
 

 

 

 

 
 

باورهای آموزشی مدیریت استرس، بر استرس شغلی و  ۀتأثیر دور
 معلمان کارامدی

 * مرتضی طاهری

 ** زادگانیوسف محب
 *** اله زمانپورعنایت

 
 چكیده

بر استرس شغلی و باورهای  «آموزشی مدیریت استرس ۀدور»بررسی تأثیر  ،پژوهش حاضر
است آزمون آزمون و  پساجرای پیش آزمایشی باشبه ،معلمان است. روش پژوهش کارامدی
 تشکیل   تهران 6 ۀانتفاعی منطقآماری این پژوهش را معلمان زن مدارس ابتدایی غیر ۀو جامع

پسرانه و سه  ۀشش مدرسه شامل سه مدرس ،گیری در دسترسدهند. به روش نمونهمی
که باالترین  نفر از معلمان 40 ،آزمونپس از اجرای پیش  دخترانه انتخاب شد و ۀمدرس

های آزمایش و گواه تقسیم به صورت تصادفی در قالب گروه ،بودند کردهاسترس را گزارش 
های متنوع مدیریت برنامه :آموزشی، شامل ۀطی هشت جلس ،آموزشی ۀشدند. محتوای دور

ورزی و مدیریت کالس به گروه آزمایش تئمستقیم، جرمستقیم و غیر ۀهای مقابل، شیوهزمان
ریاکو و کیهای استرس معلمان )داده شد. برای گردآوری اطالعات پرسشنامهآموزش 
 در ( 2008موران و ولفولک هوی، تشاننمعلم ) کارامدیباورهای  ( و8791 ساتکلیف،

نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری  ها،شد. یافته ءآزمون اجراآزمون و پسپیش
(MANCOVAنشان داد که میزان استرس معلمان ) آموزشی مدیریت  ۀبرخوردار از دور

ها کاهش پیدا کرده است. همچنین باورهای استرس نسبت به گروه گواه در برخی مؤلفه
راهبردهای آموزشی و  کارامدیمعلمان در مدیریت کالس ارتقاء یافته بود اما در  کارامدی
 شد.نه ها مشاهدداری بین گروهآموزان تفاوت معنیدر درگیر کردن دانش کارامدی

  
 معلم، مدیریت استرس کارامدیاسترس معلم،  :واژگان کلیدی 
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 مقدمه
تحقیی  در همیین    40000های پژوهشیی ) ترین حوزهاسترس یکی از فعال ،به طور کلی
 ،8انید )کرلیلیل و وودز  های اخیر بوده است و قرن اخیر را عصر استرس نامیدهدهه( در سال

طی سی سال گذشته در کشیورهای   ،.  در  همین راستا(9002، 2، به نقل از آلیسون4002
نگرانی خود را از اسیترس شیدیدی کیه معلمیان گیزارش       ،ناعدۀ زیادی از محقق ،مختلف

،  3؛ چیان 8002رییاکو،  اند )کیی هایی انجام دادهاند، ابراز کرده و در این مورد پژوهشدهکر
5؛ تیالبرت 9002آلیسیون،   ؛6002 ،4، هاگز2002

تیدریس   ۀترس در حرفی (. اسی 9002،  
های زمیانی متفیاوت همگیی    های مختلف و در دورهپایه در ای شایع است و معلمانپدیده

-هیای انجیام  . طب  پیژوهش اندکردهمیزانی از استرس شغلی را از خفیف تا شدید گزارش 

شیود  زای جهان محسوب میاسترس ۀتدریس یکی از ده حرف ،شده در کشورهای مختلف
سیت  زاای پیرتنش و بیه شیدت اسیترس    حرفیه  ،تدریس ،ن، اعتقاد دارندو یک سوم معلما

(. همچنین این مطالعات سطوح باالیی از نارضایتی شیغلی و افسیردگی را   2009)آلیسون، 
-توان گفت استرس بخشی از شغل معلمی است )کیی اند و میدر بین معلمان گزارش داده

 (.  2008ریاکو، 
آمیوزان دارای  هزیستی، سعادت و فعالییت دانیش  قبال ب لیت درئومعلمان از حیث مس

آموزان و تیأمین نظیم   نشر دانش، تربیت دانش ۀوظیف انای منحصر به فرد هستند. آنحرفه
استرس معلمان با سایر مشیاغل   ۀتجرب ،در وقت مقتضی را بر عهده دارند. به همین دلیل

 ترس معلیم را  (. اسی 2009متفاوت است و نیاز به تعریف خیا  خیود دارد )تیالبرت،    
منفی ناخوشایند مانند خشم، ناامییدی، نگرانیی، افسیردگی و     هیجاناتیتوان به عنوان می

، 6رییاکو و سیاتکلیف  )کیی  های کیاری او تعرییف کیرد   بعضی از جنبه ۀعصبیت در نتیج
8791.) 

معلم  ۀتواند عواقب ناخوشایندی در تدریس به بار آورد؛ روحیاسترس شدید می
توانایی او را در انتقال اشتیاقی که به تدریس دارد، کاهش دهد.  را تضعیف کند و
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تواند به دو طری  اساسی از کیفیت تدریس معلم بکاهد: اول اینکه اگر استرس می
زا بیابد، ممکن است رضایت او از اشتغال تدریس را استرس ۀمعلم مدتی طوالنی حرف

 دوم استرس ۀشود و در درجدر این حرفه کاهش یابد و این امر موجب دلسردی او 
آموزان در کالس درس بکاهد با دانششدید ممکن است از کیفیت تعامل معلم 

باری بر معلم، (. استرس اثرات زیان8314وحدتی،  ۀترجم ؛2000 کو، ریا)کی
آموزانش و محیط یادگیری به همراه دارد. خستگی، نگرش منفی نسبت به دانش
برخی  انعلمان در تدریس و ایجاد باورهای منفی در آنم کارامدیآموزان، افت دانش

 کارامدیتواند عملکرد و از این عوارض هستند. در ضمن سیستم مدرسه به تنهایی می
 نجایی آناه ب معلمان ضعیف را متأثر سازد و موجب افزایش غیبت از کار و میزان جا

آموزان نیز آثار رساند، بلکه برای دانشاسترس فقط به معلمان آسیب نمیشود. 
، از ا به سوی فرسودگی هیجانی، افت کارامدی آنانر نباری به همراه دارد و آنازیان

 ،خود ۀبه نوب ،دهد. این نتایجدست دادن اشتیاق و سرانجام، ضعف آموزش سوق می
 (. 0002، 8وایلیسازد )کل مدرسه، سایر مدارس و در سطح باالتر جامعه را متأثر می

برخی از  .اندان را مشخص کردهتعدادی از منابع استرس معلم ،فمطالعات مختل
آموزان فاقد انگیزه ند از: تدریس به دانشاترین منابع استرس معلمان عبارتمهم

