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Abstract 

Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship between quality of 

work life and job stress of primary school teachers in Bahmaei. 

Method: The research method was descriptive-correlation. The statistical population of the 

study was all primary teachers (N = 350) in Bahmaei city. The sample size of 200 teachers 

(male and female) was randomly selected based on the correlation formula between the two 

quantitative variables. Data collection method was a three-part questionnaire including: 

demographic characteristics, quality of work life questionnaire based on Walton model and 

standard job stress questionnaire of Osipow. For data analysis, Pearson correlation coefficient, 

multivariate regression, one-way analysis of variance, Scheffe test and independent t-test were 

used. 

Results: Data analysis showed that there was a significant inverse relationship between 

quality of work life and job stress of elementary teachers r = - 0.352. Among the components 

of quality of work life, fair payment . of, social fitness, general living space and development 

of individual abilities have the most impact on job stress, respectively. 

Conclusion: Considering the relationship between quality of work life and job stress of 

primary school teachers, conducting similar research in other communities and provinces, 

performing researches on other factors affecting job stress and presenting a more general 

model of job stress and conducting similar researches in the education staff and results 

comparison are recommended. 
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 معلمان ابتدایی شهرستان بهمئی بررسی رابطه کیفیّت زندگی کاری با استرس شغلی 
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 چکیده 

 .کیفیّت زندگى کارى با استرس شغلی معلمان ابتدایی شهرستان بهمئی صورت گرفته استمقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسى رابطه 
شهرستان بهمئی بودند. حجم نمونه   (N=350)ابتداییهمبستگی بود. جامعه آماری پژوهش همه ی معلمان  -روش: روش پژوهش توصیفی

انتخاب گردید. روش جمع    200پژوهش   به صورت تصادفی منظم  بین دو متغیر کمّی،  بر اساس فرمول همبستگی  نفر معلم )مرد و زن( 
والتون و پرسشنامه  آورى اطالعات پرسشنامه سه قسمتى شامل: ویژگى هاى دموگرافیک، پرسشنامه کیفیّت زندگى کارى بر اساس مدل  

استاندارد استرس شغلى اسیپو بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره،  
 مستقل استفاده شده است  t تحلیل واریانس یک راهه، آزمون شفه و آزمون

وجود   - =r 0.352کاری و استرس شغلی معلمان ابتدایی رابطه معکوس و معناداری    یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین کیفیّت زندگی 
دارد. از میان مؤلفه های کیفیّت زندگی کاری به ترتیب متغیرهای پرداخت منصفانه، تناسب اجتماعی، فضای کلی زندگی و توسعه قابلیّت  

 های فردی بیشترین تأثیر را بر استرس شغلی دارند 
توجه به وجود رابطه میان کیفیّت زندگی کاری و استرس شغلی معلمان ابتدایی، انجام پژوهش های مشابه در سایر جوامع و نتیجه گیری: با  

استان ها، انجام پژوهش هایی در ارتباط با سایر عوامل تأثیرگذار بر استرس شغلی و ارائه مدلی کلی تر از استرس شغلی و همچنین انجام  
 .تادی آموزش و پرورش و مقایسه نتایج توصیه میگردندتحقیقات مشابه در کادر س

 

 کیفیّت زندگی کاری، استرس شغلی، معلمان ابتدایی.  واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

اساسی، حیاتی 1انسانی  سرمایه و  راهبردی  راه،  ترین عنصر  ترین 
و   است  سازمان  کارایی  و  اثربخشی  افزایش  و    برای  پیشرفت 

داشت   خواهد  دنبال  به  را  جامعه  اهمیّت  [.  1]ترقی  که  اکنون 
کارکنان، به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان، درک شده 

رفتار آن ها هم می  به  است،  و  تلقی شود  با اهمیّت  تواند بسیار 
به  و  جامعه  امور  پیشبرد  در  انسانی  نیروی  نقش  مُسلَّم،  طور 

ت مؤثرترین رکن  و فرهنگی،  عنوان  اجتماعی،  اقتصادی،  حوالت 

و   سرمایه  بیشترین  سازمانی،  اگر  زیرا  است،  واال  اهمیّتی  دارای 
بهترین فناوری و امکانات را داشته باشد، اما فاقد نیروی انسانی 
امروزه،   رسید.  نخواهد  خود  هدف  به  باشد،  انگیزه  با  و  مولد 

نیاز دارنسازمان د تا بتوانند در  ها به کارکنانی اثربخش و کارآمد 
همه  توسعه  و  رشد  اهدافش  جهت  به  رسیدن  راه  در  خود  جانبه 

شرایط   جمله  از  متعدی  عوامل  میان،  این  در  اما  یابد.  دست 
تأثیر   افراد  عملکرد  و  کاری  کیفیّت  بر  محیطی  و  اجتماعی 

ها،  می سازمان  در  افراد  عملکرد  بر  مؤثر  عوامل  از  یکی  گذارد. 
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و بهداشت بسیاری از افراد را در  استرس شغلی است که سالمت  
است. داده  قرار  خطر  موضوع   معرض  اخیر  دهه  در  لحاظ  بدین 

رفتار  اصلی  مباحث  از  یکی  به  سازمان  در  آن  آثار  و  استرس 
کُنش متقابل بین  [. استرس شغلی  2]سازمانی تبدیل شده است  

که   است  ای  گونه  به  شاغل  فردی  های  ویژگی  و  کار  شرایط 
کار و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن بیش  خواسته های محیط  

به   تعریف  این  برآید،  ها  آن  عهده  از  بتواند  فرد  که  است  آن  از 
 [.3]بافت روابط فرد با محیط نظر دارد 

 ،1964سال   در  3سلیه هانس مطالعة با 2شغلی استرس موضوع
شد.  تأکید آموزشی های در محیط آن بر اهمیّت . و[4]شد  شروع

تعامل از: عبارتست  شغلی استرس فرد  کار شرایط  بین اینکه   و 

با  مرتبط فشارهای عهدة از نتواند فرد که باشد ای به گونه شاغل
 که است نشان داده (. مطالعات2010،  4آلتمایر و برآید )راس آن

 اندازد، به می خطر به را روانی کارکنان سالمت شغلی استرس

نارضایتی و   عکس و  می شود منجرشغلی   فرسودگی جسمانی 

 [.5]دنبال دارد  به افراد در خاصی را العمل های
امروزه افراد بیش از نیمی از اوقات بیداری خود را در محیط های 
کاری می گذرانند و در نتیجه تحت تأثیر عوامل مختلفی که در 
کلیة محیط های  در  گیرند.  می  قرار  دارد  وجود  کارشان  محیط 

سالمتی افراد را به مخاطره می اندازد؛ این  کاری پنج خطر عمده 
شیمیایی،  فیزیکی،  آور  زیان  عوامل  از:  عبارتند  خطرات 
ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی. در حقیقت این عوامل سالمتی  
افراد را در محیط کار به خطر انداخته و می تواند باعث بیماری و  

این است که خطرات روان ی محیط  ناتوانی در آن ها شود. مهم 
کار و از جمله استرس شغلی در همه جا وجود داشته و مربوط به  

، ولی خطرات دیگر ممکن است برحسب کار شغل خاصی نیست
سال   در  باشد.  نداشته  وجود  کاری  محیط  یک  در    1992فرد 

سازمان ملل متحد استرس شغلی را بیماری قرن بیستم دانست و 
را مشک آن  بهداشت جهانی  سازمان  بعد  در چندی  گیر  لی همه 

به  المللی کار، هزینه های وارده  بین  انجمن  جهان اعالم نمود. 
درصد تولید ناخالص   5/3تا    1کشورها به علت استرس شغلی را  

شده  مشخص  مختلف  تحقیقات  در  است.  زده  تخمین  داخلی 
درصد نیروی کار در کشورهای توسعه یافته   30است که حدود  

، و این میزان در کشورهای از استرس های کاری رنج می برند
در حال توسعه بیشتر نیز می باشد. در آمریکا هزینه های ناشی  

میلیون دالر است و در تحقیقی    300از استرس، ساالنه در حدود  
توسط   شده    5نیوشکه  آمریکایی    26انجام  شاغلین  از  درصد 

در   بودند.  شده  شغلی  فرسودگی  دچار  و  بوده  استرس  تحت 
درصد شاغلین از مشکالت و    28یز در حدود  کشورهای اروپایی ن

بیماری های ناشی از استرس رنج می برند. در انگلستان در سال  
که    500000حدود    2000 بودند  شغلی  استرس  دچار  کارگر 

