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   در استادان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همداناسترسشیوع منابع و عالیم 
  

  1دکتر منیژه کرباسی

  همدانروان شناسی دانشگاه آزاد استادیار 1
  خالصه
که در کمتر ی منابع انسانی امری بسیار پاداش دهنده است اما فشار های روانی ویژه ای را ایجاد می کند       اگر چه تدریس به دلیل توسعه       :مقدمه

 استادان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان       استرس حاضر با هدف تعیین میزان شیوع، منابع و عالیم           پژوهش. حرفه ای نظیر آن را می توان یافت       
  .صورت گرفته است

 معلم استرس هنام پرسشلعه ابزار مطا.  نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه انجام شده است168 این مطالعه به روش پیمایشی بر روی       :روش کار 
برای  گـروه هـای مـستقل، تحلیـل واریـانس یـک راهـه، آزمـون          t آزمون آماریاستفاده از تحلیل داده ها با  .بود )1978(ساتکلیف  -کیریاکو

  .انجام گرفتتعقیبی توکی و ضریب همبستگی پیرسون 
 و یـا دارای     استرس درصد فاقد    53  و  درصد متوسط  1/29 ،اد یا خیلی زیاد   زی استرس از استادان دارای   درصد   90/17 که نشان داد   یافته ها  :نتایج
از نظر  . ، درس نخواندن دانشجویان، تعداد زیاد ایشان در کالس و کم انگیزگی شان در رأس قرار داشت                استرسدر بین منابع    . دبودن کم   استرس

به کار اشتغال داشتند کمتر بود        دیگر در سازمان های  زمان    صورت هم   استادانی که به   استرستنها میزان    ،متغیر های جمعیت شناختی و حرفه ای      
)013/0 (p=نشان دادند کلی استادان استرسبستگی مثبت معنی داری را با م ه نیزاسترس عالیم ه ی و کلی.  

موختگان می تواند از دالیـل       تحصیلی، باال بودن نسبت دانشجو به استاد و بیکاری پس از تحصیل دانش آ              ه ی بی عالقگی دانشجو به رشت    : بحث
  . استادان باشداسترس ه یعمد
  ، استاد، دانشگاه آزاد اسالمی استرس، عالیم استرس، منابع  شغلیاسترس :ی کلید هایواژه

  
  مقدمه 

و در کـل     متفاوت بـوده     استرسرویکرد صاحبنظران نسبت به     
 به عنوان محرک استرس) الف (:در سه گروهمی توان آن ها را     

 بـه عنـوان     استرس) ج(و  ) 2 ( به عنوان پاسخ     استرس )ب(،  )1(
 ،)3( از موقعیت    فرد یا ادراک    طعامل متأثر از تعامل فرد و محی      

 شـغلی   استرس از   )1993(1تعریف بیر و نیومن   . طبقه بندی نمود  
در گروه اخیر قرار می گیرد کـه عبـارت اسـت از تـأثیر و تـأثر           

یـرات درونـی و نهایتـاً       افراد با مشاغل خود که منجر به بروز تغی        
  ). 4(انحراف آنان از کنش معمول خود می شود 

  
  
  

                                                           
1. Beehr and Newman 

  
 ه یتجربــ« معلــم را بــه صــورت اســترسنیــز ) 1987(کیریــاکو 

 تـنش، محرومیـت، اضـطراب، خـشم و          ماننـد نامطلوب عاطفی   
            جنبـه هـای مختلـف کـاری ایجـاد         ه ی افسردگی، کـه در نتیجـ     

  ).5(تعریف کرده است » می شود
امعـه از   ج قـشر مولـد       تأثیر بـر    ناشی از شغل، به لحاظ     ترساس

و توجــه خاصـی را بــه خــود  شــده اهمیـت ویــژه ای برخـوردار   
از حدود یک و نیم قـرن پـیش تـا کنـون             . اختصاص داده است  

پزشکان متخصص کار و بهداشت محیط، شرایط و جو کـار را            
  ). 1( زا مورد بررسی قرار داده اند استرسبه عنوان عوامل 
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    دکتر منیژه کرباسی                                     در استادان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همداناسترسشیوع منابع و عالیم 
  

