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چکيده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه استرس شغلی با گرانباری شغلی و تعهد سازمانی در معلمان مدارس ابتدایی شهر

اصفهان انجام شد .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی

شهر اصفهان در سال تحصیلی  1392 - 93به تعداد  4805نفر بود که از میان آنها  355نفر با استفاده از روش نمونه
گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند .ابزارهاي اندازه گيري شامل پرسشنامه استرس شغلي ديويس و

همکاران ،گرانباري شغلي اسپکتور و جکس و پرسشنامه تعهد سازماني سيليپ بود .تجزيه و تحليل دادهها ،در دو
سطح آمار توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون) انجام شد .یافتهها نشان داد که استرس

شغلی با گرانباری شغلی رابطه مثبت و معناداری دارد .از سوی دیگر ،بین استرس شغلی با ابعاد تعهد سازمانی شامل

تعهد به مدرسه ،تعهد به کارهای آموزشی ،تعهد به شغل معلمی و تعهد گروهی رابطه منفی و معنادار وجود دارد؛

همچنین گرانباری شغلی با بعد تعهد به شغل معلمی رابطه منفی و معنادار دارد؛ عالوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون

نشان داد از بین متغیرهای مورد بررسی ،متغیرهای تعهد به مدرسه ،گرانباری شغلی و تعهد به کارهای آموزشی،
شبینی کنندههای معنیداری برای استرس شغلی در معلمان مورد مطالعه هستند.
پی 

کلید واژهها :استرس شغلی ،گرانباری شغلی ،تعهد سازمانی ،معلمان مدارس ابتدا يي
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مقدمه

1

زندگی پر اضطراب قرن بیست و یکم ،استرس شغلی را به یک مسئله مهم در مباحث رفتار

سازمانی تبدیل نموده است .استرس جزء جدایی ناپذیر زندگی امروزی است و اگر در محیط

کاری و در ارتباط با عوامل محیط کاری به وجود آید ،بیانگر استرس شغلی است .استرس شغلی

تهای مرتبط با شغل دانست
یتوان روی هم جمع شدن عاملهای استرس زا و آن گونه وضعی 
را م 
که بیشتر افراد نسبت به استرس زا بودن آن اتفاق نظر دارند (راس و آلتمایر .) 1389 ،2استرس مزمن
مقاومت فرد را کاسته و سبب پیامدهای منفی برای کارمند و سازمان میگردد .همه ی مشاغل به

گونه ای با استرس مواجه هستند ،اما تدریس و شغل معلمی به عنوان یکی از مشاغل پر فشار روانی

در نظر گرفته شده است ،به ویژه اینکه کار روزانه معلم براساس تعامل اجتماعی است و معلم

عالوه بر کنترل خود و احساساتش ،باید در کنترل احساسات دانش آموزان ،والدین و همکاران نیز
تالش نماید .پیامدهای فیزیولوژیک ،روانی و رفتاری ناشی از استرس شغلی ،ضمن صدمه رساندن

یکند .در این پژوهش به منظور بررسی
به خود فرد ،هزینههای گزافی را به سازمانها تحمیل م 
استرس شغلی معلمان از نظریه دیویس ،رابینز و مک کی ) 1991 ( 3استفاده شده است .به اعتقاد

آنها استرس پیامد هر تغییر و تحولی در زندگی است ،که افراد را وادار میکند تا در مقابل آن
یتواند در یک روز
تطابق و تحول پیدا کنند .ارزیابی اولیه فشارزاهای شغلی و پاسخ به آنها م 

انجام شود ،ولیکن یادگیری چگونگی پاسخ اثربخش دادن به استرس شغلی ممکن است دو ماه تا

یکسال طول بکشد تا سراسر زندگی روزانه را فرا گیرد (دیویس ،رابینز و مک کی.) 1381 ،

یکی از مهم ترین عوامل موثر بر استرس شغلی معلمان ،گرانباری شغلی میباشد .گرانباری

شغلی عامل مهمی در ایجاد فشار روانی در محل کار میباشد .در جو رقابتی امروزه ،سازمانها در

یباشند که تحت عنوان کوچک سازی سازمانی 4معروف شده است.
پی کاهش اندازه سازمانها م 
این استراتژی به منظور داشتن کارکنان کمتر جهت انجام کارهای بیشتر در سازمانها اجرایی

تها و توانایی کمی جهت انجام
یشود .البته یک تمایز باید بین گرانباری کیفی که « فرد مهار 
م 
شغل دارد» و گرانباری کمی که « فرد باید کارهای زیادی را در زمان کمی انجام دهد» ،قائل شد

1 -Job stress
2 - Ross & Altmair
3 -Davis, Robbins & Mckay
4- downsizing
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ییابند که
(جانا  .) 2004 ،1در پژوهش حاضر گرانباری کمی مد نظر است .زمانی که کارکنان در م 

کار زیادی به عهده دارند ،به مسائل بسیار متفاوتی باید بپردازند و زمان کافی ،برای کار تعیین شده
یکنند .طبق تحقیقات انجام شده در کشورهای
ندارند ،وضعیت گرانباری کمی 2را تجربه م 

مختلف ،این بارهای کاری بیش از اندازه و نداشتن تعطیالت موجب افزایش هزینههای ناشی از
تصادفات ،خستگی و همچنین بیماریهای مرتبط شدهاند (اسپکتور.) 2000 ،3

همچنین تحقیقات نشان دادهاند که حجم کار با هر سه نوع صدمهی شغلی _ روانی ،جسمانی و

یداری بین حجم کار با صدمههای
رفتاری رابطه دارد .اسپکتور و جکس ) 1998 ( 4رابطهی معن 

روانی ،اضطراب ،نا کامی ،نارضایتی شغلی و گرایش به ترک کار به دست آوردهاند (اسپکتور،

شهای انجام شده ،حجم زیاد کار بیش از حد متوسط در ایجاد استرس
 .) 1387با توجه به پژوه 

شغلی معلمان موثر بوده است (کریمی و مرادمند)0 39 1،؛ لذا لزوم توجه به گرانباری شغلی و رابطه
ی آن با استرس شغلی یکی از ضروریات است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است.

