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طاهره کیهان

1

 .1كارشناسي ارشد برنامهریزی درسي ،گروه علوم تربيتي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،كرمانشاه ،ایران( .نویسنده مسئول)
چکیده
اين پژوهش باهدف تعيين رابطه خودکارآمدي و استرس شغلي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهر کرمانشاه
انجام شد .جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان و معلمان ابتدايي مدارس دخترانه شهر کرمانشاه بود که در سال
تحصيلي  6971-79مشغول به تحصيل بودند .براي انتخاب نمونه مطابق با فرمول کوکران ،تعداد  17معلم و  923دانشآموز بهصورت
نمونهگيري تصادفي خوشهاي از مدارس دخترانه شهر کرمانشاه انتخاب شدند و به پرسشنامههاي خودکارآمدي عمومي ،استرس
شغلي هريس پاسخ دادند .دادهها با استفاده از رگرسيون چندمتغيره و ضريب همبستگي پيرسون تحليل شدند .براي پيشبيني پيشرفت
تحصيلي بهعنوان متغير مالک بر اساس متغيرهاي خودکارآمدي و استرس شغلي از تحليل رگرسيون استفاده شد .نتايج نشان داد که
 Fمشاهدهشده معنادار است ( )F= 9/29و متغيرهاي پيشبين باهم  3/22درصد واريانس پيشرفت تحصيلي را تبيين ميکنند .بنابراين
با توجه به نتايج پژوهش حاضر و اهميت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در ايجاد خودکارآمدي و استرس شغلي معلمان توجه به
اين نکته ميتواند در امر تعليم و تربيت بسيار تأثيرگذار باشد.
کلمات کلیدی :خودکارآمدي ،استرس شغلي ،پيشرفت تحصيلي ،دانش آموزان ،معلمان.
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رابطه خودکارآمدي و استرس شغلي معلمان با پیشرفت تحصیلي دانش آموزان

کیهان

مقدمه
مسئله موفقيت يا عدم موفقيت در امر تحصيل از مهمترين دغدغههاي هر نظام آموزشي است .موفقيت و پيشرفت تحصيلي در هر
جامعه نشاندهنده موفقيت نظام آموزشي در زمينه هدفيابي و توجه به رفع نيازهاي فردي است .چندين دهه است که دانشمندان
علوم اجتماعي و روانشناسان به چگونگي عملکرد ،موفقيت يا شکست انسان در موقعيتهاي مختلف زندگي ازجمله تحصيل

 .)2363بنابراين نظام آموزشي را زماني ميتوان کارآمد و موفق دانست که پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آن در دورههاي مختلف
داراي بيشترين و باالترين رقم باشد .پيشرفت تحصيلي به توانايي آموختهشده يا اکتسابي فرد در موضوعات آموزشگاهي اطالق
ميشود که بهوسيله آزمونهاي فراگيري استانداردشده يا آزمونهاي معلم ساخته اندازهگيري ميشود (نويدي .)2332 ،بهطورکلي
اين اصطالح به معناي مقدار يادگيري آموزشگاهي فرد است ،بهطوريکه بتوان آنها را در مقوله کلي عوامل مربوط به تفاوتهاي
فردي و عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزشوپرورش موردمطالعه قرارداد (سليمان نجحد و همکاران .)2332 ،يادگيري ،عملکرد
و پيشرفت تحصيلي ازجمله موضوعات مهم و موردتوجه در روانشناسي پرورشي و موقعيتهاي تعليم و تربيتي است که از عوامل
مختلف شخصي (درون فردي) و موقعيتي (برون فردي) اثرپذير است .بنابراين تعليم و تربيت امري وقتگير ،پرثمر و درعينحال
دشوار است که در آن معلمان بهعنوان نقطه آغاز هر تحول آموزشي و پرورشي ،بيشترين و برترين نقش را عهدهدار هستند .همينطور
بايد باور داشته باشيم که زيباترين طرح اصالح و بازسازي آموزشوپرورش درصورتيکه معلم به تعداد کافي و باکيفيت مطلوب در
اختيار نداشته باشيم با شکست روبهرو خواهد شد (صداقت .)6927 ،يکي از موضوعات مهم در حوزه انگيزش و يادگيري نقش
جهتگيري هدف يا اهداف پيشرفت است .جهتگيري هدف از مؤثرترين رويکردها در انگيزش است و تلويحات انگيزشي مهمي
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مجله پيشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره سوم ،شماره بيست و ششم ،آذر ماه 1931