ــاناســترسموضــوع  ــز معلم ــ نی ــا نگــارش  1930 ه ی از  ده ب
 سالمت و شادی آنان در مجله های تربیتی مورد           درباره مقاالتی

  ).3(ه است توجه واقع گردید
خاص خود را دارد، اما معلمـان        های   استرس اگر چه هر شغلی     

فشارهای ویژه ای را متحمل می شـوند کـه در کمتـر حرفـه ای       
برنامـه ریـزی بـرای تـدریس دروس        . توان یافـت  نظیرآن را می    

متنوع، حجم زیاد کار و فشار زمان، ارزشیابی، سـاختار فـضای            
 مبهم شـغلی، برقـراری انـضباط در کـالس،           ه ی آموزشی، آیند 

وجود فراگیران دشوار، درآمد ناکـافی، تعـارض بـا همکـاران،            
 از  بخـشی  بـه عنـوان   شرایط نامساعد کاری و فشار بـرای ارتقـا          

کـه همـراه بـا فـشار        ) 6( فهرست شده انـد    معلمان   استرسع  مناب
های ناشی از زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی منجـر بـه            

 همچنین مـی توانـد    . شوددر آنان می    ایجاد احساس فرسودگی    
، کیفیـت تـدریس و      معلـم بـا شـاگرد     اثرات نامطلوبی بر روابط     

 هـای    گریـز از کـار، غیبـت        و منجر به   )5 (داشتهتعهدات  ایفای  
      مکرر، تعـویض شـغل، نـاآرامی در محـیط کـار، نـاامنی شـغلی         

    .دگردو بیکاری 
 کـه خـود وارد      -    استادان دانشگاه به دلیل رابطه با قشر جـوان        

  تازه ای  از  سـازگاری بـا الگـو هـای جدیـد زنـدگی و                     مرحله
 اسـترس   -انتظارات اجتماعی و تـنش هـای عـاطفی مـی شـوند           

نـشان داده اسـت     ) 2000 (١وینفیلد. ی کنند مضاعفی را تحمل م   
 شغلی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه ها         استرسکه شیوع   

در سراسر جهان، به صورت هشدار دهنده ای گـسترده و رو بـه            
یافته انـد کـه نیمـی از    ) 1994 (2بوید و وایلی . )7 (افزایش است 

ریبـاً  تق «گروه نمونه مورد مطالعه آنان در نیوزیلند کـار خـود را           
ــسته و » زااســترسهمیــشه   شــکایت از  افــزایش درصــد 80 دان

 درصـد   46 حتی   .داشته اند  در سال های اخیر      خود یحجم کار 
 انجمن  .)8 (اشته اند دانتظار افزایش آن را در سال های آتی         نیز  

  گزارش مشابهی را ارائه   نیز)1990 (3استادان دانشگاه در بریتانیا
                                                           

1. Winfield 
2. Boyd and Wylie 
3. The United Kingdom Association of University 
Teachers 

 

  
بـه دو برابـر شـدن میـزان           آمریکا  در  در یک مطالعه ملی    نموده و 
 1990 و   1985 در بین سال های      استادان شغلی تعدادی از     استرس

 مشخص  ی دیگر در همین کشور    در گزارش ). 9(اشاره شده است    
 درصـد مواقـع، سـطح       50 درصـد از مربیـان در        66شده است که    

عوامـل  . )10 (خود تجربه می کنند ه یف را در حر زیادیاسترس
 منابع محدود و کمبود وقت بوده و عـواملی          ،استرسد  اصلی ایجا 

چون پیشرفت کُند در حرفه، ارتبـاط کـم بـا همکـاران و درآمـد                
 ).11( بعدی قرار داشته اند ه یدر مرتبناکافی 

 کم تر از مردان   را  رضایت شغلی زنان    های انجام شده    پژوهش  
 است  ایشان نشان داده  از  را معموالً بیشتر     آنان   استرس و   )13،  12(
 نـسبت بـه    ، سـال  10کـم تـر از       ه ی استادان دارای سابق  ). 14،15(