یکی دیگر از مفاهیم مهم در رفتار سازمانی ،تعهد سازمانی 5است ،زیرا زمانی که افراد با

یشوند ،تعهد سازمانی به عنوان یک سپر
گرانباری شغلی و به دنبال آن با استرس شغلی مواجه م 

یکند .به عبارت دیگر ،هر چه تعهد
حمایتی عمل کرده و از فرد در برابر استرس شغلی حمایت م 

سازمانی معلمان بیشتر باشد ،عوامل فشارزا تاثیر کمتری بر روی افراد خواهند داشت .تعهد سازمانی
نگرشی درباره ی وفاداری کارکنان نسبت به سازمانشان است .تعهد سازمانی فرآیندی است که از

یشوند و میخواهند که عضویت خود را در سازمان حفظ
طریق آن کارکنان با سازمان شناخته م 

نمایند .درحقیقت ،مانند یک نیروی مغناطیسی قوی که یک شی فلزی را به سمت دیگری جذب

یکند ،تعهد سازمانی شاخصی از تمایل کارکنان به ماندن با سازمان در آینده است .بنابراین در
م 

حالی که درگیری شغلی به معنی شناخت خود با شغل است ،تعهد سازمانی بدین معنی است که

یکند ،بشناسد (خانکا .) 1389 ،6
فرد خود را با سازمانی که در آن کار م 

1 -Jana
2- quantitative workload
3- Spector
4-Spector & Jex
5 -Organizational commitment
6 - Khanka
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در این تحقیق مولفههای تعهد سازمانی براساس نظریه سیلیپ (  ) 2002انتخاب شده است .سیلیپ

(  ) 2002چهار مولفه را برای تعهد سازمانی مطرح کرده است:

 -تعهد به مدرسه :1این نوع تعهد با عواملی چون تالش برای رسیدن به اهداف سازمان ،احساس

یشود (سیلیپ،
غرور از تعلق داشتن به سازمان و عالقه مند بودن به آیندهی سازمان ،شناخته م 
.)01 : 2002

 -تعهد به کارهای آموزشی :2این نوع تعهد به عواملی چون راضی بودن از یاد دادن و آموزش

یشود.
با تالش بیشتر برای دانش آموزان ناموفق و داوطلب بودن در کارهای آموزشی مربوط م 

 -تعهد به شغل معلمی :3این نوع تعهد با عواملی چون قضاوت و برداشت مثبت از شغل ،داشتن

یشود (سیلیپ.) 2002 ،
غرور کامل از شغل ،درک و پذیرش شغل به عنوان بهترین حرفه ،شناخته م 

 -تعهد گروهی :4این نوع تعهد با عواملی چون روابط نزدیک و دوستانه اعضا یک کار

گروهی ،قبول کار گروهی به عنوان موثرترین روش برای پیشرفت در فرآیند کاری و خشنودی و

یباشد
راضی بودن از همکاران دیگر ،درک همکاران به عنوان دوستان نزدیک و صمیمی مربوط م 
(سیلیپ.) 2002 ،

سازمان آموزش و پروش به منظور تحقق اهداف واالی خود ،یعنی تعلیم و تربیت انسانها،

نیازمند برخورداری از معلمان دلسوز و متعهد است .معلمان متهد با داشتن التزام عملی و احساس

یدهند و موجب افزایش کارایی ،اثربخشی و
مسئولیت ،وظایف خود را به بهترین شکل انجام م 

بهرهوری نظام آموزشی میشوند .با توجه به موارد فوق ،رابطه ی سه متغیر استرس شغلی ،گرانباری

یتوان این گونه تبیین کرد که با افزایش گرانباری شغلی در معلمان،
شغلی و تعهد سازمانی را م 

ییابد .همچنین با افزایش گرانباری شغلی معلمان ،تعهد سازمانی
استرس شغلی در آنان افزایش م 

یگردد و تعهد سازمانی تضعیف شده ،زمینه ی بروز عالئم استرس شغلی را فراهم
آنان تضعیف م 

میکند .در حالیکه تعهد سازمانی باال در افراد ،به عنوان منبعی از مقاومت در مواجه با عوامل

یکند .با توجه به تحقیقات انجام شده ،افرادی که تحت استرس بیمار
فشارزا در محیط کار عمل م 
یها و تعهدات قوی ،بر این باورند که میتوانند
نمیشوند،کسانی هستند که عالوه بر داشتن دلبستگ 

1- commitment to school
2- commitment to teaching work
3- commitment to teaching occupation
4- commitment to work group
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بر رویدادها اثر بگذارند و آنها را کنترل کنند (کوپر ،البطوی و کالیمو .)0 38 1 ،1فرد متعهد،

سازمان و شغل خود را دوست دارد ،در محیط کار به راحتی با همکاران و مدیر خود رابطه برقرار

یکند ،بنابراین نوعی جو صمیمیدر سازمان ایجاد
ینماید و عقاید و نظرات خود را ابراز م 
م 
یشود.
یرسد و کمتر دچار استرس شغلی م 
میشود و فرد به نوعی به آرامش روحی م 

تعهد سازمانی نتایج و پیامدهای متعددی را برای فرد و سازمان به همراه دارد ،لذا باید در مورد

افزایش تعهد سازمانی نیروی انسانی سعی فراوان کرد ،چرا که این اقدام هم به نفع سازمان و هم به

نفع افراد است .وقتی تعهد سازمانی افراد افزایش مییابد ،میزان رضایت و خشنودی از شغل،

ییابد .کسی که از شغل خود راضی باشد ،مسلم است که آن را
نگرش مثبت به کار نیز افزایش م 

دوست دارد و در مقابل سختیهای آن تحمل بیشتری دارد و کسی که نگرش مثبتی به کار خود
یو الرسون .) 198 4 ،2ساروقی
داشته باشد ،در امور شغلی کمتر دچار استرس خواهد شد(فوکام 

(  ) 1375گزارش کرده است فردی که به شدت به سازمان متعهد است ،هویت خود را از سازمان

یبرد .فردی که
یآمیزد و از عضویت در آن لذت م 
میگیرد ،در سازمان مشارکت دارد ،با آن در م 
یبرد ،استرس کمتری خواهد داشت .فرد متعهد ،اعتماد به نفس
از عضویت خود در سازمان لذت م 

یبیند نتیجه کارش افزایش یافته و میتواند برای خود ،سازمان و
بیشتری دارد ،زیرا زمانی که م 

یشود و کمتر دچار استرس
جامعه اش مفید باشد ،به خود بیشتر اعتماد کرده و از خودش راضی م 

میشود و حتی اگر استرس هم داشته باشد ،میزان مقاومتش در برابر آن زیادتر است و زود از پای
در نمیآید .از آنجا که معلمان مدارس از مهم ترین سرمایههای مراکز آموزشی به شمار میروند،

یتواند بر استرس شغلی و تعهد سازمانی آنها موثر باشند ،از
بررسی و شناسایی عواملی که م 
اهمیت روزافزونی برخوردار است.

