاگردان با میزان حتصیالت دبیران تربیت بدنی
شهرستان شهریار ارتباط معنیدار و مستقیم وجود
دارد .یعنی با افزایش سطح حتصیالت دبیران تربیت
بدنی مشکالت رفتاری شاگردان نیز افزایش مییابد.
این یافته با نتیجه حتقیق مظفري و صادقي بروجردي
( ) 171مهخوانی دارد ولی با نتایج حتقیق كي ریاكو
وساتكلیف () 077مهخوانی ندارد.
از بین عوامل اسرتس زای شغلی مشکالت رفتاری
شاگردان ،عوامل ناشی از نقش و عامل فردی با
میزان سن دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار
ارتباط معنیدار و معکوس وجود دارد .یعنی با
افزایش سن دبیران تربیت بدنی تأثیر عامل مشکالت
رفتاری شاگردان نیز کاهش مییابد .این نتیجه با
یافته حاصل از پژوهش عابدی و مهکاران ( ) 177و
خاقاني زاده( ) 177مهخوانی دارد ولی با یافته
حاصل از پژوهش كي ریاكو وساتكلیف ( ) 077مهخوانی
ندارد .بین عوامل ناشی از نقش و عامل فردی و سن
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دبیران رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد و با
افزایش سن دبیران این دو متغیر نیز افزایش
مییابد .این نتیجه با یافته حاصل از حتقیق كي
ریاكو وساتكلیف ( ) 077مهخوانی دارد.
بین عوامل اسرتس زای شغلی سازمانی و مدیریتی،
عوامل ناشی از نقش و عامل فردی با سابقه تدریس
دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار ارتباط معنی
دار و مستقیم وجود دارد ولی با عامل مشکالت
رفتاری شاگردان رابطه معنی دار معکوس وجود
سابقه تدریس دبیران
دارد .یعنی با افزایش
متغییرهای سازمانی مدیریتی ،عوامل ناشی از نقش
و عامل فردی افزایش میابد ولی با افزایش سابقه
تدریس دبیران میزان مشکالت رفتاری شاگردان کاهش
می یابد .نتیجه اخیر با نتایج حاصل از حتقیق كي
ریاكو وساتكلیف ( ) 077مهخوانی دارد .نتایج حتقیق
این حمققان نشان داد که افراد با جتربه کمرت از
افراد جمرب دچار اسرتس شغلی می گردند.
بین عوامل اسرتس زای شغلی( مشکالت رفتاری
شاگردان -سازمانی -مدیریتی  -عوامل ناشی از نقش
– عامل فردی -شرایط کاری) با وضعیت تأهل دبیران
تربیت بدنی شهرستان شهریار ارتباط معنی داری
وجود ندارد .این نتیجه با نتایج حاصل از حتقیق
مظفري و صادقي بروجردي ( ) 171مهخوانی دارد .ولی
با نتایج حتقیق خاقاني زاده ( ) 177و عابدی و
مهکاران ( ) 177مهخوانی ندارد.
بین عوامل اسرتس زای شغلی عامل سازمانی-
مدیریتی ،عوامل ناشی از نقش و عامل فردی با
جنسیت دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار ارتباط
معنی دار مستقیم وجود دارد .یعنی در بین دبیران
زناثر متغیرهای سازمانی مدیریتی ،عوامل ناشی از
نقش و عامل فردی شدت بیشرتی دارد.این امر با
نتایج حتقیق پاین ( ) 077و خاقاني زاده( ) 177و
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) مهخوانی
073 ،
(بارتول 073،و بتل و برن ر
دارد .اما با نتایج حتقیقات آگیالر وفایي () 177
و رضایي ( ) 137مهخوانی ندارد .ولی مشکالت رفتاری
شاگردان با جنسیت دارای ارتباط معنی دار معکوس
است .یعنی در بین دبیران زن مشکالت رفتاری
شاگردان کمرت موجب بروز اسرتس شغلی در آهنا
میگردد.
عوامل اسرتس زای شغلی( مشکالت رفتاری شاگردان-
سازمانی -مدیریتی  -عوامل ناشی از نقش – عامل
فردی -شرایط کاری)با وضعیت استخدامی دبیران
تربیت بدنی شهرستان شهریار ارتباط معنی داری
وجود ندارد.این امر با نتایج حتقیق مظفري و
صادقي بروجردي ( ) 171مهخوانی دارد.