 ،(9002، 2آموزان بدرفتار )کوکاینوسکمبود وقت و کنترل دانش ،(9002)آلیسون، 
ه شدن، دشواری تعامل عدم پیشرفت شغلی و مسائل اداری، کمبود وقت برای آماد

3متقابل با والدین، عدم استقالل
چرنی و فقدان انگیزه )آنتونیو، پولی ،(6002)هاگز،  

حمایت محدود از طرف دولت، آموزش ناکافی، فقدان آگاهی از  ،(6002، 4والچاکیز
موضوعات آموزشی جدید، تغییرات مداوم در برنامۀ درسی، مشکالت مربوط به 

، 5آموزان، ناهماهنگی کالس )فورلینت انضباطی دانشساختار کالس، مشکال
)رجب  کار و عدم درک مشکالت از سوی مدیر اشتباه در ،سازمانی بسته جوّ ،(2008
وضعیت اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی نامساعد، مسائل  ،به طور کلی(. 8399پور، 

ان، شایستگی آموزمربوط به فضا و امکانات مدرسه، مسائل و مشکالت رفتاری دانش
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آموزان و فشار تحصیل در دانش ۀای معلمان، پایین بودن انگیزو صالحیت حرفه
 ، بشارتحبیبیشوند )ترین منابع استرس معلمان در ایران محسوب میاز مهم زمانی،

عالئم جسمی و روانی استرس  ،. در ضمن منابع موجود در این زمینه(8316و فدایی، 
سردرد، زخم معده، دردهای مزمن، عصبانیت، احساس  :اندمعلمان را آشکار کرده

پایین و افسردگی برخی از عوارض استرس معلمان هستند )آلیسون،  کارامدی
2009 .) 

 شده در ایران نیز اکثر معلمان تحت استرس شدیدی های انجامبر اساس پژوهش
ن استرس است؛ از نظر میزا نند و بخش وسیعی از این استرس ناشی از حرفه آناهست

خطر خیلی  ۀدر ناحی ندرصد آنا 2/3خطر باال و ۀدرصد معلمان در ناحی 5/30شغلی، 
این در حالی است که استرس معلم با  (.8316)حبیبی و همکاران، باال قرار دارند 

(، رضایت شغلی 2009جایی )آلیسون، ه ب بروندادهای کاری متفاوتی مانند قصد جا
تدریس  کارامدی(، 2002رسودگی شغلی )چان، ( ف8791ریاکو و ساتکلیف، )کی

( 2002، 2در مدیریت کالس )کامارکیوالسینگام کارامدی( و 0002 ،8)برویرز و تامیک
 کند.آموزان ایجاد میعوارض زیادی برای معلمان و دانش ،و عدم کنترل آن داردرابطه 

و مطالعه کلی استرس شغلی  ۀها در حوزتوجهی از پژوهشبخش قابل ،از سوی دیگر
تواند معلم می کارامدیاند که باورهای در مورد استرس معلم به شکل خا  اشاره کرده

 «8714 3گیبسون و دمبو»(. 6002یک عامل میانجی مؤثر بر استرس او باشد )هاگز، 
توانند که میاعتقاد معلمان مبنی بر این»اند: گونه تعریف کردهمعلم را این کارامدیباورهای 
«. کمک کنندآموزانی که دارای مشکل هستند، و دانشآموزان بدون انگیزه به دانش
های زیادی پیشرفت انسان و بهزیستی شخصی او را از راه ،تواندمی کارامدیباورهای 

کند. در محیط چگونگی احساس، تفکر، نگرش و رفتار انسان را تعیین  و افزایش دهد
 ۀداشته شود و عالق سترس در سطح پایینی نگهتواند کمک کند تا اکار، این اطمینان می

 ،های خود شک دارندقابلیت درونی شخص نسبت به شغلش باال برود. کسانی که در مورد
که افرادی با ممکن است وظایف مشکل را یک تهدید شخصی تصور کنند؛ در حالی

 .(8773، 4دهند )بندوراباال با آغوش باز این وظایف را انجام می کارامدیخود
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 ءدر مطالعۀ استرس معلم نقش مهمی ایفا به خصو تواند می کارامدیاحساس 
ضرورتاً  ،توانند کار خود را به خوبی انجام دهندکند. معلمانی که مطمئن هستند می

دهند و در مواجهه با فشار تغییرات احساس آمادگی بهتری در انجام کار نشان می
پایین بادوام، نسبت به آنچه  کارامدیاورهای شوند. معلمانی با بکمتر دچار استرس می

واقعاً هستند، به سمت استرس، افسردگی و تصور محدود از دستیابی به موفقیت سوق 
کند معلمان با آرامش بیشتری باال کمک می کارامدیکنند؛ از سوی دیگر، خودپیدا می

طب   ،(. با این حال2006شوند )هاگز،  های مشکل نزدیکه وظایف و فعالیتب
ای الزم های حرفهابتدایی از مهارت ۀشده در ایران بعضی از معلمان دورانجام پژوهش

امکانات آموزشی و کمک آموزشی کافی، مناسب نبودن  مبودکو یا  اندبرخوردار نبوده
که نتوانند از  است آموزان موجب شدهشرایط فیزیکی کالس و تعداد زیاد دانش

( و همین عوامل 8314پژوه و فرزاد، فاده کنند )دانشهای خود به خوبی استمهارت
 آنانایجاد استرس را در  ۀشده و زمین آنان کارامدیموجب پایین آمدن باورهای 

 ۀاز جمله کسانی هستند که به مطالع «8002 8بویجسیس و کان»افزایش داده است. 
در معلمان های پریشانی و بسط نشانهپذیری تأثیر باورهای غیرمنطقی بر آسیب

معلمانی که در معرض چنین باورهای اند، ایشان بر این عقیده استوارند، پرداخته
تحمل کمی  ،خورندآموزان به کالس شکست میوقتی در جلب رغبت دانش ،هستند

   پذیرند.دارند و در مقابل استرس بیشتر آسیب

یافتگی و زشتواند تأثیر منفی بر سطح سااسترس معلم، عاملی محیطی است که می
کالس داشته باشد و وقتی معلم تینش داشیته باشید، فضیای      آموزان دریادگیری دانش

ضیعیف   کارامدیخصو  که استرس معلم با ه کالس برای یادگیری مناسب نیست؛ ب
 ( و عواطیف منفیی   2002آمیوزان )چیان،  وی در مدیریت کالس و درگیر کردن دانش

یکیی از راهبردهیای پیشیگیری از مشیکالت      ،اساسبر این  .ند استنآموزان همادانش
سطح معلمان و تالش بیرای   کودکان که در چارچوب آموزش مطرح است، مداخله در