در مطالعه باتمن ) 1985 (3ارتباط متغیرهای رفتار تشویقی مدیر ،رفتار تنبیهی مدیر ،ویژگیهای

شغل ،تمرکز ،نیاز به موفقیت ،جایگزینهای شغلی در سازمان ،استرس شغلی ،رضایت شغلی ،سن،

تحصیالت ،سابقه خدمت و سابقه در مسیر شغلی با تعهد سازمانی سنجیده شده است .از بین این

متغیرها ،جایگزینهای شغلی و استرس با تعهد سازمانی رابطه منفی داشتند ،بقیه متغیرها رابطه مثبت
1-Cooper, Albatvi & Kalimo
2 - Fukami & Larson
3- Bateman

36

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هشتم  /شماره سوم /پاییز 393 1

نشان دادند .دیک و واگنر ) 2002 ( 1به بررسی استرس در بین معلمان مدارس آلمان پرداختند .نتایج

شبینی کننده استرس
سها عوامل پی 
بیانگر این بود که سنگینی کار و شلوغی و ازدحام در کال 

بودند .درحالی که حمایت اجتماعی از طرف مدیر و همکاران و خودکار آمدی فردی نقش

اثربخش در کاهش استرس داشت .چوان شن ،چنگ ،تسایی ،لی و گو ) 2005 ( 2در پژوهشی با

موضوع استرس شغلی در پرستاران انستیتوهای روان پزشکی گزارش نمودهاند که استرس شغلی با
گرانباری شغلی ،حمایت کاری پایین ،تهدید و خطرات در شغل رابطه ی مستقیم معنادار دارد.

لمبرت ،هوگان و گریفین ) 2007 (3در پژوهشی با عنوان نقش عدالت توزیعی و رویه ای بر استرس

شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،رابطه ی مثبت و معنادار را بین این دو بعد عدالت و استرس

شغلی گزارش نمودهاند .افزون بر این ،نتایج این پژوهش حاکی از آن است که استرس شغلی با
تعهد سازمانی دارای رابطه ی منفی و معنادار است .علي و کاکاخل )3102( 4پژوهشي را با عنوان

بررسي رابطه ي استرس شغلي و تعهد سازماني انجام دادند .اطالعات از  334نفر از ماموران

تهاي دارو سازي ملي و چند مليتي مشغول به کار در پاکستان جمع آوري
اطالعات پزشکي شرک 

شد .نتایج همبستگي نشان داد که استرس فيزيولوژيکي و رواني رابطه ي معکوس و معناداري با
تعهد سازماني دارد.

یافتههای پژوهش صانعی سیستانی(  )31 79با عنوان بررسی میزان استرس ناشی از کار در معلمین

ابتدایی شهرستان زاهدان نشان داد که میزان استرس در معلمان ابتدایی بین خفیف تا متوسط است

یداری بین میزان استرس در مردان و زنان مشاهده نشد .در بین پایههای مختلف ،تنها
و تفاوت معن 

میزان استرس معلمان پایه چهارم به طرز معناداری از معلمان پایههای سوم ،اول و پنجم بیشتر بود.

رابطه بین سابقه کاری و استرس نیز معنادار نبود .عمادی ،نیسی و احمدی (  ) 1387در پژوهشی به

بررسی رابطه بین گرانباری نقش و سرسختی روانشناختی با استرس شغلی در بین کارکنان کارخانه

ی سیمان فارس پرداختند و نتایج پژوهش آنها نشان داد که رابطه ی معناداری بین گرانباری نقش

با استرس شغلی وجود دارد .رابطه ی بین سرسختی روانشناختی با استرس شغلی منفی و معنادار
بود .سرسختی روانشناختی و گرانباری نقش و دو بعد سرسختی روانشناختی (کنترل و تعهد) قادر

1- Dick & Wagner
2 - Chuan, Shen, Cheng, Tsai, Lee & Guo
3-Lambert, Hogan & Griffin
4-Ali &Kakakhel
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شبینی تغییرات استرس شغلی بودند .انصاری ،میراحمدی و ذبیح زاده (  ) 1389در پژوهشی به
ب ه پی 
بررسی روابط بین استرس شغلی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

کارکنان شرکت حفاری نفت فالت قاره ایران پرداختند .نتايج نشان داد يک رابطه معنادار و منفي

بين متغير استرس شغلي و متغيرهاي رضايت شغلي و تعهد سازماني وجود دارد .همچنين مشخص
شد که رضايت شغلي به صورت مثبت و معنادار ،بر تعهد سازماني تاثير میگذارد .يعقوبي و

همکاران ( ) 138 9در تحقيقي به بررسي رابطه بین استرس شغلی و ابعاد سه گانه ی تعهد سازمانی

در بین مديران پرستاری پرداختند .نتايج پژوهش نشان داد که بین استرس شغلی مدیران و تعهد
سازمانی آنها رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد .کریمی و مرادمند( )0 39 1در پژوهشی به
بررسی ابعاد استرس شغلی دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان پرداختند .يافتههاي پژوهش نشان داد

که هر يک از ابعاد استرس شغلي يعني حجم زياد کار ،فقدان رشد حرفه اي ،عدم منزلت

اجتماعي ،روابط سرد و نامناسب ميان همکاران ،مسائل مربوط به دانش آموزان و کمي حقوق و

مزايا بيش از حد متوسط در ايجاد استرس شغلي معلمان موثر بوده است .معلمان مرد بیش از
معلمان زن از داشتن احساس عدم منزلت در شغل خود دچار استرس میشدند .صالحیان ،عریضی،
بابامیری و عسگری( )0 39 1پژوهشی را با عنوان بررسی عوامل پیش بین فرسودگی شغلی در

پرستاران شهر اصفهان انجام دادند .نتايج نشان دادند که متغيرهای استرس شغلی ،شفافيت نقش و