نشان می دهد. توجه    1990درصدی نسبت به سال    30افزایش  
پیشرفته   کشورهای  در  امروزه  که  است  ضروری  نکته  این  به 

نیز جزء موارد غرامت پذیر بیماری های شغلی می  استرس شغلی 
تقریباً در نیمی از ایالت های آمریکا دادگاه   1995باشد. در سال  

استرس   از  ناشی  ناتوانی  خاطر  به  غرامت  پرداخت  به  رأی  ها، 
تعداد شکایات ناشی از استرس    1999داده اند. همچنین در سال  

ی در آمریکا را  درصد تمام موارد شکایت غرامت پذیر کارگر  15
به خود اختصاص داده است. با توجه به باال رفتن آگاهی شاغلین 
و تصحیح قوانین حقوقی درصد شکایات و هزینه های مربوط به  

  .[ 6]این موضوع در حال افزایش است 
شغلی،   استرس  زمینه  در  شده  مطرح  مهم  مباحث  به  از  توجه 

یعنی تأکید بر روش هایی که سازمان است؛  کیفّیت زندگی کاری  
را  کارکنان  وری  بهره  و  شغلی  رضایت  تا  سازد  می  دگرگون  را 
افزایش دهد و در نتیجه مشارکت و خشنودی ان ها از کار بیشتر 

یابد   کاهش  کار  از  ناشی  استرس  و  (،  1973)   6والتون [.  7] شده 
معتقد است کیفّیت زندگی کاری عبارتست از: میزان توان اعضای  
یک سازمان کاری در برآورده کردن نیازهای مهم فردی خود در 
باالی  کیفّیت  تعریف،  طبق  خود.  تجربیات  طریق  از  سازمان، 
زندگی کاری آن چیزی است که پرداخت منصفانه و عادالنه برای  
امکان  ایمن،  و  سالم  کاری  وضعّیت  کار،  یک  دادن  انجام  خوب 

ا  از مهارت های جدید،  استفاده  اجتماعی یادگیری و  انسجام  یجاد 
بیکاری،  و  کار  تقسیم  در  تعادل  فردی،  حقوق  حفظ  سازمان،  در 

توجه به عامل    . [ 6] ایجاد تعهد کاری و سازمانی را در بر می گیرد  
انسانی در سازمان های یادگیرنده گزینه ای است که به تازگی در 
به   که  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  انسانی  منابع  مدیریت  علم 

شرایط واقعی مرتبط با کار و محیط کاری یک سازمان می بررسی 
برنامه ای جامع و گسترده است که   پردازد. کیفّیت زندگی کاری 
رضایت کارکنان را افزایش می دهد، یادگیری آن ها را در محیط  
تقویت می کند و به آن ها در َامر مدیریت، تغییر و تحوالت یاری 

یفّیت زندگی کاری مشکلی می رساند. عدم رضایت کارکنان از ک
است که تقریبًا به همه کارمندان بدون توجه به مقام و جایگاه آن 

 [.8]ها آسیب می رساند  
نگرش جدیدی که در ادبیات مربوط به مدیریت تحول به انسان  
شده نگرشی راهبردی است؛ به این معنا که انسان هم عامل کار  

است رو  این  از  باشد؛  می  آن  خالق  هم  و  عامل   بوده  این  که 
عظیم  تحوالت  و  نموده  ایفا  سازمان  تحول  در  محوری  نقشی 
می   سرچشمه  آن  فکری  نامحدود  های  توانمندی  از  سازمانی 
گیرد. مفهوم کیفیّت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمده ای 
در قرن حاضر و در سراسر دنیا مُبدل شده است.  در حالی که در  

)غیر کاری( بوده است. در   گذشته فقط تأکید بر زندگی شخصی 
از   یکی  صورت  به  کاری  زندگی  کیفیّت  بهبود  امروزی  جامعه 
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است   درآمده  کارکنان  و  سازمان  اهداف  ترین  نیروی  [9]مهم   .
انسانی کارآمد مهم ترین سرمایه هر سازمان محسوب می شود.  
اساسی   عنوان  به  را  انسانی  منابع  نظران،  صاحب  تمامی  تقریباً 

سازم منبع  این ترین  بایستی  که  معتقدند  و  اند  کرده  قلمداد  ان 
با   و  شود  داده  پرورش  جامعه  اصلی  سرمایه  عنوان  به  منبع 
بکارگیری سیاست های مناسب، انگیزه تالش و کوشش در آن  

حصول اطمینان از کیفیّت زندگی کاری یکی [.  6]ها ایجاد شود  
از بهترین روش ها برای جذب و نگهداری کارکنان با استعداد و 
شرایط   وجود  است.  سازمان  برای  بهتر  عملکرد  همچنین کسب 
سازمان   در  افراد  فعالیّت  انجام  از ضروریات  یکی  کاری  مطلوب 
به عنوان کیفیّت  از آن  مناسب کاری که  باشد. وضعیّت    ها می 

زندگی کاری تعبیر می شود، باعث بوجود آمدن انگیزه و رضایت 
و   بیشتر  تالش  و  کار  سمت  به  را  ها  آن  و  شده  افراد  خاطر 

. استرس شغلی، بسیار شایع است  [10]مطلوب تر سوق می دهد  
و   ها  رتبه  و  مشاغل  در همه  را  مردم  که  است  فراگیر  قدری  و 

دهد و چون مقدار  سطوح اجتماعی و اقتصاد تحت تأثیر قرار می  
می   شغلی  استرس  برد،  می  سر  به  کار  در  ما  زندگی  از  زیادی 
کند.  ایجاد  استرس  نسبت  به همان  زندگی  نقاط  دیگر  در  تواند 
افراد در کار دچار استرس هستند آن ها ممکن است  زمانی که 
رنج   روابطشان  از  باشند،  داشته  کمتری  صبر  بیکاری  اوقات  در 

زمان بیکاری داشته باشند. افرادی که  ببرند و انرژی کمتری در  
یا  شغلی  فرسودگی  نوع  یک  دارند  زیادی  شغلی  استرس 
افسردگی را تجربه کرده اند و به همین دلیل یک پیوند نزدیک 
بین استرس شغلی و استرس های مزمن وجود دارد که می تواند 
شغلی   استرس  بگذارد.  سالمتی  روی  بر  توجهی  قابل  عوارض 

ناپذیری   عوارض منفی زیاد و در بعضی مواقع پیامدهای جبران 
. اهمیّت و نقش اضطراب و  [2]  را متوجه فرد و سازمان می سازد

بدانیم   که  شود  می  بیشتر  زمانی  کار،  محیط  عصبی  فشار 
هشت   کار،  محیط  درصد  هشت  و  هفتاد  شده  انجام  تحقیقات 
درصد محیط خانواده و دوازده درصد محیط اجتماعی را به عنوان  

اند  زمین نموده  ذکر  عصبی  فشار  و  اضطراب  ساز  سابقه  [11]ه   .
های   سال  به  معلمان  شغلی  استرس  موضوع  روی  بر  تحقیق 

زمینه   1976 در  اولیه  های  بررسی  گردد.  می  بر  آن  از  بعد  و 
دانشگاه   اساتید  از  تن  دو  توسط  معلمان  شغلی  استرس  مطالعه 

انجا آمریکا  در  تورسن  و  کورتز  های  نام  به  که  استانفورد  شد  م 
داد:   نشان  را  نتایج  میان    -1این  در  شایع  ای  پدیده  استرس 

استرس    -2معلمان )اعم از تازه کار و بسیار با تجربه( می باشد.  
  -3معلم با شرایط فیزیکی، اجتماعی، شخصی، همبستگی دارد.  