افیزایش مییزان ییادگیری مشیارکتی و بهبیود محییط        هو در نتیجی  آنانکاهش استرس 
توانایی مقابله کیردن بیا    .(8314فر؛ هادیان و فرزاد، )اصغرنژاد؛ ساالری استیادگیری 

در  آنان ۀسترس، مهارت مهمی است که تمام معلمان به آن نیاز دارند و الزم است هما
ر را به حیداقل برسیانند و   بگیرند که استرس ناشی از کا اول، راهبردهایی را فرا ۀمرحل

 (.  2008 ریاکو،بپردازند )کی شدهبعد به مهار استرس ایجاد در مرحلۀ
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 ،انیید کییهای مختلییف نشییان دادههیینتییایج پییژوهش نوکنتییا گذشییتهسییال  در سییی
جیایی  ه بی  جیا  بلکه بیر  ،فقط علت بیماری و غیبت نیستند ،های مربوط به کاراسترس

هستند. برای مقابلیه بیا    در سازمان نیز مؤثر آنان و عملکرد مدیااهش کارک کارکنان و
های مدیریت استرس به منظیور آمیوزش افیراد    چندین سال است که روش ،این مسئله

 شیده نگی پیشگیری، کاهش و همچنین مقابله و سازگاری با استرس تدوین چگو برای
آموزش و کاربرد این فنون موجب پیشرفت  ،(. در مورد معلمان2008ریاکو،)کی است

معلم  کارامدیکنند، خودآموزان خوب عمل مید و وقتی دانششوآموزان میبهتر دانش
 ۀفراینید پیوسیت   ،دیریت اسیترس کنید. می  و احساس استرس کمتری می یابدمیافزایش 

زای مفرط است کیه اثیرات مضیری    های تنشنظارت، تشخیص و پیشگیری از محرک
زا بیشتر تیابع محییط و ادرک   های تنشبر بازدهی کارکنان و مدیران دارند. این محرک

رغم استرس باالیی که معلمیان در   به(. 2004،  8فرد از محیط هستند )ریتانو و کالینر
 آناندهند و تحقیقات زیادی که در مورد منابع و میزان استرس شغلی ارش میایران گز

 ؛انجام شده است، متأسفانه کمتر اقدامی عملی برای مقابله با آن صیورت گرفتیه اسیت   
آموزشی ضمن  ۀتعیین تأثیر اجرای یک برنام ،اصلی در پژوهش حاضر ۀئلمس ،بنابراین

کیاهش اسیترس شیغلی معلمیان و در     خدمت مدیریت استرس به منظور جلوگیری و 
آمیوزان در  در مدیریت کالس و درگیرکردن دانیش  آنان کارامدینتیجه بهبود باورهای 

 یادگیری است.
 

 روش 
 2آزمون و با گروه گواهآزمون و پسطرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش

به مدیریت های مربوط متغیر مستقل عبارت است از آموزش ،است. در این پژوهش
معلمان است.  کارامدیاسترس شغلی و باورهای  ۀاسترس معلمان و متغیرهای وابست

 از نظر هدف نیز، یک پژوهش کاربردی است.
 

 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه
 هایانمعلمان زن شاغل در دبست ۀمورد مطالعه در پژوهش حاضر را کلی ۀجامع

 16 - 19تحصیلی شش تهران در سال ۀمنطق و پسرانه( غیرانتفاعی )اعم از دخترانه

                                                                                                                 
8. Raitano & Kleiner 

2. On-equivalent pretest – posttest control group design  
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 ۀدست آمده از سازمان آموزش و پرورش منطق اساس اطالعات به د. برندهتشکیل می
دخترانه در این  ۀمدرس 88پسرانه و  ۀمدرس 80دبستان غیرانتفاعی شامل 28 ،شش

کادر  درصد 70 منطقه وجود دارد. تمامی کادر آموزشی مدارس دخترانه و حدود
دهند. به طور میانگین در هر ی مدارس ابتدایی پسرانه را معلمان زن تشکیل میآموزش
 نفر است.  273نفر معلم شاغل هستند و کل جامعه  83مدرسه 

شش، شش  ۀانتفاعی موجود در منطقدبستان غیر 28از میان  ،در پژوهش حاضر
در دسترس گیری دبستان )سه دبستان پسرانه و سه دبستان دخترانه( با روش نمونه

پرسشنامه میزان، منابع و عالئم استرس آزمون )انتخاب شده و پس از اجرای پیش
اساس جدول کوهن )سرمد، بازرگان و حجازی،  ( و تعیین حجم نمونه برمعلمان
نفر از معلمانی که بیشترین استرس را گزارش کرده بودند )باالتر از صدک  40 (8315
و گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. همچنین ( به صورت تصادفی و برابر به د40

داری تدریس نیز تفاوت معنی ۀو سابق نشان داد که از نظر متغیرهای سن  tنتایج آزمون
 بین گروه آزمایش و گواه وجود ندارد.

 
 ابزار پژوهش

برای سنجش  :8ریاکو وساتکلیفمقیاس میزان، منابع و عالئم استرس معلمان کیالف( 
-سؤالی میزان، منابع و عالئم استرس معلمان کی 66معلمان از مقیاس  میزان استرس

مقیاس یک سؤال کلی  ،( استفاده شده است. بخش اول8791ریاکو و ساتکلیف )
معلمان در طی یک سال گذشته  از سویشده میزان استرس تجربه ۀبار خودسنجی در

سال گذشته را بر  شده طیتجربه سؤال دارد که منابع استرس 50، . بخش دوماست
شناختی و عالئم روان ،سنجد. بخش سوممی «لیکرت»ای درجه 5اساس مقیاس 

ای درجه 5شده را در طی سال گذشته بر اساس مقیاس مورد( تجربه 85جسمانی )
 043یک نمونه  ( در8316حبیبی، بشارت و فدایی ) از سویسنجد. این مقیاس می

 «آلفای کرونباخ»ربی هنجاریابی شده است. ضریب نفری از معلمان استان آذربایجان غ
های وضعیت اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی نامساعد برای هر یک از خرده مقیاس

معلمان، مسائل مربوط به فضا و امکانات مدرسه، مسائل و مشکالت رفتاری 
تحصیل در  ۀای معلمان، پایین بودن انگیزآموزان، شایستگی و صالحیت حرفهدانش
و  99/0، 90/0، 91/0، 99/0، 18/0، 16/0آموزان و فشار زمانی به ترتیب نشدا

                                                                                                                 
8. Teacher Stress Scale: Prevalence, Sources Symptoms (TSS) 
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 73/0و  72/0، 75/0ها به ترتیب برای زنان و مردان و کل نمونه بر اساس همه سؤال
همسانی درونی خوب مقیاس است. همچنین پایایی  ۀگزارش شده است که نشان