 بیـشتر از    اعـضای قـرار دادی    و   )16 ( سـال  20 دارندگان بیـشتر از   
 نیـز   در دانشگاه های نیجریه   . )17( شغلی داشته اند     استرسرسمی  

مالحظـه ای بـاالتر از        شغلی مربیان به صورت قابـل      استرسح  طس
طی به جنسیت، بومی بـودن و وضـعیت         و این امر رب   بوده  میانگین  

). 18(اسـت   بـوده   تأهل نداشته اما با سوابق خدمت و سن مـرتبط           
 دانشجو و عدم تناسب افزایش اعـضای هیـأت         تعداد زیاد ثبت نام   

 مطـرح شـده اسـت       اسـترس  منابعبه عنوان   نیز  آن  به  علمی نسبت   
دانـشگاه هـای    پذیرفته شده در     تعداد دانشجویان    ه ی مقایس). 19(
 .را نشان می دهـد    افزایش چند برابری    یران در چند سال اخیر نیز       ا

شـغلی   عوامل فشار آفـرین     ه ی انجام شده در بار    پژوهش   در یک 
، عمـده   )س(  نفر از اعضای هیأت علمـی دانـشگاه الزهـرا             87در  

کمبود وقت بـرای آشـنایی      به صورت     شغلی استرسترین عوامل   
رفت کـافی در شـغل،      با یافته های جدید پژوهـشی، نداشـتن پیـش         

 .)20( مطـرح شـده اسـت     حقـوق کـافی  الزم وتسهیالت فقدان 
پژوهش های انجام شـده در نقـاط مختلـف دنیـا حکایـت از بـاال                

             . شــغلی اســتادان در ســال هــای اخیــر دارد اســترسرفــتن ســطح 
 شـغلی اسـتادن در      اسـترس جا پژوهش اندکی در رابطـه بـا          از آن 

 داشته است   جام شده  پژوهش حاضر در نظر      دانشگاه های ایران ان   
  اســتادان را در یکــی از اســترستــا میــزان شــیوع، منــابع و عالیــم 

دانـشگاه آزاد اسـالمی واحـد همـدان         مرکز آموزشی عالی یعنی     
  .مشخص نماید
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شماره  ،87 بهار                                                                                      اصول بهداشت روانی       فصل نامه    
  

  روش اجرای پژوهش
 ه یپژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی بوده و جامعـ         این      روش  

استادان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همـدان        ه ی آماری آن را کلی   
 تشکیل  1384-85نفر در اولین نیم سال تحصیلی         304مشتمل بر   

، )21( ١حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان       . داده اند 
 نفر تعیین و نمونه برداری به روش طبقه ای نسبی بـر حـسب               170

م انجـا جنسیت، گروه آموزشی، نوع استخدام و مدرک تحصیلی         
           بــرای  t آزمــون هــای آمــاری از تحلیــل داده هــا جهــت. شــد

گروه های مستقل، تحلیل واریـانس یـک راهـه، آزمـون تعقیبـی              
بـا اسـتفاده از نـرم افـزار رایانـه ای          و  توکی و ضـریب همبـستگی       

SPSS استفاده شد بر حسب مورد.  
 معلـم کیریـاکو و      اسـترس  منـابع    ه ی نامـ  پرسـش  ابزار سنجش 

بود که ابتدا در انگلستان و سـپس سـایر نقـاط            ) 1978(ساتکلیف  
.  معلمان مورد استفاده قرار گرفته اسـت       استرسدنیا برای سنجش    

 ، کلـی  اسـترس  ه ی  در بـار   الئو س یکپرسش های آن مشتمل بر      
سـومین  و  )  گویـه  50شامل   (استرس منابع   ه ی در بار ال دیگر   ئوس

و مجموعاً  )  گویه 15شامل  ( عالیم احساس شده     ه ی در بار سؤال  
 به صورت مقدماتی و      همراه با اطالعات هویتی    ال بود که  ئو س 66

 .در جهت رفع اشکاالت احتمالی به چند نفر از استادان ارائـه شـد    
بـه هـیچ وجـه، بـه        (نمره گذاری در یک مقیـاس پـنج درجـه ای            
تغییـر   بـا    5 تـا    1از  ) میزان کم، در حد متوسط، زیاد و خیلی زیـاد         

