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  چکيده

استرس و اضطراب معلمان، بر عملکرد شغلي آنان تاثيرگذار است و به عملكرد ضعيف، غيبت، فرسودگي و افسردگي آنان منجر خواهد شد.  اهداف:

  مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر اضطراب معلم بر كيفيت تدريس در كالس درس انجام شد.

انجام شد.  ۱۳۸۹-۹۰زن و مرد دوره متوسطه شهرستان سبزوار در سال تحصيلي اي روی تمامی معلمان  علّي مقايسه -اين پژوهش توصيفيها:  روش

صورت تصادفي ساده انجام شد. در  گيري به آموزان آنها بود. نمونه نفر از دانش ۳۰۰معلم مرد و زن دوره متوسطه و تعداد  ۳۰نمونه مورد مطالعه شامل 

نفر غيرمضطرب) قرار گرفتند.  ۱۵نفر مضطرب و  ۱۵د و براساس نمره كل در دو گروه (را تكميل كردن كتلنامه اضطراب  مرحله اول معلمان پرسش

 SPSS افزار ها با نرم آموزان هر دو گروه از معلمان پاسخ داده شد. تحليل داده نفر از دانش ۳۰۰) توسط ۲۰۰۳( سراجنامه كيفيت تدريس  سپس پرسش

  اسميرنوف انجام يافت. - موگروفمستقل و كول Tهای  کمک آمار توصيفي و آزمون به 16

ای  )، به گونهp ،۲۶۸=df ،۹۵/۲=t=۰۰۳/۰داري وجود داشت ( بين معلمين مضطرب و غيرمضطرب در نمره كلي كيفيت تدريس تفاوت معني ها: يافته

  که کيفيت تدريس معلمان غيرمضطرب بيشتر بود.

داری بين  های روابط بين فردی و انجام تدريس، تفاوت معني اضطراب معلم تا حد زيادي بر كيفيت تدريس تاثيرگذار است. در مولفه گيری: نتيجه

های انجام ارزشيابی و طرح درس، تفاوتی ميان معلمان مضطرب و غيرمضطرب مشاهده  معلمان مضطرب و غيرمضطرب وجود دارد، اما در مولفه

   شود. نمی

  اضطراب، معلم، كيفيت تدريس :هاهکليدواژ
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Abstract 

Aims: Teachers' stress and anxiety affects their occupational function and leads to weak function, absence from 
work, exhaustion and depression. The purpose of this study was to investigate the effects of teachers' anxiety on 

the quality of teaching in the classroom.  

Methods: This descriptive comparative study was performed in 2010-11 on all male and female high school 

teachers of Sabzevar. The sample of this study included 30 high school teachers both men and women and 300 

of their students. Sampling was done using the simple random method. At the first step the teachers filled out the 

Cattell's anxiety questionnaire, and were divided into two groups (15 anxious and 15 non-anxious) with regard to 

their total scores. Then the Siraj's questionnaire of teaching quality (2003) was filled out by 300 of their students. 

Data were analyzed by descriptive statistics and Kolmogorov-Smirnov and independent t-test using SPSS 16 

software. 

Results: There was a significant difference between the total score of the teaching quality of anxious and non-

anxious teachers (t=2.95, df=268, p=0.003), so that the teaching quality of non-anxious teachers was higher than 

anxious teachers. 
Conclusion: Teacher's anxiety affects the teaching quality to a high extent. There is significant difference 

between anxious and non-anxious teachers in the indicators of "teaching performance" and "interpersonal 

relations", but there is no significant difference in the indicators of "lesson plan" and "evaluation" between 

anxious and non-anxious teachers.  
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   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 مقدمه