تأثیر استرس معلم بر رفتار دانش آموزان و معلمان دیگر، هر چند  
روش حساسیّت    -4ناشناخته مانده است.  مطالعه شده ولی هنوز  

زدایی منظم و آموزش تکنیک تدریس ممکن است استرس معلم  

(، کیفیّت زندگی  2005. طبق مطالعه والتون )[12]را کاهش دهد  
و   و سازمان  به کار  نسبت  نگرش مثبت کارکنان  کاری، موجب 
می   سازمانی،  اثربخشی  و  درونی  انگیزش  و  وری  بهره  ارتقای 

در   به  شود.  پایبندی  و  تعهد  آموزشی  نهادهای  و  مدارس  سطح 
اصول تربیتی و آموزشی بسیار حیاتی است. مربیان فقط با حفظ  
توانند   می  آموزشی  نهادهای  در  خود  پرورشی  و  تربیتی  نقش 
امکان بقای حرفه نظام تعلیم و تربیت را فراهم آورند. حفظ این  

مع رفتار  و  فعالیّت  برنامه  دهی  جهت  با  نیز  سمت  نقش  به  لم 
 [. 13]پرورش کل فرد مقدور است 

[، در تحقیقی با عنوان »رابطه  14( ]1391زاده )عسگری و نکل 
در  شغلی  خشنودی  با  اجتماعی  حمایت  شغلی،  استرس  بین 
کارکنان شرکت ملّی حفاری«، نشان داند که بین استرس شغلی  

 داری وجود دارد.و خشنودی شغلی رابطه مثبت معنی 
[، در تحقیقی با عنوان »بررسی  15( ]1389ان )انصاری و دیگر

روابط بین استرس شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار 
نمونه حجم  با  سازمانی«  کارکنان   103ی  شهروندی  از  نفر 

شرکت حفاری نفت فالت قاره ایران انجام گرفت، نتایج بدست  
غلی  آمده حاکی از یک رابطه معنادار و منفی بین متغیر استرس ش

 و متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی بود.  
 ( ] 1385خاکبازان  عنوان »بررسی 16(  با  تحقیقی   بین  رابطه  [، در 

مدارس  شغلی  استرس  و  کنترل  منبع  ابتدایی   شهر  دولتی  معلمان 

انجام  منبع   بین  که:  است  رسیده  نتجه  بدین  و  است،  داده  نیشابور« 
 مشاهده  معناداری  تفاوت  مرد  و  زن  و بیرونی( معلمان  )درونی  کنترل 

 به  زن  معلمان  عملکرد شخصی  مؤلفه  در  استرس شغلی  نشد. میزان 

مؤلفه  استرس شغلی  میزان  از  تر  پایین  معناداری  طور   عملکرد  در 

 توان  می  شغلی  استرس  نمرات  روی  است. از  معلمان مرد  شخصی 

 کرد.   پیش بینی  را  معلمان  بیرونی(  گیری  کنترل )جهت  نمره 
( نیز17( ]1385زمردی   کیفیّت عنوان »رابطه با تحقیقی در [، 

مدارس  شغلی استرس و کاری زندگی مشهد مدیران   در شهر 

دریافته84-85تحصیلی   سال  ضریب میزان  که است « 

 می باشد.    = 0.557rمتغیر   دو این همبستگی
 که بین  دریافتند  خود  تحقیق  در  [، نیز 18( ] 1993)  7کزجکا  و  بگلی 

 داری وجود دارد. معنی  رابطه  سازمانی  سالمت  و  شغلی  خشنوی 
جکسون و  ]2008) 8مسالچ  نیز19(   عنوان با را پژوهشی [، 

 معلمان زمینه استرس شغلی شغلی، در  استرس  پدیده از برداشتی

از:   اند بوده عبارت پژوهش این اصلی های اند. یافته داده انجام
انتظارات برآورده1) ندارد.   اثری شغلی استرس  در  شغلی، نشده ( 
را شدیدترین هیجانی، ( خستگی2)  متغیر تعارض با همبستگی 

 شغلی استرس  است، بیشتر نقش  تعارض چه  هر  )یعنی دارد، نقش 

 موفقیّت احساس میزان ( باالترین3باشد(. ) می جدی تری نیز

حمایت در  که است افرادی به مربوط فردی شوند.   می محیط، 
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 نگرش با که است عاملی تنها محیط، در فردی فقدان حمایت (4)

 دارد.  رابطه دیگران، پاسخ به در منفی
]2003)  9فدریکو معتقد20(   زندگی کیفیّت رسالت که است [، 

رضایت همانا کاری،  به کمک و کارکنان برای شغلی ایجاد 

 است.  کارکنان نگهداری و  حفظ برای گزینش،  سازمان
تربیتی و پرورشی معلمان ابتدایی و از آنجا که با توجه به نقش  

پرورش  و  آموزش  سیستم  مهم  جزء  یک  عنوان  به  ها  آن 
اثر   تواند  ابتدایی می  محسوب می شوند، استرس شغلی معلمان 
زیادی بر کیفیّت آموزشی بگذارد. لذا تعیین میزان استرس شغلی  

کاری،   زندگی  کیفیّت  با  آن  رابطه  تعیین  و  ابتدایی  با معلمان 
رضایت  افزایش  بر  کاری  زندگی  کیفیّت  که  تأثیری  به  توجه 
شغلی و بهره وری کارکنان، افزایش مشارکت و خشنودی از کار 
و کاهش استرس ناشی از کار دارد، ضرورت می یابد. عالوه بر  
در   شده  تجربه  علمی  های  مایه  دست  وجود  علیرغم  آن 

با شرایط    کشورهای مختلف جهان، تعمیم آن ها به کشور ایران
اجتماعی، نژادی و مذهبی خاص خود چندان منطقی به نظر نمی  
رسد. انجام چنین تحقیقاتی یقیناً موجب تقویت اطالعات و رشد  
بُعد  در  خصوصاً  انسانی  نیروی  مدیریت  علم  نظری  های  بنیه 
اجرایی   راهبردهای  به  زمینه ساز دستیابی  و  بوده  رفتار سازمانی 

ب احترام  تا ضمن  گردد  وری  می  بهره  انسانی،  منزلت  و  شأن  ه 
بیشتر از مهم ترین سرمایه سازمان یعنی معلمان ابتدایی آموزش  
و   آموزش  های  نظام  گسترش  و  رشد  گردد.  فراهم  پرورش  و 
پرورش، ویژگی بارز جامعه عصر ماست. این امر به ویژه در دهه  
مبدل  مهم  ای  مسأله  به  توسعه  به  رو  در کشورهای  اخیر  های 

است.  به    شده  آموزشی  نظام  تبدیل  روزافزون،  رشد  این  پیامد 
آموز   دانش  کثیری  تعداد  با  که  است  فراگیر  و  عظیم  سازمانی 
سروکار دارد، وظایف متعدد و متنوعی انجام می دهند، معلمان و  
گیرد،   می  به خدمت  گوناگون  مهارت های  و  دانش  با  کارکنان 

و اثرات  و  کند  می  مصرف  عظیمی  مادی  و  مالی  نتایج   منابع 
دامنه داری به بار می آورد. معلم ابتدایی که محور اصلی تعلیم و 
تربیت کشور محسوب می شود، ضرورت دارد که در زمینه کار و 
اصلی  عامل  عنوان  به  و  آید  عمل  به  الزم  کنکاش  آن،  شغل 
ارتباط  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  پرورش  و  آموزش  نظام  توسعه 

ن ارتباط  یک  آموز  دانش  با  لذا  معلم  است  تنگاتنگ  و  زدیک 
این   یابد. در  دانستن مشکالت و معضالت معلمان ضرورت می 
بهبود  و  ابتدایی  معلمان  روانی  و  جسمی  سالمت  بر  تحقیق 
تأکید می شود، در نتیجه با ترغیب   کیفیّت زندگی کاری آن ها 
ایجاد  جهت  بیشتر  امکانات  و  بودجه  اختصاص  به  مسئولین 

کا محیط  در  مطلوب  مناسب  تغییرات  زمینه  و  بهتر  شرایط  ری، 
تنش   از  دور  به  محیطی  در  ابتدایی  معلمان  فعالیّت  برای  تری 
های شغلی فراهم می شود. در تحقیق حاضر با توجه به ویژگی  

کیفیّت   رابطه  کلی  طور  به  استان،  اجتماعی  و  فرهنگی  های 
زندگی کاری با استرس شغلی معلمان ابتدایی تعیین می شود و  

سط بررسی  پرداخته  به  ابتدایی  معلمان  کاری  زندگی  کیفیّت  وح 
شغلی  استرس  با  کاری  زندگی  کیفیّت  ابعاد  رابطه  و  شود  می 
و   منصفانه  پرداخت  رابطه  یعنی  گیرد  می  قرار  سنجش  مورد 
امنیّت،  و  رشد  فرصت  تأمین  بهداشتی،  و  ایمن  محیط  کافی، 
زندگی،   کلی  فضای  و  اجتماعی  وابستگی  گرایی،  قانون 

استرس  یکپارچگی   با  انسانی  های  قابلیّت  توسعه  و  اجتماعی 
نهایت  در  و  گیرد  می  قرار  بررسی  مورد  ابتدایی  معلمان  شغلی 
زندگی   کیفیّت  ابعاد  توسط  شغلی  استرس  بینی  پیش  چگونگی 