1

22

Downloaded from ijndibs.com at 11:09 +0330 on Monday January 7th 2019

ميانديشند .آنها به دنبال بررسي اين موضوعاند که افراد چگونه در موقعيتهاي تحصيلي عمل ميکنند (ويدوتو 6و همکاران،

کیهان
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در يادگيري و عملکرد دارد .جهتگيري هدف ،شيوه ناخودآگاه برخورد فرد با يك تکليف يادگيري شناختهشده است (هافمن 6و
همکاران .)2362 ،در مدلهاي شناختي -اجتماعي از انگيزش پيشرفت نيز بر نقش متقابل عوامل مربوط به دنياي اجتماعي ،فرايندهاي
دروني و شناختي و باورهاي انگيزشي در پيشرفت دانش آموزان تأکيد ميشود (ويگفيلد و اکلز .)2333 ،2در اين راستا مدل فرايندي
کانل )6773( 9در مورد انگيزش پيشرفت ،ازجمله مدلهايي است که روابط پيچيده بين متغيرهاي فردي و بافتي مختلف مؤثر در
پينتريچ و شانك )2332( 2بر سه پيشفرض مهم مبتني هستند .اولين پيشفرض در اين مدلها نشانگر اين است که انگيزش ،يك
ساز ه چندبعدي و پويا است و دومين فرض اين مدلها اين است که انگيزش يك صفت يا ويژگي ثابت در فرد نيست و تحت تأثير
موقعيت ،بافت و حوزههاي درسي قرار ميگيرد .سومين پيشفرض اين مدلها حاکي از اين است که انگيزش فرد هم تحت تأثير
فرهنگ ،ويژگيهاي جمعيت شناختي و شخصيتي او و هم تحت تأثير فرايندهاي شناختي او نظير خود نظمبخشي است .لذا سازههاي
انگيزشي تأثيرگذار بر پيشرفت تحصيلي در مدلهاي شناختي  -اجتماعي عبارتاند از :باورهاي خودکارآمدي ،2اسنادها ،انگيزش
دروني و اهداف پيشرفت که از ميان اين سازههاي انگيزشي ،خودکارآمدي بيشتر از همه موردتوجه متخصصان تعليم و تربيت
قرارگرفته و نتايج تحقيقات نشان داده است که بيشترين ارتباط را با پيشرفت تحصيلي دارد (پينتريچ.)2333 ،
خودکارآمدي يکي از متغيرهاي شخصي تأثيرگذار بر يادگيري و عملکرد تحصيلي دانش آموزان است که در سالهاي اخير موردتوجه
بسياري از صاحبنظران حوزههاي روانشناسي ،پرورشي و تعليم و تربيت قرارگرفته است .خودکارآمدي بهعنوان يکي از نظريههاي
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پيشرفت يا عدم پيشرفت دانش آموزان را مطرح ميکند .مدلهاي شناختي  -اجتماعي از انگيزش ،ازجمله مدل مطرحشده توسط
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شناختي اجتماعي اولين بار توسط بندورا 6بيان شد (خضرلو و آرام فيضي )6976،بندورا خودکارآمدي را چنين بيان ميکند :باورهاي
فرد نسبت به تواناييهايش در انجام اعمالي که او را به نتايج موردنظر ميرساند (ارجنگي ،فراهاني .)6922 ،نتايج پژوهش حجازي
و نقش ( )6929نيز حاکي از اين است که دو عامل خودکارآمدي و اهداف پيشرفت بهعنوان عوامل انگيزشي با خود نظمبخشي و
درنتيجه با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني رابطه دارند .در اين راستا پژوهش انجامشده توسط جوکار و دالور پور ()6921

