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Abstract
Aim: The research purpose is to assess the
relationship between the quality of work life, its
components and job stress among the
secondary-school teachers in Khoy. Method:
The sample comprised 103 teachers who were
selected by multi-stage sampling. The research
tools included Quality of Work Life
Questionnaire (QWL) and Job Stress
Questionnaire. Pearson correlation and multiple
regressions were utilized to analyze the data.
Results: Data analysis showed that there was
negative significant relationship between the
quality of work life, its components and job
stress. Moreover, the combination of the three
components of work life quality was a
significant predictor in predicting the job stress
among the secondary-school teachers.
Keywords: Job Stress, Quality of Work Life,
Secondary Schools Teachers.
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چكيده

 هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطهي بين كيفيت:هدف

زندگيكاري و مؤلفههاي آن با استرس شغلي معلمان مدارس

يها در اين پژوهش
  آزمودن: روش.راهنمايي شهرستان خوي بود

 نفر بودند كه با روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي301
 جهت جمعآوري دادههاي مورد نياز از پرسش.انتخاب شدند

(و استرس شغلي ولوفQWL) نامههاي كيفيت زندگي كاري
تجريه و تحليل دادهها از طريق ضريب همبستگي.استفاده شد
: نتایج.گشتاوري پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه انجام شد

يكاري و همه مؤلفههاي آن
 يافتهها نشان داده كه بين كيفيت زندگ
 به طور كلي.با استرس شغلي رابطهي منفي معنيداري وجود دارد
ميتوان نتيجه گرفت كه تركيب سه مؤلفهي كيفيت زندگي كاري
 فضاي كلي زندگي و انسجام اجتماعي،(قانونگرايي در سازمان
شبيني كنندهي معناداري براي استرس شغلي
 زندگيكاري) پي
.معلمان بود

، كيفيت زندگي كاري، استرس شغلي:واژههاي كليدي
معلمان مدارس راهنمايي
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مقدمه

مترین
یباشد .زندگی شغلی یکی از مه 
از مهمترین دغدغههای انسان برای زندگی که تأثیر بسزا یی بر روند زندگی او دارد شغل1م 

یشود .به دلیل ماهیت رقابتی محیط کار بسیاری از مردم دنیا
شهای زندگی روزانهی ماست که باعث ميزان زیادی از استرس م 
بخ 
یکنند که منجر به نادیده گرفتن استرسور میشود که کار و زندگیشان را
وقت شان را برای شغل مربوط به اهداف کاری صرف م 
تحت تأثیر قرار میدهد (احسن و همكاران.)9002 ،
در تحقیقات مختلف مشخص شده است حدود  % 30نیروی کار کشورهای توسعه یافته از استرس شغلی رنج میبرند و این میزان

یدهد که
یباشد  .طبق تعریف مؤسسه ملی سالمتی و ایمنی شغلی 2استرس شغلی زمانی رخ م 
در کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز م 

تها و خواستههای خود هماهنگی نباشد .در این تعریف عالوه بر عدم هماهنگی با توانا یی ها و
بین نیازهای شغلی با توانا یی ها ،قابلی 
تهای فرد با خواستههای فرد نیز توجه شده است (عقيلي نژاد و همكاران.) 1386 ،
قابلی 
استرس در محل کار به عنوان مشکل سالمتی شمارهي یک ایاالت متحده امریکا عنوان شده که برای صنعت امریکا از  57تا 001
یگیرند و سالمتی
ملیون دالر در سال تمام میشود .هزینهها از غیبت ،بهره وری پا یی ن ،هزینههای افزایش یافته بیمه سالمتی سرچشمه م 
با هزینهها ارتباط مستقیم دارد (روشخ .) 984 1، 3به طوری که در سال  1992سازمان ملل متحد استرس شغلی را بیماری قرن بیستم

