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Abstract 
The aim of this study was to predicting teachers' autonomy support based on job stressors by 
mediating coping strategies. The research method was descriptive, and the research design 
was correlational and structural equations. The statistical population included first and 
second secondary school teachers in noor and chamestan public schools in the academic year 
1398-99 numbering 636 teachers. Based on the Cochran's formula and stratified random 
sampling were selected 240 teachers. To collect data, the questionniar was used. Teacher as 
Social Context questionnaire of Wellborn et al (1992), Job stressors questionnaire of Otero-
Lopez et al (2006) and the coping strategies of Carver (1997). Structural equation modeling 
was used to analyze the data. The results of the study showed that job stressors have a direct 
effect on coping strategies and autonomy support. Coping strategies have a direct effect on 
autonomy support. Job stressors indirectly affect autonomy support through coping 
strategies. The results of this study support the mediating role of coping strategies in the 
relationships between job stressors with the teachers' autonomy support.  
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 یشغل یزاساسترعوامل  براساس معلّمان یرمختادخو تیحما ینیبشیپ

 ایهای مقابلهراهبرد گرینجیمیا با

 4اصغر شجاعی، علی3جمال صادقی ،2یالئادم رجبعلی محمدزاده، 1مجتبی ابراهیمی

 واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالمی، بابل، ایران. شناسی تربیتی،. دانشجوی دکتری روان1

  ، تهران، ایراندانشگاه پیام نور ،شناسیة علوم تربیتی و رواندانشکدشناسی، گروه روانار، . استادی2

 واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالمی، بابل، ایران ة علوم انسانی،دانشکدتربیتی،  شناسیروانگروه استادیار، . 3

 گاه آزاد اسالمی، بابل، ایرانواحد بابل، دانشة علوم انسانی، دانشکدتربیتی،  علومگروه . استادیار، 4

 (09/05/1400؛ تاریخ پذیرش: 15/04/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

بود.  ایهای مقابلهگری راهبردمیانجی با یشغل یزااسترسعوامل  ساسبرامعلّمان  یخودمختار تیحما ینیبشیپهدف پژوهش حاضر 
 ةمعلّمان متوسطشامل همة آماری ة جامع .بود یمعادالت ساختارسازی مدلو از نوع  یو طرح پژوهش، همبستگ یفیروش پژوهش توص

روش براساس فرمول کوکران و با  کهنفر بود  636تعداد  به 98-99 یلیچمستان درسال تحص و شهرستان نورمدارس دولتی  دوم اول و
مة معلم به عنوان متن اجتماعی ولبورن و همکاران پرسشنااز  هاگردآوری داده براینفر انتخاب شدند.  240ی، اطبقه یتصادف یریگنمونه

 استفاده شد.( 1997ای کارور )( و پرسشنامة راهبردهای مقابله2006لوپس و همکاران ) -زای شغلی اترو(، پرسشنامة عوامل استرس1992)
زای شغلی بر راهبردهای وامل استرسکه ع نتایج پژوهش حاضر نشان داد .سازی معادالت ساختاری انجام شدندها به روش مدلتمام تحلیل

زای همچنین، عوامل استرس مستقیم دارد. حمایت خودمختاری اثر ای برمستقیم دارد. راهبردهای مقابله ای و حمایت خودمختاری اثرمقابله
 میانجیاز نقش  پژوهش نیا جینتا د.گذارتأثیر می حمایت خودمختاری ای برشغلی به صورت غیرمستقیم و از طریق راهبردهای مقابله

 زای شغلی با حمایت خودمختاری معلّمان حمایت کرد.ای در روابط بین عوامل استرسراهبردهای مقابله

 زای شغلی. ای، عوامل استرسحمایت خودمختاری، راهبردهای مقابله واژگان کلیدی:

 

 

 

                                                           

 رایانامه:مسئول سندةینو ، mohammadzadehpnu@gmail.com 

 و یشغل یزااسترسعوامل  یروابط ساختار یابیمدل»با عنوان شناسی تربیتی مقالة حاضر برگرفته از رسالة دکتری روان

 است.« ای و خستگی هیجانیهای مقابلهگری راهبردمیانجیمعلّمان با  یخودمختار تیحما
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 مقدمه