حد قابل قبول بوده است. ضریب  در ءاجرا ربین دو با 8«ماییآزباز»آزمون به روش 
آزمون و کل های پیشقابلیت اعتماد این پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس داده

های مقیاس ه و به ترتیب برای هر یک از خردهمحاسب «آلفای کرونباخ»نمونه با روش 
و برای کل  97/0، 95/0، 97/0، 91/0، 10/0، 14/0 :ند ازاعبارت این ضرایب
محاسبه شد.  70/0ها کل مقیاس، ضریب آلفای برابر با سوال اساس همۀنمونه بر 

زمان با اجرای مقیاس ( برای محاسبه روایی همگرا، هم8316حبیبی و همکاران )
کردند. نتایج ماتریس همبستگی بیانگر آن  ءرا هم اجرا 2استرس، مقیاس سالمت روانی
و با خرده مقیاس ( r= 83/0س )با منابع استر 3شناختیبود که بین درماندگی روان

( و با فشار زمانی r= 89/0) ساعد معلمانوضعیت اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی نام
(83/0 =rهمبستگی معنی ) .برای بررسی روایی واگرای  آناندار و مثبت بوده است

شناختی، روان مقیاس بهزیستیاسترس معلمان از اجرای همزمان خردهمقیاس منابع 
 «روایی مالکی» ،این نتایج .فهرست توصیف شغل استفاده کردند وانی وسالمت ر

 اند.همزمان مقیاس استرس معلمان را تأیید کرده
معلمان از  کارامدیبرای سنجش باورهای : 4معلم کارامدیباورهای  ب( مقیاس
استفاده شده  «(2008تشانن موران و ولفولک هوی )» از سویشده مقیاس ساخته

گویه( بوده و متشکل از 82گویه( و کوتاه )24یاس دارای دو فرم بلند )این مقاست. 
 7)خیلی کم( تا  8ای از درجه 7مقیاس است و بر مبنای مقیاس لیکرت سه خرده

)خیلی زیاد( تنظیم شده است و در پژوهش حاضر از فرم بلند آن استفاده شده است. 
در مدیریت کالس  کارامدی راهبردهای آموزشی، کارامدیمقیاس که شامل سه خرده

( برای کل مقیاس 8319آموزان است. بخشایی )در درگیر کردن دانش کارامدیو 
را  16/0و  19/0، 15/0ها به ترتیب ضرایب و برای مؤلفه 74/0ضریب آلفای 

بر روی  ،گزارش داده است. ضریب قابلیت اعتماد این پرسشنامه در پژوهش حاضر
و به ترتیب کل شد مونه با روش آلفای کرونباخ محاسبه آزمون و کل نهای پیشداده

                                                                                                                 
8. Test - retest  

2. Mental Health Inventory 

3. Psychological Distress 

4. Sense of Teacher Efficacy Scale (STES) 
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در مدیریت کالس  کارامدی، 17/0در راهبردهای آموزشی  کارامدی، 72/0مقیاس
همسانی درونی  ۀبود که نشان 10/0 آموزاندر درگیرکردن دانش کارامدیو  70/0

اس سازندگان مقیاس در پژوهشی از طری  اجرای همزمان مقی خوب مقیاس است.
معلم هوی و ولفولک هوی  کارامدیو مقیاس  «8مقیاس رَند»معلم،  کارامدیباورهای 

روایی همگرای آن ( اقتباس شده است 8714از مقیاس گیبسون و دمبو ) ،( که8773)
همبستگی مثبت )برای مقیاس  ۀدهندرا بررسی کردند. نتایج ماتریس همبستگی نشان

( بین این مقیاس با سایر r=64/0دمبو گیبسون و  ۀو با پرسشنام r=53/0رند 
 کارامدیشده بود و این نتایج روایی همگرای مقیاس باورهای  ءهای اجرامقیاس

 (. 2008موران و ولفولک هوی،  -تشاننکند )معلمان را تأیید می
 

 ءروش اجرا
 :آموزشی اقداماتی به شرح زیر انجام شد ۀآوری اطالعات و اجرای دوربرای جمع

معلم به عنوان پیش  کارامدیاسترس معلم و باورهای  هاینامهپرسشجرای پس از ا 
تر بیان شد انتخاب و با مراجعه به آزمون، دو گروه آزمایش و گواه به ترتیبی که پیش

ای از محتوای دانشگاه و خالصه ۀناممعرفی ۀمدارس، ضمن تشریح طرح، هدف آن، ارائ
لب شد. همچنین در مدارس گروه آزمایش دوره، نظر مدیران مدارس برای همکاری ج

هدف  ،شورای معلمان ۀطب  هماهنگی به عمل آمده با مدیر یکی از مدارس ضمن جلس
 د.شتأمین  ۀبرای شرکت در دور آنانبرای معلمان تشریح و تواف  طرح 

شیده در  هیا و محتیوای تعییین   ایش طی هشت جلسه مبتنی بر سر فصیل گروه آزم
هیای  سیاعت بیا اسیتفاده از روش    30/8جلسیه بیه میدت    مدت زمیان دو میاه و هیر    

آمیوزش   «پاورپوینیت »سخنرانی، بحث آزاد، کارگروهی، ایفای نقیش و بیا اسیتفاده از    
( از اسیترس  8791ریاکو و سیاتکلیف ) دریافت کردند. محتوای دوره بر مبنای مدل کی

ییاکو  ری که به منظیور مهیار اسیترس شیغلی معلمیان توسیط کیی       یهامعلمان و برنامه
(، 2008بیوی ) (، جیسس و کان2008ریاکور )(، کی8314وحدتی،  ۀ؛ ترجم2000)

 نیژاد  شده در مورد استرس معلمان در ایران، اصیغر ( و تحقیقات انجام9002) 2کابالرو
 82( تنظییم شید. ایین دوره در    8316(، حبیبیی و همکیاران )  8314فرید و همکاران )

                                                                                                                 
1. Rand  
2. Caballero 
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هفتیه توزییع شیده و      1طیی   آموزشی  ۀلسج 1در قالب  ،شد که ساعت تدارک دیده
 است:های متنوع زیر مرکب از برنامه

 ای با همکاران،های حرفهیم تجربهتقساول: آشنایی با مفهوم استرس معلم و  ۀجلس
 ۀشنایی با منابع استرس حرفآ دوم: تشخیص عوامل خا  استرس معلمان و ۀجلس
 معلمی،
 های سازمانی،و مهارت مدیریت زمانسوم: آموزش راهبردهای  ۀجلس
 برقراری ارتباط بهتر،ورزی برای تئهای جرچهارم: آشنایی با مهارت ۀجلس
 ستقیم برای مقابله با استرس شغلی،پنجم: آموزش عملکردهای م ۀجلس
)هیجان مدار( و کاهش مستقیم غیر ۀششم: آشنایی با راهبردهای مقابل ۀجلس
 استرس، ۀتجرب