هاي مهم نظام آموزشي  يادگيري را يكي از مولفه -مولفه ياددهي

توان گفت كه هرگونه اصالح يا  دانند. با پذيرفتن اين اصل مي مي

بازنگري در نظام آموزش و پرورش، در درجه اول، بايد به مولفه 

ياددهي و يادگيري و عناصر اصلي آن يعني معلم و فراگير معطوف 

ويژه معلم نقش اساسي و مستقيمي در تجربه  شود، زيرا اين عناصر، به

]. بايد در نظر داشت كه معلمان ۱[  كند  يادگيري فراگيران را ايفا مي

روند. نقش معلم  هاي تعليم و تربيت به شمار مي ن مولفهتري جزء مهم

اي تدريس را  شود كه عده اي مهم تلقي مي در فرآيند آموزشي به اندازه

  ].۲كنند [ مترادف با آموزش و پرورش تلقي مي
عنوان كارشناسان يادگيري اثربخش  در فن تعليم و تربيت از معلمان به

اي  شده تقال محتواي تدوينياد شده است. تدريس توسط معلمان ان

هاي درس  پذيرد. در كالس هاي درس صورت مي است كه در كالس

سزايي در روند  تعامالت انساني مابين معلم و يادگيرندگان نقش به

صورت ناخودآگاه  كند. معلمان در آموزش و پرورش به تدريس ايفا مي

ظ آرامش اي  در تامين و حف با انتقال حاالت و رفتار خود عامل عمده

لذا تاثيرگذاري  ]. ۳آيند [ آموزان به شمار مي روحي و رواني دانش

گيري يادگيري، مستلزم آرامش  مطلوب از معلم به شاگرد، و شكل

هاي يادگيري و عدم وجود اضطراب در  روحي و رواني حاكم بر محيط

  افراد است. 