 کاری تعیین می شود.
شناسایی   ها،  سازمان  مدیران  شغلی  مهم  های  جنبه  از  یکی 
محرک ها و موقعیّت های متعدد ناشناخته و استرس زایی است  
که می تواند به ویژه در دراز مدت بر روی عملکرد و شخصیّت  

گذارد   تأثیر  صحیح،  [.  21]کارکنان  ایفای  منظور  به  نتیجه  در 
جلو و  ابتدایی  معلمان  پرورشی  و  تربیتی  کاهش  نقش  از  گیری 

فرآیند آموزش، تعیین سطح استرس شغلی معلمان و تعیین رابطه  
ابعاد کیفیّت زندگی کاری با استرس شغلی در آن ها ضرورت می 
یابد. انجام چنین تحقیقاتی یقیناً موجب تقویت اطالعات و رشد  
بُعد  در  خصوصاً  انسانی،  نیروی  مدیریت  علمِ  نظری  های  بنیه 

بوده اجرایی    رفتار سازمانی  راهبردهای  به  زمینه ساز دستیابی  و 
امکان بهره  انسانی،  به شأن و منزلت  احترام  می گررد تا ضمن 
انسانی   نیروی  یعنی  سازمان  سرمایه  ترین  مهم  از  بیشتر  وری 
کیفیّت   گردد.  فراهم  پرورش  و  آموزش  ابتدایی  مقطع  در  شاغل 

و    باالی زندگی کاری برای سازمان ها ضروری است تا در جذب 
نگهداری کارکنان در سازمان ها، موفق عمل نمایند و این تبدیل  
چه  و  بزرگ  چه  ها،  سازمان  تمامی  برای  استاندارد  یک  به 
از   یکی  شغلی  استرس  اینکه  به  توجه  با  است.  شده  کوچک 
ایجاد  و  ها  سازمان  در  وری  بهره  کاهش  در  اساسی  عوامل 

است   پرسنل  در  روانی  و  جسمی  ا[ 22]عوارض  تعیین  سترس  . 
شغلی معلمان ابتدایی ضرورت می یابد. معلمان ابتدایی به عنوان  
شوند،   می  محسوب  پرورش  و  آموزش  سیستم  مهم  جزء  یک 
خواهد   آموزشی  کیفیّت  بر  زیادی  اثر  ها  آن  در  شغلی  استرس 
موضوعات   با  رابطه  در  آموزش  جهت  ریزی  برنامه  لذا  گذاشت 

تا استراتژی  استرس شغلی و کیفیّت زندگی کاری ضروری است  
برای پیشرفت شرایط کاری و کاهش استرس شغلی  های مؤثر 
زندگی کاری  و کیفیّت  استرس شغلی  آنجائیکه  از  تدوین گردد. 
اما   اند،  شده  بررسی  مختلف  تحقیقات  در  جداگانه  طور  به 
و   کاری  زندگی  کیفیّت  زمینه  در  محدودی  بسیار  تحقیقات 

است محقق درصدد   انجام گرفته  این  استرس شغلی  تحقیق در 
زمینه می باشد تا کیفیّت زندگی کاری و استرس شغلی معلمان  
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ابتدایی را با توجه به این مسأله که استرس پدیده ای بسیار شایع 
در میان معلمان )اعم از تازه کار و بسیار با تجربه( است، تعیین  
معلمان  شغلی  استرس  با  کاری  زندگی  کیفیّت  رابطه  و  کرده 

مور را  دهد. ابتدایی  قرار  بررسی  هدف    د  با  حاضر  پژوهش  لذا 
معلمان  شغلی  استرس  با  کاری  زندگی  کیفیّت  رابطه  بررسی 
ابتدایی شهرستان بهمئی انجام شده است. در راستای تحقق این  
استرس شغلی   با  زندگی کاری  بین کیفیّت  اصلی؛  هدف فرضیه 
و   دارد  وجود  معناداری  رابطه  بهمئی  شهرستان  ابتدایی  معلمان 

 رضیه های فرعی ذیل مطرح گردیدند:ف
بین پرداخت منصفانه و کافی به فرد با استرس شغلی معلمان   •

 ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.
معلمان  • شغلی  استرس  با  بهداشتی  و  ایمن  کار  محیط  بین 

 ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.
شغلی   • استرس  با  مداوم  امنیّت  و  رشد  فرصت  تأمین  بین 

 معلمان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.
رابطه   • ابتدایی  استرس شغلی معلمان  با  اجتماعی  تناسب  بین 

 معناداری وجود دارد. 
رابطه   • ابتدایی  معلمان  شغلی  استرس  با  گرایی  قانون  بین 

 معناداری وجود دارد. 
ابتدایی  • معلمان  شغلی  استرس  با  زندگی  کلی  فضای  بین 

 د.رابطه معناداری وجود دار
معلمان  • شغلی  استرس  با  اجتماعی  یکپارچگی  و  انسجام  بین 

 ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.
معلمان  • شغلی  استرس  با  فردی  های  قابلیّت  توسعه  بین 

 ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.
 

 روش شناسی پژوهش 
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها 

رو و  اطالعات  توصیفیو  پژوهش  یک  تحلیل  و  تجزیه   -ش 
جامعه آماری این پژوهش    می باشد.  همبستگی و از نوع مقطعی

)  شامل کلیه معلمان بهمئی   ابتدایی شهرستان  (  N=350مقطع 
بر اساس  که  نفر معلم )مرد و زن(   200بود. حجم نمونه پژوهش  

کمّی،   متغیر  دو  بین  همبستگی  تصادفی    و فرمول  صورت  به 
 .  ندمنظم انتخاب گردید

شغلى استرس  سنجش   اسیپو  برای  استاندارد  پرسشنامه    از 
 استفاده مورد همکاران و اسیپو توسط بار اولین براى ( که1987)

 و در  شد، شغلى نامیده استرس گیرى اندازه وسیله و قرار گرفت

به داخل پژوهشگران کرات کشور   استفاده مورد مختلف توسط 

 ، استفاده شد.  است  گرفته قرار
 از روش کارى زندگى کیفیّت پرسشنامه برای اندازه گیری اعتبار 

و  اعتبار منظور  صورى  اعتماد به  مجدد   آزمون روش از تعیین 

 مدل ریچارد اساس بر این پرسشنامه سؤاالت و گردید استفاده

در گردیده 1973 سال والتون  مورد در و است تدوین   ایران 

 است.   قرار گرفته استفاده
یک   در ابزارها این پایایی پرسشنامه، محتوایی اعتبار برای محقق
 که محاسبه گردید کرونباخ آلفای از استفاده با و نفری  50 جامعه  

 و  (α=8965/0)زندگی کاری کیفیّت پرسشنامه پایایی نتیجه، در
 شد. حاصل (α=82/0)پرسشنامه استرس شغلی پایایی

از داده تحلیل و تجزیه منظور به آمار ها  هاى  توصیفى   روش 
تعداد   تأهل،  وضعیّت  سن،  جنسیّت،  فراوانی  نمودار  و  )جدول 

کار( سابقه  های فرزند،  روش  از  استنباطی  و   ضریب آماری 

 یک چند متغیره، تحلیل واریانس رگرسیون پیرسون، همبستگی

 است.  شده استفاده مستقل tآزمون  و 10شفه  آزمون راهه،
 

 یافته ها 

 % 81.5بر اساس یافته های بدست آمده    ویژگیهای شخصی:

سال(   45-41از آنها در گروه سنی )  %5/25  از پاسخگویان مرد،
( متاهل  آنها  اکثر  داشتند،  )%5/88قرار  فرزند  دارای  و   )86%  )

پاسخگویان   بیشتر  و  )%40)بودند  کاری  سابقه  دارای   )21-30  
 (.1سال( بودند )جدول 

 
 : ویژگیهای شخصی پاسخگویان 1جدول 

 درصد  فراوانی  

 جنسیت
 5/18 37 زن

 5/81 163 مرد 

 سن 

25-30 37 5/18 

31-35 26 13 

36-40 41 5/20 

41-45 51 5/25 

46-50 38 19 

51-55 7 5/3 

 تاهل 
 5/11 23 مجرد 

 5/88 177 متأهل 

 فرزند
 86 172 دارای فرزند 

 14 28 بدون فرزند

 سابقه کار 

1-10 52 26 

11-20 62 31 

21-30 80 40 

 3 6 به باال  30

 100 200 جمع  

 

 بررسی فرضیه های تحقیق: 
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فرضیه اصلی: بین کیفیّت زندگی کاری با استرس شغلی معلمان  
 ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.