دانست و چندی بعد سازمان بهداشت جهانی آن را مشکل همه گیر در جهان اعالم نمود .سازمان بین المللی کار هزینههای وارده بر
کشورها را به علت استرس شغلی1تا  3/5درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده است (عقيلي نژاد و همكاران.) 1386 ،
یدهد که
استرس در محیط کار مانند استرس در محیط زندگی به عوامل مختلفی ارتباط دارد .پژوهشی در باره کارگران نشان م 
یباشد (روشخ:) 984 1 ،
منابع استرس شغلی به ترتیب زیر م 
• زمان نامناسب برای کامل کردن شغل برای رضایت فردی دیگر
• شرح وظایف شغلی یا سلسله مراتب کم
• نبود تصدیق یا پاداش جهت انجام کار خوب
• عدم توانا یی یا کمبود فرصت برای بیان شکایات
تهای زیاد اما اختیارات یا قدرت تصمیمگیری کم
• مسئ و لی 
شها
• عدم توانا یی کار با سرپرستان ،همکاران یا زیردستان به خاطر تفاوتهای اساسی در اهداف و ارز 
• کمبود کنترل یا مباهات ورزیدن به فرآورده تمام شده
• ناامنی شغلی به دلیل فشارها یی از درون یا امکان تحویل گرفتن کار یا ادغام
• تعصب و سرسختی در عقیده به دلیل جنسیت ،نژاد یا مذهب
یها و بودن در معرض موادشیمیا یی سمی یا
• شرایط محیطی ناخوشایند به خاطر دودآلود بودن بودن ،سروصدا ،ازدحام و آلودگ 
سراطانزاها یا مشکالت تغ یی ر
• امور مربوط به مسئولیت برای کارگران
• قادر نبودن برای استفاده از استعدادهای شخصی یا توانا یی ها به طور مؤثر یا برای پر کردن ظرفیت
1
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تها و توانشهاي شخص ونيازها و
فرنچ  ،كاپالن و هاريسون ) 1982 ( 1مي گويند استرس شغلي از عدم تناسب بين مهار 

تقاضاهاي مربوط به شغل و نيز محل كار نشأت مي گيرد (روحاني و ابوطالبي.) 1389 ،

موفقیت در هر سازمانی بستگی به تخصیص و به کارگیری مناسب ابزار ،تجهیزات ،پول ،مواد خام و منابع انسانی آن سازمان در
تها ،توانا یی ها و خصوصیات فردی و
برنامههای آن دارد و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که این سازمان بتوانند مهار 
جمعی کارکنان خود را در راستای اهداف سازمان به کار گیرد (سيد جوادين و سخدري .) 384 1،طرفداران نظريه كيفيت زندگي
كاري،درجستجوي نظامهاي جديدي براي كمك به كاركنان هستند تا آنها بتوانند بين زندگي كاري و زندگي شخصي خود
تعادل برقرار كنند (آكدر 6002،2و به نقل از ساعدي و همكاران.) 1389 ،