است .خامسان و شيرزادي ( )6927نيز مشاهده کردند باورها انگيزشي نظير خودکارآمدي ادراکشده و جهتگيري هدفي پيشبيني
کنندههاي بسيار خوبي براي تعلل ورزي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه دوم متوسطه هستند .خودکارآمدي به معني
ايماني است که شخص به خود دارد تا رفتاري خاص را با موفقيت اجرا کند (عابدي ،سليمي ،فيضي و وقاصلو )6973 ،و باعث
ميشود که رويدادهاي استرسزا اثرات مختلفي بر افراد داشته باشند.
استرس يکي از فعالترين حوزههاي پژوهشي در سالهاي اخير بوده است و قرن اخير را عصر استرس ناميدهاند (ساره و همکاران،
 .)2366موضوع استرس شغلي بامطالعه هانس سليه 2شروع شد و به اهميت آن در محيطهاي آموزشي تأکيد شد .استرس

شغلي9

عبارت است از اينکه تعامل بين شرايط کار و فرد شاغل بهگونهاي باشد که فرد نتواند از عهده فشارهاي مرتبط با آن برآيد که اين
پديده ميتواند سالمت رواني کارکنان را به خطر اندازد ،به فرسودگي جسماني و نارضايتي شغلي منجر شود (کرامتي.)2362 ،
حرفهي معلمي نيز يکي از حرفههاي استرسزا ميباشد .طبق پژوهشها تدريس يکي از ده حرفهي استرسزاي جهان محسوب
ميشود و يكسوم معلمان اعتقاددارند تدريس حرفهاي پرتنش و بهشدت استرسزاست (آليسون .)2339 ،در پژوهش ميل و

مي2
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و حسيني و خير ( )6922و اميني ( )6929نيز نشاندهنده وجود رابطه مثبت بين خودکارآمدي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان
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مشخص شد که  23درصد از معلمان مدارس بريتانيا ،معلمي را حرفهاي بسيار پراسترس ميدانند و بيش از  23درصد از آنها
گزارش دادهاند که جداً خواهان خارج شدن از اين شغل هستند (برزگر و خيري .)2366 ،جکس و بيلز 6دريافتند که خودکارآمدي
بين فشارزاها و استرس شغلي 2نقش تعديلکننده ايفا ميکند .يافتههاي اين محققان نشان داده است که آزمودنيهاي با خودکارآمدي
باال در مقايسه با افراد با خودکارآمدي پايين در مواجهه با استرس ناشي از کار زياد واکنشهاي جسمي و رواني کمتري از خود

از کارکنان اداري زن را در ژاپن بررسي کردند به اين نتيجه رسيدند که وقتي حجم کاري زياد بود افراد داراي خودکارآمدي پايين
درجات بااليي از استرس شغلي را ابراز نمودند (غفاري و رضايي .)6973 ،مطالعات نشاندهنده نقش استرس شغلي بيشازحد در
بروز عالئم بيماري ،جابهجايي زياد کار و بازنشستگي زودرس آنها بوده است .مؤسسه سالمت و ايمني 9در طي سالهاي  2339تا
 2337بيش  69/2ميليون روز کاري و ساليانه بيش از  2ميليارد پوند خسارت را به علت صدمات وارده از استرسهاي شغلي پيشبيني
نموده است.
استرس شغلي موقعيتي است که از تعامل ميان افراد و مشاغل به وجود ميآيد و نشانه آن تغييراتي است که در درون افراد رخ
ميدهد و آنها را واميدارد تا از نحوه عمل بهنجار خود انحراف جويند و استرس ميتواند اثرات زيان باري بر سالمت فيزيکي و
رواني مانند فشارخون باال ،حمالت قلبي ،افسردگي و اضطراب وارد آورد (آزاد مرزآبادي و غالمي فشارکي .)6927 ،ديك و