گرانباری شغلی با فرسودگی شغلی پرستاران رابطه معنادار چندگانه دارند ،همچنين بين گرانباري

شغلي با استرس شغلي پرستاران رابطه معنادار مثبت وجود داشت .آزاد خانی ،پور و قلعه

ای(  ) 1391در پژوهشی به بررسي رابطه تعهد سازماني با استرس شغلي و توانمند سازي كاركنان

دانشگاه اروميه پرداختند .نتايج نشان داد كه بين تعهد سازماني كاركنان و استرس شغلي آنان رابطه

معنادار منفي وجود دارد .بين استرس شغلي مردان و زنان تفاوت معناداري وجود نداشت .گل
پرور ،برازنده و جوادیان (  ) 1391پژوهشی را تحت عنوان تدوين الگوي پيش بيني تعهد سازماني

معلمان بر اساس متغيرهاي همبسته؛ تعارض نقش ،گرانباري و قرارداد رواني انجام دادند .نتایج
نشان دادند که تعارض و گرانباری نقش با تعهد سازمانی دارای رابطه منفی و معنادار هستند.

پس از بررسی نتایج تحقیقات گذشته ،مشاهده گردید که تعداد زیادی از تحقیقات به بررسی

ارتباط عواملی نظیر خشنودی شغلی ،فرسودگی شغلی و امنیت شغلی با تعهد سازمانی پرداختهاند.

38

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هشتم  /شماره سوم /پاییز 393 1

شها به بررسی رابطه استرس شغلی با تعهد سازمانی در شرکتهای صنعتی
همچنین تعدای از پژوه 

و خدماتی مانند بیمارستانها پرداختهاند .مرور این ادبیات نشان میدهد که بررسی رابطه گرانباری

شغلی به عنوان یک مولفه سازمانی مهم در رابطه با استرس شغلی و تعهد سازمانی کمتر مورد توجه

بوده است .عالوه بر این ،رابطه استرس شغلی و تعهد سازمانی اگر چه در مطالعات قبلی مورد توجه
بوده است ،در جامعه معلمان به ویژه معلمان دوره ابتدایی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .در

شکل یک ،الگوی مفهومي اين پژوهش ارائه شده است.

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

یشود ،سه متغير استرس شغلی،
بر مبناي الگوی مفهومي پژوهش که در شکل  1مشاهده م 

گرانباری شغلی و تعهد سازمانی و روابط بین این متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است ،به این
صورت که متغیرهای گرانباری شغلی و ابعاد تعهد سازمانی به عنوان متغیر پیش بین و استرس

شغلی به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شده است .از نظریه ی استرس شغلی دیویس و همکاران

(  ) 1991برای سنجش استرس شغلی معلمان و از نظریه گرانباری شغلی اسپکتور و جکس(  ) 1998به

منظور سنجش گرانباری شغلی معلمان استفاده شده است .همچنین به منظور بررسی ابعاد تعهد

سازمانی ،از نظریه سیلیپ (  ) 2002استفاده شده است.

فرضیههای پژوهش

 -1بین استرس شغلی با گرانباری شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان رابطه وجود دارد.

 -2بین گرانباری شغلی با ابعاد تعهد سازمانی (تعهد به مدرسه ،تعهد به کارهای آموزشی ،تعهد به
شغل معلمی و تعهد گروهی) معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان رابطه وجود دارد.
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 -3بین استرس شغلی با ابعاد تعهد سازمانی (تعهد به مدرسه ،تعهد به کارهای آموزشی ،تعهد به
شغل معلمی و تعهد گروهی) معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان رابطه وجود دارد.

شبینی استرس شغلی در معلمان
 -4متغیرهای گرانباری شغلی و ابعاد تعهد سازمانی قادر به پی 
مدارس ابتدایی شهر اصفهان میباشند.
روش پژوهش

روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش معلمان مدارس ابتدایی

شهر اصفهان در سال تحصیلی  1392 - 93به تعداد  4805نفر بودند که از بین آنها تعداد  553نفر

با استفاده از جدول مورگان و به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب

شد .در اين راستا ،از هر طبقه (ناحيه آموزش و پرورش) متناسب با تعداد معلمان ،نمونه اي انتخاب

شد .در اين فرآيند براي رعايت سهم طبقات مختلف در نمونه سعي شد تا نواحي داراي معلم

بيشتر ،تعداد نمونه باالتر و نواحي داراي تعداد معلم کمتر ،نمونه کمتري در پژوهش داشته باشند.

در انجام پژوهش ،پژوهشگر شخصا به مدارس مراجعه و با رعايت اصل تصادفي بودن ،پرسشنامهها

را بين معلمان توزيع کرد .ابزارهای گردآوری دادهها در پژوهش حاضر به شرح زیر بودند-1 :
مقیاس استرس شغلی دیویس ،رابینز و مک کی (  :) 1991این ابزار یکی از معتبرترین ابزارهای

یباشد .نمونه ای از سواالت آن شامل«حتی پس از خواب
روانشناختی است و دارای  20سوال م 

یباشد ،گزینهها هم روی طیف لیکرتی  5درجه ای از «تقریبا
یکنم ».م 
کافی احساس خستگی م 

یباشد .جهت تایید روایی محتوایی این پرسشنامه از نظر
همیشه» (نمره )4تا «هرگز» (نمره صفر) م 

متخصصان مدیریت آموزشی و روانشناسی دانشگاه اصفهان استفاده شد .ضریب پایایی این

پرسشنامه در پژوهش دیویس و همکاران ( )0 99 1به شیوه ی آلفای کرونباخ 0/ 82 ،گزارش شده

است .ضریب پایایی این پرسشنامه در پژوهش ستوده (  ) 1381به شیوه ی آلفای کرونباخ
0/ 86محاسبه شده است .در پژوهش حاضر ضریب پایایی آلفای کرونباخ این ابزار  0/ 93محاسبه

شده است -2 .به منظور سنجش گرانباری شغلی معلمان از فهرست بار کمي کار استفاده شد .این

پرسشنامه ،توسط اسپکتور و جکس با  5گويه براي ارزشيابي مقدار يا کميت کار در يک حرفه

طراحي شده است .در ابتدا ،اين فهرست براي سنجش بار کيفي و کمي کار يعني دشواري و مقدار

