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 مدیریت استرس بر رضایت شغلی معلمان شهرستان ایذهاثربخشی آموزش بررسی 

 1دکتر علی نوری

 2لقاء عبدالجبار حسینی

 چکیده

 مدیریت استرس بر رضایت شغلی معلمان شهرستاناثربخشی آموزش بررسی هدف پژوهش حاضر، 

ی شامل جامعهد. كنترل بوبا  آزمون و پيگيریآزمون، پسبود. روش پژوهش نيمه تجربی و از نوع پيش ایذه

 15آزمایش و  در گروه نفر 15)نفر  30تعداد ترس روش نمونه گيری دردس كه به هرستان ایذمعلمان شهكليه 

اندازه  ابزار. ارائه شدمدیریت استرس آموزش جلسه  8گروه آزمایش انتخاب شدند و به كنترل(  در گروه نفر

تحليل آماری  ها از روشدادهجهت تجزیه و تحليل . بود (2007رضایت شغلی كاتل) سشنامهگيری شامل پر

ن لی معلماضایت شغميزان رتفاوت معناداری بين  استفاده شد. نتایج نشان داد، با اندازه گيری مکررواریانس 

  د.ادنشان پيگيری و  پس آزمونر دو مرحله گروه آزمایش و كنترل د

 معلمان. ،غلیرضایت ش ،مدیریت استرسكليد واژه ها: آموزش 
 

  مقدمهمقدمه

كه مستلزم سازگاری یا پاسخ فيزیکی، طبق تعریف، استرس عبارت است از واكنش بدن به تغييراتی 

حتی ميزان  ،كنند انسانها استرس را از اوان زندگی و حتی قبل از تولد درک می .ذهنی یا احساسی است

جنبه خوب استرس، (. 2020 ،3وادب)رسد ضروری به نظر می معقولی از استرس برای زنده ماندن انسان

جنبه بد  و افزایش بهره وری است. در مقابلموفقيت نيل به  قيت و موجبالبرانگيزانندهی هيجان، انگيزش، خ

عملکرد ضعيف و كاهش بهره وری و در  آن می تواند منجر به دلزدگی، شکست، پریشانی، احساس فشار،

قلبی، اختااللت عصبی و حتی  الينی نظير زخم معده، حملهب ئمالحالت تهدید كننده می تواند منجر به بروز ع

 (.2021 ،4چو و استج) خودكشی شود

نشان می دهند كه برانگيختگی ناشی از استرس با اكثر بيماریهای ناشی از سبک  نشگاهیات داتحقيق

 .شته استدا درصد از بيماریها دخالت 50در ارتباطند به گونه ای كه دست كم در  زندگی جوامع امروزی

محرک های تنش زا و عوامل ایجاد كننده استرس  (2021)5ورنيمور، یاگمای و بابموهامدیبراساس مطالعه پ

د واقعی یا نمی توان تاثيرگذار است واجتماعی ا یذهنی،  سمی، هيجانی،ک از عوامل جی در زندگی را در هر

فراوانی تعداد  نين طبق مطالعه آنهامچه .د اما به هر حال پاسخ به آنها همواره واقعی استنخيالی باش

وارد  به استرس در تحليل ما از استرس (طول مدت پاسخ)پاسخهای فيزیکی به استرس، شدت پاسخ و دوام

 .استموثر شده به فرد 

                                                 
 اوره عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خزر محمود آبادعلی نوری دکتری مش 1
 خزر محمود آبادموسسه آموزش عالی  دانشجوی کارشناسی ارشد شغلی لقاء عبدالجبار حسینی 2

3 - Badu 
4 - Cho & Steege 
5 - Pourteimour, Yaghmaei & Babamohamadi 
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رضایت شغلی از طریق دو مؤلفه، یعنی رضایت شغلی عاطفی و شناختی سنجيده می شود. رضایت 

 .(2020،و همکاران1دی كرمن)ر خود اشاره می كندفرد نسبت به كافی احساسات عاط شغلی عاطفی به

فرد از برخی جنبه های شغلی، از قبيل دستمزد، ساعات كار،  رضایت شغلی شناختی به سطح رضایتمندی

نيز نوعی پيوند روان شناختی  تعهد سازمانی (.2017 ،و همکاران2سگيران)مزایا و غيره اشاره داردهمکاران، 