، كنند، ابعاد فيزيكي كالس هنگامي كه معلمان در كالسي تدريس مي

ها،  هاي آنها از اين كالس آموزان كالس و برداشت نوع و تنوع دانش

دهند تا بكوشند كارآيي خويش  مجموعاً معلمان را تحت فشار قرار مي

را افزايش دهند. حال اگر معلم در هنگام حضور در كالس درس، خود 

از سالمت روحي و رواني كافي برخوردار نبوده و مضطرب باشد، اين 

هاي او را در كالس  ر علت شده و كارآيي و اثربخشي فعاليتامر مزيد ب

عنوان  ]. بايد توجه داشت كه رفتار معلم به۴دهد [ الشعاع قرار مي تحت

بيني هيجانات درنظر گرفته  يك فاكتور محيطي مهم براي پيش

آوردن جوي مناسب  ]. كيفيت تدريس معلم نيز با فراهم۵شود [ مي

به رشد تنظيم هيجاني در آنها منجر آموزان  جهت يادگيري دانش

  شود. مي

معلم مضطرب از جهتي به خاطر دارابودن سطحي از فشارهاي رواني 

هاي  عالقمندي و اشتياق خود را در كالس نسبت به تدريس و فعاليت

شود كه از  دهد و از جهتي ديگر اضطراب سبب مي آموزشي از دست مي

  ].۶شود [ آموزان كاسته كيفيت تعامل معلم با دانش

شناسي مورد توجه  يكي از مفاهيمي كه از ابتداي پيدايش علم روان

پردازان مختلف اين رشته بوده است، مفهوم "اضطراب"  مكاتب و نظريه

پردازان با توجه به رويكرد خود يكي از ابعاد اين  است. مكاتب و نظريه

دارد كه  اند. كمتر ديدگاهي وجود مفهوم گسترده را مورد توجه قرار داده

آن را  اي كه تمامي ابعاد گونه تعريفي جامع از مفهوم اضطراب، به

شناسي  درنظر بگيرد، ارايه داده باشد. بسياري از متخصصان حوزه روان

اند و مسلم است، در چنين عصري كه  عصر ما را عصر اضطراب ناميده

]، ۷تظاهرات اضطراب در عملكرد افراد بسيار فراوان و گسترده است [

لزوم بررسي و پژوهش در اين زمينه و ارايه راهكارها و پيشنهادات 

  رسد. نظر مي براي مقابله با اين مهم كامالً ضروري به

اگرچه برخي از متخصصان بر اين باورند كه برخورداري از ميزان كمي 

از اضطراب براي حيات و زندگي روزمره الزم است، اما باالبودن سطح 

جدي بر جسم، روان، روابط اجتماعي، حرفه و هاي  اضطراب نيز زيان

آورد و فرد را از دارابودن يك سالمت كيفي قابل  تحصيالت وارد مي

  ].۸نمايد [ قبول در زندگي محروم مي

در رابطه با تاثير سازه اضطراب بر روي عملكرد افراد در زندگي روزمره 

که در داخل و خارج از کشور مطالعات متنوعي به طبع رسيده است 

اند. اضطراب و هايي از اين حيطه پژوهشي پرداخته هريک به جنبه

تواند سبب بدخلقي و بروز  فشار رواني در محيط كار و زندگي مي

مشكالتي در خواب، دستگاه گوارش، روابط ميان فردي و عملكرد 

هاي چشمگيري درباره رابطه  ]. در پژوهشي يافته۹شغلي شود [

ها  بخش بيهوشي آشكار شد. اين يافتهاضطراب و عملكرد پرستاران 

دهند كه اضطراب كم و اضطراب زياد با عملكرد ضعيف  نشان مي

مرتبط است، در حالي كه اضطراب متوسط با عملكرد خوب ارتباط دارد 

]۱۰.[  

با افزايش اضطراب ميزان ناكارآمدي رانندگي و پرخاشگري كالمي و 

ديگري كه به بررسي اثر ]. در مطالعه ۱۱يابد [ غيركالمي افزايش مي

اضطراب بر عملكرد شناختي پرداختند، نتيجه گرفتند كه با افزايش 

يابد و اثربخشي عملكرد  اضطراب، قدرت پردازش كاهش مي

  ].۱۲شود [ ها تخريب مي آزمودني

در پژوهشي ديگر نشان داده شد كه بين ميزان اضطراب و فشار رواني 

هاي مالي، رفاهي، تحصيلي، ازدواج  دانشجويان و نااميدي آنها در زمينه

]. نوجوانان با اضطراب باال ۱۳و شغلي رابطه مستقيم وجود دارد [

بافانه بيشتري در  نسبت به نوجوانان با اضطراب پايين، سوگيري منفي

دهند. اضطراب معلم تاثيرگذاري  تفسير رويدادهاي اجتماعي نشان مي

س در پي خواهد داشت نامطلوبي بر تدريس و كيفيت آن در كالس در

]۱۴.[  

در بررسي ديگري كه در رابطه با اضطراب معلمان مقاطع راهنمايي و 

چهارم آنان دچار  ابتدايي به انجام رسيد، نتايج حاكي بر اين بود كه يك

و همكاران  نجومي]. در پژوهشي كه ۱۵تنش و اضطراب هستند [

بدين   اند، داده )، در رابطه با اضطراب معلمان شهر تهران انجام۱۳۸۱(

% از معلمان داراي درجات مختلفي از اضطراب ۷۵اند كه  نتيجه رسيده

اند كه  هستند و نيز در پژوهش ديگري محققين بدين نتيجه رسيده

اضطراب و استرس معلم موجب ايجاد شرايط نامتعادل در محيط كار و  

]. ۱۷، ۱۶، ۸شود [ وري و افزايش ميزان اشتباهات آنان مي كاهش بهره

استرس و اضطراب معلمان بر عملکرد شغلي آنان تاثيرگذار است و 

وجودآمدن شكاف قابل توجهي نسبت به درك معلمان از  باعث به

] و ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸اي آنان دارد [ آموزانشان و عملكرد حرفه دانش

همچنين اضطراب معلم به عملكرد ضعيف، غيبت، فرسودگي و 
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  ].۲۲افسردگي او منجر خواهد شد [