کار،گسترش يافته بود .اولين نسخه آن که توسط اسپکتور در سال  1987مورد استفاده قرار گرفت،
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 8گويه داشت .در بررسيهاي بعدي آشکار شد که برخي گويهها مشکل زا هستند و حذف آنها

میتواند هماهنگي دروني مقياس را افزايش دهد .در نسخه دوم يک گويه و در نهايت دو گويه
ديگر کنار گذاشته شد .در نسخه نها يي  ،تنها  5گويه مربوط به بار کمي کار باقي ماند .هر گويه

خها هم در طيف پنج گزینه ای(خیلی زیاد،
نشان دهنده يک عبارت در مورد مقدار کار است .پاس 

یباشد که به ترتیب نمره  5تا 1به آنها تعلق میگیرد .جهت
زیاد ،تا حدودی ،کم ،خیلی کم) م 

تایید روایی محتوایی این پرسشنامه از نظر متخصصان مدیریت آموزشی و روانشناسی دانشگاه

اصفهان استفاده شد .در پژوهش جانا (  ) 2004ضریب پایایی این مقیاس به شیوه ی آلفای کرونباخ
 0/ 87گزارش شده است .در پژوهش صالحیان و همکاران ( )0 39 1ضریب پایایی این مقیاس،

 0/ 75گزارش شده است .در این پژوهش ضریب پایایی آلفای کرونباخ این ابزار  0/ 80محاسبه

شده است-3 .پرسشنامه تعهد سازمانی سیلیپ (  :) 2002این پرسشنامه دارای  26سوال با طیف پنج

گزینه ای (خیلی زیاد ،زیاد ،تا حدودی ،کم ،خیلی کم) میباشد که به ترتیب نمره  5تا  1به آنها

یگیرد .این پرسشنامه ،تعهد سازمانی معلمان را در چهار بعد تعهد به مدرسه ،تعهد به
تعلق م 

یدهد .جهت تایید روایی
کارهاي آموزشي ،تعهد به شغل و تعهد گروهی مورد سنجش قرار م 
محتوایی این پرسشنامه از نظر متخصصان مدیریت آموزشی و روانشناسی دانشگاه اصفهان استفاده

شد .در پژوهش سیلیپ (  ) 2002ضریب پایایی آلفای کرونباخ این مقیاس  0/ 88گزارش شده

است .در پژوهش زکی (  ) 1388ضریب آلفا  0/ 74محاسبه شده است .در پژوهش حاضر ضریب

پایایی آلفای کرونباخ این ابزار  0/ 88محاسبه شده است .تجزیه وتحلیل دادهها در دو سطح

توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار  SPSS-20صورت گرفت .در سطح توصیفی از

شاخصهای آماری مانند میانگین ،انحراف معیار و در سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون
و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.

یافتهها

همان گونه که نتایج جدول شماره یک نشان میدهد میانگین سن افراد  42 / 87سال و میانگین

سابقه خدمت نمونه آماری  20 /59سال بوده است ،همچنین میانگین استرس شغلی ،گرانباری شغلی
و تعهد سازمانی در جدول  1آورده شده است.
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جدول .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای سن ،سابقه خدمت ،استرس شغلی ،گرانباری شغلی و تعهد سازمانی
متغیر

سن

سابقه

آماره

خدمت

استرس

شغلی

گرانباری
شغلی

تعهد سازمانی
تعهد به

مدرسه

تعهد به کارهای

آموزشی

تعهد

به

ش غ ل م ع لم ی

تعهد

گروهی

میانگین

42 / 87

20 /59

19 / 97

18 /94

30 / 47

25 / 76

24 / 74

24 /3

انحراف معیار

6/ 11

6/7

12 / 69

3/6

4/ 99

3/ 04

3/ 81

4/13

در ادامه نتایج مربوط به بررسی روابط بین متغیرها آمده است.

 .1بین استرس شغلی با گرانباری شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان رابطه وجود
دارد.

جدول .2ضریب همبستگی استرس شغلی با گرانباری شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان
گرانباری شغلی
استرس شغلی

ضریب همبستگی 0/ 295

معناداری 0/100
تعداد 553

یدهد که ضریب همبستگی بین استرس شغلی و گرانباری شغلی معلمان،
نتایج جدول 2نشان م 
یباشد .این ضریب همبستگی مثبت ،از لحاظ آماری معنادار است() p<0/10؛ لذا فرضیهی
0/ 295م 

یشود که با باال رفتن گرانباری شغلی،
اول تحقیق تایید میشود و بر این اساس نتیجه گرفته م 
ییابد.
استرس شغلی معلمان نیز ،افزایش م 

 .2بین گرانباری شغلی با ابعاد تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان رابطه

وجود دارد.

جدول .3ضریب همبستگی گرانباری شغلی با ابعاد تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان
متغیر

ضریب همبستگی

معناداری

تعداد

گرانباری شغلی

تعهد به مدرسه

-0/ 009

0/ 433

553

تعهد به کارهای آموزشی

-0/ 025

0/1 32

553

تعهد به شغل معلمی

-0/ 092

0/ 042

553

تعهد گروهی

0/ 004

0/ 468

553

یدهد که ضریب همبستگی گرانباری شغلی با تعهد به مدرسه  ،-0/ 009با
نتایج جدول 3نشان م 

یباشد که این ضرایب همبستگی از
تعهد به کارهای آموزشی  -0/ 025و با تعهد گروهی  0/ 004م 
لحاظ آماری معنادار نیستند .لذا فرضیه دوم تحقیق در خصوص رابطه گرانباری شغلی با سه بعد

یشود و بر این اساس نتیجه
تعهد به مدرسه ،تعهد به کارهای آموزشی و تعهد گروهی تایید نم 

یشود ،بین گرانباری شغلی و ابعاد تعهد سازمانی شامل تعهد به مدرسه ،تعهد به کارهای
گرفته م 
آموزشی و تعهد گروهی رابطه ی معناداری وجود ندارد.
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از سوی دیگر ضریب همبستگی بین گرانباری شغلی و تعهد به شغل معلمیدر معلمان-0/ 092 ،

یباشد( ) p<0/ 05؛ لذا فرضیه
یباشد و این ضریب همبستگی منفی و از لحاظ آماری معنادار م 
م 

یشود و بر این
دوم تحقیق در خصوص رابطه گرانباری شغلی با بعد تعهد به شغل معلمی تایید م 
اساس نتیجه گرفته میشود با باال رفتن گرانباری شغلی معلمان ،تعهد به شغل معلمی کاهش مییابد

 .3بین استرس شغلی با ابعاد تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان رابطه

وجود دارد.