سه بعد تعهد  سازمان است كه احتمال ترک داوطلبانه سازمان را كاهش می دهد و متشکل از وند بين كارم

 عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری است. تعهد عاطفی به ارتباط مثبت عاطفی بين یک كارمند و سازمان

لکه ناشی از بت، اره دارد. تعهد مستمر، برعکس تعهد عاطفی برآمده از حس تعلق كارمند به سازمان نيسشا

 ،و همکاران3ونگ)كه ادامه حضور نسبت به ترک سازمان، منفعت بيشتری برای آن ها دارد این واقعيت است

به جایی و هنگامی كه كاركنان از مشاغل خود راضی یا به سازمان خود متعهد نيستند، تمایل به جا (.2021

به عنوان مثال تمایل به )ی غيرقانونیارهارفت كند و كاركنان را به اتخاذ رشد می چرخش شغلی به آرامی

های شغلی دیگر؛ و در نهایت تصميم به ترک سازمان سوق می  جستجوی فرصت (بيماری، تأخير یا غيبت

و موقعيت های را ترک و نقش ها سازمان فعلی خود  كاركنان "دهد. جابه جایی شغلی زمانی رخ می دهد كه 

 (.2019 ،و همکاران4سون)د اتخاذ كنندان خومازس جدیدی را در سازمان های دیگر یا

استرس شغلی یا به عبارتی استرس محيط كار، از جمله موضوعات چالش برانگيز برای سازمانهای 

جای  توانند استرس ایجاد كنند و های كيفی دارد و هم كيفی و هر دو می جنبه امروزی است. كار هم

ی مقياس عوامل الزیردستان همواره در سطوح باق و فوام روابط بين همکاران،شگفتی نيست كه كار و 

ی دوم بيماریهای مرتبط با كار  استرس در رتبه دهد كه گيرند. تحقيقات نشان می استرسزای روزانه قرار می

و در این  شود ای را شامل می فهرح درصد از حجم شکایات بهداشت 25تا  20ت متحده قرار داشته و الادر ای

 (.2017 ،5ارب)آنها كاهش یابد شغلی استفاده نمود تا استرسمدیریت استرس روش از زمان نياز است 

ای،  بازسازی شناختی، آموزش مهارتهای مقابله با روشهایی چون 6استرسبرنامه آموزش مدیریت 

در مورد فرایندهای ظریف پاسخ  را فرد ابرازگری، مدیریت خشم و ایجاد حمایت اجتماعی، آگاهی آموزش

مهارتهای  از آموزش مدیریت استرس به عنوان یکی (.2002 ،و همکاران7وینر)دهد می ایشافزاسترس 

دشواریهای زندگی  توانایيهای روانی و اجتماعی افراد در مواجه شدن با ندگی، باعث افزایش قدرت سازگاری وز

 به مسائلی وجههمچنين، برنامه مدیریت استرس برای ت (.8،2017)تارميانشود و كاهش اضطراب آنان می

 شده است كه همگی در یکافسردگی سازماندهی  مانند فقدان كنترل شخصی، انزوای اجتماعی و اضطراب و

 (.9،5201)هولیكند می ای را تشویق چهارچوب، استفاده از پاسخهای مقابله

                                                 
1 - Del Carmen 
2 - Sagherian 
3 - Wang 
4 - Son 
5 - Bar 
6 . Stress Management Training 
7 . Weiner 
8 . Tarmyan 
9 . Huli 
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ی مدیریت تهاد تواتر قرار گيری در معرض استرس شغلی و كمبود مهارقدنمعت (2017) 1لوربر، ترِوِن و مومِل

در تحقيقی به بررسی تأثير آموزش ( 1395)مت روانی افراد ارتباط دارد. كيانی و دیگرانالس استرس با ضعف

تحقيق آنها بيانگر اثربخشی آموزش هيجانی بر رضایت شغلی پرستاران پرداخته اند.  مدیریت استرس و تنظيم

سرپرستی، در خرده مقياسهای نوع كار، ين شغلی به صورت كلی و همچن مدیریت استرس بر ارتقای رضایت

 فرصت ارتقاء و روابط با همکاران است. 