 ابزار، کارسازترین انسانی، نیروی ت،اس ناپذیرانکار هاسازمان در انسانی نیروی نقش و اهمیتامروزه 

 آنان برای مناسب محیط کردنفراهم به یتوجهاست. بی شدهپیش تعیین از اهداف به دستیابی برای

 (.1396، گیر، عسگری و رنجبرباشد )خرده داشته بر ها درسازمان برای را زیادی مسائل تواندمی

 یندهایفرا نییتع مان برمعلّو شود یسوب ممحه جامع هر یساسا و از مشاغل مهم ییک یممعلّ

. (7201 ،و همکاران 1چی)زالتکووهستند رگذار یثتأجامعه  یو اجتماعی منابع انسان تیفیک و یآموزش

از جمله عواملی که در افزایش پایدار عملکرد معلّمان، به عنوان محور آموزش در کشور، مؤثر است، 

کافی در مسیر شغلی  ةکه داشتن اختیارات و اراداست در میان آنان  2موضوع حمایت خودمختاری

 .دهدرا مورد توجه قرار می

احساس ابتکار  اراده، عالقه و تیاست که موجب تقو یفرد نیب یسبک یخودمختار تیحما

 یفردنیب یو رفتارها احساساتکنندة انیبو نیز  (2012 ،و همکاران 3زننئی)سو دشویم افراد عمل در

 یدرون یزشیمنابع انگ رشد و تیپرورش، توسعه، تقو ،ییشناسا یهنگام آموزش برا معلّم است که

ی خاصّ ةد به شیوکننرا وادار می افراد وقتی نیروهای بیرونی .(2009، 4ویدهد )ریم آموزان ارائهدانش

 اندرا دیگران تعیین کرده که رفتارشان تند؛ چراخودمختار نیسآنان ، ندفکر، احساس یا رفتار کن

ر است که با احساس اراده و داشتن فرصت انتخاب رفتار زمانی خودمختا .(2009، 5)نیمیک و ریان

. از (1393 ،و همکارانپوریتنظیم یک رفتار همراه باشد )سبز گیری برای شروع کردن وتصمیم در

کند و بخش معنا پیدا میداشتن در انجام کار احساس اختیار و اراده رو، در این شرایط است که این

دارد ها و تحکمات شغلی را از دوش شاغل برمیفرضای از عوامل فشار ناشی از پیشعمده

 را کنترل آموزاندانش ستیمزاحم و ناشا ی، رفتارهاحامی خودمختاریمان معلّ (.2012، 6حمیدی)
                                                           
1. Zlatkovic  

2. Autonomy support 

3. Soenens 

4. Reeve 

5. Niemiec & Ryan 

6. Hamidi 
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ریة خودمختاری، نظ (.2000، 1)دسی و ریان گذارندیم ها احترامآن یهادگاهید و هادهیو به اکنند یم

فردی توضیح و ادراکات بین سطوح مختلف انگیزشی، اثر بافت محیطی براساس را رفتار انگیزش و

فشار کاری معلّمان  در برابر را خورتواند حالت یک سپر، حایل و ضربتاین نوع راهبرد می. دهدمی

 ،نی(. بنابرا1393، کارانو هم پورید )سبزهزا را کاهش دهای تنشاثرات منفی محرك و پدید آورد

 مقابله یبرا فرد را تواندیاست که م یاز آن از جمله منابع و حمایت معلّمان یموضوع خودمختار

معلّمان  وریو افزایش بهره حفظ سالمتی در نقش مهمی زای شغلی توانا سازد وبا عوامل استرس

 .(2014و همکاران،  2گانلایفا کند )

 زای شغلی استعوامل استرس معلمان، یخودمختار تیحما ر برعوامل مؤث نیمهمتر ازی کی

 بین از تعامل که است وضعیتی شغلی . استرس(1394؛ اندام و اسعدی، 2014، 3)چئون، ریف و جان

 هاینابهنجاری به که بیرونی موقعیت به پذیرسازش پاسخی است و شودمی حاصل و مشاغل افراد

 معمول استرس أمنش. (2009 ،4اویانگ) شودمی منتج هاازمانس اعضای رفتاری و روانی جسمانی،

عوامل  ،بد باشد ایخوب و ممکن است کار یا سازمان با آن مواجه هستند  محیط در افرادکه 