 ضریب  مقدار ، 2جدول   از  آمده دست  به  نتایج به توجه  با

 نیز و می باشد  = r  -352/0با   برابر مذکور متغیر دو همبستگی

) محاسبه معناداری سطح تحقیق   آلفای از(  =P  0001/0شده 

(01/0 α=  )فرضیه و  شده رد  صفر نتیجه فرض در  است، کوچکتر 

 درصد 99 احتمالبا   و شود. می واقع  تأیید مورد تحقیق  اصلی

 استرس و کاری زندگی کیفیّت بین که توان گفت می اطمینان

معلمان و   معکوس همبستگی بهمئی شهر ابتدایی شغلی 
   .دارد وجود معناداری

 
 

 وابسته( استرس شغلی )متغیر و مستقل هایمتغیر بین همبستگی ضریب. 2جدول
 سطح معنی داری  ضریب همبستگی متغیر وابسته متغیرهای مستقل  فرضیه 

 کیفیّت زندگی کاری  1

 استرس شغلی 

352/0- 0001/0 

 0001/0 -24/0** پرداخت منصفانه و کافی  2

 008/0 -161/0** محیط کاری ایمن و بهداشتی  3

 009/0 -158/0** تأمین فرصت رشد و امنیّت 4

 005/0 -172/0** اجتماعیتناسب  5

 012/0 -154/0* قانون گرایی 6

 049/0 -12/0* فضای کلی زندگی  7

 118/0 -095/0 انسجام و یکپارچگی اجتماعی  8

 0001/0 -222/0** توسعه قابلیّت های فردی  9

 200تعداد نمونه =  
 05/0سطح معنی داری * و  01/0سطح معنی داری ** 
 

استرس   با  فرد  به  کافی  و  منصفانه  پرداخت  بین  اول:  فرضیه 
 شغلی معلمان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.

توجه مقدار2  جدول از آمده دست به نتایج به با   ضریب ، 

باشد   =r  -24/0با   برابر  مذکور متغیر دو همبستگی  نیز  و  می 

) محاسبه معناداری سطح تحقیق   آلفای از(  =P  0001/0شده 
(01/0 α=  )فرضیه و  شده رد  صفر نتیجه فرض در  است، کوچکتر 

 که توان گفت می پس شود. می واقع تأیید مورد تحقیق اصلی

و کافی بین  ابتدایی شغلی معلمان استرس و پرداخت منصفانه 

 .دارد وجود و معناداری معکوس همبستگی بهمئی شهر
بهداشتی با استرس شغلی  فرضیه دوم: بین محیط کاری ایمن و  

 معلمان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.
توجه مقدار2  جدول از آمده دست به نتایج به با   ضریب ، 

 نیز و می باشد  =r  -161/0با   برابر مذکور متغیر دو همبستگی

) محاسبه معناداری سطح تحقیق   آلفای از(  =P  008/0شده 
(01/0 α=)  فرضیه و  شده رد  صفر فرضنتیجه   در  است، کوچکتر 

 که توان گفت می پس شود. می واقع تأیید مورد تحقیق اصلی

بهداشتی بین و  ایمن  کاری  معلمان استرس و محیط   شغلی 

 .دارد وجود و معناداری معکوس همبستگی بهمئی شهر ابتدایی
استرس   با  امنیّت مداوم  و  تأمین فرصت رشد  بین  فرضیه سوم: 

 ابتدایی تفاوت وجود دارد.شغلی معلمان 

توجه مقدار 2 جدول از آمده دست به نتایج به با   ضریب ، 

 نیز و می باشد  =r  -158/0  با برابر مذکور متغیر دو همبستگی

) محاسبه معناداری سطح تحقیق   آلفای از(  =P  009/0شده 
(01/0 α=  )فرضیه و  شده رد  صفر نتیجه فرض در  است، کوچکتر 

 که توان گفت می پس شود. می واقع تأیید مورد تحقیق اصلی

 شغلی معلمان استرس و تأمین فرصت رشد و امنیّت مداوم بین

 .دارد و معناداری وجود همبستگی معکوس بهمئی شهر ابتدایی
معلمان  شغلی  استرس  با  اجتماعی  تناسب  بین  چهارم:  فرضیه 

 ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.
توجه مقدار 2 جدول از آمده دست به نتایج به با   ضریب ، 

 نیز و می باشد  =r   -172/0 با برابر مذکور متغیر دو همبستگی

) محاسبه معناداری سطح تحقیق   آلفای از(  =P  005/0شده 
(01/0 α=  )فرضیه و  شده رد  صفر نتیجه فرض در  است، کوچکتر 

 که توان گفت می پس شود. می واقع تأیید مورد تحقیق اصلی

 بهمئی شهر ابتدایی شغلی معلمان استرس و تناسب اجتماعی بین

 .دارد و معناداری وجود همبستگی معکوس
با استرس شغلی معلمان ابتدایی  قانون گرایی: بین  پنجمفرضیه  

 رابطه معناداری وجود دارد.
توجه مقدار2  جدول از آمده دست به نتایج به با   ضریب ، 

 نیز و می باشد  =r -154/0   با برابر مذکور متغیر دو همبستگی

) محاسبه معناداری سطح تحقیق  آلفای از(  =012/0Pشده 
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(01/0α= )فرضیه و شده رد صفر نتیجه فرض در است، کوچکتر 

 که توان گفت می پس شود. می واقع تأیید مورد تحقیق اصلی

 بهمئی شهر ابتدایی شغلی معلمان استرس و قانون گرایی بین

 .معناداری وجود داردو  همبستگی معکوس
استرس شغلی معلمان   با  زندگی  بین فضای کلی  فرضیه ششم: 

 ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.
توجه مقدار2  جدول از آمده دست به نتایج به با   ضریب ، 

باشد =r -12/0  با برابر مذکور متغیر دو همبستگی  نیز و  می 

) محاسبه معناداری سطح تحقیق   آلفای از(  =P  049/0شده 
(01/0 α=  )فرضیه و  شده رد  صفر نتیجه فرض در  است، کوچکتر 

 بین که  توان گفت  پس شود. می واقع  تأیید مورد تحقیق  اصلی

 بهمئی شهر ابتدایی شغلی معلمان استرس و فضای کلی زندگی

 .و معناداری وجود دارد همبستگی معکوس
یکپارچگی   و  انسجام  بین  هفتم:  استرس  فرضیه  با  اجتماعی 

 شغلی معلمان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.
توجه مقدار2  جدول از آمده دست به نتایج به با   ضریب ، 

 نیز و می باشد  =r -095/0 با   برابر  مذکور متغیر دو همبستگی

) محاسبه معناداری سطح تحقیق   آلفای از(  =P  118/0شده 
(01/0 α= بزرگتر  و  شده پذیرفته صفر  فرضنتیجه   در است،  ( 

 بین که توان گفت  می پس شود.  می  رد تحقیق  اصلی فرضیه

 ابتدایی شغلی معلمان استرس و  انسجام و یکپارچگی اجتماعی

 .رابطه معناداری وجود ندارد بهمئی شهر
شغلی  استرس  با  فردی  قابلیّت های  توسعه  بین  فرضیه هشتم: 

 دارد.معلمان ابتدایی رابطه معناداری وجود  

توجه مقدار2  جدول از آمده دست به نتایج به با   ضریب ، 

 نیز و می باشد   =r -222/0 با برابر مذکور  متغیر دو همبستگی

) محاسبه معناداری سطح تحقیق  آلفای از(  =0001/0Pشده 
(01/0 α=  )فرضیه و  شده رد  صفر نتیجه فرض در  است، کوچکتر 

 که توان گفت می پس شود. می واقع تأیید مورد تحقیق اصلی

 ابتدایی شغلی معلمان استرس وتوسعه قابلیّت های فردی   بین

 .و معناداری وجود دارد همبستگی معکوس بهمئی شهر
 

 تحلیل رگرسیون:
 معلمان شغلی استرس و کاری زندگی کیفیّت های مؤلفه بین

رابطه )تحلیل معناداری چندگانه ابتدایی  دارد   رگرسیون وجود 

 :کاری( زندگی کیفیّت های مؤلفه  طریق از  شغلی استرس
 که دهد می نشان گام به گام  شیوه به  رگرسیون از حاصل نتایج