بر  مدیریت استرسآموزش ل این سوال مطرح می شود كه آیا با توجه به مطالب مطرح شده، حا

وزش آم يربررسی تاث ن اساس پژوهش حاضر بههمي ؟ برتاثيرگذار است رضایت شغلی معلمان شهرستان ایذه

 می پردازد. لی معلمان شهرستان ایذهبر رضایت شغ ترسمدیریت اس

 روش 

ی آماری جامعه. بودكنترل گروه ا آزمون و پيگيری بآزمون، پسربی و از نوع پيشروش پژوهش نيمه تج

ونه نم به روش بود. 1400-1401در سال تحصيلی  معلمان شهرستان ایذهكليه در پژوهش حاضر شامل 

طور به نفر( 15)گروه كنترل( و نفر 15گروه آزمایش)در بصورت تصادفی  لمانمع از نفر 30گيری در دسترس، 

 د.شستفاده اتحليل واریانس با اندازه گيری مکرر جهت تجزیه و تحليل داده ها از اوی تقسيم شدند. مس

ال با طيف سو 15دارای  پرسشنامهاستفاده شد.  (2007ل)كات رضایت شغلی پرسشنامهاز  ژوهشدر این پ

به آن  1-2-3-4-5نمره باشد كه م می، مخالفم و كامالً مخالفنظری ندارمفقم، موافقم،ای كامالً موازینهج گپن

 15باشد. بر همين اساس حداقل نمره گيرد. این پرسشنامه دارای یک نمره كلی از رضایت شغلی میتعلق می

رضایت شغلی  هسشنامآن با پرگی ، ضریب همبستروایی همزمان پرسشنامهجهت  باشد.می 75آن و حداكثر 

نين، همچگزارش داده شد.  88/0و پایایی آن نيز  52/0 (2007كاتل) توسط (1969اسميت و همکاران)

در ود. زارش نمگ 82/0( نيز ضریب پایایی پرسشنامه را با استفاده از ضریب الفای كرونباخ 1394) چهرازی

اریانس یک مطالعه مقدماتی و تعيين وانجام از پس  پژوهش حاضر نيز برای سنجش پایایی پرسشنامه،

 .بدست آمد 86/0سواالت، از طریق ضریب آلفای كرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت كه ضریب 

  ءاجراروش 

ری و جهت جمع آودر بخش ادبيات موضوعی تحقيق از روش كتابخانه ای جهت تدوین ادبيات پژوهش، 

 به روش ژوهش،( استفاده شد. جهت اجرای پپرسشنامه و توزیعقل مست عات از روش ميدانی)اجرای متغيراطال

 15( و فرن 15گروه آزمایش)در بصورت تصادفی  معلمان شهرستان ایذهاز  نفر 30ونه گيری در دسترس، من

 90 جلسه 9طی  مدیریت استرسآموزش پروتکل طور مساوی تقسيم شدند. سپس نفر در گروه كنترل به

ی ن بر روپس آزمو و پژوهش طی سه مرحله پيش آزمونرسشنامه اجرا شد. پیش، مازآبرای گروه  ه ایدقيق

 اجرا می شود. معلمان

 مدیریت استرس : اهداف آموزش1جدول 

 هدف   جلسات 

 آگاهی از مفهوم استرس ،آشنایی و بيان اهداف اول

                                                 
1 - procrastination 
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ن خش تصاویر و موزیک ریلکسيشپ ،ازوی استرسواع استرس و تربحث در مورد ان دوم 

 ه گردانییلکسيشن و توجهت آمادگی برای آموزش تکنيک رج

 رببررسی آثار جسمانی، روان شناختی و رفتاری استرس ونشانه های استرس  سوم

ر فراد دافاوت تفی از استرس و پرداختن به یارایه ی تعار ،، احساسات، رفتار(افکار)

ن تمری هارائ ،راك استرس در محيط شناخت از ،اجهه با استرس و علت تفاوت هامو

 ریکسيشن و توجه گردانی

ه های مساال  معرفی شيوه ،راهکارهای ذهنی و عقالنی جهت كنار آمدن با استرس چهارم

 و توجه تمرین ریکسيشن ارائه ،مدار و هيجان مدار به عنوان شيوه های مقابله ای

 گردانی

ویات  تق ،ترساسا  ی مواجاه باا  اربا  ای مسئله محاور  معرفی مراحل مهارت مقابله پنجم 