مختلف  یهشهاوپژدر  نمعلما سسترا بع(. منا2001 ،5ر)فیش شوندشغلی نامیده می یزااسترس

ر کالس، منابع آموزشی ناکافی، اندازه کالس، روابط ضعیف آموزی دتقاضای زمان، تراکم دانش شامل

از  هیفقدان آگا ،یآموزش ناکاف، آموزاندانش انضباطی فشار زمان، حجم کار، مشکالت کارکنان،

؛ 2000، 6ویلی)اند ی گزارش شدهدرس مةبرنا مداوم در راتییتغ و دیجدی موضوعات آموزش

های پژوهشی حاکی از آن است که فشارهای شغلی افتهی(. 2013، 8؛ کرای و راپتی2001 ،7نیرلفو

صورت  و در گذاردکار اثر سوء بر جا میر ها دآن بر زندگی شخصی کارکنان و بر کیفیت عملکرد
                                                           
1. Deci & Ryan 

2. Gunnell  

3. Cheon, Reeve & Jang 

4. Ouyang  

5. Fisher 
6. Wiley  

7. Forlin  

8. Karaj & Rapti  
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 دکنمی روهروب زیادیمحیط شغلی با مشکالت  فراد را درفشارزای دیگر، ا هایکانون باتجمیع 

 کارکنانمقایسه با  های خود دریافتند معلّمان درپژوهش رد (1996) 1تراورس و کوپر (.1385 ،سرمد)

 های پژوهش دروگنبروك، اسپریت ویافته .کنندتجربه می استرس را سطوح باالتری از دیگر،

 با عوامل شود معلمانمی سبب معلمان خودمختاری افزایش که نشان داد (2014) 2وانرولن

فلکمن و  .کنند مقابله کاری نامساعد یطو شرا حجم زیاد کار از جمله شغلی زایاسترس

 تیریمد یتوسط افراد برا گرفته شده کاربه یو عاطف یشناخت یهاپاسخ ( مقابله را2000)3تزیمسکوو

( درپژوهش خود به این نتیجه رسیدند 1987) 4راسل، آلتمایر و وان ولزن. دانندیاسترس م نمودن بر

د در محیط مدرسه برخوردار بودند استرس کمتری را معلمانی که از حمایت مدیران و همکاران خو

  نشان دادند.

ن، و فلکم 6الزاروس) ی محیطی استهاخواسته تیریمد یتالش فرد برا5ایمقابلههای راهبرد

و  7مدارمسأله، راهبرد برابر استرس وجود دارد در یاصـلای همقابلـراهبرد نوع  دو .(1984

شامل رفتارهایی است که هدفش تغییر عوامل  دارممسألههبرد را .(2000، الزاروس) 8مدارهیجان

 در راهبرد نیا(. 2002، 9بردن منبع استرس است )تامرز، جانسکی و هلگسونزا یا ازبیناسترس

 یکه احساس شود کارها یزمانتا دارد و  تیبه تسلط بر موقع لیتماو جهت کنترل مشکل است 

راهبرد  .(1994 ،10رییو ش )کارور ردیگیم مورد استفاده قرار ،توان انجام دادیم یو سودمند یادیبن

 استزا استرس تیوضع تیریبه منظور مد یعاطف آشفتگی میتنظ یمدار شامل تالش براهیجان

                                                           
1. Travers & Cooper 

2. Droogenbroeck, Spruyt & Vanroelen  

3. Folkman & Moskowitz  

4. Russell, Altmaier & Van Velzen 

5. Coping strategies 

6. Lazarus 

7. Problem-focused strategy 

8. Emotion-focused strategy 

9. Tamers, Janicki & Helgeson  

10. Carver& Shiere 
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عوامل  ریواسطه تأث یامقابله یراهبردهادهند ها نشان مینتایج پژوهش (.2007، 1وودهامز)گرنان و 

، 3؛ هانگ2020،و همکاران 2)هرمان مدت استرس هستندیمدت و طوالنکوتاه یامدهایزا بر پاسترس

زا بر عامل استرس مدارمسأله ةمعتقدند راهبرد مقابل (1392) ریآلتما راس و (.2006، 4؛ بتورت2011