یک فیت زندگی کاری برنامه ای جامع و گسترده است که رضایت کارکنان را افزایش میدهد ،یادگیری آنها را در محیط تقویت
یکند و به آنها در امر مدیریت ،تغ یی ر و تحوالت یاری میرساند .عدم رضایت کارکنان از یک فیت زندگی کاری مشکلی است که
م 
یرساند .هدف بسیاری از سازمانها افزایش رضایت کارکنان در
تقریبًاًا به همه کارمندان بدون توجه به مقام و جایگاه آنها آسیب م 
تمام سطوح است ،اما این مسئله ی پیچیده ای است ،زیرا تفکیک و تع یی ن این که چه مشخصهها یی با یک فیت زندگی کاری رابطه
دارند ،امری دشوار است (سراج و درگاهي .)6002 ،در يك جمع بندي دست كم سازمانها به چهار دليل زير بايستي به كيفيت
زندگي كاري اهميت دهند (ياوري و همكاران: ) 388 1 ،
 .1كيفيت زندگي كاري به عنوان فرهنگ ،سطح باال يييي از تعهد متقابل را بين افراد و سازمان به وجود مي آورد ،به اين معنا كه
افراد به اهداف سازمان و توسعه آن و سازمان نيز به نيازهاي افراد و باليدگي آنها متعهد باشد.
 .2كيفيت زندگي كاري به عنوان يك هدف كه بهبود عملكرد سازماني را از طريق ايجاد مشاغل و محيطهاي كاري چالشيتر،
راضي كنندهتر و مؤثرتر براي افراد در كليه سطوح سازماني فراهم مي كند.
 .3كيفيت زندگي كاري به عنوان يك فرايند كه موجبات تحقق اهداف را از طريق دخالت دادن و مشاركت فعال كليه افراد
سازمان فراهم مي نمايد.
 .4كيفيت زندگي كاري پديده اي است كه امروز از مرز سازمان و شركت فراتر مي رود و اثرات آن در زندگي خصوصي فرد و
خارج از سازمان نيز قابل مشاهده است.
پيامدهايي كه اجراي برنامههاي كيفيت زندگي كاري در سازمانها دارند عبارتند از:
یدهد.
 .1رضایت شغلی را افزایش م 
یگردد.
 .2جو سازمانی بهتر م 
یدهد.
 .3بهره وری کارکنان را افزایش م 
یبخشد.
 .4دخالت در کار و عملکرد آنان را فزونی م 
یشود.
 .5روحیه ی ابداع و ابتکار تقویت م 
یآورد:
هم چنین از پیامدهای زیر جلوگیری و ممانعت به عمل م 
یدهد.
 .1فشار عصبی ناشی از محیط کار را کاهش م 
یدهد.
 .2ترک خدمت و غیبت را کاهش م 
French et al
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یکند.
 .3از هدر رفتن خالقیت ،مهارت و انرژی کارکنان جلوگیری م 
 .4تعارضات کمتر میشود (دوالن و شولر.) 1380 ،
یباشد .عوامل استرس زا در شغل
شغل معلمی نیز تقریبًاًا همانند تمامی مشاغل دیگر دارای عوامل استرس زای مخصوص به خود م 
یتوان به دو دسته تقسیم کرد )1 :عوامل استرس زای محیطی ،شامل عوامل انضباطی دانش آموزان ،رابطه معلمان با مدیران
معلمی را م 
و همکاران ،بخشنامهها و قوانین مستمر ،کالسهای شلوغ و پرجمعیت ،حقوق و درآمدکم و منزلت پا یی ن اجتماعی؛  )2عوامل استرس
آور فردی شامل ادراک منفی از خود و توانا یی های شخصی ،تجارب منفی زندگی ،بداخالقی و ضعف روحیه(ميچل .) 988 1 ،
استرس شغلی معلمان به منزلهی یک مشکل جهانی ،مطالعات بسیاری را در کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است .الگوهای
یکند .از سوی دیگر با توجه به اهمیت استرس شغلی در سازمانها و
نظری فعلی بر ماهیت تعاملی استرس شغلی معلمان تأ یک د م 
ادارهها ،ضرورت بررسی و شناخت علل و پیامدهای استرس شغلی در ارائهی راهکارهای عملی برای خنثی سازی و یا کاهش استرس
یباشد .و از آنجا یی که روانشناسان در کشور ما عالقهی کمتری به پژوهش در مورد استرس
شغلی بر کارکنان ضرورتی انکارناپذیر م 
شهای محدود و اند یک بوده ایم ،لذا در پژوهش
طهای شغلی نشان داده اند و به دالیل متعدد در این قلمرو شاهد پژوه 
شغلی در محی 
حاضر تالش شده تا رابطه بین كيفيت زندگي كاري با استرس شغلی بررسی شود و يك مدل رگرسيوني را براساس مؤلفههاي كيفيت
زندگي كاري ارائه دهيم .تحقيق حاضر با هدف آزمون فرضيههاي زير انجام گرفته است:
یداری وجود دارد.
 .1بین یک فیت زندگی کاری با استرس شغلی رابطه معن 
 .2بین محیط ایمن و بهداشتی با استرس شغلی رابطهی معنیداری وجود دارد.
یداری وجود دارد.
 .3بین تأمین فرصت رشد و امنیت با استرس شغلی رابطهی معن 
 .4بین قانون گرا یی در سازمان با استرس شغلی رابطهی معنیداری وجود دارد.
 .5بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری با استرس شغلی رابطهی معنیداری وجود دارد.
یداری وجود دارد.
 .6بین فضای کلی زندگی با استرس شغلی رابطهی معن 
یداری وجود دارد.
 .7بین انسجام اجتماعی زندگی کاری با استرس شغلی رابطهی معن 
یداری وجود دارد.
 .8بین توسعهی قابلیتهای انسانی با استرس شغلی رابطهی معن 
 .9بين مؤلفههاي كيفيت زندگي كاري با استرس شغلي رابطه چندگانه وجود دارد.

روش پژوهش

با توجه به ماهیت این پژوهش که به دنبال بررسی رابطه بین كيفيت زندگي كاري و مؤلفههاي آن با استرس شغلی معلمان است

روش آن توصیفی و از نوع همبستگی میباشد.
جامعه ،نمونه و روش نمونه گيري

یباشند که در سال تحصیلی  89 -09در همه مدارس
جامعهی آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان زن مقطع راهنما یی دولتی م 

راهنما یی دولتی شهرستان خوی مشغول به تدریس بوده اند .تعداد کل معلمان زن مقطع راهنما یی مدارس دولتی شهرستان خوی 44 1
نفر میباشند که براساس جدول مورگان 301 ،به عنوان نمونه انتخاب شدند.