یکسيشن ادامه تمرین ر ،اعتماد به نفس، عزت نفس و مقابله با افسردگی و نگرانی

  و توجه گردانی

آموزش  ،بحث در مورد خواب و اختالالت خواب و چگونگی داشتن خواب خوب ششم 

 مدیریت زمان

 ویتامينها...مصرف غذا،  بحث در مورد فواید واید ورزش،بحث در مورد ف هفتم 

تمرین ریکسيشن  ارائه ،و هيجانهای منفی نقش تنفس درست در كاهش استرس  تمهش

 و توجه گردانی

رس، مقابلاه باا اسات   و بازگو كردن تجربيات بکارگيری مهارتها  جمع بندی مطالب نهم 

 اجرای پس آزمون

 

 هایافته

امتریک رونهای پاهای آزم فرض يش، پتحليل واریانس با اندازه گيری مکرر ایج تحليل آزمونقبل از ارائه نت 

بودن  نرمال فرض گرفت. بر همين اساس نتایج آزمون شاپيرو ویلک بيانگر آن بود كه پيش مورد سنجش قرار

 پس و زمونآ آزمایش و گواه در مراحل پيش گروهدو در  رضایت شغلی متغير ها در ای داده مونهتوزیع ن

نجش سواریانس نيز توسط آزمون لوین مورد همگنی فرض  پيشهمچنين  .(<05/0P) آزمون برقرار است

 رضایتغير متها در فرض همگنی واریانس داد پيش كه نتایج آن معنادار نبود كه این یافته نشان می قرار گرفت

ه كشود  كرویت مشخص می فرض دن پيشبر این اساس با برآورده نش .(<05/0P)رعایت شده است شغلی

انس شاساس  ینبر ا تمال باالیی امکان دارد مقادیر متغير وابسته را تغيير دهد وروابط بين متغيرها، با اح

 رینمون گآز)یابد. بر این اساس در جدول بعد از تحليل جایگزین ارتکاب به خطای نوع اول افزایش می

 .دبه خطای نوع اول كاهش یاب دی، شانس ارتکابجه آزااهش درشود تا با ك استفاده می (گایسر-هاوس
گروه فکيک به تمعلمان  رضایت شغلیو پيگيری  پس آزمون ،پيش آزمون : ميانگين و انحراف معيار نمرات2دول ج

 گواه گروه و آزمایش

 آزمون پيگيری پس آزمون پيش آزمون  
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انحراف  ميانگين گروه متغير وابسته

 معيار

انحراف  ميانگين

عيارم  

انحراف  ميانگين

 معيار

رضایت 

 شغلی

 48/5 20/47 31/6 05/46 79/5 39/42 آزمایش

 62/5 95/42 50/4 30/43 48/5 65/43 كنترل

 گروه وگروه آزمایش  معلمان یرضایت شغل پيش آزمون اتشود، ميانگين نمرمشاهده می ،2 چنانکه در جدول

 ربزرگتیش اگروه آزمت ميانگين نمرابه  رضایت شغلیو پيگيری  موناما، در پس آز تقریبا با هم برابر بوده گواه

  .بودگواه گروه  نمراتاز ميانگين 
 

 ضایت شغلیر مدیریت استرس براثربخشی آموزش  با اندازه گيریهای مکرر، نتایج تحليل واریانس : نتایج3جدول

 معلمان

 متغير

 

  بعامن

 تغييرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 دیاآز

ميانگين 

 ذوراتمج

سطح  Fمقدار

 معناداری

 اندازه اثر

 27/0 001/0 13/11 95/252 1 95/252 مانز رضایت شغلی

 35/0 001/0 32/14 06/354 1 06/354 تعامل گروه و زمان 

بين  اساس، . بر اینستالحاظ آماری معنادار  به زمانی ر اصلثا، رضایت شغلی در متغير، 3نتایج جدول 

د دارد وجو ریفاوت معناداغير مذكور در سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پيگيری تتمدر ميانگين نمرات 

 .است آزمایشگروه در  معلمان رضایت شغلیبهبود  برمدیریت استرس آموزش روش تاثير نشاندهنده و 

زمایش و كنترل در آوجود تفاوت معنادار بين گروه   نایعم به و زمان گروهتعامل  بودن اثر معنادارهمچنين، 

 اندازه اثر ارهآماساس بر .بود معلمان رضایت شغلیهبود ببر مدیریت استرس آموزش  گذاریتاثيرمورد ميزان 