همراه استرس را  یجانیه یامدهایدهد تا پیم مدار، به فرد امکانجانیکه ه یمتمرکز است؛ در حال

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 2019و همکاران ) 5(. پوخره1392و آلتمایر،  )راس ندکنمهار 

ای بر حمایت زای شغلی به صورت غیر مستقیم از طریق راهبردهای مقابلهاسترس که عوامل

د نشان دا( 1396) یبیحب صفرزاده وهای پژوهش . همچنین، یافتهگذاردیم ریمان تأثمعلّ یخودمختار

 به طور مدارجانیه یامقابله یراهبردها ولی دارامعن و یمنف طورهب مدارمسأله یامقابله یراهبردها

و  6دیبونتایج پژوهش . عالوه بر این، دنکنیم ینیبشیپ کارکنان رای استرس شغل یدارامعن مثبت و

که  یفرادتوسط ا یامقابله یهایبر نوع انتخاب راهبردها یطیعوامل مح( نشان داد 2009همکاران )

 یکاف تیحما از کار طیمح که در یکارمندان گذارد.یم ریهستند، تأث ریزا درگبا عوامل استرس

ای مناسب های مقابلهراهبرد از شتریب ،شوندیم ها مشارکت دادهیریگمیتصم در برخوردارند و

 کنند.یاستفاده م

معلمان یکی از مسائل با وجود مالحظات نظری و پژوهشی که بیان شد، حمایت خودمختاری 

شود. معلمانی که از حمایت خودمختاری کمتری عمده در نظام آموزش و پرورش کشور محسوب می

برند، دچار استرس شده و در کاربرد راهبردهای مؤثّر و کارآمد، موفق برخوردارند و از آن رنج می

لزوم بررسی دقیق و کنند. بنابراین، با توجه به اهمیت مفهوم حمایت خودمختاری، عمل نمی

زای شغلی و راهبردهای موشکافانة معدودی از متغیرهای تأثیرگذار برآن مانند عوامل استرس

 ای، به درك بهتر این مفاهیم و شناسایی آثار دقیق آن خواهد انجامید.مقابله

 تیزای شغلی و حمااسترسبررسی عوامل  پژوهشاین  از فهدادلّة نظری و عملی، با 
                                                           
1. Grennan &Woodhams  

2. Herman 

3. Hung 

4. Betoret 

5. Pogere  

6. Boyd 
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 هدف پژوهش، مدل وبراساس  بود.ای راهبردهای مقابله گریمیانجی معلّمان با یخودمختار

 ارائه شده است: ریز یهاهیفرض

  

 

 پژوهش . مدل مفهومی1 شکل

 شود.های پژوهش به شرح زیر بیان میبراساس مدل مفهومی فوق، فرضیه

 . دارد معلّمان اثر مستقیم خودمختاری حمایت بر شغلی زایاسترس عوامل. 1

 ای بر حمایت خودمختاری معلّمان اثر مستقیم دارد.راهبردهای مقابله. 2

 ایراهبردهای مقابله گریمیانجی با معلّمان خودمختاری حمایت بر شغلی زایاسترس عوامل. 3

 .دارد مستقیمغیر  اثر

 پژوهش شناسیروش

 یابیو از نوع مدل یستگپژوهش همب نیا یموضوع و هدف پژوهش، روش اجرا تیبا توجه به ماه

را در  رهایمتغ میمستق ریغ و میتوان اثرات مستقیروش م نیبود. با استفاده از ا یمعادالت ساختار

 هایهمرد و زن دور معلّمان همةشامل  حاضر پژوهش یآمار ةجامعکرد.  یمدل مفروض، بررس

. طبق آمار بود 98-99 یلیدرسال تحص چمستان شهرستان نور و یدوم مدارس دولت اول و ةمتوسط

وقت درکالس پرورش دو شهرستان تعداد معلمان مشغول به تدریس تمام شده از آموزش وارائه

 برای به عنوان نمونه انتخاب شدند.نفر  240، فرمول کوکران براساساز این تعداد که  نفر بود 636

روش انتخاب نمونه به  شد. استفادهنسبی ای گیری تصادفی طبقهانتخاب گروه نمونه از روش نمونه

بر حسب تعداد معلمان )این صورت بود که به نسبت تعداد افرادی که در طبقات جامعه وجود داشت 