 ای مدیریت کالس و برقراری انضباط،هتهفتم: آشنایی با مهار ۀجلس
رساندن حداقل توانند برای به هشتم: آشنایی با راهکارهایی که مدارس می ۀجلس

 .استرس معلمان انجام دهند و مرور مطالب
کنندگان قرار گرفت و به محتوای دوره در اختیار شرکت ۀخالص ۀهمچنین جزو

 آزمون به عمل آمد.آموزش پسمنظور ارزشیابی دوره دو هفته پس از پایان 
 

 هایافته

معلم، معلمان  کارامدی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای استرس معلم و (8)در جدول 
آموزشی مدیریت استرس )گروه آزمایش( و معلمان گروه گواه ارائه  ۀبرخوردار از دور

به صورت  های آزمایش و گواه راتوان گروههای فوق، میشده است. بر اساس شاخص
دار است که آیا این تفاوت از نظر آماری معنیدادن اینظاهری مقایسه کرد؛ ولی برای نشان

 های مناسب آمار استنباطی استفاده شد.یا نه، از روش
 

 های توصیفی متغیرهای میزان، منابعشاخص (1)جدول 
 های آزمایش و گواهدر گروه کارامدیو عالئم استرس معلم و باورهای  

 
 هاقیاسم

 آزمونپس آزمونپیش
 گروه گواه گروه آزمایش گروه گواه گروه آزمایش

انحراف  میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

 12/43 4/830 12/48 15/834 55/45 55/831 00/42 831 میزان استرس

عالئم فیزیولوژیک 
 ترساس

35/38 48/2 55/38 51/2 15/41 04/3 1/34 4/2 

وضعیت اقتصادی و 
 امساعدناجتماعی 

4/33 34/5 2/33 1/5 05/33 45/5 5/33 54/5 
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مسائل مربوط به 
فضا و امکانات 

 درسهم

05/80 33/5 55/40 22/5 15/80 32/5 1/40 41/5 

مسائل و مشکالت 
 آموزانرفتاری دانش

2/43 85/2 5/48 15/2 05/48 25/3 1/48 55/2 

شایستگی و 
ای صالحیت حرفه

 معلمان

05/40 3/5 25/40 15/2 5/80 11/5 45/48 32/2 

پایین بودن انگیزه 
 آموزاندانش

55/81 55/3 81 1/3 45/85 18/4 8/81 21/3 

 01/2 2/44 18/3 4/80 55/5 85/44 54/2 1/40 فشار زمان
در  کارامدی

-درگیرکردن دانش

 آموزان

85/58 42/5 3/58 13/1 10/58 13/5 25/58 31/1 

در  کارامدی
 مدیریت کالس

05/53 04/0 0/54 1/1 20/51 15/5 55/53 01/0 

در  کارامدی
راهبردهای 
 آموزشی

1/52 08/1 4/52 32/5 35/55 58/5 80/52 83/5 

 
آموزشی( و  ۀکننده در دوربرای تعیین تفاوت بین گروه آزمایش )معلمان شرکت

های ر متغیرهای میزان، منابع و عالئم فیزیولوژیکی استرس و کنترل تفاوتگروه گواه د
( انجام شد و MANCOVAآزمون، تحلیل کواریانس چند متغیری )ها در پیشآزمودنی

های میزان، منابع و عالئم فیزیولوژیکی استرس معلم وارد تحلیل شدند. نمرات مقیاس
های آزمایش و گواه در د که بین گروهنتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان دا

=  851/80و  P < 08/0)داری وجود دارد متغیرهای استرس معلم تفاوت معنی
 (.8المبدای ویلکز λ=  228/0و  F(1و23)

( برای هر متغیر وابسته، به عنوان آزمون ANCOVAتحلیل کواریانس تک متغیری )
های تک نتایج آزمون (2)ل تکمیلی تحلیل کواریانس چند متغیری انجام شد. جدو

متغیری تحلیل کواریانس را در متغیرهای میزان، منابع و عالئم فیزیولوژیکی استرس 
 دهد.معلم نشان می

 
 (ANCOVAهای تحلیل کواریانس تک متغیری )نتایج حاصل از آزمون( 2)جدول 

 های مورد مطالعه در متغیرهای میزان، منابع و عالئم فیزیولوژیكی استرس معلمبر اساس گروه  
 

 منبع تغیرات
مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

 سطح
 داریمعنی

                                                                                                                 
8. Wilks’ Lambda 
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 میزان استرس
 هابین گروه
 خطا

111/320 
555/853 

8 
30 

111/320 
 

532/55 08/0 

عالئم فیزیولوژیک 
 استرس

 هاگروهبین 
 خطا

032/881 
021/11 

8 
30 

032/881 
501/4 240/25 08/0 

وضعیت اقتصادی و 
 اجتماعی نامساعد

 هابین گروه
 خطا

505/0 
028/82 

8 
30 505/0 403/8 455/0 

مسائل مربوط به فضا و 
 امکانات مدرسه

 هابین گروه
 خطا

414/0 
102/88 

8 
30 

414/0 
300/0 144/0 204/0 

اری مسائل و مشکالت رفت
 آموزاندانش

 هابین گروه
 خطا

135/85 
510/42 

8 
30 

135/85 
143/0 841/80 08/0 

شایستگی و صالحیت 
 ای معلمانحرفه

 هابین گروه
 خطا

250/82 
504/41 

8 
30 

250/82 
040/0 

145/85 08/0 

 پایین بودن انگیزه
 آموزاندانش 

 هابین گروه
 خطا

420/80 
108/80 

8 
30 

420/80 
555/0 544/85 08/0 

 فشار زمان
 هابین گروه
 خطا

811/30 
111/38 

8 
30 

811/30 
050/8 210/41 08/0 

 

طور استفاده شد. همان «بن فرونی»برای کنترل خطای نوع اول هر تحلیل، از روش 
زمایش و آهای داری بین گروههای معنیشود، تفاوتمشاهده می (3) که در جدول

وژیکی استرس و منابع استرس: مسائل و ، عالئم فیزیولگواه در میزان استرس
ای معلمان، پایین بودن آموزان، شایستگی و صالحیت حرفهمشکالت رفتاری دانش

داری بین اما تفاوت معنی آموزان و فشار زمانی وجود داردشتحصیل در دان ۀانگیز
های آزمایش و گواه در منابع استرس وضعیت اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی گروه
 ۀساعد معلمان و مسائل مربوط به فضا و امکانات مدرسه مشاهده نشد. مقایسنام

دهد که میزان، ( نشان می8)های آزمایش و گواه جدول میانگین نمرات معلمان گروه
ای آموزان، شایستگی و صالحیت حرفهمنابع )مسائل و مشکالت رفتاری دانش