وانگر2

( )2333طي پژوهشي با عنوان «استرس و آسيب در تدريس» در نمونهاي از معلمان آلماني و با پيروي از چهارچوب استرس شغلي
معلمان کرياکو وساتکليف و همچنين الزاروس بيان کردند که حجم زياد کاري و مسائل مربوط به دانش آموزان عوامل اصلي استرس
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نشان ميدهند .ماتسويي و اتگالتکو نقش تعديلکننده خودکارآمدي شغلي در ارتباط بين استرس شغلي و پيامدهاي آن در نمونهاي
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شغلي معلمان بودهاند و حمايت اجتماعي مدير از آ ن ها و افزايش خودکارآمدي فردي ميتواند استرس را کاهش دهد.

گوينگ6

( )2339در تحقيقي با عنوان «رابطهي بين نوع رفتارهاي دانش آموزان و معلمان با استرس کاري معلمان» به اين نتيجه رسيد که
معلمان ،والدين و مديران بايد به ايجاد انگيزه در دانش آموزان بپردازند .معلمان بر حضور باانگيزه دانش آموزان در کالس نيز اثر
دارند .نتايج اين پژوهش همچنين نشاندهندهي اين است که قويترين ارتباط بين استرس شغلي معلمان با کمکاري دانش آموزان
معلمان بادانش آموزان نشأت ميگيرد .المنهادي و کاپل )2339( 2در بررسي استرس در معلمان تربيتبدني قطر  2عامل عدم قدرداني
از کار ،حجم کار و مسئوليت ،برنامه درسي ،شأن و موقعيت اجتماعي ،حقوق ،تجهيزات نامناسب مدرسه ،مسائل دانش آموزان و
مسئوليت در برابر ايمني دانش آموزان را بهعنوان عوامل استرسزا شناسايي نمودند .منج و ليو )2332( 9پژوهشي تحت عنوان استرس
در دبيران رياضي دبيرستانهاي چين انجام دادند .هدف از اين پژوهش بررسي سطح عمومي استرس دبيران رياضي چين ،منابع
اصلي آن و روشهاي مقابله با آن بوده است .اين مطالعه نشان داد که معلمان چيني سطح تجربه باالتري از استرس کاري را نسبت
به همتايان غربي خود دارند .مشکالت مربوط به انگيزش و توجه دانش آموزان و بيتوجهي والدين ،همچنين بيتوجهي عمومي به
حجم کاري زياد معلمان در صدر منابع استرس شغلي معلمان قرارگرفته است .جين و همکاران ( )2332در تحقيقي با عنوان تشخيص
عالئم خطر روانتني و منابع استرس در معلمان هنگکنگ باهدف آزمايش رابطه بين عالئم روانتني و منابع استرس در معلمان هنگ
کنگ به بررسي پرداختند .نتايج اين پژوهش نشانگر اين است که از بين شش عامل کليدي استرس کاري معلمان همچون :مسائل
دانش آموزان ،نقش ديگران ،برنامه رسمي کار وظايف غير آموزشي ،حجم زياد کار و کمبود معلومات موردنياز ،حجم زياد کار
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1
2

مجله پيشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره سوم ،شماره بيست و ششم ،آذر ماه 1931

27

Downloaded from ijndibs.com at 11:09 +0330 on Monday January 7th 2019

است و همچنين حضور بدون آمادگي در سر کالس درس از مواردي است که براي معلمان استرسآور بوده و خود از نوع رفتارهاي