مؤلفه کیفیّت های مؤلفه بین از کاری،   پرداخت های زندگی 

 فضای و  فردی قابلیّت های توسعه اجتماعی، تناسب منصفانه،

 معادله به  ورود معیار بین، پیش  عنوان معیارهای به کلی زندگی

استرس تبیین برای رگرسیون هستند.   دارا را شغلی تغییرات 
طور می  3 جدول در  که همان  و   چهارم گام در شود مشاهده 

اجتماعی، منصفانه،  پرداخت های مؤلفه نهایی  توسعه  تناسب 

وارد کلی فضای و فردی قابلیّت های  رگرسیون معادله زندگی 

مجذور  و( = r 392/0چندگانه ) همبستگیضریب  اند. مقدار شده
R   تناسب   که پرداخت منصفانه، معنا است. بدین  153/0با   برابر

  15.3زندگی   کلی فضای و فردی قابلیّت های توسعه اجتماعی،
 میزان این کند. که تبیین می را استرس شغلی از تغییرات درصد

(  =P  0001/0سطح معناداری ) و(  =F  996/11مقدار ) به  توجه  با
 .(4و 3)جداول  باشد معنادار می

 
 کاری  زندگی کیفیّت های مؤلفه طریق از شغلی استرس رگرسیون . تحلیل3جدول

 سطح معناداری  R Fمجذور  ضریب همبستگی الگوی رگرسیون

1 240/0 058/0 402/16 0001/0 

2 289/0 084/0 178/12 0001/0 

3 333/0 111/0 025/11 0001/0 

4 392/0 153/0 996/11 0001/0 
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 شغلی  استرس بر مستقل متغیرهای بینی پیش ضرایب بررسی برای بتا و  رگرسیون . ضرایب4جدول 

 Bضریب  متغیر
خطای  

 Bمعیار 
ضریب 

 بتا
F 

سطح 
 tمعناداری 

 0001/0 -05/4 -24/0 053/0 -215/0 پرداخت منصفانه

 0001/0 017/23  187/0 295/4 ثابت

 0001/0 -969/3 -233/0 -053/0 -208/0 پرداخت منصفانه

 006/0 -748/2 -161/0 -057/0 -157/0 تناسب اجتماعی

 0001/0 491/18  259/0 -796/4 ثابت

 0001/0 -926/3 -227/0 -052/0 -204/0 پرداخت منصفانه

 0001/0 -44/3 -207/0 058/0 -201/0 تناسب اجتماعی

 005/0 -841/2 -17/0 015/0 -15/4 فضای کلی زندگی 

 0001/0 928/16  314/0 312/5 ثابت

 018/0 377/2 145/0 055/0 -13/0 پرداخت منصفانه

 0001/0 -216/3 -189/0 057/0 -184/0 تناسب اجتماعی

 0000/0 -133/4 -265/0 016/0 -44/6 فضای کلی زندگی 

 0000/0 -657/3 -244/0 044/0 -16/0 قابلیّت ها توسعه 

 0000/0 510/17  327/0 727/5 ثابت

 

 و بحث   نتایج 
 از  استفاده  با  که  تحقیق،  های  پرسشنامه  نتایج  تحلیل  و  تجزیه   

)  در  پیرسون  همبستگی  آزمون   صورت (  =0.05αسطح معناداری 

 معلمان  کاری  زندگی  کیفّیت  بین  که  دهد  می  نشان  پذیرفت، 

 دارد. که  وجود  معناداری  رابطه  آنان  استرس شغلی  میزان  ابتدایی با 

 این ارتباط  آمده،  دست  به  همبستگی منفی  ضریب  به  توجه  با  البته 

زندگی   کیفّیت  میزان  افزایش  با  باشد. یعنی  می  معکوس  صورت  به 
 یابد. می  کاهش  شغلی آنان  استرس  کارکنان،  کاری 

 می باشند دخیل معلمان شغلی استرس میزان در متعددی عوامل

محقق از خارج که با کنترل  به بودند.   به تعیین ضریب توجه 

) این در آمده دست تنها  3/15پژوهش  درصد   15.3درصد( 
 آنان کاری زندگی کیفیّت میزان  از شغلی ناشی تغییرات استرس 

زندگی   کیفیّت مؤلفه هشت از میان نیز بین این در باشد. که می
داری   معنی اجتماعی انسجام و یکپارچگی مؤلفه رابطه کاری،

 به باید معلمان استرس شغلی میزان کاهش برای نگردید. یعنی

 حقوق،  منصفانه کاری )پرداخت زندگی دیگر کیفیّت مؤلفه هفت

 فردی، توسعه قابلیّت های زندگی، کلی اجتماعی، فضای تناسب

 محیط کاری و  سازمان در گرایی  قانون مداوم، رشد  فرصت تأمین

 تحقیق با تحقیق این نمود. نتیجه ای ویژه بهداشتی( توجه و امن

که[17]  (1385) زمردی معکوس این ،  رابطه  بین   وجود 
 ضریب با را شغلی استرس و کاری زندگی کیفیّت متغیرهای

 با دارد. همچنین مشابهت  تأیید می کند،   (  -557/0)همبستگی  

 (1384فردی پور ) نیز تحقیق ، و[23] (1387محمدی ) تحقیقات
 دارد.  مشابهت ضمنی ، به طور[24]

 کاری  زندگی کیفیّت پرسشنامه تحلیل و تجزیه از حاصل  نتایج

کاری میزان که دهد می نشان زندگی  ابتدایی   معلمان کیفیّت 
 بنابراین خوبی قرار دارد، و متوسط  نسبتاً بهمئی در حد شهرستان

میانگین رساندن برای  درخور  و شایسته که جایی به این 

 باشد، تربیت و تعلیم عرصه کشان محترم زحمت و فرهنگیان

 مدیریتی می مختلف سطوح در را محترم مسئولین همت واالی

ارگان   ترین جزء حیاتی پرورش و آموزش اینکه به طلبد. با توجه
 گذاری سرمایه  گونه  هر که شود محسوب می کشور دولتی های

 فرهنگی و علمی،  توسعه به منجر دور  نه چندان آینده در آن در

 مسئولین به ویژه توجه بنابراین شد، خواهد کشور سیاسی حتی

با  می نظر به ضروری کاری معلمان زندگی کیفیّت بحث رسد. 
 متوسط  حد در ( که32/3شغلی ) استرس مؤلفه میانگین به توجه

 به  توجه با که  است این مطلب دارد، بیانگر قرار باالیی نسبتاً و

 معلمان ابتدایی کاری زندگی کیفیّت  از آمده به دست  نتایج اینکه

بهمئی است،  ضعیفی نسبتاً میانگین از  شهرستان   به برخوردار 

نمود پیش توان می سهولت استرس میزان که بینی   میانگین 

از   افزایش معلمان بین  در شغلی تحقیقات   نتایج آنجائیکهیابد. 
تباهی استرس  دهد  می نشان  خدماتی  کیفیّت در  شغلی موجب 

 عاملی تواند می شود، و می معلمان ارائه به وسیله که گردد می

گردد. عالوه   پذیری مسئولیّت عدم و روحیه  غیبت، تضعیف برای
خستگی  شخصی های نگرانی با شغلی استرس  این،  بر  مثل 

 مشکالت  بروز و الکل  مصرف دارو و افزایش خوابی،  بی جسمی،

 در که به نتایجی  توجه  بنابراین با[.  19]دارد   همبستگی خانوادگی

معلمان داد نشان و آمد دست به نیز تحقیق این  ابتدایی که 
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بهمئی رنج استرس از شهرستان   می بنابراین برند، می نسبی 

 و نیست بخش رضایتنتیجه مطمئناً   این که داشت  اظهار توان
 عواقب همچنین و جامعه آینده  پرورش و به آموزش نسبت باید

 از آن نگران بود.  ناشی
 نشان  کاری  زندگی  کیفّیت  پرسشنامه  آماری  تحلیل  و  تجزیه  نتایج 

 سطح  و     ( =r-0/ 24مقدار ضریب همبستگی )  به  توجه  با  که  دهد  می 

 و  پرداخت منصفانه  مؤلفه  بین  آمده  دست  به (  =0P/ 0001معناداری ) 
 چقدر  هر  دارد. یعنی  وجود  معناداری  و  معکوس  رابطه  استرس شغلی 

 دهند،  می  انجام  کاری که  برابر  در  تری  منصفانه  حقوق  از  معلمان 

 واقع  یابد. در  می  کاهش  آنان  شغلی  استرس  میزان  باشند؛  برخوردار 

 دریافت  به موقع  متبوع  سازمان  از  را  خویش  معلمان حقوق  هر چقدر 

 حجم  و  انتظارات آنان  با  کنند  می  دریافت  که  حقوقی  میزان  و  نمایند 

 در  حقوق  مقدار  این  هر چقدر  همچنین  و  دهند،  انجام می  که  کاری 

 داشته  سازمان ها مطابقت  سایر  در  و یکسان  مساوی  کاری  شرایط 

 کاهد. نتایج تحلیل  می  آنان  شغلی  استرس  شدت  و  میزان  از  باشد، 

 پرداخت  میزان  از  معلمان  است، که  این  بیانگر  مؤلفه این   میانگین 

راضی  خویش  حقوق  منصفانه  با  تاحدودی   اینکه  به  توجه  هستند. 