درصد(  08/52نفر ) 125 د که از این تعداد،شتعداد نمونه محاسبه  های تحصیلی(دوره هر یک از

نفر  240انتخاب شدند. از م دو ةدرصد( معلّمان متوسط 92/47نفر ) 115اول و  ةمعلّمان متوسط

 یشغل یزااسترسعوامل 

 ایهای مقابلهراهبرد

 معلّمان یخودمختار تیحما
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 زیها نداده یگردآوربرای بودند. درصد( زن  75/48) 117درصد( مرد و  25/51) 123منتخب،  ةنمون

 .پرسشنامه استفاده شدابزار  از

 1یمعلّم به عنوان متن اجتماعة از پرسشنام ریمتغ نیا یریگبه منظور اندازه ی:خودمختار تیحما

 ،یریدرگهای سؤال بوده که مؤلفه 42ی دارا پرسشنامهاستفاده شد. این  (1992) و همکاران 2ولبورن

 تیحما ةمؤلف، سؤاالت مربوط به پژوهش نیا در .سنجدمیرا  یخودمختار تیساختار و حما

 نظر گرفته ، دربوده 6و ارتباط 5، احترام4، کنترل3انتخاب اسیمقچهار خرده یداراکه  یخودمختار

(، 1-3 هایالؤانتخاب )س، سه سؤال یدارا اسیمقهر خرده. ال استسؤ 12 یدارا شده است که

 طیف براساس که (10-12 هایالؤ( و ارتباط )س7-9 هایالؤ(، احترام )س4-6 هایالؤکنترل )س

( برای 4(، کامالا موافقم )3(، موافقم )2(، مخالفم )1، امتیاز )مخالفم کامالا ای چهاردرجه کرتیل

های ( و گویه12 و 9، 8، 3، 2 هایالؤسهای منفی )س آن برای گویههای مثبت و معکوگویه

گزارش  72/0 -88/0بین  یخودمختاراز  تیحما ةفمؤلّکنترل تنظیم شده است. اعتبار  اسیمقخرده

، و همکاران 7گارسیا-یگلسیاس؛ ا2019پوخره و همکاران،  ؛1992 و همکاران ولبورناست )شده 

 یمطلوب یینشان داد ابزار از اعتبار و روا پرسشنامهگان پژوهش سازند جینتا (.2020

از  تیحما ةفمؤلّاعتبار از نوع همسانی درونی  ةبرای محاسب پژوهش حاضردر  .برخوردار است

، 83/0ب انتخا هایاسیمق، خرده94/0 ،کلکه برای  آلفای کرونباخ استفاده شد ضریب از یخودمختار

 بخو یدرون یهمسان و ثبات ةدهندبه دست آمد که نشان 83/0 طارتبا و 79/0، احترام 77/0 کنترل

 . است

به  یسیدو تن از متخصصان زبان انگلتوسط  ابتدا عبارات آنپرسشنامه،  نیبه منظور استفاده از ا

خواسته شد تا با استفاده از  یسیاز متخصصان زبان انگل نفر دیگراز دو  ،ترجمه شدند. سپس یفارس

                                                           
1. Teacher as Social Context Inventory 

2. Wellborn  
3. Choice 

4. Control  

5. Respect  

6. Relevance  

7. Iglesias-Garcia 
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 بررسی شد یو فارس یسیمتن انگل یبرگردانند. سپس محتوا یسیبه زبان انگل معکوس آن را ةترجم

متن پرسشنامه به سه  شد. جادیها اهیدر متن گو راتییو تغ یادب یهاشیرایو یاساس، برخ نیو بر ا

 ی ارائه شدتیتربشناسی دو تن از دانشجویان دکتری روانو  یتیترب علومو  یشناسروان دیاسات ازنفر 

 .شوند یابیارز معلمان نیدر ب حمایت خودمختاریسنجش  یعبارات آن را برا یصور ییاتا رو

اصالح و  ارائه لیتکم برای به چند نفر از معلمان متوسطه ، پرسشنامهیاصل یاز اجرا قبل ،همچنین

 اریدر اختپذیرفت. با اطمینان از صحت ترجمه، پرسشنامه و رفع ابهام واژگان صورت  هاهیگو