بنابر اهميت موضوع، فرض ما در اين پژوهش بر اين است که هر چه 

هاي وارده بر معلمان بيشتر شود، ميزان  ميزان اضطراب و استرس

بازدهي و عملكرد مثبت آنها تنزل پيدا خواهد كرد و کيفيت تدريس 

  هاي درس تحت تاثير قرار خواهد داد. آنان را در کالس

  

  هاروش

اي در کليه معلمان زن و مرد دوره  علّي مقايسه -اين پژوهش توصيفي

ماه  متوسطه شهرستان سبزوار در فاصله زماني بين آذرماه تا بهمن

اي  مرحله اي تک صورت تصادفي خوشه گيري به انجام شد. نمونه ۱۳۸۹

هاي شهر سبزوار  انجام گرفت؛ بدين صورت که ابتدا از ميان دبيرستان

صورت  معلم به ۱۰صورت تصادفي و از هر دبيرستان  به دبيرستان ۴

ها در دو گروه مضطرب و  براي تقسيم نمونه تصادفي انتخاب شدند.

] ۲۳نامه اضطراب کَتل [ غيرمضطرب فرم اطالعات شخصي و پرسش

اي و نمره کل  گزينه ۳سئوال  ۴۰نامه داراي  تکميل شد. اين پرسش

تر  نزديک ۸۰چه نمره فرد به است که هر ۸۰نامه بين يک تا  پرسش

تر باشد،  باشد، ميزان اضطراب شخص باالتر و هرچه به يک نزديک

گيري تا جايي ادامه يافت که  ميزان اضطراب شخص کمتر است. نمونه

نفره از معلمان مضطرب و غيرمضطرب انتخاب شدند. ۱۵دو گروه 

ضطرب در گروه م ۳۶های مرد نمرات اضطراب باالتر از  برای آزمودني

تر در گروه غيرمضطرب قرار گرفتند. در زنان نمرات باالتر از  و پايين

تر از آن در گروه غيرمضطرب قرار داده  در گروه مضطرب و پايين ۴۰

 شدند.

آموزان هر دو  نامه كيفيت تدريس توسط دانش در مرحله بعد پرسش

ن آموزا نفر از دانش ۱۰گروه از معلمان تكميل شد. به ازاي هر معلم 

گيري دردسترس انتخاب شدند تا در مورد كيفيت  روش نمونه ايشان به

نامه  منظور ارزيابي کيفيت تدريس از پرسش تدريس نظر دهند. به

استفاده شد که روايي آن مورد تاييد متخصصان  سراجكيفيت تدريس 

نامه با محاسبه آلفاي كرونباخ برابر  امر قرار گرفته است. پايايي پرسش

مولفه  ۴سئوال است که  ۲۰نامه داراي  عيين شد. اين پرسشت ۸۷/۰با 

كلي مربوط به كيفيت تدريس (طرح درس، آموزش، ارزشيابي تدريس 

 ۴۰و حداكثر  ۲۰ سنجد و حداقل نمره آن و روابط بين فردي) را مي

  ].۲۴است [

، SPSS 16افزار  ها در سطح توصيفي از نرمبراي تجزيه و تحليل داده

آزمون نگين و انحراف معيار و در سطح استنباطي از هاي مياآماره

ها با  شکل توزيع داده دو گروه مستقل استفاده شد. Tپارامتريك 

  اسميرنوف سنجيده شد. - آزمون كولموگروف

  