جدول .4ضریب همبستگی استرس شغلی با ابعاد تعهد سازماني معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان
متغیر
استرس شغلی

ضریب همبستگی

معناداری

تعداد

تعهد به مدرسه

-0/173

0/ 00 1

553

تعهد به کارهای آموزشی

-0/374

0/ 00 1

553

تعهد به شغل معلمی

-0/ 387

0/ 00 1

553

تعهد گروهی

-0/ 292

0/ 00 1

553

یدهد که ضریب همبستگی استرس شغلی با تعهد به مدرسه  ،-0/173با
نتایج جدول 4نشان م 

تعهد به کارهای آموزشی ،-0/374با تعهد به شغل معلمی  -0/ 387و با تعهد گروهی -0/ 292

م 
یباشد ،که این ضرایب همبستگی منفی و از لحاظ آماری معنادار است() p<0/10؛ لذا فرضیه

یشود با افزایش ابعاد تعهد سازمانی شامل
سوم تحقیق تایید میشود و بر این اساس نتیجه گرفته م 

تعهد به مدرسه ،تعهد به کارهای آموزشی ،تعهد به شغل معلمی و تعهد گروهی معلمان ،استرس

شغلی آنان کاهش مییابد.

 -4متغیرهای گرانباری شغلی و ابعاد تعهد سازمانی قادر به پیشبینی استرس شغلی در
یباشند.
معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان م 

شبینی عالئم استرس شغلی در معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان
جدول  .5تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پی 

گام

متغیرهای وارد شده

ضریب

به معادله

رگرسیون

سهم کل

سهم

خالص

F
تبدیل

شده

درجه

آزادی1

درجه

آزادی2

معناداری

1

تعهد به کارهای آموزشی

0/374

0/ 223

% 22 /3

001/ 42

1

349

2

تعهد به کارهای آموزشی

0/155

0/ 304

%8

40 / 06

1

348

0/100

 +گرانباری شغلی
3

تعهد به کارهای آموزشی

 +گرانباری شغلی
 +تعهد به مدرسه

0/ 69 5

0/ 324

%2

01/ 42

1

دوربین

واتسون

0/100

347

ضریب

0/100

1/ 80
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یدهد که از بین مجموع متغیرهای
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مندرج در جدول  5نشان م 

شبینیکنندهی استرس شغلی
مورد بررسی ،تعهد به کارهای آموزشی ،به عنوان اولین متغیر پی 

یدهد
معلمان با ضریب رگرسیون  0/374وارد شده است .توان دوم این ضریب رگرسیون نشان م 

که تعهد به کارهای آموزشی % 22 /3 ،از استرس شغلی را به طور معناداری تبیین میکند ( 0/ 05
<.)p

در مرحلهی دوم ،مولفهی گرانباری شغلی به معادلهی رگرسیون اضافه میشود و ضریب

یدهد .دو متغیر تعهد به کارهای آموزشی و گرانباری شغلی،
رگرسیون را به  0/155افزایش م 

 % 30 /4از استرس شغلی معلمان را تبیین میکند .گرانباری شغلی به تنهایی  %8از استرس شغلی
معلمان را تبیین م 
یکند (  .) p<0/ 05در مرحلهی سوم ،تعهد به مدرسه به معادله اضافه میشود که
یدهد .این متغیر به تنهایی  %2و سه متغیر تعهد به کارهای
ضریب رگرسیون را به  0/ 69 5افزایش م 

آموزشی ،گرانباری شغلی و تعهد به مدرسه ،روی هم رفته % 32 /4 ،از استرس شغلی معلمان را به

طور معناداری تبیین میکند ( .) p<0/ 05

مهای کلی به دست آمده ،تحلیل واریانس یک
جهت ارزیابی معناداری ضریب رگرسیون و سه 

راهه انجام شد .در تحلیل واریانس ،ضرایب رگرسیون به ضریب  Fتبدیل شده و معناداری آنها

یشود .نتایج آن در جدول  6ارائه شده است.
در هر مرحله جداگانه ارزیابی م 

جدول  .6تحلیل واریانس یک راهه جهت ارزیابی معناداری ضرایب رگرسیون

گام

متغیرهای وارد شده به

آماره

1

تعهد به کارهای آموزشی

2

تعهد به کارهای آموزشی

3

تعهد به کارهای آموزشی

معادله

 +گرانباری شغلی

رگرسیون

12604 / 80

باقیمانده

43804 / 64

349

کل

6409 5/ 44

053

رگرسیون

17127 / 02

2

باقیمانده

39282 / 42

348

6409 5/ 44

053

کل
 +گرانباری شغلی
 +تعهد به مدرسه

مجموع

مجذورات

درجه

آزادی
1

رگرسیون

18272 /5

باقیمانده

38136 /49

347

6409 5/ 44

053

کل

3

میانگین

F

مجذورات
12604 /8

001/ 42

معناداری
0/100

125 / 51
8563 / 513

75 / 86

0/100

112 / 88
6090 / 83
109 /9

55/ 41

0/100
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شبینی
یشود ،با تبدیل ضرایب رگرسیون به  ،Fسهم کلی پی 
همانطور که در جدول  6مشاهده م 

استرس شغلی ،بر اساس سه متغیر تعهد به کارهای آموزشی ،گرانباری شغلی و تعهد به مدرسه در

یباشد ( .) p<0/ 05
هر مرحله معنادار م 

شبینی استرس شغلی معلمان در جدول  7ارائه
ضرایب خام و استاندارد معادله رگرسیون جهت پی 

شده است.