یباشد .برای انتخاب نمونه ابتدا
برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله اي استفاده شد .تعداد نمونه 10 3نفر م 
لیستی از تمام مدارس راهنما یی دولتی دخترانه موجود در سطح شهرستان تهیه گردید و به طور تصادفی از بین 41مدرسه راهنما یی

دولتی دخترانه 10 ،مدرسه انتخاب شد.سپس با مراجعه به  10مدرسه انتخاب شده ،پرسشنامهها در بین معلمان پخش شد.
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ابزار اندازه گيري

در این پژوهش برای گردآوری دادهها از پرسشنامه كيفيت زندگي كاري و پرسشنامه استرس شغلی ولوف استفاده شده است.

مقیاس یک فیت زندگی کاری :این پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است .کل سواالت  24گویه است که به صورت لیکرتی

 5درجه ای است .سواالت این پرسشنامه همه به جز سوال  14در جهت مثبت تنظیم شده است .مؤلفههای مدل والتون ( )3 97 1و
سؤاالت ناظر بر سنجش هر مؤلفه به شرح زیر است :
• محیط ایمن و بهداشتی
• تأمین فرصت رشد و امنیت
• قانون گرا یی در سازمان وابستگی اجتماعی زندگی کاری
• فضای کلی زندگی
• انسجام اجتماعی زندگی کاری
• توسعه قابلیتهای انسانی
علی اکبری ( )3 38 1آلفای کرانباخ  0/ 95را برای این پرسشنامه به دست آورده است و در اين تحقيق آلفاي كرانباخ  0/09محاسبه
شده است.با توجه به تحلیل عاملی انجام شده توسط علی اکبری ( )3 38 1و اقتباس سواالت توسط نظریه پرداز از تئوریهای موجود
(والتون )3 97 1 ،1روا یی سازه و روا یی صوری قابل قبولی برای این پرسشنامه نشان داده شده است.

مقیاس استرس شغلی :این پرسشنامه در سال  1379توسط شهریار علیپور ،متخصص طب کار در ایران ترجمه شد و در میان

آتش نشانان شهر تهران به کار گرفته شده است .این پرسشنامه براساس طیف چهار درجه ای لیکرت به ترتیب کام ًالًال مخالفم ،مخالفم،
موافقم و کام ًالًال موافقم است و به ترتیب دارای ارزش  4،3،2،1هستند اين پرسشنامه  53سؤال دارد .دکتر ولوف ( ) 998 1آلفای
کرانباخ  0/ 76را برای این پرسشنامه گزارش کرده است .علیپور نیز آلفای  0/ 80را به دست آورده است .همتی (  ) 1381نیز ضریب
آلفای کرانباخ  0/ 84را گزارش کرده است و در اين پژوهش آلفاي كرانباخ  0/ 88به دست آمد.

روش تجزيه و تحليل دادهها

در این پژوهش تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSشامل آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار

استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) انجام شده است.

يافتههاي پژوهش

يها در ارتباط با متغيرهاي تحقيق
جدول . 1ميانگين و انحراف معيار و تعداد آزمودن 
شاخصهاي آماري

يها
تعداد آزمودن 

ميانگين

انحراف معيار

متغيرها
كيفيت زندگي كاري

301

78 / 64

استرس شغلي

301

401 / 76

12 /09
41 / 45

همانگونه كه در جدول شماره 1مشاهده مي شود ميانگين و انحراف معيار براي متغير كيفيت زندگي كاري برابر با  78 / 64و
 12 /09و براي استرس شغلي به ترتيب برابر با  401/ 76و  41/ 45مي باشد.

Walton, R.

1
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يها در ارتباط با مؤلفههاي كيفيت زندگي كاري
جدول  . 2ميانگين و انحراف معيار و تعداد آزمودن 
شاخصهاي آماري

يها
تعداد آزمودن 

انحراف معيار

ميانگين

مؤلفهها
محيط ايمن و بهداشتي

301

9/ 32

2/ 25

تأمين فرصت رشد و امنيت

301

10 / 26

2/14

قانون گرايي در سازمان

301

31/ 55

3/ 33

وابستگي اجتماعي زندگي

301

10 / 28

2/ 08

كاري
فضاي كلي زندگي

301

9/ 53

2/ 26

انسجام اجتماعي زندگي

301

12 / 83

2/ 50

كاري
تهاي انساني
توسعه ي قابلي 

301

2/ 69

12 / 87

همانطور كه در جدول شماره  2مشاهده مي شود ميانگين و انحراف معيار براي مؤلفههاي كيفيت زندگي كاري به ترتيب برابر
است با :محيط ايمن و بهداشتي برابر با  9/ 32و  ،2/ 25براي تأمين فرصت رشد و امنيت برابر با  10 / 26و  ،2/14براي قانون گرايي در
سازمان برابر با  31/ 55و  ،3/ 33براي وابستگي اجتماعي زندگي كاري برابر با  10 / 28و  ،2/ 08براي فضاي كلي زندگي برابر با  9/ 53و
 ،2/ 26براي انسجام اجتماعي زندگي كاري برابر با  12 / 83و  2/ 50و براي توسعه ي قابليتهاي انساني برابر با  12 / 87و  2/ 69مي باشد.
فرضيه  :1بين كيفيت زندگي كاري با استرس شغلي رابطه معنیدار وجود دارد.