  نتايج

% معلمان گروه غيرمضطرب زن ۳/۵۳% معلمان گروه مضطرب و ۶۰

ح و سط ۵۴/۳۲±۹۸/۱بودند. ميانگين سني معلمان گروه مضطرب 

%) ۷/۲۶نفر ( ۴%) کارشناسی و ۳/۷۳نفر ( ۱۱تحصيالت 

ميانگين سني معلمان گروه غيرمضطرب  ارشد بود. کارشناسی

نفر  ۵%) کارشناسی و ۷/۶۶نفر ( ۱۰و سطح تحصيالت  ۵۷/۲±۰۷/۳۴

ارشد بود. ميانگين نمره آزمون کتل در معلمان  %) کارشناسی۳/۳۳(

 ۸۰/۲۹±۰۸/۷طرب و در گروه غيرمض ۹۳/۴۶±۰۵/۶گروه مضطرب 

  بود. 
 ۴ها را در هر  اسميرنوف توزيع نرمال داده -آزمون كولموگروف

نامه کيفيت  شاخص و همچنين کيفيت کلی تدريس که توسط پرسش

تدريس سنجيده شد تاييد نمود. با وجود باالتربودن ميانگين تمام 

ها در گروه معلمان غيرمضطرب، اما تفاوت ميانگين تنها در  شاخص

) p=۰۱۸/۰فردی ( ) و روابط بينp=۰۰۰۱/۰های آموزش ( شاخص

دار بود  دار بود. تفاوت ميانگين در کيفيت کلی تدريس نيز معنی معنی

)۰۰۳/۰=p ۱؛ جدول.(  

 
  ست تدريهای توصيفی متغيرهای مربوط به کيفي شاخص )۱جدول 

  ←متغير

  شاخص↓
 داري سطح معني  درجه آزادی t نيانگيتفاوت م  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه

  طرح درس
 ۱۸/۳ ۶۲/۱۳ ۱۳۳ مضطرب

۴۲/۰ ۹۸/۰ ۲۵۱  ۳۲۸/۰ 
 ۵۹/۳ ۰۴/۱۴ ۱۲۰ غيرمضطرب

  آموزش
 ۳۲/۲ ۷۱/۱۰ ۱۳۴ مضطرب

۷۵/۲ ۸۳/۷ ۲۶۲  ۰۰۰۱/۰ 
 ۳۰/۳ ۴۶/۱۳ ۱۳۰ غيرمضطرب

  ارزشيابی
 ۱۲/۳ ۹۳/۱۳ ۱۳۱ مضطرب

۳۱/۰ ۶۵/۰ ۲۵۸  ۵۱۴/۰ 
 ۳۹/۴ ۲۴/۱۴ ۱۲۹ غيرمضطرب

  فردی روابط بين
 ۳۱/۳  ۲۰/۱۴ ۱۳۵ مضطرب

۰۲/۱ ۳۹/۲ ۲۶۷  ۰۱۸/۰ 
 ۷۰/۳ ۲۲/۱۵ ۱۳۴ غيرمضطرب

  سيتدر کلی کيفيت
 ۷۴/۹ ۲۰/۵۲ ۱۳۶ مضطرب

۰۷/۴ ۹۵/۲ ۲۶۸  ۰۰۳/۰ 
 ۷۲/۱۲ ۲۷/۵۶ ۱۳۴ غيرمضطرب

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن دهقان نيشابوریو  مريم باغاني  ۱۲