 اعتبـار پرسـش   .  بـود   استاد و دانشجو   به    آموز الفاظ معلم و دانش   
در پژوهش هـای متعـددی تأییـد شـده و بخـش اول آن نیـز                  نامه

) 1978(کیریــاکو و ســاتکلیف . بیــشترین اعتبــار را داشــته اســت 
 منابع و عالیم    ه ی  همبستگی مثبت و معنی داری بین کلی       ه ی رابط

ی بـا فرسـودگ    )1987 (2 کلـی معلمـان و کاپـل       استرس با   استرس
نامـه بـا دو      همبستگی بـاالی ایـن پرسـش      . روانی معلمان یافته اند   

نامه روتر نیـز     پرسشو  ٣   فرسودگی روانی مسلش    ه ی منا پرسش
 .است نامه دلیل دیگری بر اعتبار این پرسش

                                                           
1. Krejcie and Morgan 
2. Cappel 
3. Maslach and Jackson 
 

 

 
  

بر روی آموزگاران دبستان هـا و      نیز  نامه در ایران     اعتبار پرسش 
 روایـی . )22(اسـت    دبیران دبیرستان های شیراز به تأیید رسـیده       

 از طریـق مـصاحبه بـا        اسـترس گویه ها و تناسب آن ها با منـابع          
. همکاران از رشته های مختلـف نیـز مـورد تأییـد قـرار گرفـت               

ی  ضریب اعتبار پرسشنامه از طریق روش بازآزمایی و به فاصـله          
، در  88/0 کلـی    استرس نفر از همکاران در      20سه هفته بر روی     

 و بـه طـور کلـی        86/0اسـترس عالیـم   ،  در    84/0 اسـترس منابع  
ی  استادان  صورت فردی به   نامه ها به   پرسش.  به دست آمد   87/0

 از هر گروه آموزشی به روش تصادفی منظم انتخـاب شـده             که  
که بـه   کامل و قابل تحلیل ه ینام  پرسش168و  شد  بودند ارائه   

 پرسش ها به صـورت یـک جـا و بـا رغبـت پاسـخ                 ه ی مجموع
  .ری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتجمع آوگفته بودند 

  

  یافته ها 
 درصــد از اســتادان دارای 90/17نتــایج نــشان داده اســت کــه

      و   متوسـط  اسـترس  درصـد    29 /1،  زیـاد و خیلـی زیـاد       استرس
هـر یـک از     میـزان فـشارزایی     .  بوده اند  استرسفاقد   درصد    53

ی کلـ  اسـترس آن ها بـا     همبستگی  استادان و   برای   استرسمنابع  
ــشان ــاخته اســت   ای ــشخص س ــین کــه م ــع نخــستین  10از ب           منب
میـزان  .  مورد در ارتباط با دانشجویان بوده اسـت         5  ،  زا استرس

  به ترتیـب در جـدول شـماره        استرسفشارزایی هر یک از منابع      
، میـزان   اسـترس  عالیم   بررسی شیوع هر یک از    . آمده است )1(

 نـشان داده اسـت      دان کلی اسـتا   استرس با   آن   ه ی و رابط شدت  
عصبانیت و ناکامی مهمترین عالیم  خستگی مفرط، نگرانی،  که  

گـرفتن  ،  سـردرد  یعنـی     وسـایر عالیـم      استادان بوده اند   استرس
، افـزایش ضـربان قلـب     ،    احساس تنش ،  ترشح اسید معده  ،  صدا

افـزایش  ،  عـرق سـرد   ،  از دست دادن احساس کنترل    ،  افسردگی
همبـستگی  همگـی    نیـز    دتـرس شـدی    و   حالت گریه ،  فشار خون 

ــا   ــی داری را ب ــد و   کلــی اســترسمثبــت معن اســتادان داشــته ان
 اسـترس میـزان    سرانجام، یافته های مربوط به وجود تفـاوت در        

  متغیرهــای جمعیــت شــناختی و حرفــه ایبــا توجــه بــهاســتادان 
 دانـشگاه آزاد اسـالمی    بـین اسـتادان     مشخص ساخته اسـت کـه       