طرح   اجرای  با  همزمان  جاری،  سال  در  پژوهش  این  های  پرسشنامه 
 شود  می  مشاهده  بنابراین  پذیرفت،  صورت  حقوق  پرداخت هماهنگ 

پرداخت   معلمان  رضایت  میزان  که  نسبت از  پژوهش   به  منصفانه 
تواند   می  گرفته  صورت  اخیر  سال های  در  مشابه  طور  به  که  هایی 
 داشته  رشد  حدودی  تا  فرهنگیان  رضایت  که میزان  این باشد  بر  دال 

که  تحقیقات  توان  می  جمله  از  است.  این  به  نمود.  اشاره  در   اخیر 
این   میانگین [  25]  ( 1385فرجام )  حسینی  تحقیق  در  که  است  حالی 

 سال  در  اخیرًا که  تحقیقی  یا در  است و  آمده  دست  به   1/ 92مؤلفه  

است؛  انجام  محمدی  آقای  1387   2/ 4مؤلفه   این  میانگین  داده 
تحقیق   این  شده  ارزیابی  میانگین  از  تر  پایین  آمده است. که  بدست 

 سال  در  رشدی که  به  نگاه  که  کرد  ذکر  باید  باشد. البته  می   3/ 47

 است  حرکت  آغاز  اکنون  کار نیست. چرا که  پایان  افتاده،  اتفاق  جاری 

جایگاه  معلمین  تالش  خور  در  که  تا حدی  باید  حرکت  این  و  و   و 
   رود.  پیش  است،  آموزشی  نظام  اهمّیت 
 کاری زندگی  کیفیّت پرسشنامه آماری تحلیل و  تجزیه نتایج

-161/0مقدار ضریب همبستگی ) به توجه با که دهد می نشان
r= )   سطح  و (  محیط  بین آمده دست به(  =008/0Pمعناداری 

ایمن رابطه استرس و کاری   وجود معناداری و معکوس شغلی 

 برخوردار تری ایمن کاری از محیط  معلمان چقدر هر دارد. یعنی

میزان  این می کاهش آنان شغلی استرس  باشند،  مطلب   یابد. 
 انجام فیزیکیشرایط   نظر از کاری محیط اگر که است این بیانگر

 بی و امن کاری محیط یک واقع سازمان در و باشد  بهداشتی کار

بوجود برای خطری و   کار حجم همچنین و بیاورد کارکنان 
 توجه با قطع، طور به بگیرد؛ نظر در را ای عادالنه کاری ساعات

 یابد. این می کاهش معلمان شغلی استرس تحقیق این به نتایج

حد حاصله میانگین تحلیل به توجه با نیز مؤلفه متوسطی  در 
قرار17/3) از (  الزمه  دارد.   کیفیّت رفتن باال و رشد آنجائیکه 

هر   از به دور و خطر بی و کاری امن محیط بودن دارا آموزشی،
 حاصله نتیجه به توجه با نیز و باشد می اضطراب و گونه استرس

 ایجاد معطوف را خود حداکثر تالش باید مسئولین این تحقیق، از

با و افراد  که جایی تا نمایند امن محیطی  بیان آزادی کارکنان 

 به را خویش نظرات انتقام، و تنیه هر گونه از ترس بتوانند بدون

و جاری زبان نظرات سازند،  کارکنان، با   ریزی برنامه سازنده 

 پذیرد. صورت آموزشی نظام آینده برای دقیقی
 کاری زندگی  کیفیّت پرسشنامه آماری تحلیل و  تجزیه نتایج

-158/0)  مقدار ضریب همبستگی به توجه با که دهد می نشان
r= )    ،سطح و ( 009/0معناداریP=)  فرصت بین آمده، دست به 

مداوم رابطه و رشد  شغلی   وجود معناداری و معکوس استرس 

برخوردار   تری مداوم رشد فرصت از معلمان چقدر هر یعنی دارد.
میزان با می کاهش آنان  شغلی استرس باشند،  به   توجه یابد. 

 باشند؛  امنیّت شغلی برخوردار از معلمان اگر  آمده، دست به نتایج

به  طور به  عبارتی، به  و  باشند درآمده سازمان استخدام رسمی 
دانشگاه   در  شده آموخته امکان بکارگیری مهارت های همچنین

رشد  امکان کاری محیط نهایتاً  و باشند کرده کسب عمالً را
 طور به باشد؛ نموده آنان فراهم برای را بالقوه و توانایی ظرفیّت

 کاهش استرس شغلی معلمان تحقیق این نتایج به توجه با قطع،

با می ) این میانگین  به  توجه  یابد.  که33/3مؤلفه   حد در  ( 

 رشد  فرصت میزان  که  بیانگر این مطلب است دارد، قرار  متوسطی

معلمان  دارد. و قرار متوسطی حد در آن ها سازمان در شکوفایی و
حدودی هایشان بکارگیری امکان  تا  و  را مهارت   امنیّت دارند، 

 آنجائیکه از کار حکمفرماست. البته محیط در نسبی طور به شغلی

 معلمان گردید، توزیع آنان بین پرسشنامه که معلمانی اغلب

 این میانگین که داشت انتظار توان می بنابراینبودند   رسمی

 گردد.  ارزیابی متوسط  از  باالتر بخش

 کاری زندگی  کیفیّت پرسشنامه آماری تحلیل و  تجزیه نتایج

-172/0مقدار ضریب همبستگی ) به توجه با که دهد می نشان
r= )   معناداری سطح و(005/0P=)  تناسب  بین آمده دست  به 

دارد.   وجود معناداری و معکوس شغلی رابطه استرس اجتماعی و
تناسب  معلمان چقدر هر یعنی برخوردار   بیشتری اجتماعی از 

از  می کاهش آنان شغلی استرس  میزان باشند، نتیجه   این یابد. 
محیط کلیه اگر که شود می دریافت چنین کاری  معلمان 

نهند جامعه بر حاکم قوانین بر )مدرسه(  محیط برابر در و ارج 

احساس از حفاظت و تزیس راحتی و نمایند مسئولیّت آن   به 

 نمایند، ایفا را خویش اجتماعی و شخصی سایر نقش های بتوانند

 معلمان شغلی تحقیق استرس این نتایج به  توجه  با قطع،  به طور
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حد   در ( که35/3مؤلفه ) این میانگین به توجه یابد. با می کاهش
 در معلمان که است مطلب این بیانگر دارد،   قرار  خوبی و متوسط

 و نمایند می مسئولیّت زیست احساس به محیط نسبت مدارس
از محیط  حمایت آموزش پیشگامان جزء خصوص این در واقع در

 می ارج جامعه بر حاکم قوانین به  همچنین باشند، و می زیست

 خود اجتماعی نقش های نیز سایر همکاران تا شوند باعث و نهند

     نمایند. ایفا جامعه در درستی  به را

 کاری زندگی  کیفیّت پرسشنامه آماری تحلیل و  تجزیه نتایج

-154/0مقدار ضریب همبستگی ) به توجه با که دهد می نشان
r= )  سطح و ( بین دست به  (=12/0Pمعناداری   قانون  آمده، 

استرس  گرایی معکوس شغلی  و   دارد.  وجود معناداری و رابطه 

 محیط در یبشتری  گرایی میزان قانون از معلمان چقدر هر یعنی

برخوردار یابد.   کاهش آنان شغلی استرس  میزان  باشند، کار  می 
رفتار صورتی در  که است  این بیانگر  فوق مطلب  با  مدیر که 