و فشار زمانی( و عالئم  آموزانتحصیل در دانش ۀمعلمان، پایین بودن انگیز
تر آموزشی مدیریت استرس پایین ۀکننده در دورفیزیولوژیکی استرس معلمان شرکت

 در گروه گواه است. آنانعلمان مدارس غیر انتفاعی مشابه از م
آموزشی  ۀکننده در دوربرای بررسی تفاوت بین گروه آزمایش )معلمان شرکت

ارس عادی هم سطح( در متغیرهای مدیریت استرس( و گروه گواه )معلمان مد
های مقیاسچند متغیری انجام شد و نمرات خرده «کواریانس»معلم تحلیل  کارامدی
در  کارامدیدر مدیریت کالس و  کارامدیآموزان، در درگیرکردن دانش کارامدی

نتایج تحلیل راهبردهای آموزشی به عنوان متغیرهای وابسته وارد تحلیل شدند. 
های آزمایش و گواه در متغیرهای متغیری نشان داد که بین گروهکواریانس چند 
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و  F(2و33= ) 622/86و  P < 08/0) داری وجود  داردمعلم تفاوت معنی کارامدی
371/0  =λ المبدای ویلکز.) 

( برای هر متغیر وابسته، به عنوان آزمون ANCOVAتحلیل کواریانس تک متغیری )
های تک ، نتایج آزمون(3)ری انجام شد. جدول تکمیلی تحلیل کواریانس چند متغی

 دهد.معلم نشان می کارامدیمتغیری تحلیل کواریانس را در متغیرهای 
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 (ANCOVAهای تحلیل کواریانس تک متغیری )نتایج حاصل از آزمون (3)جدول
 معلم کارامدیهای مورد مطالعه در متغیر باورهای بر اساس گروه  

 
 منابع تغییرات

 
مجموع 

 جذوراتم

 
درجات 
 آزادی

 
میانگین 
 مجذورات

 
F 

 
 سطح
معنی 
 داری

وه
گر

ن 
بی

 ها

 در درگیرکردن   کارامدی
 آموزاندانش

400/4 8 400/4 401/8 410/
0 

/144 168/838 8 168/838 در مدیریت کالس کارامدی
10 

08/0 

/866 005/4 041/5 8 041/5 در راهبردهای آموزشی کارامدی
0 

طا
خ

 

  143/8 35 106/63 آموزاندرگیرکردن دانشدر  کارامدی

 441/3 35 011/884 در مدیریت کالس کارامدی

 501/4 35 113/11 در راهبردهای آموزشی کارامدی

 کل

  36 006/66 آموزاندر درگیرکردن دانش کارامدی
 36 110/411 در مدیریت کالس کارامدی

 36 110/04 در راهبردهای آموزشی کارامدی

 
در مدیریت با  کارامدیهای کواریانس تک متغیری در خرده مقیاس نتایج آزمون

-، تفاوت معنی(05/0÷  3=  089/0) 089/0آلفای میزان شده بن فرونی در سطح 

های که تفاوت بین گروههای آزمایش و گواه نشان داد؛ درحالیداری را بین گروه
در راهبردهای  کارامدیآموزان و شدر درگیر کردن دان کارامدیآزمایش و گواه در 

ت کالس یردر مدی کارامدیمیانگین نمرات مقیاس  ۀمقایسآموزشی معنی دار نبود. 
های گروه آزمایش، دهد که آزمودنیهای آزمایش و گواه نشان میمعلمان در گروه

آموزشی مدیریت استرس، عملکرد بهتری در  ۀکننده در دوریعنی معلمان شرکت
در  کارامدیداری بر آموزش اثر معنی ۀاند اما دورنشان داده مدیریت کالس
 در راهبردهای آموزشی نداشته است. کارامدیآموزان و درگیرکردن دانش

 
 گیرینتیجه

های بسیاری انجام شده است. اکثر در ایران و جهان پژوهش ،در مورد استرس معلمان
های تحصیلی را در مناط  و دورهمیزان باالیی از استرس شغلی معلمان  ،این تحقیقات

 و همکاران حبیبیهای توان به پژوهشاند. از آن جمله میمختلف گزارش داده
(، 9002آلیسون)(، 8399رجب پور)(، 8397) (، وفایی0831نژاد )رمضانی (،8316)

( نام برد. بررسی نتایج حاصل از این 2006(، آنتونیو و همکاران )2009کوکاینوس )
میزان باالی استرس شغلی در بین  ۀدهندهای فوق نشاندر راستای پژوهشتحقی  نیز 
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ابتدایی است. عدم امنیت شغلی، تعارض و ابهام  ۀمعلمان مدارس غیرانتفاعی در دور
نقش، عملکرد مدیریت و سرپرستی، فشار زمانی، کار زیاد و تأکید بر رعایت 

لیت شدید در ئواحساس مسمدرسه،  از طری بندی کتاب، ارزشیابی معلمان بودجه
با معلمان  آنانعملکرد  ۀآموزان، ارتباط با همکاران و مقایسمورد پیشرفت دانش

آموزان و حفظ نظم، دانش کالت ناشی از مدیریت کالس، رفتارپایه، مشهای همکالس
و تدریس به  آنانهای مکرر مالقات با جلسه مشکالت ارتباط با والدین و

ترین منابع استرس معلمان حاضر در به عنوان مهم ،د انگیزه هستندآموزانی که فاقدانش
امنیت شغلی با منابعی که در  یاین پژوهش گزارش شده است. این موارد به استثنا

. استهماهنگ  ،( به آن اشاره شده است2008ریاکو، ها )برای مثال، کیپژوهش سایر
ن شاغل در این مدارس به احتماالً دلیل این موضوع این است که اکثریت معلما

ماهه( مشغول به کار هستند و از ضمانت شغلی  7صورت قراردادی )قراردادهای 
شود که نیاز به می آنانو همین امر موجب ایجاد استرس در  نیستندمناسب برخوردار 

های برنامه رسد ومی دن این مشکل ضروری به نظرکرطرف اقدامی اساسی برای بر
ی منفی ناشی از تنااتوانند هیجین قبیل در بهترین حالت فقط میمدیریت استرس از ا

. این امر نیستنداین مشکل را تا حدودی تسکین دهند ولی قادر به رفع این مشکل 
( 6002، 8کورمیک ایریس و بیچیشده )مکهای انجامدرحالی است که طب  پژوهش

مسئله )مستقیم(  بر معلمانی که در مقابله با استرس شغلی از راهبردهای متمرکز
دهنده )کم کاری و های تسکیندر مقایسه با معلمانی که از تکنیک ،کننداستفاده می