از بین عوامل اسرتس زای شغلی فقط مشکالت رفتاری
شاگردان با تیپ شخصیتی نوع  Aدبیران تربیت بدنی
شهرستان شهریار ارتباط معنی داری وجود دارد.
یعنی با افزایش ویژگیهای تیپ شخصیتی نوع  Aعامل
اسرتس زای مشکالت رفتاری شاگردان افزایش می یابد.
این یافته با نتایج حتقیق روزمنن و فریدمن() 074
و خبشی پور ( ) 173مهخوانی دارد.
مهچنین عوامل اسرتس زای شغلی( مشکالت رفتاری
شاگردان -سازمانی -مدیریتی -عوامل ناشی از نقش
– عامل فردی -شرایط کاری)با تیپ شخصیتی نوع B
دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار ارتباط معنی
داری وجود ندارد.
بین عوامل اسرتسزای شغلی در اثرگذاری بر
دبیران تفاوت معنی داری وجود دارد .میانگین
رتبه متغیرهای عوامل مذکور نشان می دهد که
متغیر سازمان مدیریت و شرایط کاری و مشکالت
رفتاری شاگردان به ترتیب در اولویتهای رتبه
اول ،دوم و سوم قرار دارند.
. Betel&Berner
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نتیجه گیری
یافتههای حتقیق حاضر مبین این نکته است که بروز
اسرتس شغلی در بین دبیران تربیت بدنی مدارس
شهریار حتت تأثیر ویژگیهای فردی آهنا قرار دارد.
در واقع آن طور که کی ریاکو و ساتکلیف () 077
در مدل خود اظهار داشته است ،اسرتس معلم ممكن است
به عنوان جتربه معلم از احساسات ناخوشایندي چون
فشار ،ناكامي ،ناامیدي ،اضطراب ،خشم و افسردگي
كه منتج از جنبههاي خمتلف كار معلم ميباشد،
تعریف شود و مهچنین آن طور که کوپر(  ) 99اظهار
داشته است ،اسرتس شغلی با توجه به خصوصیات فردی
و حنوه ادراک او از حمیط اطراف شکل میگیرد .در
واقع حنوه ادراک افراد از حمرکهای بیرونی مطابق
آنچه حتقیقات نشان داده است ،حاصل ویژگیها و
خصوصیات افراد و تابع تفاوتهای فردی آنان است.
در مهین راستا روزمنن و فریدمن ( ) 074نیز
معتقدند که تیپ شخصیتی افراد بر حنوه احساس و
بروز اسرتس در آهنا مؤثر است.
آن طور که نتایج حتقیق حاضر نشان میدهد یکی از
ویژگی های فردی که می تواند در بروز اسرتس شغلی
امهیت زیادی داشته باشد ،عامل سن است .در حتقیق
حاضر مشاهده می شود که افراد جوانرت بیش از
افراد مسن دچار اسرتس شغلی در عامل مشکالت رفتاری
دانش آموزان می گردند و این عامل اسرتسزا بر
جوانان بیش از افراد مسن تأثیرگذار است در
حالیکه با افزایش سن عامل اهبام نقش تأثیر بیشرتی
بر دبیران دارد .لذا می توان نتیجه گرفت که
دبیران مسنتر به دلیل جتربه مفید حتت تأثیر مشکالت
رفتاری دانش آموزان قرار منیگیرند و میتوانند
این عامل را حتت کنرتل خود داشته باشند و آنچه
موجبات ناراحتی ایشان را فراهم میسازد روشن
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نبودن نقش آهنا در زمینه آموزش در مدرسه است .پس
از نتیجه اخیر میتوان به این واقعیت دست یافت
که وقتی دبیران جتربه بیشرتی می یابند نیز عوامل
اسرتس زا کمرت از افراد کم جتربه باعث آشفتگی
روانی آهنا می گردد .به این ترتیب نوع عوامل
اسرتس زای دبیران حتت تأثیر سن و جتربه تدریس
متفاوت است.
عالوه بر سن و جتربه کاری ،سطح حتصیالت دبیران
عامل تکمیل کننده ای است که میتواند در کنرتل
ً سطح
عوامل اسرتس زای شغلی مؤثر باشد .طبیعتا
حتصیالت باالتر توان علمی دبیران را ارتقا می خبشد
و آگاهی و دانش بیشرت ،به عنوان ابزاری برای
اعتماد به نفس بیشرت و کارایی هبرت تلقی می گردد.