   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  بحث 

طور مستقيم به بررسي تاثير اضطراب بر كيفيت  اگرچه پژوهشي كه به

تدريس بپردازد به طبع نظر نرسيد، اما در ضمن تحقيقات صورت 

فته در رابطه با وضعيت، نگرش و خصوصيات معلم نسبت به گر

تدريس، توسط متخصصان امر نتايج اين پژوهش مورد تاييد قرار 

دهد كه اضطراب معلم بر  هاي اين پژوهش نشان مي گيرد. يافته مي

مولفه روابط بين فردي در كالس درس تاثيرگذار است.  اين يافته با 

ن صورت پذيرفته است مطابقت ديگر نتايجي كه توسط پژوهشگرا

شدن روابط خوب و  كند. استرس و اضطراب معلم منجر به مختل مي

هاي متعددي اذعان  ]. در پژوهش۲۵شود [ آموزان مي موثر با دانش

شدن كيفيت روابط آنها با  شده كه اضطراب معلمان موجب ضعيف

]. همچنين اضطراب معلم ۲۸، ۲۷، ۲۶آموزانشان شده است [ دانش

آموزان و عدم موفقيت  ر به خستگي عاطفي و درگيري با دانشمنج

]. اين مهم را بايد در نظر داشت اضطراب و ۲۹شود [ تدريس مي

استرس معلم، روح بخشندگي را كه مستلزم ايجاد جو مثبت در كالس 

برد و ممكن است معلم نسبت به مشكالت و  است را از بين مي

]. ۳۰العمل نشان دهد [ مانه عكسروش خص ها با بدخلقي يا به گرفتاري

الشعاع  دهد که مولفه انجام تدريس تحت ها نشان مي همچنين يافته

داري اين مولفه به سبب تعامل و  گيرد، معني اضطراب معلم قرار مي

آموزان در حين انجام تدريس قابل  لزوم ارتباط مستمر معلم با دانش

برخوردار باشد تمركز توجيه است. معلمي كه از ميزان بااليي اضطراب 

تري بر كالس و ارايه مباحث  حواس كمتري داشته و از تسلط پايين

درسي برخوردار خواهد بود. در تدريس موثر تنها انتقال معلومات از 

آموزان مالك نيست، بلكه بايد معلم كامالً با موضوع  معلم به دانش

علمي معلم هاي  درگير شوند. در انجام تدريس تنها تجربيات و ديدگاه

شود، بلكه كل شخصيت و حاالت اوست كه  نيست كه موثر واقع مي

  ].۳۱گذارد [ در اين فرآيند و ايجاد شرايط يادگيري مطلوب تاثير مي

طور  معلمي كه داراي سطحي از اضطراب است در انتقال معلومات به

آموزان دچار مشكل خواهد شد. همچنين در اين  صحيح به دانش

جه رسيديم كه معلمان مضطرب و غيرمضطرب پژوهش بدين نتي

تفاوت چنداني در انجام مولفه ارزشيابي و طرح درس خود ندارند، كه 

رسد اين عدم تفاوت در مولفه طرح درس به جهت عدم  نظر مي به

دخالت معلم در تدوين و سازماندهي محتواي مورد نظر در كالس 

ابي پايان دوره درس است. قابل توجه است كه طراحي محتوا و ارزشي

در مقطع متوسطه نظام آموزشي كشور ما، تا حدودي از عهده معلمان 

هاي درسي كمترين ميزان  شده در كالس خارج بوده و محتواي ارايه

هاي رواني معلمان پذيرا هستند و  تاثيرپذيري را از حاالت و ويژگي

د براساس اين پژوهش اضطراب معلم بر اين دو مولفه تاثيرگذار نخواه

هاي اين دو مولفه دست  بود. مولفين به پژوهشي مبني بر تاييد يافته

پيدا نكردند. لزوم دقت نظر سيستم آموزشي كشور به سالمت رواني و 

ترين قشر در امر تربيت نسل آينده هستند،  اختالالت معلمان كه مهم

رود. شايان ذكر است كه  شمار مي هاي اساسي مولفان به يكي از دغدغه

اين پژوهش تنها به بررسي تاثير اضطراب در ارتباط با فرآيند و  ما در

ساز اين اضطراب را مورد  كيفيت تدريس پرداخته و منشأ و عوامل سبب

هاي بعدي كامالً  ايم كه بررسي اين مهم در پژوهش توجه قرار نداده

  رسد. نظر مي ضروري به

  

  گيري نتيجه

زيادي بر كيفيت تدريس تاثيرگذار است. هنگامي اضطراب معلم تا حد 

شود، مسلماً توانايي و  كه معلم با آرامش رواني بر سر كالس حاضر مي

آموزان دارد. در  تمركز بهتري براي انجام تدريس و تعامل با دانش

بندد و فرصت بيشتري  برخورد با آنان سعه صدر بيشتري به كار می

  آيد.  یوجود م براي يادگيري اثربخش به
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