 . شدتحلیل قرار  نفر ازمعلمان تجزیه و 240های گرفت و داده مونه قرارن تیجمع

( 2006و همکاران ) 2لوپس -: این پرسشنامه توسط اترو1زای شغلیة عوامل استرسپرسشنام 

سؤال است که ده عامل مختلف )رفتارها و مسائل  66طراحی شده است. این پرسشنامه شامل 

ای در مدرسه، تدریس، های عملکردی و رابطهیمنی معلم، جنبهآموزان، مهارت و اانضباطی دانش

آموزان، حجم زیاد کار، آموزان یا نگرانی معلم برای دانشهای دانشها و ویژگیها و نگرشانگیزه

های کاری و جنبه ریزی و آموزش، وضعیت پیشرفت معلم، شرایطتغییرات در سیستم برنامه

مورد استفاده قرار گرفت  عامل 10عامل از  3پژوهش حاضر تنها  سنجد. درساختاری مدرسه( را می

 02ی دارا ،سه عامل در مجموع نیا (.5و شرایط کار 4، حجم زیاد کار3)نگرانی برای دانش آموزان

ی از ادرجهپنج کرتیل اسیپرسشنامه براساس مق نیاالت اؤس یگذارنمره ةنحوباشند. یم ؤالس

گزارش شده  78/0 -91/0باشد. همسانی درونی این پرسشنامه بین یاست( م4( تا همیشه )0هرگز )

 در (.2019ره و همکاران، خپو ؛2010 لوپس و همکاران،؛ اترو2006 و همکاران،س )اترولوپ است

آموزان دانش یبرا ی، عامل نگران49/0مجموع عوامل  یبراکرونباخ  یآلفا بیضر پژوهش حاضر

سازندگان پرسشنامه برای محاسبه روایی  .شدمحاسبه  79/0کار  طیاشر و 68/0ر کا ادی، حجم ز98/0

و ابزار از روایی مطلوبی برخوردار  کردندهای مشابه استفاده از تحلیل عامل و همبستگی با آزمون

 بود.

                                                           
1. Job Stressors Inventory 
2. Otero- López 

3. Concern for students  

4. Work overload  

5. Working conditions  



610                                                  1401تابستان ، 2، شمارة 11مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 

 

ترجمه شدند. سپس از دو تن از  یابتدا عبارات آن به فارسپرسشنامه،  نیبه منظور استفاده از ا

 اسپانیاییمعکوس آن را به زبان  ةخواسته شد تا با استفاده از ترجم انیاییبان اسپز متخصصان

 یهاشیرایو یاساس، برخ نیو بر ا بررسی شد یو فارس اسپانیاییمتن  یمحتوا ،سپس .برگردانند

 علومو  یشناسروان دیاسات ازنفر  متن پرسشنامه به سه شد. جادیها اهیدر متن گو راتییو تغ یادب

عبارات آن را  یصور ییتا روا ی ارائه شدتیتربشناسی و تن از دانشجویان دکتری رواندو  یتیترب

، یاصل یاز اجرا قبل ،همچنین .ارزیابی کنند معلمان نیدر ب زای شغلیعوامل استرسسنجش  یبرا

. کننده اصالح شد جیسواالت مبهم و گو  ارائه لیتکم برایبه چند نفر از معلمان متوسطه  پرسشنامه

نفر از  240های گرفت و داده نمونه قرار تیجمع اریدر اختاطمینان از صحت ترجمه، پرسشنامه  با

 .شدمعلمان تجزیه و تحلیل 

ای از فرم کوتاه راهبردهای گیری راهبردهای مقابلهبرای اندازه: 1ایسیاهةراهبردهای مقابله

 3گردانیگویه دارد. مؤلّفة خودگیج 28مؤلّفه و  14( استفاده شد. این ابزار 1997) 2ای کارورمقابله

(، 11و  4)مواد  6مواد از (، استفاده8و  3)مواد  5(، انکار7و  2)مواد  4فعال (، مقابلة19و  1)مواد 

(، عدم درگیری 23و  10)مواد  8(، استفاده از حمایت ابزاری15و  5)مواد  7استفاده از حمایت هیجانی

(، 17و  12)مواد  11دهی مثبت(، بازچارچوب21و  9)مواد  10نی(، تخلیة هیجا16و  6)مواد  9رفتاری