کیهان

رابطه خودکارآمدي و استرس شغلي معلمان با پیشرفت تحصیلي دانش آموزان

بيشترين همبستگي را نشان ميدهد .هرچند تمام موارد موردبررسي با عالئم روانتني رابطه داشتند .بنابراين هدف از انجام پژوهش
حاضر اين است آيا بين خودکارآمدي و استرس شغلي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي رابطه وجود دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر توصيفي ،از نوع همبستگي است .جامعه تحقيق اين پژوهش شامل کليه معلمان و دانش آموزان شهر کرمانشاه در

دانشآموز از دبستانهاي شهر کرمانشاه انتخاب شدند .به اين صورت که از دبستانهاي دولتي دخترانه ناحيه  9شهر کرمانشاه ،چهار
دبستان دخترانه و سپس از هر دبستان  2کالس بهتصادف انتخاب گرديد ،سپس پرسشنامههاي خودکارآمدي ،استرس شغلي بين
معلمان و پرسشنامه پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان توزيع شد .معدل دانش آموزان ،مالک پيشرفت تحصيلي (هم خود
اظهاري و هم بررسي کارنامه توسط محقق) بود و راهنماييهاي الزم جهت تکميل آنها ارائه گرديد و از آنها خواسته شد بهدقت
نسبت به تکميل آن اقدام کنند .پس از تکميل پرسشنامهها ،درنهايت تعداد  993پرسشنامه قابلاستفاده جمعآوري شد و تجزيهوتحليل
آماري بر روي اين دادهها با استفاده از نرمافزار آماري  spss-21انجام گرديد.
ابزار پژوهش
مقیاس خودکارآمدی عمومي :براي سنجش خودکارآمدي از مقياس خودکارآمدي شرر 6و همکاران ( )6722استفاده شد .اين مقياس
داراي  29سؤال است که  69سؤال آن به سالمت عمومي و  1سؤال ديگر آن به تجربيات خودکارآمدي در موقعيتهاي اجتماعي
اختصاص دارد .شرر و همکاران ( )6722ميزان آلفاي کرونباخ اين مقياس را  3/21گزارش کردهاند .اصغر نژاد ،خدا پناهي و حيدري
( )6929ضريب اعتبار اين مقياس را با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ  3/22به دست آوردند .نجفي و فوالدوند ( )6921نيز پايايي

- Sherer
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سال تحصيلي  6971-6979بود که با استفاده از نمونهگيري تصادفي خوشهاي و با استفاده از فرمول کوکران تعداد  17معلم و 923

رابطه خودکارآمدي و استرس شغلي معلمان با پیشرفت تحصیلي دانش آموزان

کیهان

اين مقياس را از طريق آلفاي کرونباخ  3/23و روايي سازه آن را از طريق همبستگي آن با مقياس عزتنفس  3/16گزارش کردهاند.
در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ  3/29به دست آمد.
پرسشنامه استرس شغلي هريس :1اين پرسشنامه داراي  92سؤال در زمينه استرس شغلي است و استرسهاي ناشي از ابهام نقش،
تعارض نقش ،گرانباري نقش ،کم باري نقش ،آهنگ کار ،تکرار کار و تنش شغلي را اندازهگيري ميکند ،سؤاالت با مقياس ليکرت

توسط حسني ( )2332از طريق همساني دروني و محاسبه آلفاي کرونباخ  3/27گزارش شد .در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ 3/27
به دست آمد.
ارزيابي پیشرفت تحصیلي :بهمنظور ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ،معدل و ارزشيابي تحصيلي آنها توسط معلم در پايان
سال تحصيلي  6979موردمطالعه و ارزيابي قرار گرفت.
يافتهها
جدول  6پيشرفت تحصيلي دانش آموزان همراه با ميانگينهاي خودکارآمدي و استرس شغلي معلمان موردمطالعه را نشان ميدهد.
يافتههاي توصيفي اين پژوهش شامل شاخصهاي آماري مانند ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل و حداکثر نمره آزمودنيهاي نمونه
براي متغيرهاي موردمطالعه در جدول شماره  6ارائهشدهاند.