جدول  :3همبستگي بين كيفيت زندگي كاري با استرس شغلي
متغير

ضريب همبستگي

كيفيت زندگي كاري

-0/ 386

P- Value
**

0/000

** در سطح خطاي  α =0/ 01معنادار است.

همانطور كه در جدول شماره  3مشاهده مي شود ضريب همبستگي بين كيفيت زندگي كاري با استرس شغلي  -0/ 386مي باشد كه

همبستگي منفي را با استرس شغلي نشان مي دهد و از لحاظ آماري در سطح خطاي α = 0/ 01معنادار مي باشد .بدین ترتیب فرضیهی
یگیرد یعنی بین كيفيت زندگي كاري با استرس شغلي رابطهی منفی معنیدار وجود دارد.
شمارهی1مورد تأ یی د قرار م 
یدار وجود دارد.
فرضيههاي  2تا  :8بين مؤلفههاي كيفيت زندگي كاري با استرس شغلي رابطهی معن 
جدول  :4همبستگي بين مؤلفههاي كيفيت زندگي كاري با استرس شغلي
P- Value

متغير

ضريب همبستگي

محيط ايمن و بهداشتي

-0/ 296

0/100

*0/120

**

تأمين فرصت رشد و امنيت

-0/402

قانون گرايي در سازمان

-0/ 334

**

وابستگي اجتماعي زندگي كاري

-0/022

*

فضاي كلي زندگي

-0/123

**0/100

انسجام اجتماعي زندگي كاري

-0/523

**

توسعه ي قابليتهاي انساني

-0/562

**

* در سطح خطاي  α =0/ 05معنادار است.
** در سطح خطاي  α =0/ 01معنادار است.

0/000
0/ 014

0/000
0/400
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با توجه به يافتههاي جدول باال رابطه بين همه مؤلفههاي كيفيت زندگي كاري با استرس شغلي منفي و معني دار مي باشد كه خود
تأييد كننده فرضيههاي  2تا  8مي باشد.

فرضيه :9بین مؤلفههاي كيفيت زندگي كاري با استرس شغلی رابطه چندگانه وجود دارد.
جدول :5خالصه مدل رگرسيون

شاخصهاي
متغير مالك

آماري

،MR

، RS

همبستگي

ضريب

چندگانه

تعيين

F

P-Value

متغيرهاي
پيش بين

استرس شغلي

0/433

مؤلفههاي

0/19

3/035

0/006

كيفيت زندگي كاري

طبق نتايج حاصل از رگرسيون چندگانه (چند متغيري) كه در جدول 5ضريب همبستگي چندگانه  0/433مي باشد كه در سطح

یگیریم که بين مؤلفههاي كيفيت
 P> 0/ 01معنادار است .بنابراين فرضيهی اصلی شمارهی 9مورد تأييد قرار مي گيرد و نتیجه م 

زندگي كاري با استرس شغلي رابطه چندگانه معن 
یدار وجود دارد .با توجه به جدول باال كه  Rمجذور ( )R2برابر با  0/19مي باشد
پس مي توان گفت كه مؤلفههاي كيفيت زندگي كاري با همديگر  0/19از واريانس متغير استرس شغلي را پيش بيني كرده اند.
جدول :6ضرايب تحليل رگرسيون چندگانه

متغير مالك

ضرايب رگرسيون
شبين
متغيرهاي پي 

β
استاندارد

β
استاندارد

نشده

شده

t

P

15/647

0/000

استرس شغلي

عدد ثابت

139/266

-0/483

0/630

محيط ايمن و بهداشتي

-0/416

-0/065

0/545

تأمين فرصت رشد و امنيت

0/467

0/078

0/608

قانون گرايي در سازمان)(x1

-0/905

-0/209

-1/442

0/153

وابستگي اجتماعي زندگي كاري

0/278

0/040

0/329

0/743

فضاي كلي زندگي)(x2

-1/368

-0/214

-2/088

0/040

انسجام اجتماعي زندگي

-0/702

-0/121

-0/900

0/371

كاري)(x3

توسعه ي قابليتهاي انساني

-0/309

-0/058

براساس ضرايب بدست آمده مي توان مدلي را مانند مدل زير را تخمين زد:

-0/470

) = 139/266 -0/905 (x1) -1/368 (x2) -0/702 (x3) +Eاسترس شغلی( Y
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بحث و تفسير

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و مؤلفههاي آن با استرس شغلي صورت گرفت .در بررسي فرضيه

اول مبني بر وجود رابطه بين كيفيت زندگي كاري و استرس شغلي نتايج تأييدكننده اي به دست آمد .نتايج نشان داد كه اين دو متغير
ییابد و از عواقبی
رابطه منفي و معني داري با هم دارند .یعنی هر چه میزان یک فیت زندگی کاری باال باشد استرس شغلی کاهش م 
ینماید .تحقيقی توسط خاقاني زاده
تها و انرژی کارکنان جلوگیری م 
مانند ترک خدمت و غیبت از کار ،تعارضات و هدر رفتن مهار 
و همكارانش (  ) 1387بر روي پرستاران انجام گرفته است و يافتههاي اين پژوهش نشان مي دهد كه بين كيفيت زندگي كاري و
استرس شغلي رابطه منفي و معني داري وجود دارد.
در رابطه با فرضيه دوم مبني بر وجود رابطه معني دار بين محيط ايمن و بهداشتي با استرس شغلي نتيجه تأييد كننده اي به دست آمد
و نشان داد به بين دو متغير رابطه منفي و معني دار وجود دارد .منظور از ایجاد محیط ایمن و بهداشتی ،ایجاد شرایط کاری ایمن و از
نظر فیزیکی ،بهداشتی و بدون حوادث شغلی و نیز تع یی ن ساعات کاری منطقی است .در محیطهای کاری یک سری علل و عوامل
ینمایند .برخی از این عوامل عباتند از :حجم کاری زیاد ،سرعت کاری باالی ،عدم حمایت
وجود دارد که در فرد ایجاد استرس م 
اجتماعی و (....کارلیر . )0002 ،موتو یک نیزونو و همکارانش ( )6002در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که در میان عوامل
شترین تأثیر را بروی استرس شغلی دارد .بلچر(  ) 1379هم معتقد است که بین
مؤثر بر استرس شغلی ،میزان رضایت از زمان کاری بی 
کار زیاد و استرس زیاد رابطه وجود دارد .محمد فام و همکارانش (  ) 1385در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که ارتباط معناداری
شترین سهم از نمره استرس را شرایط فیزیکی محیط کار شامل
بین فرایند ،محل کار و نوع شغل و استرس شغلی وجود دارد .بی 
شترین ضریب همبستگی نیز در میان اجزای تشکیل دهنده استرس به شرایط فیزیکی محیط کار اختصاص یافت .لی و
یگردد .بی 
م 
همکارانش( )1002در مطالعه ای نشان دادند که بین حوادث شغلی و انجام شغل همراه با استرس ارتباط معنی -داری از نظر آماری
یتوان استنباط کرد که اگر محیط کار از لحاظ فیزیکی و بهداشتی ایمن باشد استرس در
وجود دارد .در مجموع از مطالب باال م 
یتوان نتیجه گرفت که بین مجیط ایمن و بهداشتی و
ییابد .بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأ یی د قرار گرفته و م 
محیط کار کاهش م 
استرس شغلی رابطه منفی و معنیدار وجود دارد یعنی با افزایش امنیت و بهداشت محیط کار ،استرس شغلی کاهش مییابد.
آزمون فرضيه سوم و هشتم نشان داد كه بين متغيرهاي فرصت رشد و امنيت و توسعه قابليتهاي انساني با استرس شغلي رابطه منفي
شهای مختلفی نشان داده اند که تأمین فرصت رشد و امنیت و توسعه قابلیتهای انسانی به نوعی با
معني داري وجود دارد .پژوه 
مترین عوامل تنش زای حرفه ای عبارتند از :حجم کاری زیاد ،ارتباطات ضعیف با همکاران ،ماهیت
استرس شغلی رابطه دارند .از مه 
غیر قابل پیش بینی بودن شغل ،فقدان حمایت روانی و ابهام در میزان اختیار (تیلور 994 1 ،؛ به نقل از رضا یی  .) 1385 ،یک نگ ( ) 1995
یها یی که با استرس باال رابطه دارند در میان کارکنان متعلق به
وکاواسک و تئورول (  ) 1990به یافتهها یی دست پیدا کرده اند که بیمار 
شتری برخوردارند و هم چنین قدرت و
مشاغل باال در مقایسه با کارکنان با مشاغل پا یی ن کمتر است .یعنی کسانی که از امکانات بی 
شتری
شتری برای تصمیم گیری دارند در مقایسه با آنها یی که از این امکانات برخوردار نیستند استرس شغلی بی 
وسعت عمل بی 
دارند (به نقل از رضايي.)1 385 ،تیلور در سال  1911در بحث خود درباره مدیریت علمی به این موضوع اشاره کرده است که وقتی
یآورد.دیویس و استروم (  ) 1370هم عنوان میکنند که در ابتدای کار
فرد مهارتی بیش از نیاز شغل خود داشته باشد آثار منفی به بار م 
فرد ممکن است از طریق پیشرفت در درون یا خارج سازمان ،با اضافه حقوق یا ترفیع مقام مورد قدردانی قرار گیرد .با این حال ،با
یشود .چنین محدودیتها یی عالوه بر این که سبب خام
پیشرفت کار و فرصتها اغلب کمتر و پیشرفت کندتر و در نهایت متوقف م 
شهای فوق با
یشود .احتمال دارد که عامل اصلی استرس و اضطراب هم شمرده شود .پژوه 
ماندن حس بلندپروازی و آرزوهای فرد م 
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تهای
یدار بین تأمین فرصت رشد و امنیت و توسعه قابلی 
یباشند و نشان دهنده رابطه منفی و معن 
فرضیه تحقیق همسو و هماهنگ م 
یباشند.
انسانی و استرس شغلی م 