)مواد  15(، مذهب24و  20)مواد  14(، پذیرش28و  18)مواد  13(، شوخی25و  14)مواد  12ریزیبرنامه
                                                           
1. Cope Strategies Inventory 
2. Carver 
3. Self-distraction  
4. Active coping  
5. Denial 
6. Substance use  
7. Use of emotional support  
8. Use of instrumental support  
9. Behavioral disengagement  
10. Abreaction 
11. Positive reframing  
12. Planning 
13. Humor 
14. Acceptance 
15. Religion 
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دیگر  و برخی یافتهها سازشمؤلفه این از ( دارد. برخی26و  13)مواد  1سرزنشگریخود ( و27و  22

مقابله  یکل ةویسه شاین سیاهه  شوند.می یافته محسوبکمتر سازش و دشوار ایمقابله هایروش

و  ماده 2 ها، دارایاین مؤلّفه از یک هر سنجد.یرا م غیر مؤثر و مدارجانیه، مدارمقابله مسأله یعنی

تا  4آید که میزان آن از است. برای هر مؤلّفه، یک نمرة مستقل به دست می گزینه 4 شامل ماده هر

های مربوط به آن سبک با هم رای به دست آوردن نمرة فرد در هر سبک، نمرات مؤلّفهاست. ب 8

 ةنحوشود. شود، سپس میانگین این نمرات به عنوان نمرة فرد در آن سبک محسوب میجمع می

است. ( 4) زیاد( تا 0) اصالااز  یادرجهچهار کرتیل اسیبراساس مق سیاهه نیسواالت ا یگذارنمره

مدار ریزی، مقابلة فعال و حمایت ابزاری( و هیجان)برنامه مدارمسألههش از راهبردهای در این پژو

مقابله  یپرسشنامه راهبردها یعامل ییروا یبررس)پذیرش، انکار و حمایت هیجانی( استفاده شد. 

های مختلف )امریکایی، اسپانیایی، ملیت افراد شاغل با نفر 168 ی( بر رو1997توسط کارور ) یا

دارای  اسینشان داد مق ماکسیبا چرخش وار یاکتشاف یعامل لیبه روش تحل فریقایی و آسیایی(ا

خود اختصاص  بهها را داده انسیدرصد وار 4/72نه مورد آن بوده که  مقیاسو چهارده خرده عامل سه

ار اعتب (.1391است )عماد،  گزارش کرده 62/0را  مقیاسهمزمان  ییروا( 1388) آقایوسفی .دادند

؛ فولی 2002یر و کارور، ، شی2؛ بریستل1997گزارش شده است )کارور،  74/0 -93/0این ابزار بین 

در است. کرده گزارش  93/0 را سیاههکل  اعتبار بیضر (1371ی)محمدخان (.2015، 3و مورفی

 راهبرد، 94/0 سیاههکل  یکرونباخ برا یآلفا بیضراعتبار ابزار با استفاده از  پژوهش حاضر

  به دست آمد. 89/0 مدارجانیه راهبردو  92/0مدار سألهم

با سپس  شد. انجام آموزش و پرورش ادارات با اداری مکاتباتابتدا پژوهش،  یمنظور اجرا به

های مراجعه شد و پرسشنامه دولتیمدارس  25مجوز از ادارات آموزش و پرورش، به  افتیدر

 نیب یاالت عمدتاا در مدت زمانؤگرفت. پاسخ به س ارمعلمان قر اریدر اخت حیساعت تفر مربوطه در

 .دیطول کش قهیدق 25تا 15

به  شیگرا یهاو شاخص یپراکندگ یهاشاخص) یفیآمار توص یهاها از روشداده لیتحل یبرا

                                                           
1. Self-blame 
2. Brissette 
3. Foley & Murphy 
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 یابیمدل و یدییعامل تأ لیتحل ،یعامل لیتحل . برایشد استفاده یاستنباط آمار یهاروش ( ومرکز

 پژوهش از یبرازش مدل مفهوم یبرا (و مدل تابع ساختاری رییگمدل اندازهی )معادالت ساختار

 شد.  استفاده SmartPLS2 و SPSS یافزارهانرم

 ی پژوهشهایافته

، از این شناختیهای جمعیتبراساس دادهنفر زن بود که  117نفر مرد و  123نمونة پژوهش شامل 

نفر دکتری داشتند. از  4نفر کارشناسی ارشد و  69ی، نفرکارشناس 160نفر مدرك کاردانی،  7تعداد، 

سال بودند.  41نفر بیش از 142سال و  40تا 30نفر بین  69سال،  30نفر کمتر از 29لحاظ سنی نیز 

کار سال سابقة  21نفر بیش از  136سال و  20تا 10 نفر بین 61سال،  10نفر کمتر از  43همچنین، 

کشیدگی  های میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و، شاخصهادهبرای بررسی توصیفی داداشتند. 