- Harris
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تنظيمشده و فرد با انتخاب گزينههاي کامالً موافقم تا کامالً مخالفم با دامنه  692 -92به آنها پاسخ ميدهد پايايي اين پرسشنامه

کیهان

رابطه خودکارآمدي و استرس شغلي معلمان با پیشرفت تحصیلي دانش آموزان

جدول  .1شاخصهای توصیفي متغیرهای پژوهش

پیشرفت تحصیلي

22

622

29/62

2/26

خودکارآمدی

22

629

21/99

66/29

استرس شغلي

92

636

27/91

63/62

براي بررسي رابطه خودکارآمدي و استرس شغلي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از آزمون همبستگي پيرسون استفاده
شد که نتايج نشان داد که از بين مقياس خودکارآمدي و خرده مقياسهاي استرس شغلي ،خودکارآمدي ،ابهام نقش ،گرانباري نقش،
کم باري نقش ،تکرار کار و تنش شغلي با پيشرفت تحصيلي همبستگي معناداري وجود دارد که در سطح  P<3/32معنادار ميباشند؛
اما بين خرده مقياس تعارض نقش و آهنگ کار با پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري مشاهده نشد .ضرايب همبستگي بين خودکارآمدي
و مؤلفههاي تنش شغلي با پيشرفت تحصيلي در جدول  2آمده است.
جدول  .2ضرايب همبستگي بین خودکارآمدی و استرس شغلي معلمان با پیشرفت تحصیلي دانش آموزان

متغیرها

ضريب همبستگي

سطح معناداری

خودکارآمدی

3/29

3/336

ابهام نقش

-3/29

3/336

تعارض نقش

3/32

3/2

گرانباری نقش

-3/29

3/336

کم باری نقش

-3/27

3/336
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متغیر

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

کیهان

رابطه خودکارآمدي و استرس شغلي معلمان با پیشرفت تحصیلي دانش آموزان

آهنگ کار

3/31

3/9

تكرار کار

-3/23

3/39

تنش شغلي

- 3/96

3/336

براي پيشبيني پيشرفت تحصيلي بهعنوان متغير مالک بر اساس متغيرهاي خودکارآمدي و استرس شغلي از تحليل رگرسيون استفاده

را تبيين ميکنند .نتايج تحليل رگرسيون در جدول  ،9آمده است.
جدول  .3نتايج تحلیل رگرسیون برای پیشبیني پیشرفت تحصیلي بر اساس متغیرهای خودکارآمدی و استرس شغلي

منابع تغییرات

مجموع

df

مجذورات

میانگین

F

R

R2

سطح معناداری

مجذورات

رگرسیون

62269/26

2

9296/26

باقيمانده

692291/62

222

221/92

کل

629292/67

227

9/29

3/96

3/22

3/336

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف تعيين رابطه خودکارآمدي و استرس شغلي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهر کرمانشاه
در سال تحصيلي  6971-79انجام گرفت .نتايج نشان داد که بين خودکارآمدي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه مثبت
معنيداري وجود دارد؛ بهگونهاي که هر چه خودکارآمدي معلمان بيشتر باشد ،پيشرفت تحصيلي دانش آموزان نيز باالتر ميرود که
با نتايج پژوهشهاي حجازي و نقش ( ،)6929جوکار و دالور پور ( ،)6921حسيني و خير ( ،)6922اميني ( )6929و خامسان و
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شد .نتايج نشان داد که  Fمشاهدهشده معنادار است ( ) F=9/29و متغيرهاي پيشبين باهم  3/22درصد واريانس پيشرفت تحصيلي