شبینی استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان
جدول .7ضرایب خام و استاندارد معادله پی 

متغیر

ضرایب خام
B

مقدار ثابت
آموزشی

گرانباری شغلی
مدرسه

خطای

T

ی

به

واریانس

54/ 97

5/ 733

-

-1/ 57

0/ 217

-0/673

0/ 999
-0

/ 428

0/551
0

/ 132

ویژه

ضریب تورم

استاندارد

تعهد به کارهای

تعهد

ضرایب

استاندارد
B

معنادار

هم خطی

مقدار

شاخص

وضعیت

9/ 89 5

0/ 284
-0/ 168

-7/ 224
6/ 430
-3/

228

0/100
0/100
0/100
0/

100

1/ 393
1/100
1/ 392

3/ 947

1

0/ 035

01/855

0/ 012

18 / 47

0

0/ 06

62

/ 07

یشود ،سه متغیر تعهد به کارهای آموزشی ،گرانباری شغلی
همانطور که در جدول 7مشاهده م 

و تعهد به مدرسه دارای ضرایب معنادار در معادلههای مبتنی بر نمرات خام و استاندارد رگرسیون

یها
شبینی استرس شغلی بر اساس نمرات خام آزمودن 
یباشند (  .) p<0/ 05بر این اساس معادله پی 
م 
یباشد.
به این شرح م 

تعهد به مدرسه  - 0/ 428گرانباری شغلی  + 0/ 999تعهد به کارهای آموزشی 54 / 97 - 1/ 57

بحث و نتیجهگیری

استرس شغلی

یتوجهی به بهداشت روانی نیروی انسانی زیانهای جبران ناپذیری را بر فرد و سازمان تحمیل
ب 

یدهد.
یکند .استرس شغلی از جمله عواملی است که بهداشت روانی معلمان را تحت تاثیر قرار م 
م 

نتایج فرضیه اول تحقیق نشان داد که بین گرانباری شغلی با استرس شغلی رابطه ی مثبت و معنادار

وجود دارد .این نتایج با یافتههای عمادي و همکاران(  ،) 1387صالحیان و همکاران(  ) 1388و چوان

یاین مطالعات بر
یتوان تاکید تمام 
شن و همکاران (  ) 2005همخوانی دارد .دلیل این همخوانی را م 

وجود رابطه مثبت و معنادار بین گرانباری شغلی و استرس شغلی دانست .رابطه بین گرانباری شغلی

یتوان این گونه تبیین کرد که با افزایش گرانباری شغلی ،معلمان زمان نسبتا
با استرس شغلی را م 
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کمتری برای انجام وظایفشان دارند ،در نتیجه در طول کار روزانه استرس باالیی را تجربه خواهند
کرد.

شرايط خاص كالس در دوره ابتدا يي و نياز به توجهات همهجانبه معلم اعم از علمی ،مهارتی و

یکند .البته بخشي از اين استرس نيز ميتواند مربوط به
محبتی ،فشار بیشتری بر معلمان وارد م 

ساعات كار و روزهاي كاري معلمان باشد ،زيرا معلمان دوره ابتدایی ،هر روز و تمام ساعات بايد
شآموزان نيز،
سر كار باشند و همين مساله زمينه ساز فشار کاری بيشتر براي آنها است .تعداد دان 
در گرانباری شغلی معلمان تاثير دارد .به عبارت ديگر عموما در دوره ابتدا يي تعداد دانشآموزان

شآموزان مشكالتي را
در هر كالس به مراتب بيشتر از دورههای ديگر است و همين تعداد زياد دان 

در برقراري نظم و آموزش متمركز معلمان ايجاد ميكند .معلمان عالوه بر تدریس در کالس درس
تهاي اداري ،امتحانات ،مالقات با اولياء و همكاران ،تصميم گيري
وظایف دیگری از قبیل فعالی 

یکند .تمامی
در امور مدرسه را به عهده دارند که زمینهی ایجاد گرانباری در آنها را فراهم م 
یکند ،از طرف دیگر معلمان
مواردی که ذکر شد ،حجم زیادی از کار را برای معلمان ایجاد م 

یشوند .نتایج فرضیه
زمان کافی برای انجام وظایفشان را ندارند ،در نتیجه با استرس شغلی مواجه م 

دوم تحقیق نشان داد بین گرانباری شغلی با بعد تعهد به شغل معلمی رابطه منفی و معناداری وجود
دارد .بدین صورت که با افزایش گرانباری شغلی معلمان ،تعهد نسبت به شغل در آنان کاهش

مییابد .این نتایج با یافتههای گل پرور و همکاران (  ) 1391همخوانی دارد .دلیل این همخوانی را

یتوان تاکید این پژوهش بر وجود رابطه منفی و معنادار بین گرانباری شغلی با تعهد سازمانی
م 
دانست .در تب يي ن رابطه بین گرانباری شغلی و تعهد به شغل معلمی میتوان گفت ،زمانی که معلمان

ییابد و آنان ،ارزش و اهمیت سایر
یشوند ،تعهد شان به شغل کاهش م 
با گرانباری شغلی مواجه م 

یاندیشند،
یدانند و برداشت مثبتی از شغل خود ندارند و با خود م 
مشاغل را بیشتر از شغل خود م 

یکنند .نقش تضعیف کننده
که اگر به زمان گذشته بازگردند ،دیگر این شغل را انتخاب نم 
گرانباری برای تعهد سازمانی معلمان به ایجاد حاالت منفی نظیر احساس خستگی ،کم انرژی

یگردد .به اعتقاد پژوهشگر ،گرانباری باعث تضعیف تعهد سازمانی
بودن ،تنش و نگرانی باز م 

یکند ،الجرم انرژی عاطفی و درونی وی
یگردد .بدین ترتیب که وقتی فرد احساس گرانباری م 
م 
یکاهد.
یرود و بدین ترتیب از سطح تعهد سازمانی وی م 
تحلیل م 
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از سوی دیگر ،نتایج نشان داد ،بین گرانباری شغلی با سایر ابعاد تعهد سازمانی شامل تعهد به

مدرسه ،تعهد به کارهای آموزشی و تعهد گروهی رابطه ی معناداری وجود ندارد .این نتایج با

یافتههای گل پرور و همکاران (  ) 1391همخوانی ندارد؛ زیرا آنها معتقد بودند که بین گرانباری

شغلی با تعهد سازمانی رابطه ی معنادار وجود دارد .در تبیین عدم رابطه گرانباری شغلی و تعهد
یتوان گفت ،زمانی که معلمیبا
نسبت به مدرسه ،تعهد به کارهای آموزشی و تعهد گروهی م 

حجم زیاد کار؛ به عبارتی گرانباری روبرو میشود ،این گرانباری تاثیری بر تعهد او نسبت به