با توجه به میزان همبستگی بین قانون گرا یی در سازمان و استرس شغلی (  )r = - 0/ 334که در سطح خطای  α = 0/ 01معنادار

یتوان نتیجه گرفت که بین قانون گرا یی در سازمان و استرس شغلی رابطه منفی و
یباشد فرضیه پژوهش مورد تأ یی د قرار میگیرد و م 
م 
یکند که نقش مدیریت سازمانی یکی از جنبهها یی
یدار وجود دارد .الکساندروس -استاماتیوس ( )3002در مقالهی خود عنوان م 
معن 
یگذارد .استورچ و پانزارال (  ) 1996هم در مطالعات خود دو گروه از
است که بر روی استرس شغلی در میان کارگران تأثیر م 
قها ،سیاست موجود
استرسورها را دسته بندی کرده اند که یکی از مهمترین گروههای استرسوری ،عوامل سازمانی مانند روابط با مافو 
یتوان استنباط کرد که اگر مدیریت در سازمان از قدرت کافی
یباشد .از مطالب گفته شده در باال م 
در سازمان و شرایط کاری م 
برخوردار بود و شرایطی را در محیط کار ایجاد کند تا کارکنان بتوانند با مدیریت رابطه ای توأم با احترام و بدون ترس داشته باشند و
بتوانند حرفها و شکایات خود را آزادانه و بدون ترس از مقام باالتر بیان کنند استرس در محیط کار کاهش مییابد و این همسو با
یباشد.
نتیجه فرضیه پژوهش م 
یآید که درکارها بخواهیم برای خود ضرب العجل تع یی ن کنیم یا موافقت کسی را
بلچر معتقد است که استرس زمانی به وجود م 
برای انجام کار بگیریم .وابستگی اجتماعی زندگی کاری یعنی نحوه برداشت کارکنان در مورد مسئولیتهای اجتماعی سازمان
شهای شاغل است که
شتر گفته شد یکی از عناصر عمده استرس شغلی در محیط کار عناصر مربوط به نق 
یباشد .همانطور که در پی 
م 
متر از ظرفیت فرد ،مسئولیت متعدد
شها ،امور افزون بر وظایف شغلی ،مسئولیت بسیار سنگین یا مسئولیت ک 
شامل تناقضات بین نق 

یباشد .در مجموع از مطالب باال و يافتههاي جدول( r = - 0/022و  )p<0/ 05میتوان استنباط کرد بین وابستگی اجتماعی
مشاغل م 
یدار وجود دارد.
زندگی کاری و استرس شغلی رابطه منفی و معن 

در رابطه با تأييد فرضيه شماره  6و ضريب همبستگي آن با استرس ، -0/321تأ یی د فرضیه حا یک از این است که بین فضای کلی