 کارامدیتر هستند و در نتیجه از کنند، در مقابله با استرس موف رغبتی( استفاده میبی
شده فقط بر برخی از منابع های آموزش داده، مهارتبهتری برخوردارند. از سوی دیگر

آموزان، مسائل و مشکالت رفتاری دانشکننده در دوره شامل: سترس معلمان شرکتا
آموزان و دانش تحصیل در ۀای معلمان، پایین بودن انگیزشایستگی و صالحیت حرفه

داری داشته است. اینها منابعی هستند که در قالب دوره مورد فشار زمانی تأثیر معنی
آموزش داده شده بود. اما این  هاآنبرای مقابله با   ییهاو آموزش اندتوجه قرار گرفته

تماعی و خانوادگی زا مانند: وضعیت اقتصادی، اجدوره در پوشش سایر منابع استرس
با توجه  .و مسائل مربوط به فضا و امکانات مدرسه ناتوان بوده است نامساعد معلمان

های یازمند فعالیتتوان گفت رفع منابع استرس فوق ندست آمده می به نتایج به
مدیریت استرس اولیه به منظور پیشگیری از  ۀحاضر و اجرای برنام ۀتری از دورجامع

                                                                                                                 
8. McCormick; Ayres & Beechey 
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سازی امکانات فیزیکی مدارس و حل مشکالت معیشتی و استرس، اصالح ساختار، به
قادر به برطرف ساختن منابع  ،ی از این قبیلیهاچرا که دوره است؛ اقتصادی معلمان
 د.استرس فوق نیستن

های آزمایش و گواه در متغیرهای میزان، داد که بین گروه ها نشاننتایج تحلیل داده
و معلمان داری وجود دارد منابع و عالئم فیزیولوژیکی استرس معلم تفاوت معنی

آموزشی )گروه آزمایش( نسبت به معلمان گروه گواه پس از طی  ۀبرخوردار از دور
ریاکو تحقیقات گذشته کیاند. کمتری گزارش دادهآزمون استرس آموزشی در پس ۀدور
( نشان داده است که 8771و وارما )(، دانم 2008بوی )(، جیسس و کان2008)

های آموزشی ضمن خدمت مدیریت استرس و آموزش راهبردهای مقابله برگزاری دوره
ار مؤثر با آن در کاهش میزان استرس شغلی معلمان، منابع و عالئم فیزیولوژیکی آن بسی

های پژوهش حاضر نیز این مطلب یافتهاست؛  شده آنانیی ااند و منجر به بهبود کاربوده
 را تأیید 

 ۀهای مدیریت استرس معلمان از پشتوانهای مختلف برنامهبخش  ،عالوه بر این .کندمی
 مدیریت استرس با تأکید ۀتأثیر برنام ،برای مثال ؛تجربی قابل توجهی برخوردار هستند

های مدیریت تأثیر آموزش مهارت(، 2009های بازسازی شناختی )کابالرو، بر شیوه
، به نقل از کامارکیوالسینگام، 8714مارکالل، های آرمیدگی )تأثیر آموزش مهارتو  زمان

در کاهش استرس شغلی معلمان و عالئم فیزیولوژیکی آن تأیید شده است و  (2002
به منظور مدیریت استرس معلمان در همسو است.  هاآنهای پژوهش حاضر نیز با یافته

راهبردهای برخی از  ،فقط در مواردی ؛دشکشور به شکل خا  پژوهشی مشاهده ن
های بهداشت روانی به معلمان آموزش داده به عنوان بخشی از برنامهمدیریت استرس، 

بخشی ثر( ا8318( و دهائی )8314فرید و همکاران ) اصغرنژادبرای مثال، شده است؛ 
آموزش این راهبردها را در کاهش اضطراب و استرس معلمان، همچنین ارتقاء سالمت 

های سالمت روانی را مهارت ( آموزش8318اند. در ضمن دهائی )تأیید کرده آنانروانی 
 در کاهش ،را در برگیرد آنانآموزان و والدین به صورت فراگیر که معلمان، دانش

آموزان اثربخش آموزان و ارتقاء سالمت عمومی دانشدانش ۀنایافترفتارهای سازش
 گزارش کرده است.
 ،گروه اول :توان به دو گروه تفکیک کردشده در این زمینه را میتحقیقات انجام

 ،اند و گروه دیگرمعلم پرداخته کارامدیبین استرس و  ۀتحقیقاتی که به بررسی رابط
معلمان مورد مطالعه  کارامدیریت استرس را بر های آموزشی مدیتحقیقاتی که تأثیر دوره

  آنانهای زیادی انجام شده است و نتایج پژوهش ،اند. در مورد نخستقرار داده
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معلم است که  کارامدیمنفی بین استرس و فرسودگی شغلی با باورهای  ۀرابط ۀدهندنشان
 (، 2006) آنتونیو و همکاران(، 8319بخشایی )توان به تحقیقات از آن جمله می

( اشاره کرد 2002(، کامارکیوالسینگام )2002(، چان )2006کورمیک و همکاران )مک
ها که با پژوهشاز همسو است. گروه دیگر  آنانهای این پژوهش نیز با نتایج تهو یاف

 هایههستند که در قالب مداخل یهایموضوع این پژوهش تناسب بیشتری دارند، پژوهش
( و 2000)براورز و تامیک،  کارامدیبه منظور ارتقاء خود یدهایمدیریت استرس، راهبر

اند؛ نتایج این ( را آموزش داده2008بوی، کانو های مدیریت کالس )جیسس یا مهارت
، ادراک بهزیستی، انگیزش شغلی و بهبود کارامدیها نشانگر ارتقاء باورهای پژوهش

های پژوهش . یافتهاست وزشیدیریت کالس پس از طی دوره آمتوانایی معلمان در م
 کند. ها را تأیید میحاضر نیز، نتایج به دست آمده در این پژوهش

در مدیریت کالس است. اما با توجه به  کارامدیمعلم،  کارامدییکی از جوانب مهم 
های فرهنگی و اجتماعی و بالطبع تغییر پیشرفت سریع کشورها و دگرگونی در ارزش

گیری این باور در معلمان هستیم بط معلم و شاگرد شاهد شکلهای مختلف روادر جنبه
و توانایی الزم برای مدیریت کالس و در نتیجه تحت تأثیر قرار  کارامدیفاقد  آنانکه 

جاد تردید و موجب ای ،آموزان هستند. این امردادن یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش
، از طرف دیگر(. 2008،هوی موران و ولفولک -ده است )تشانناسترس در معلمان ش
معلمان  کارامدیتدریس بر متغیرهای دیگری از جمله باورهای  استرس زیاد در حرفۀ

شوند. در مدیریت کالس می آنان کارامدیاثر منفی دارند و موجب پایین آمدن احساس 
موران و  -)تشاننمعلم  کارامدیای باورهای این موضوع با توجه به ماهیت چرخه