مدرسه ندارد و علی رغم سنگینی بار کار ،آینده ی مدرسه برایش اهمیت دارد و برای موفقیت آن

یکند .همچنین ،هر چه قدر که کارش زیاد باشد ،ولیکن تاثیری بر تعهد معلم به کارهای
تالش م 
یدهد و خود را در سر وقت
آموزشی ندارد و معلم هم چنان وظیفه ی خود را با عالقه انجام م 

آمدن به کالس موظف میداند .همچنین تعهد گروهی معلم نیز رابطه ای با گرانباری شغلی ندارد؛
یشود که هر چند
شاید به این دلیل است که محیط کار عاطفی و صمیمانه در مدارس موجب م 

معلمان با حجم کار زیادی روبرو هستند ،ولیکن در ساعات استراحت از بودن با سایر معلمان
احساس راحتی کنند و معلمان مدرسه را مانند دوستان صمیمی خود احساس کنند و گاهی از آنها
بخواهند در انجام برخی کارها به آنان کمک کنند.

نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان داد بین استرس شغلی و ابعاد تعهد سازمانی شامل تعهد به

مدرسه ،تعهد به کارهای آموزشی ،تعهد به شغل معلمی و تعهد گروهی رابطه منفی و معناداری
ییابد.
وجود دارد .بدین صورت که با افزایش تعهد سازمانی معلمان ،استرس شغلی آنان کاهش م 

این نتایج با یافتههای یعقوبی و همکاران(  ،) 1389آزاد خانی و همکاران(  ،) 1391باتمن ( ،) 1985

لمبرت و همکاران (  ) 2007و علی و کاکاخل ( )3102همخوانی دارد .دلیل این همخوانی را

میتوان تاکید تمامی این مطالعات بر وجود رابطه منفی و معنادار بین تعهد سازمانی و استرس
یتوان بر این اساس تبیین کرد
شغلی دانست .رابطه ی بین استرس شغلی با ابعاد تعهد سازمانی را م 

که تعهد ،تمایل به درگیر شدن در رویدادهای زندگی روزمره را نشان میدهد .نیرومندی در مولفه

تعهد ،بر اساس گرایش افراد به داشتن ارتباط عمیق با مردم و رویدادهای جهان برونی مشخص

یشود .چنین افرادی اهمیت زندگی خود ،ارزش و معنای آن را باور دارند و در نهایت ،این
م 

یدهند ،معنایی بیابند و کنجکاوی خود را بر انگیزند.
توانایی را دارند که برای هر کاری که انجام م 
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این افراد با بسیاری از جنبههای گوناگون زندگی خود مانند زندگی حرفه ای ،خانوادگی و روابط
یشوند ،چرا که شیوه ی ادامه دادن زندگی و یافتن معنای آن در نزد آنان
بین فردی کامال درگیر م 

یگیرند ،در برابر
روشن است .افراد متعهد روابط خود با محیط پیرامون خویش را در نظر م 

یشوند و در روابط خویش به جای آنکه فعل پذیر باشند،
رویدادهای استرس زا به آسانی تسلیم نم 

تهایی که در آنها مشارکت دارند،
یکنند .تعهد عمیق این افراد نسبت به فعالی 
فعاالنه عمل م 

یشود ،آثار منفی استرس شغلی در آنها کمتر باشد .به عبارت دیگر تعهد سازمانی مانند
موجب م 

یکند .از سوی دیگر
سهاي شغلي بر سالمتي كارمندان عمل م 
ضربه گیری براي تأثير منفي استر 

وقتی افراد به گونه ی مکرر خود را در محیط کاری پر از استرس و در معرض خطر احساس کنند،

یگیرند .در پی تجمع عوامل استرس آور ،تعهد و
با تجربهی احساس ناامنی تحت استرس قرار م 

یگردد.
دلبستگی افراد به سازمان و شغلشان نیز دستخوش تغییر م 

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین متغیرهای مورد بررسی ،تعهد به مدرسه،

شبینی استرس شغلی معلمان
گرانباری شغلی و تعهد به کارهای آموزشی ،سه مولفه اصلی در پی 

یباشند .این نتایج با یافتههای عمادی و همکاران(  ) 1387همخوانی دارد ،دلیل این همخوانی،
م 

تاکید این مطالعه بر آن بودکه گرانباری نقش و ابعاد سرسختی روانشناختی که شامل تعهد و کنترل

یکند .با توجه به یافتههای پژوهش
یشوند 94 ،درصد از تغییرات استرس شغلی را پیشبینی م 
م 
حاضر ،اگر تعهد سازمانی در افراد تقویت شود ،استرس پذیری آنان کمتر خواهد بود .وقتی

یشود؛ بنابراین سازمانها باید افراد
شخص به کار خود عالقهمند باشد ،تعهد نیز به دنبال آن ایجاد م 

عالقهمند به شغل و افرادی که از نظر شخصیتی بیشترین هماهنگی را با شغل مورد نظر دارند،
یشود .در نتیجه فرد با
سپذیری م 
انتخاب کنند .عالقه ،موجب تعهد و تعهد موجب کاهش استر 

استرس کمتری مواجه خواهد شد .با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و مطالعات مشابه ،به

یگردد ،در مدارس از راه مدیران و معاونان سطح
سياست گذاران و مسئوالن آموزشي پيشنهاد م 

یسازد کدامیک از
گرانباری شغلی معلمان مورد بررسی قرار گیرد .نتایج این بررسی مشخص م 

معلمان تحت گرانباری قرار دارند .بر پایه ی این نتایج الزم است ،برنامههاي حمايتي و اصالحي

نظير ياري رساني از راه همکاران يا نيروهاي کمکي براي معلمان سطح گرانباري آنها کاهش

يابد .وقتی حجم کار متناسب با توانایی فرد باشد ،تغییر سازمانی با انتقالها رابطه منطقی داشته باشد
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و سبک مدیریتی اقتدارگر و تهدید آمیز نباشد و حقوق و مزایایی که از این شغل عاید شخص

یشود ،زندگی وی را تامین نماید ،قطعا معلم خود را وابسته به مدرسه میبیند و مشکالت مدرسه،
م 
مشکالت خود اوست و همچنین ماندن در سازمان و خدمت به آن را وظیفه خود میداند و این
یسازد.
همان تعهد سازمانی است که فضای کاری مدارس را مطبوع تر م 
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