 در بدون بتوانند معلمان و باشد منصفانه طور به مدرسه در  معلمان

شغلی  خطر موقعیّت   و نمایند بیان را نظراتشان خویش افتادن 
های کاری در شکایت اقامه برای مدونی  روش  وجود   محیط 

 کار محیط در نسبی آرامش یک از کلی طور  به  و  باشد داشته

طور باشند؛ برخوردار نتایج توجه با قطع، به   تحقیق این به 

 این به میانگین توجه یابد. با می کاهش معلمان شغلی استرس

 است مطلب این بیانگر دارد، قرار حد باالیی در ( که67/3مؤلفه )

شهرستان در که  روابط زیادی نسبتاً تاحدود بهمئی مدارس 

 نسبی آرامش از جوی در چنین همکاران قانونی حکمفرماست، و

 است.  منصفانه با آنان مدیر رفتار نحوه و برخوردارند کار محیط در
 کاری زندگی  کیفیّت پرسشنامه آماری تحلیل و  تجزیه نتایج

) به توجه با که دهد می نشان -12/0مقدار ضریب همبستگی 
r=)    سطح و (  فضای بین آمده دست به(  =049/0Pمعناداری 

زندگی استرس کلی  رابطه و   وجود معناداری و معکوس شغلی 

 برخوردار تری متعادل کلی فضای از معلمان چقدر هر دارد. یعنی

میزان منظور  می کاهش آنان  شغلی استرس باشند،  از   یابد. 
 شود طوری طراحی باید شغل که است این زندگی کلی فضای

خانوادگی انجام  از  مانع که  کارکنان شخصی و مسئولیّت های 

را فراغت اوقات و نشود نیاز  و   آورد بوجود کارکنان برای مورد 
 در بیاورد. بوجود کارکنان برای را  تحصیل ادامه امکان  اساساً

 تالش پرورش و آموزش دست اندرکاران و که مسئولین صورتی

 به مدارس بوجود بیاورند؛ معلمان برای را محیطی چنین که کنند

 معلمان شغلی استرس تحقیق این نتایج به توجه با قطع، طور

 حد در  که( 03/3مؤلفه ) این به میانگین توجه یابد. با کاهش می

که مطلب این بیانگر دارد، قرار متوسطی  مدارس در است 

مسئولیّت   سایر انجام از حدودی تا معلمی شغل شهرستان بهمئی
 که معلمانی آورد، بنابراین اغلب می عمل ممانعت به  زندگی های

اند تحصیل ادامه متقاضی  را متوسط و کم های گزینه بوده 

 اند.  نموده انتخاب
 کاری زندگی  کیفیّت پرسشنامه آماری تحلیل و  تجزیه نتایج

 و  ( =r-059/0)  همبستگی به ضریب توجه با که دهد می نشان
 اجتماعی انسجام بین آمده دست به  (=118/0P)  معناداری سطح

استرس  معناداری شغلی و   تحقیق  این در ندارد. وجود رابطه 

معلمان   کاری محیط در است که، این اجتماعی انسجام از منظور
 اداری انجام مراتب سلسله اساس بر کارها که باشند این شاهد

 ارتقاء زمینه و  داشته باشند اعتماد یکدیگر  به  همکاران و پذیرد

 قرار همکاران حمایت مورد شرایط سخت در و باشد فراهم شغلی

 پایینی حد در ( که44/2مؤلفه ) این به میانگین توجه گیرند. با

 در بین  شغلی زمینه ارتقای  که  است  مطلب این  بیانگر  دارد، قرار

 پایینی حد در بهمئی شهرستان پرورش و آموزش اداره معلمان

 دست به را خویش رشد مهارت های فرصت و معلمان دارد قرار

حدودی قبلی مؤلفه  با امر این البته که آورند نمی  یک از تا 

گرفته مشکل  مدارس، معلمان بین در همچنین  است. نشأت 

 به طور و شوند می واقع همدیگر  مورد حمایت کمتر همکاران

 رود.   می سؤال زیر مدارس در اداری مراتب سلسله نسبی
 کاری زندگی  کیفیّت پرسشنامه آماری تحلیل و  تجزیه نتایج

-222/0ضریب همبستگی ) به مقدار توجه با که دهد می نشان
r= )   معناداری سطح و(0001/0P=  )  توسعه   بین آمده دست  به

 معناداری و  معکوس رابطه شغلی و استرس  فردی های قابلیّت

 برخوردار باشند  کاری محیط از چقدر معلمان هر دارد. یعنی وجود

 میزان بیشتر باشد،  فردی قابلیّت های  توسعه فرصت آن در که

 است این بیانگر مؤلفه یابد. این می کاهش آنان شغلی استرس

طراحی باید شغل که  دامنه بکارگیری امکان  که شود طوری 

ها از وسیعی خود   و آورد فراهم کارکنان برای را مهارت  زمینه 
 را برنامه ریزی و  طراحی انجام همچنین و کنترلی خود و  گردانی

 شغلی اطالعات به کارکنان امکان دسترسی  بتواند  و نماید فراهم

 شغل چنین طراحی هنگام که دهد. در صورتی افزایش را خویش

از  آمده دست به نتایج به توجه با گردند لحاظ مهمی فاکتورهای
معلمان استرس تحقیق با می کاهش شغلی   به  توجه  یابد. 

 دارد، بیانگر متوسطی قرار حد  در که(  22/3مؤلفه ) این میانگین

 به  شهرستان این مدارس در رهبری سبک که است مطلب این

خود   و  خود گردانی  زمینه در استعداد معلمان به که  است نحوی
طور   به معلمان و نشده ای ویژه توجه کاری محیط در کنترلی

 یک اساس بر کار این برخوردارند. و کیفیّت شاخص این نسبی از

 خصوص در گیرد. همچنین صورت نمی علمی دیدگاه یا نظریه

اینکه   به توجه با ریزی برنامه و طراحی  انجام زمینه نمودن فراهم
 انجام متمرکز طور به  و کشوری سطح در ریزی ها برنامه اغلب

 دهند. و نهایتاً می  دست نیز از را فرصت این معلمان شود،  می
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 امکان معلمان برای که شد  خواهد این به منجر کارها این

 فراهم نباشد.  مهارت ها از وسیعی بکارگیری دامنه
 

 نتیجه گیری نهایی 
استرس شغلی معلمان ابتدایی رابطه  بین کیفیّت زندگی کاری و  

دارد وجود  معناداری  و  ومعکوس  کیفیّت    ،  های  مؤلفه  میان  از 
تناسب   منصفانه،  پرداخت  متغیرهای  ترتیب  به  کاری  زندگی 
فردی   های  قابلیّت  توسعه  و  زندگی  کلی  فضای  اجتماعی، 

دارند.   شغلی  استرس  بر  را  تأثیر  مهمترین  بیشترین  جمله  از 
اثرگذار  محدودیتهای پیشر به عوامل روانی  توان  وی محقق می 

به   پاسخگویی  به  نسبت  تفاوت  بی  خستگی،  و  نگرانی  مانند: 
هایی   پرسشنامه  چنین  حد  از  بیش  توزیع  دلیل  به  پرسشنامه 
که    ،... و  دیگر  دولتی  های  ارگان  یا  و  دانشجویان  سایر  توسط 
زمان صرف شده   آوری دقیق اطالعات و همچنین  امکان جمع 

ای تمایالت،  برای  وجود  نماید؛  می  تر  طوالنی  نیز  را  کار  ن 
اثرگذار   نتایج  بر  است  ممکن   ... و  گذشته  تجربیات  تعصبات، 
... که   باشد؛ عوامل و متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 
در   اطالعات  و  منابع  کمبود  و  باشد؛  نمی  پژوهشگر  اختیار  در 

 زمینه پژوهش را برشمرد.  
ضوع و نتایج بدست آمده  پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت مو

عمل   به  ها  استان  و  سایر جوامع  در  مشابهی  پژوهش های  که 
کیفیّت   که  این  به  توجه  با  گردند.  مقایسه  هم  با  نتایج  و  آید 
شغلی   استرس  بر  تأثیرگذار  عوامل  از  یکی  تنها  کاری  زندگی 
عوامل  سایر  با  ارتباط  در  دیگری  های  پژوهش  انجام  است، 

گذار بر استرس شغلی و ارائه مدلی کلی تر از استرس شغلی  تأثیر
کادر در  مشابه  تحقیقات  انجام  همچنین  و   و  آموزش  ستادی 

 پرورش و مقایسه نتایج توصیه میگردند.
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7. Bagley & Kzjka کزجکا  و بگلی 
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