( در مطالعات خود در 2000قابل توجیه است. براورز و تامیک ) (8771 همکاران،
ای معلم در مدیریت کالس، به شواهدی برای حمایت از این مدل چرخه کارامدیمورد 

تری آموزان منجر به سطوح  پاییناند. سطوح باالتری از رفتار مخرب دانشدست یافته
آن نیز موجب افزایش استرس و  شود کهمعلمان در مدیریت کالس می کارامدیاز 

خود منجر به بروز  ۀشود؛ استرس و فرسودگی زیاد نیز به نوبفرسودگی معلمان می
کاهش سطح  ،آموزان و در نتیجهسطوح باالتری از رفتارهای مخرب از سوی دانش

 شود. معلمان می کارامدیباورهای 
معلمان را افزایش  یکارامدهمان عواملی که باورهای  ،توان گفتبه طور کلی می

های معلمان و تشوی  آنان به نوآوری )نیومن؛ دهند؛ مانند، توجه مدیران به نگرانیمی
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(، 8773مثبت )هوی و ولفولک هوی،  (، سالمت سازمانی و جو8771ّ، 8راتر و اسمیت
حمایتگرانه میان  ۀهای مربوط به کالس و مدرسه و رابطگیریمشارکت معلم در تصمیم

(، موجب کاهش احساس استرس در 2001؛ تیلور، 8771)نیومن و همکاران، همکاران 
ضعیف، حقوق ناکافی،  ۀعکس عواملی مانند، فشارهای نقش، روحیبر شوند.می آنان

، به نقل از گودارد، هوی 8719منزلت اجتماعی پایین و فقدان قدردانی )آشتون و وب، 
دهند، معلم را کاهش می امدیکارطور که باورهای  ( همان0002، 2و ولفولک هوی

تواند یک عامل معلم می کارامدیخود ،بنابراین ؛شوندمی آنانموجب ایجاد استرس در 
های آموزشی توان از طری  دوره( و می2006میانجی مؤثر بر استرس او باشد )هاگز، 

مانند، تجارب تبحری،  کارامدیمدیریت استرس و فراهم کردن منابع اطالعاتی ارتقاء 
( موجبات کاهش 8773تجارب جانشینی، ترغیب کالمی و حاالت عاطفی )بندورا، 

معلمان را فراهم کرد. این امر در حالی است  کارامدیاسترس شغلی و ارتقاء باورهای 
برنامه و درسی خا  به منظور آشناسازی  ،آموزشی مراکز تربیت معلم ۀکه در دور

یریت استرس یا مدیریت کالس وجود های مددانشجو معلمان این مراکز با مهارت
ابتدایی و مشکالت  ۀای معلمان دورهای حرفهندارد؛ و با توجه به پایین بودن مهارت

شود. از ایجاد می آنان( استرس بیشتری در 8315پژوه و فرزاد، )دانش در تدریس آنان
در  معلمان کارامدیداری در باورهای شده تأثیر معنیانجام ۀمداخل ،سوی دیگر

ایجاد نکرده است. به نظر  آموزاندر درگیرکردن دانش کارامدیراهبردهای آموزشی و 
های مدیریت استرس معلمان به شکلی برای رفع این مشکل بهتر است دوره رسدمی

فنون جدید و فعال تدریس نیز به صورت  آنانیا در کنار  آنانو در قالب  ءتر اجراجامع
ها و اثربخشی اده شود تا شاهد پربارتر شدن این آموزشکاربردی به معلمان آموزش د

کارگیری راهبردهای آموزشی و ه معلمان در ب کارامدیارتقاء باورهای  ۀدر زمین هاآن
 .آموزان باشیمدرگیر کردن دانش

 

                                                                                                                 
8. Newmann , Rutter & Smith 
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 منابع

فرزاد ا...ولیو هادیان مینا  وفر ساالریمحمدحسین  و اصغراصغرنژادفرید، علی
های ارتقاء و بهبود سطح عیت بهداشت روانی معلمان و روشبررسی وض(. 8314)

 و پرورش. مطالعات آموزش ۀ. طرح پژوهشی، پژوهشکدبهداشت روانی آنان
با  کارامدیجمعی و باورهای خود کارامدیباورهای  ۀرابط(. 8319) بخشایی، فرح

 :، دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد ۀنام. پایانفرسودگی شغلی معلمان ابتدایی
 شناسی و علم تربیتی.دانشکده روان

مقیاس  هنجاریابی مجدد(. 8316)زهرا فدایی، و محمدعلی بشارت، حبیبی، مجتبی؛ 
  ۀفصلنام (،TSSریاکو و ساتکلیف )منابع و عالئم استرس معلمان کی ،میزان

 .33-8، 6سال دوم،  ،شناسی دانشگاه تبریزعلوم تربیتی و روان ۀدانشکد ،شناسیروان
 ۀای معلمان دورهای حرفهارزشیابی مهارت(. 8314)ا... ولی ،فرزادپژوه، زهره و نشدا

 .890- 81 ،835سال پنجم،  ،های آموزشینوآوری ۀفصلنامابتدایی. 
های بهداشت روانی به والدین، بخشی آموزشمیزان اثر ۀمقایس(. 8318دهائی، شهناز )

تأمین سالمت  -رفتاری -عاطفیآموزان و معلمان در کاهش سطح مشکالت دانش
 ۀنام. پایانآموزان دختر بوشهرتحصیلی دانش کارامدیعمومی و افزایش 

 شناسی و علم تربیتی.روان ۀدانشکد :کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران
سازمانی مدارس با میزان استرس  جوّ ۀبررسی رابط(. 8399پور، محمدرضا )رجب

 :کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز ۀنامپایان دولتی. هایناشغلی دبیران دبیرست
 شناسی و علم تربیتی.روان دانشکدۀ
 ۀرفتار حمایتی مدیر، عوامل نگهدارند ۀبررسی و مقایس(. 8310نژاد، رحیم )رمضانی

های زای شغلی در بین مربیان تربیت بدنی و ورزش دانشگاهشغل و عوامل استرس
 هران.دانشگاه ت ،ادکتر ۀ. رسالدولتی کشور

. رفتاری تحقی  در علوم هایروش(. 8315)الهه  ،حجازیو عباس  ،بازرگان ؛سرمد، زهره
 چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات آگاه.

 ،احمدزادهوحدتی  منصوره ۀ. ترجممعلمان مهار استرس در(. 2000کو، کریس )ریاکی
 تهران: انتشارات رشد. (،8314)

شیوع، منابع و پیامدهای استرس شغلی در  معلمی:شغل (. استرس 8397وفایی، مریم )
 . 63-88، 78 ،شناختیهای روانپژوهش. ی و متوسطهایمیان معلمان مقاطع ابتد
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