یدار وجود دارد .نتیجهی تأ یی د این فرضیه با نتیجهی پژوهش الکساندروس -استاماتیوس و
زندگی و استرس شغلی رابطه منفی و معن 
یباشد .الکساندروس -استاماتیوس و همکارانش در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تداخل خانه و کار
همکارانش ( )3002همسو م 
یباشد که بروی زندگی در
یتواند به عنوان هم پوشی بین کار و خانه شناخته شود که هر دو طرف رابطه شامل منبع استرس در کار م 
م 
خانه اثر گذاشته و بر عکس شامل تأثیرات غرق شدن در زندگی خانوادگی ،تقاضاها یی از کار در خانه ،حمایت کردن از خانه ،نبود
یشود .تداخل خانواده -کار برای کارگران مهم است تا سطح استرس مربوط به کار را کاهش دهند .بر طبق
استحکام در خانواده م 
یتواند منبع بزرگی از استرس «فراسازمانی» باشد که میتواند
پژوهش السکی (  ) 1995تقاضاهای مربوط به خانواده و امور مالی م 
پیچیده یا حتی تسریع کننده استرس شغلی باشد .احسن و همکارانش ( )9002در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که رابطه بین
یباشد .چان و همکاران هم به این نتیجه رسیده اند که تداخل کار -خانواده
تداخل کار -خانواده با استرس شغلی مثبت و معنادار م 
یشود .سارا سعد و همکارانش ( )7002در تحقیق خود آورده اند که عدم
معلمان یکی از عواملی است که باعث استرس شغلی م 
توانا یی فرد شاغل برای برقراری تعادل بین چالش نیازهای زندگی کاری و شخص شان بر روی افراد  ،استرس و کشمکش محیط کار
یتوان نتیجه گیری کرد که خانواده و کار با یکدیگر رابطه داشته و به هم وابسته اند تا جا یی که
امروزی تأثیر دارد .از مطالب باال م 
تجارب در یک حوزه بر روی یک فیت زندگی در حوزه دیگر تأثیر میگذارد و وقتی فرد شاغل بتواند بین زندگی کاری و دیگر
ییابد.
شهای زندگی خود توازن و تعادل برقرار کنند در این صورت استرس در محیط کار کاهش م 
بخ 
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یباشد که در سطح
با توجه به یافتههای جدول  ،4میزان همبستگی بین انسجام اجتماعی زندگی کاری و استرس شغلی  -0/523م 

یتوان نتیجه گرفت که بین انسجام اجتماعی زندگی کاری و استرس شغلی رابطه منفی و
یباشد .م 
یدار م 
خطای  α = 0/ 01منفی و معن 
یتوان استنباط کرد که هر چه میزان تعلق
یشود .بر اساس نتایج این پژوهش م 
یدار وجود دارد بنابراین فرضیه پژوهش تأ یی د م 
معن 
یباشد و هر چه میزان غیبت از کار کمتر باشد نشان دهنده استرس شغلی
متر م 
شتر ،غیبت از کار در آنها ک 
کارکنان به سازمان بی 
یتوان این گونه نتیجه گیری کرد که جو سازمان باید به گونه ای باشد که کارکنان به سازمان احساس تعلق و تعهد
پا یی ن است .پس م 
داشته باشند و احساس نیاز سازمان به آنها را نیز تقویت نماید.
براساس دادههاي جدول تحليل رگرسيون مي توان نتيجه گرفت كه در بين مؤلفههاي كيفيت زندگي كاري سه مؤلفه ي قانون
گرايي در سازمان ،فضاي كلي زندگي و انسجام اجتماعي زندگي كاري پيش بيني كنندههاي معني داري براي استرس شغلي مي
باشند.
اين پژوهش به عنوان پژوهش كاربردي ،براي افرادي كه در زمينه مشاوره شغلي يا روانشناسي صنعتي -سازماني فعاليت مي كند
یشود تا مدیریت مدارس
مي تواند مفيد باشد .لذا براساس نتايج اين پژوهش به مديريت مدارس و مدريت آموزش و پرورش توصیه م 
و مدیریت آموزش و پرورش از طریق برنامههای مربوط به ارتقا و تقویت یک فیت زندگی کاری سعی در بهبود یک فیت زندگی کاری
معلمان بنمایند تا از آن طریق استرس شغلی آنها که بر عملکرد و کارا یی فردی و سازمانی مؤثر است کاهش یابد .از آنجايي كه
نتايج اين پژوهش قابل تعميم به جامعه معلمان است ،براي بررسي بيشتر رابطه بين كيفيت زندگي كاري و مؤلفههاي آن با استرس
شغلي انجام تحقيقات متناسب با اين اهداف در نمونههاي مختلف پيشنهاد مي شود.
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