اشـتغال  (در یـک مـورد       جز   استرس از نظر شدت     واحد همدان 
  وجــود نــداردیتفــاوت معنــی دار) بــه کــار در ســازمان دیگــر

)013/0 P=  ،518 /2- t= (  شاغالن  استرس میزان   به طوری که 
  .زمان به کار درسازمان های دیگر کمتر است هم
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  زاد اسالمی واحد همدان در دانشگاه آ کلی استاداناسترس زا و همبستگی آن با استرس هر یک از منابع میانگین - 1جدول 

 همبستگی با  میانگین  استرسمنابع 
   کلیاسترس

 همبستگی با  میانگین  استرسمنابع 
   کلیاسترس

240/0**  875/2  کوچک بودن فضای کالس  118/0  905/3  درس نخواندن دانشجویان  
  269/0**  850/2   شغلی استادی پایین بودن وجهه  126/0  726/3  تعداد زیاد دانشجویان در کالس

  

251/0**  725/3   پایین دانشجویان انگیزه نداشتن وقت کافی برای کارهای خارج از  
164/0*  838/2  دانشگاه  

242/0**  677/3  حقوق ناکافی   055/0  816/2  کارهای اداری و اجرایی 
  

عدم وجود امکانات رفاهی برای استاد در 
  دانشگاه

635/3  **309/0  
  

  142/0  810/2  ندتدریس دروسی که به آن ها بی عالقه ا

  109/0  798/2  وجود تفاوت های فردی بین دانشجویان  112/0  593/3  لیت در قبال دانشجویانئواحساس مس
234/0**  461/3  کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی   096/0  780/2  بی توجهی والدین به مسایل دانشجویان 

158/0*  458/3  پایین بودن سطح توانایی دانشجویان   112/0  778/2  محیط دوستانه در بین استادانعدم وجود  
  086/0  743/2  نداشتن وقت مطالعه  259/0**  455/3  عدم قدرشناسی مسؤوالن از استاد

247/0**  377/3  عدم امکان پیشرفت و ترفیع در حرفه استادی   046/0  714/2  عدم وجو تسلط کافی بر دروس 
  089/0  708/2  نداشتن مسکن  286/0**  347/3  مسایل و مشکالت مالی

160/0*  677/2  اتفاقات غیر قابل کنترل توسط استاد  252/0**  287/3  عدم امنیت شغلی و ترس از آینده  
  113/0  667/2  ساعات زیاد تدریس در یک روز  146/0  210/3  کمبود امکانات کافی دانشجویان

عدم وجود مزایا برای  کارهای فوق العاده 
  093/0  653/2  انشجویان از استادحساب نبردن د  138/0  222/3  استادان

  

نداشتن فرصت کافی برای استراحت در   153/0*  185/3  کمبود امکانات رفت و آمد به دانشگاه
161/0*  629/2  بین کالس ها  

  146/0  611/2  رفتاری عمومی دانشجویان بد  132/0  161/3  اختالالت رفتاری دانشجویان
  138/0  610/2  کوچک بودن فضای دانشگاه  189/0*  108/3  عدم تساوی حقوق استادان با کارکنان مشابه

  109/0  533/2  نگرش و رفتار سایر استادان  226/0**  054/3  عدم وجود مشاوره مؤثر در دانشگاه
  

نداشتن وقت کافی برای تصحیح اوراق   187/0*  036/3  شرکت نداشتن در تصمیم گیری های دانشگاه
  161/0*  473/2  امتحانی

  051/0  258/2  ناتوانی از انگیزه دادن به دانشجویان  072/0  994/2   دانشجویانی و سروصدایغشلو
  029/0  228/2  وظایف فوق برنامه  143/0  970/2  تعداد زیاد دانشجویان در دانشگاه

  

نداشتن وقت کافی جهت آماده شدن   193/0*  958/2  نگرش و رفتار ریاست دانشگاه
  115/0  226/2  برای تدریس

  021/0  060/2  مسایل و مشکالت خانوادگی  191/0*  934/2  از دانشجویانرفتاری بعضی  بد
  133/0  048/2  سال های متمادی تدریس  202/0**  910/2  نداشتن وقت صحبت با دانشجویان