رابطه خودکارآمدي و استرس شغلي معلمان با پیشرفت تحصیلي دانش آموزان

کیهان

شيرزادي ( )6927همسو ميباشد .پينتريچ و شانك ( )2332نيز دريافتند که باورهاي خودکارآمدي يکي از پيشبيني کنندههاي مهم
در يادگيري و موفقيت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني ،حتي پس از کنترل پيشرفت تحصيلي قبلي و مهارتهاي شناختي آنان
است .نتايج تحقيق رينك وهمکاران ( )2339نيز نشانگر رابطه مثبت و قدرتمندي بين باورهاي خودکارآمدي و پيشرفت تحصيلي
در دانش آموزان دختر و پسر دبيرستاني است .محسن پور ( )6922نيز نشان داد که خودکارآمدي يکي از بهترين پيشبيني کنندههاي

بندورا ( )6721مبني بر اين است که دانش آموزان خودکارآمدي هنگام مواجهه با مشکالت بيشتر از افرادي که به قابليتهاي خود
ترديد دارند ،از خود سختکوشي و پشتکار نشان ميدهند و انگيزش و پيشرفت تحصيلي باالتري دارند .با اکتساب اين مهارتها
تغييرات چشم گيري در شاخصهاي فردي و بين فردي دانش آموزان ايجاد ميشود بهنحويکه آنها به ادراکي واقعبينانه نسبت
به خود و جهان پيرامون دست مييابند و در کنترل احساسات و رفتارها توانمند ميشوند .همچنين در برقراري روابط مؤثر و
عميق و صادقانه با ديگران ازجمله معلمان توفيق بيشتري مييابند و درنهايت به احساس خودکارآمدي و افزايش انگيزه تحصيلي
نيز ميانجامد (صبحي قراملکي .)6976 ،از طرفي بين استرس شغلي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه منفي معنيداري
مشاهده شد ،بهطوريکه هر چه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان باالتر باشد ،استرس شغلي معلمان کاهش مييابد و بالعکس .در
تبيين اين يافتهها ميتوان گفت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بهطور معناداري در ايجاد استرس شغلي معلمان مؤثر بوده است.
مسئول بودن در قبال کار ديگران ازجمله موارد استرسزا محسوب ميشود .دانش آموزان مستقيماً با معلم در ارتباط هستند و از
سوي ديگر معلمان از خانواده دانش آموزان انتظار دارند که بر امور تحصيلي فرزندان نظارت کنند .بيتوجهي والدين به امور تحصيلي
فرزندان و همچنين بيعالقه بود ن دانش آموزان به تحصيل ،تعداد زياد دانش آموزان در کالس درس ازجمله موارد استرسزا براي
معلمان بوده است .نتايج پژوهش حاضر ،با يافتههاي ديك و وانگر ( ،)2336گوينگ ( ،)2339المهنادي و کاپل ( ،)2339منج و ليو
( ،)2332جين و همکاران ( )2332همسو ميباشد .استرس زاها بيشتر براي افرادي که در انجام وظايف خود اعتمادبهنفس کمتري
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پيشرفت تحصيلي در درس رياضي در دانش آموزان دبيرستاني است .اين يافتهها همسو با پيشفرضهاي نظريه شناختي  -اجتماعي

رابطه خودکارآمدي و استرس شغلي معلمان با پیشرفت تحصیلي دانش آموزان

کیهان

داشتند ترسآور بود و بنابراين خودکارآمدي روابط بين استرس زاها – فشار را تحت تأثير قرار ميدهد و افراد با خودکارآمدي باال
بيشتر احتمال دارد که باور کنند ميتوانند سطح باالي عملکرد شغلي را حفظ کنند .کار عالوه بر کسب درآمد ،نيازهاي اساسي آدمي
نظير (تمرين رواني و جسمي ،پيوند اجتماعي ،احساس ارزشمندي ،اعتمادبهنفس و احساس کفايت يا صالحيت) را برآورده ميسازد
و عالوه بر اينها ممکن است منبع فشار رواني باشد و تحوالت شغلي نظير تغييرات سازماني ،تغيير حقوق و دستمزد ،ترفيعات