 .بود دصرد 35 رضایت شغلی متغير بر مدیریت استرسآموزش  ، ميزان تاثيرگذاریتعامل گروه و زماندر 

بهبود  برس مدیریت استرآموزش اثربخشی  آزمون را در مورد سه مرحله اجرای ( تفاوت بين4) نتایج جدول

 نشان می دهد.   را معلمان رضایت شغلی
وزش آمو پيگيری  پس آزمون ،پيش آزمون نمراتنگين مقایسه ميا LSD: نتایج آزمون تعقيبی 4جدول 

 معلمان رضایت شغلیبهبود  برمدیریت استرس 

 سطح معناداری اختالف ميانگين گروه ها متغير

رضایت 

 شغلی

 002/0 -80/1 پس آزمون - پيش آزمون

 002/0 -90/1 ریپيگي - پيش آزمون
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 رضاایت شاغلی   پيش آزمون نمراتميانگين مشخص شد كه  LSDطبق نتایج حاصله، آزمون تعقيبی 

 . بود و پيگيری نمرات پس آزمونميانگين  از كوچکتر بطور معناداری

 بحث 

لحااظ   باه  زمانی ر اصلثانشان داد كه  معلمان رضایت شغلیبهبود  برمدیریت استرس آموزش بحث در مورد 

ن، پس آزمون غير مذكور در سه مرحله پيش آزموتمدر بين ميانگين نمرات  . بر این اساس،ستاادار آماری معن

ایت رضا بهباود   بار مادیریت اساترس   آماوزش  روش تاثير نشاندهنده وجود دارد و  و پيگيری تفاوت معناداری

جاود تفااوت   و  نایعم به و زمان گروهتعامل  بودن اثر معنادارهمچنين،  .است آزمایشگروه در  معلمان شغلی

 ضایت شغلیربهبود بر مدیریت استرس آموزش  گذاریتاثيرمورد ميزان معنادار بين گروه آزمایش و كنترل در 

 .بود معلمان

و  كاارمن  ،(2021) ورنيمااور، یاگمااای و بابموهاماادیپ نتااایج پااژوهش حاضاار در راسااتای نتااایج پااژوهش 

در تبياين   قرار دارد. بر همين اساس (1395)كيانی و دیگرانو  (2017) 1لوربر، ترِوِن و مومِل ،(2020)همکاران

كه رضایت شغلی  معلمانیبه  می توان اظهار نمود كه در دورهای آموزشی مدیریت استرس یافته های پژوهش

ناشی از كار و چگونگی كنترل آن، ارتباط ماؤثر باا    پایينی داشتند، در زمينه های مدیریت زمان، استرس های

زش های الزم داده شد تاا باا تعااملی منطقای     منطقی با سرپرست خود آمو شتن تعامل دوستانه وهمکار و دا

  .خود در كاهش استرس ها تالش كند نسبت به سازمان

حايط كاار   مدهد كه با اساترس   ، این امکان را به آنها میمعلمانآموزش مدیریت استرس به «از نظر تئوریک 

باا   و شاود  ت جدی روانشناختی میالدهای مقابله باعث پيشگيری از مشکبيایند. آموزش راهبر خود بهتر كنار

هتر بفهم  .دهد زیابی افراد از شرایط و پاسخ ایشان به شرایط استرسزا را تغييرگيرد كه ار این هدف صورت می

نناد و  شود تا كاركناان داناش بهتاری كساب ك     و استفاده از مهارتها و راهبردهای مدیریت استرس باعث می

صارف   بر شرایط محيطی را افزایش دهند و در نتيجه انرژی و وقت كمتاری در شارایط استرسازا    رل خودكنت

د كن تجدید می گرداند و سطح انرژی فرد را مهارتهای آرميدگی، فرد را به حالت كنترل باز می اجراینمایند. 

 معلماان . اگار  ا تحليال ببرناد  ر پاذیر او  استرسزای بعدی نتوانند ذخيره انرژی پایان ی تا شرایط تکرار شونده

 ترس توانایییابد. تکنيکهای مدیریت اس منفی استرس كاهش می بتوانند استرس را مدیریت كنند، نوعاً عواقب

ر وی ع در اختيای خود مناب داده و این موضوع به نوبه فرد را برای مقابله با شرایط یا پدیدههای خاص افزایش

 .دهد می زایشرا اف رضایت شغلیرا حفظ كرده و 
. 
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