لذا مهانطور که نتیجه حتقیق حاضر نشان میدهد،
افراد جمرب و مسن که دارای حتصیالت باالتر هستند،
از پختگی ،جتربه و دانش الزم برای ایجاد نتایج
اثرخبش در حمیط کار خود برخوردارند و به مهین دلیل
حائز توانایی کنرتل بیشرت عوامل اسرتس زای شغلی می
باشند.
یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر اسرتس شغلی ،آن
طور که از نتایج حتقیق حاضر و مهچنین حتقیقات
مشابه برمیآید ،عامل جنسیت است .عامل مشکات
رفتاری دانش آموزان در بین دبیران زن کمرت از
دبیران مرد موجد اسرتس شغلی می گردد و در واقع
این امر به آن معناست که دبیران زن نگرانی از
بابت رفتارهای مشک آفرین دانش آموزان خود
ندارند و به خوبی قادر به مهار آن هستند .اما
اثر متغیرهای سازمانی مدیریتی ،عوامل ناشی از
نقش و عامل فردی در بین دبیران زن بیش از
دبیران مرد شدت دارد .به نظر حمققین ،این امر
شاید به دلیل نگرش اجتماع به فعالیتهای اجتماعی
زنان و حجم مسئولیتهای خمتلفی است که عرف جامعه
از زنان انتظار دارد ،قابل توجیه است .امروز در
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جامعه ما ،علی رغم تالش دولتمردان به ایجاد
عدالت اداری ،ولی مهچنان وضعیت حقوق و دستمزد و
جایگاه سازمانی زنان شاغل ،در مقایسه با مردان
با مشکالت بیشرتی مهراه است .لذا قابل انتظار است
که زنان در برابر شرایط و تصمیمات سازمانی و
مدیریتی با اسرتس بیشرتی مواجه باشند.
تأثیر تیپ شخصیتی بر نوع بروز اسرتس نه تنها
در حتقیق حاضر بلکه در حتقیقات مشابه دیگر به
اثبات رسیده است .افراد دارای شخصیت تیپ  Aکه
افرادی پر جنب و جوش و فعال هستند بیش از افراد
تیپ شخصیت  Bدچار اسرتس شغلی می گردند .طبیعی
است که افراد تیپ شخصیت  Bبه دلیل آرامش و عدم
صرف انرژی بیش از حد الزم ،کمرت حتت تأثیر حمرکهای
اسرتس زا قرار می گیرند .لذا معلمانی که فعال
ً به دنبال هببود وضعیت آموزشی و رشد
بوده و دائما
دانش آموزان هستند ،بیشرت مورد آسیب قرار می
گیرند.
حتقیق حاضر ،نتایج ارزمشندی را برای هبره برداری
در آموزش و پرورش کشور در اختیار عالقمندان قرار
داده است .به نظر میرسد مسئوالن آموزش و پرورش
کشور باید به ایجاد امنیت شغلی و تعیین وظایف
مشخص و مهچنین حمیط مناسب برای اجنام وظیفه معلمان
توجه جدی مناید .تامروزه زنان به دلیل نیاز
اقتصادی خانوار ملزم به حضور در صحنه حرفه ای
جامعه شدهاند که بر وظایف سنگین آهنا در رسیدگی
به امور خانه و فرزندان افزوده است و بدیهی است
بروز اسرتس شغلی در بین دبیران زن نه تنها موجب
بروز مشکالتی برای سالمت جسمی و روانی آهنا میگردد
بلکه تبعات آن را در زندگب خانوادگی و روند
فعالیت جامعه می توان مشاهده کرد .به مهین جهت
الزم است مسئولین آموزش و پرورش کشور در تأمین
نیازهای شغلی دبیران زن اهتمام جدی منایند تا از
دچار گردیدن آهنا به اسرتس جلوگیری منود.

مطالعه نقش ویژگیهای فردی بر بروز عوامل اسرتسزای
55
شغلی ...

مهچنین باید در آموزش و افزایش جتربه دبیران
جوان اقدامات جدی صورت گیرد تا بتوان از
توانایی ایشان در موقعیت های هبرتی هبره برداری
منود .بروز اسرتس در بین دبیران جوان به مهراه بی
جتربگی ایشان مشکالت جدی در امر آموزش و پرورش
دانش آموزان به مهراه خواهد داشت .لذا از وظایف
مهم آموزش و پرورش کشور این است که با توجه،
محایت و رفع نیازهای دبیران مدارس ،حمیطی آرام و
مطمئن برای آموزش دانش آموزان که آینده سازان
ایران هستند ،فراهم شود.
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