  معنی دار است  >p 01/0در سطح  **   معنی دار است  >p 05/0در سطح *

  
 بیشتر   زنان بیشتر از مردان، جوان تر ها       استرسگرچه میانگین   

از مسن تـر هـا، دارنـدگان مـدرک کارشناسـی ارشـد بیـشتر از           
 تـدریس متوسـط بیـشتر از کـم یـا            ه ی سـابق دارندگان  دکتری،  

  از کمتر  حق التدریسی وقت و تمام زیاد، نیمه وقت بیشتر از
  
  
  

  
  

 سـاعات    و دروسعنـاوین بیـشتر     شاغالن به تـدریس      سایرین،  
غیـر همـدان بیــشتر از   بیـشتر تـدریس بیـشتر از بقیـه، سـاکن در      

جـدول   .اسـت بـوده   علوم پایه بیشتر از سایر رشـته هـا          همدان و   
  . بیانگر مطالب فوق است)2( ه یشمار
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  جمعیت شناختی و حرفه ای  متغیر هایبا توجه به  دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان استاداناسترسمیزان  ه یمقایس - 2جدول 

  p  میانگین  درصد  تعداد  مجموع  متغیر ها
  567/2  05/18  31  زن

  مرد  جنسیت
  

137  50/81  526/2  84/0  

  680/2  4/30  51   سال30کمتر از 
  سن  460/2  53  89   سال45 تا 31بین 

   سال46بیشتر از 
  

28  6/16  500/2  
55/0  

  564/2  3/89  150  کارشناسی ارشد
  ادکتر  میزان تحصیالت

  

18  7/10  278/2  25/0  

  535/2  8/70  119   سال10 تا 1بین 
  633/2  2/20  34   سال20  تا 11بین 
  دریس ت  سابقه  727/2  5/6  11   سال30 تا 21بین 

   سال و بیشتر31
  

4  4/2  000/2  

61/0  

  616/2  1/38  64  تمام وقت
  نوع استخدام  750/2  9/8  15  نیمه وقت
  مدعو

  

89  53  442/2  
59/0  

  315/2  44  74  دارد
  ندارد  اشتغال به کار در سازمان دیگر

  

94  56  708/2  13./. *  

  429/2  9/58  99   درس5 تا 1
  تعداد دروس مورد تدریس  659/2  1/31  54   درس10 تا 6

  15 تا  درس11
  

15  9/8  750/2  
46/0  

  407/2  9/36  62   ساعت15کمتر از 

  618/2  50/56  95   ساعت30 تا 16بین 
  625/2  8/4  8   ساعت45 تا 31بین 

  تعداد ساعات تدریس

   ساعت60 تا 46بین 
  

3  8/1  667/2  

64/0  

  523/2  50/90  152  همدان
  جز همدان  محل سکونت

  

16  50/9  643/2  67/0  

  580/2  8/48  82  علوم انسانی
  750/2  1/13  22  علوم پایه

  گروه آموزشی  460/2  7/32  55  مهندسی-فنی

  286/2  4/5  9  پرستاری

61/0  

     معنی دار است  >p 05/0ح در سط* 
 بحث 

 حدود نیمـی    استرسپژوهش حاضر نشان داده است که میزان        
از استادان دانشگاه بیشتر از متوسط بوده و نزدیک         )  درصد 47(

   زیاد یا خیلی زیاد داشته اند که با گزارش استرسبه یک پنجم 
  

  
اه انجمن استادان دانـشگ   ،  )8(در نیوزیلند   ) 1994(بوید و وایلی    

   . موافق است) 18(و استادان دانشگاه در نیجریه ) 10 (در بریتانیا
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در استادان   استرسمیانگین  همچنین مشخص ساخته است که      
 مورد نخـست    10و    بوده    3زا باالتر از    فشار   منبع   50 منبع از    19

ــدعبــارتآن  ــوده ان ) 2(درس نخوانــدن دانــشجویان، ) 1: ( از ب
 )4( پــایین ایــشان، ه یانگیــز) 3(س، تعـداد زیــاد آنــان در کــال 