(دهشيري .)6927 ،هرچند براي انجام کاري بهصورت بهنجار و مناسب مقداري استرس الزم است زيرا برانگيختگي هيجاني ماليم
افراد را در جريان انجام کاري که به عهدهدارند هوشيار نگه ميدارد (ابراهيمي مقدم و پوراحمد.)6976 ،
از محدوديتهاي پژوهش حاضر ،انتخاب گروه نمونه از بين دانش آموزان دختر است .لذا پيشنهاد ميگردد گروه نمونه متشکل از
دانش آموزان دبستاني دختر و پسر باشد تا امکان مقايسههاي جنسيتي و نقش آن در پيشرفت تحصيلي فراهم شود .بهعالوه با توجه
به اينکه در پژوهش حاضر نمرات خام يا معدل دانش آموزان بهعنوان متغير مالک وارد تحليلشده است ،پيشنهاد ميگردد در
تحقيقات بعدي جهت به دست آوردن نتايج دقيقتر ابتدا اين نمرات خام تبديل به يك نمره استاندارد نظير نمره  zگردد و سپس
نمرات استانداردشده وارد تحليل گردند .با توجه به نقش باورهاي خودکارآمدي در يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ،به
معلمان و متخصصان تعليم و تربيت توصيه ميشود روشهاي تدريس و شيوههاي ارزشيابي خود را طوري تنظيم کنند که به باال
رفتن احساس خودکارآمدي دانش آموزان کمك نمايند .براي مثال ،معلمان ميتوانند به دانش آموزان باسابقه شکست تحصيلي
بهخصوص در درس رياضي کمك کنند که تجارب موفقيتآميزي کسب کنند و با انباشت اين تجارب موفق باورهاي خودکارآمدي
آنها را متحول نمايند .اين هدف با شناخت معلمان و دبيران از ارزشيابي و اصالح نقاط ضعف دانش آموزان ميسر خواهد شد.
همچنين با تدارک ديدن آموزش جبراني احتمال موفقيت آنها را افزايش داده و خودکارآمدي آنها را بهبود خواهند بخشيد .همچنين
تأکيد معلمان بر ساختارهاي هدفي کالسي مشارکتي بهجاي ساختارهاي کالسي رقابتي به افزايش ميزان عزتنفس و خودکارآمدي
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شغلي ،کاهش يا افزايش نيروي انساني و دگرگونيهاي اجتماعي به فرد فشار وارد ميآورند و او را دچار اضطراب ميسازند

رابطه خودکارآمدي و استرس شغلي معلمان با پیشرفت تحصیلي دانش آموزان

کیهان

دانش آموزان کمك خواهد کرد .بهعالوه با توجه به تأثير خودکارآمدي بر انتظارات پيامدي دانش آموزان و درنتيجه تعيين ميزان
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The Relationship Between Self-efficacy and Job stress of Teachers With the Academic
Achievement Of Elementary Students In Kermanshah
Abstract
The aim of this study was to determine the relationship between self-efficacy and occupational
stress among teachers with the academic achievement of elementary students in Kermanshah. The
statistical population of this study included all primary school students and primary school students
in Kermanshah city who were studying in the academic year of 2017-18. A sample of 69 teachers
and 320 students were selected through random cluster sampling from the girls' schools in
Kermanshah city and responded to the public self-efficacy questionnaire, Her is job stress. Data
were analyzed using multivariate regression and Pearson correlation coefficient. Regression
analysis was used to predict academic achievement as a criterion variable based on self-efficacy
and job stress variables. The results showed that F was observed (F = 23.7), and predictor variables,
0 /28 % of the variance of academic achievement were explained. Therefore, considering the
results of this study and the importance of students' academic achievement in creating self-efficacy
and job stress of teachers, attention to this point can be very influential in education.
Keywords: academic achievement, occupational stress, Self-efficacy, students, teachers,
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