) 6(لیت در قبـال دانـشجویان،   ئواحساس مس  )5(حقوق ناکافی،   
کمبـود وسـایل    ) 7(عدم وجـود امکانـات رفـاهی در دانـشگاه،           

پـایین بـودن سـطح توانـایی        ) 8(آموزشی و کمـک آموزشـی،       
عـدم  ) 10(الن از استاد و     ئوعدم قدرشناسی مس  ) 9(دانشجویان،  

 ایـن یافتـه هـا توسـط سـایر           . در حرفـه    ترفیـع  امکان پیـشرفت و   
پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفته و به عنـوان مثـال بلـیکس و              

به تعامل با دانشجویان، حجم زیاد کار، درآمد        ) 1994(دیگران  
ناکافی، عدم وجود بودجه و امکانات الزم، عـدم مـشارکت در            

 4آوپگبــا،)10(نــاایمنی شــغلیو امــور، فقــدان امکــان پیــشرفت 
) 1999( لوییز که) 18( به تعداد زیاد دانشجو در کالس) 2001(

دومـین  ) 1997(آن را موجب بی انضباطی و مورتون و دیگران          
نیـز در دانـشگاه     ) 1383 (خـسروی  و   )6 (دمنبع فشارزا دانسته ان   

کمبود وقت برای آشـنایی بـا یافتـه هـای جدیـد             به  ) س(الزهرا  
 و  الزم تـسهیالت    پژوهشی، نداشـتن پیـشرفت کـافی در شـغل،         

   .)19( ند اشاره کرده احقوق کافی
 اسـترس  هر یـک بـا       ه ی شدت و رابط  ،  استرسعالیم  بررسی  

 کـه خـستگی مفـرط،       نیـز مـشخص سـاخته اسـت       کلی استادان   
 و سـایر عالیـم نیـز        نگرانی و عصبانیت، شدید ترین عالیم بوده      

 . کلی ایـشان داشـته انـد       استرس مثبت معنی داری را با       ه ی رابط
ــ)1368(ایی رضــ  مــشابهی را در معلمــان دبــستان هــا و ه ی یافت

 تداوم خـستگی    .)22 (استدبیرستان های شیراز گزارش کرده      
) 23(می تواند منجر به بروز فرسودگی روانی در استادان شـده            

مـی گوینـد مـشکالت       )1994( و دیگـران     و چنان که شارپرلی   
 اسـترس  ه ی مطالع  ).24 (جدی در سالمت آنان به وجود آورد      

نـشان   استادان برحسب متغیر های جمعیت شـناختی و حرفـه ای          
  زمان در   هم صورت   به که  استادانی مورد   جزدر که  استداده

                                                           
 
  

  
، کـم تـری دارنـد      اسـترس  و   سازمان های دیگر کار مـی کننـد       

صـرف وقـت    . وجـود نـدارد    اسـتادان    اسـترس در میزان    یتفاوت
ــش    ــسؤولیت بی ــساس م ــدریس، اح ــر ت ــشتر در ام ــال بی تر در قب

دانشجویان و انتظار پیشرفت از استادانی که به طور تمـام وقـت             
در خدمت دانشگاه هستند می تواند دلیل این امر باشد که مورد            

 عـدم   ه ی در بـار  ). 25(تأیید پژوهشگران نیز قرار گرفتـه اسـت         
تفاوت در مورد  جنسیت، بومی بودن و وضعیت تأهل، نتایج بـا        

و بروئـر و مـک       )18(  سازگار است  )2001( 5یافته های آوپگبا  
ــان  ــرفاً  ) 2003(ماهـ ــز صـ ــه  20نیـ ــانس را بـ ــد از واریـ          درصـ

رضـایی   .)17(ویژگی هـای جمعیـت شـناختی نـسبت داده انـد           
عوامـل سـن، میـزان تجربـه و      نـشان داده اسـت کـه        نیز  ) 1368(

  ). 22(ارتباطی ندارند  آموزگاران و دبیران استرسبا ، درآمد
  

  امحدودیت ه
 ه ی نام از جمله محدودیت های این پژوهش استفاده از پرسش         

 سؤالی بسته بود که تنها امکان پاسـخگویی بـه گزینـه هـای               66
. موجود را می داد و به سایر موارد احتمالی بی توجه مانده بـود             

ــه    ــرایطی کـ ــا شـ ــه بـ ــتادان را در رابطـ               همچنـــین دیـــدگاه اسـ
ــست  ــشده و امکــان  را کــاهش دهــاســترسمــی توان ــا ن      د جوی

 استادان این دانشگاه را با استادان دانشگاه های دولتی          ه ی مقایس
  . نیز فراهم نساخته بود

  

       توصیه های کاربردی
         با توجـه بـه نتـایج حاصـل از ایـن مطالعـه و مطالعـات مـشابه                   
می توان نتیجه گرفت که استادان دانـشگاه، فـشار هـای روانـی              

حجم زیاد کار کـه عمـدتاً هـم         . ادی را تحمل می کنند    نسبتاً زی 
ناشی از امر تدریس است، مانع صـرف وقـت در فعالیـت هـای               
پژوهــشی، تــدوین مقالــه و کتــاب شــده و مــانعی جــدی بــرای  

این امر منحـصر بـه      . پیشرفت و ارتقای ایشان به حساب می آید       
دانشگاه آزاد اسالمی نیست و به نظر می رسد که تربیت تعـداد             
بیشتر اعضای هیأت علمی، بتواند موجب کاهش نسبت دانشجو         

  .  استادان شوداسترسبه استاد و در نتیجه کاهش 
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گسترش دانشگاه برحسب امکانات منطقه، توجـه بـه نیـاز هـای             
آن و پرهیز از ایجاد رشته های مشابه بـا دانـشگاه هـای دولتـی،                

ورده و می توانـد امکـان اشـتغال دانـش آموختگـان را فـراهم آ       
 تحــصیلی بیــشتر در دانــشجویان، مــانع ه یضــمن ایجــاد انگیــز

کاهش جهت .  ایشان شوداسترساحساس بی کفایتی استادان و   
حـوزه    استادان در شرایط حاضر نیز الزم است تـا ابتـدا           استرس

  ه آفــرین دقیقــاً مــشخص شــده و ســپس بــا تــشکیل  ئلهــای مــس
یـشان در    بـه ا   ،های آموزش مهـارت هـای خـود یـاری          کارگاه

  .  کمک شوداسترس کاهش ه یزمین

  
  تشکر و قدردانی 

 انجام پـژوهش و  ه ی از معاونت محترم آموزشی به خاطر اجاز      
هیـأت   ریاسـت کـارگزینی   ی  حمایت مالی، سرکار خانم سـلیم     

علمی به سبب در اختیار گذاشن اطالعـات و همکـاران محتـرم             
ی  اعضای هیأت علمی به جهت همکاری صمیمانه در پاسخگوی        

  . کمال تشکر را داریماالتئوبه س
  
  

  
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  
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A study of the prevelance, source and symptoms of stress among teachers in 
Azad Islamic University at Hamadan 

 
Karbasi M. Ph.D 

 
 

ntroduction: Although teaching due to its manpower resources development is very rewarding 
but it produces special stress which could not be found in any other professions. The present study 

examines the prevalence, sources and symptoms of stress among teachers in  Azad Islamic University 
at Hamadan Branch as its objective. 

Methods and Materials: This survey study was done on 168 university teachers. The instrument of 
the study was Kyriacou- Sutcliff (1978) teacher stress questionnaire. Data were analyzed through t-test 
for independent groups, ANOVA, Tukey test and Pearson corrolation coefficient. 

Results: The results revealed that %17.9 of teachers showed high or very high stress, %29 moderate 
and %53 had no stress or low stress. Most important source of their stress were lack of students 
unwillingness to study, high number of them in class and low motivation. There were no significant 
differences in regard of demographic and proffessional characteristics unless those working 
concurrently at another organization who had lower stress (p=0/013) and all symptoms of stress 
showed a positive meaningful correlation with the general stress of  teachers. 

Conclusion: Amomg the basic reasons of teachers stress were lack of students interests in field of 
study, high ratio of student- teacher and unemployment of students after graduation.  

Keywords: job stress, stress resources, symptoms of stress, university teachers, Azad Islamic University.  
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