از  یشامل آگاه لیو مقدمات تحل هابودن دادهنرمال یبررس ها،هیفرض یقبل از بررس .محاسبه شد

 انجام شد. های برازش مدل،بودن شاخصاز مطلوب نانیاطم زیو ن رهایمتغ یهمبستگ ةنحو
 

 شپژوه یرهایتغمربوط به م یفیآمار توص. 1 جدول

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین تعداد نام متغیر

 -253/0 03/0 698/18 763/38 240 استرس شغلی

 -176/0 -024/0 564/8 354/17 240 نگرانی

 -403/0 083/0 951/6 304/13 240 حجم زیاد کار

 -594/0 -015/0 162/4 104/8 240 شرایط کار

 -691/0 -203/0 16/10 133/29 240 راهبردهای مقابله

 -865/0 -387/0 471/5 325/15 240 مدارلهأای مسراهبرد مقابله

 -604/0 136/0 048/5 808/13 240 مدارای هیجانراهبرد مقابله

 -631/0 -265/0 222/10 842/30 240 حمایت خودمختاری

 -82/0 -116/0 741/2 471/7 240 انتخاب

 -69/0 -591/0 601/2 733/7 240 کنترل

 -75/0 -28/0 701/2 729/7 240 احترام

 -778/0 -432/0 806/2 908/7 240 ارتباط
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 2) ةهای پژوهش در بازشاخص ةبرای هم 2و کشیدگی 1ضرایب چولگی، 1با توجه به جدول 

 دارند، ( قرار-2و 

 .دشویید میأت هاها برای این شاخصبودن دادهبا درنظرگرفتن این ضرایب، فرض نرمال ،بنابراین
 

 نتایج ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا. 2جدول 

 شدهمیانگین واریانس استخراج پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش

 893/0 962/0 948/0 استرس شغلی

 544/0 914/0 894/0 نگرانی

 548/0 894/0 862/0 حجم زیاد کار

 621/0 866/0 792/0 شرایط کار

 931/0 964/0 948/0 راهبردهای مقابله

 729/0 941/0 921/0 مدارهلأای مسراهبرد مقابله

 649/0 917/0 891/0 مدارای هیجانراهبرد مقابله

 885/0 969/0 949/0 حمایت خودمختاری

 756/0 903/0 839/0 انتخاب

 688/0 869/0 773/0 کنترل

 713/0 882/0 799/0 احترام

 756/0 903/0 837/0 رتباطا

است  7/0متغیرها بیشتر از  ةبرای هم 3پایایی ترکیبی وآلفای کرونباخ  ، مقادیر2مطابق با جدول 

 انسیوار نیانگیهمگرا از م ییروا یبررس برایدهد. که پایایی مناسب متغیرهای مدل را نشان می

4ده است. مقدار ششده استفاده جاستخرا
AVE  است.  5/0 ا مناسب و باالیهسازه ةهمبرای 

 

                                                           
1. Skewness 

2. Kurtosis 
3. Composite Reliability  
4. Average Variance Extracted 
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 های اصلی پژوهشفه. نتایج روایی واگرای مؤل3جدول 

 نگرانی نام متغیر
حجم زیاد 

 کار

شرایط 

 کار

ای راهبرد مقابله

 مدارمسأله

ای راهبرد مقابله

 مدارهیجان

خستگی 

 هیجانی
 ارتباط احترام کنترل انتخاب

          738/0 نگرانی

         074/0 673/0 حجم زیاد کار

        788/0 739/0 725/0 شرایط کار

ای راهبرد مقابله
 مدارمسأله

648/0- 666/0- 642/0- 854/0       

ای راهبرد مقابله
 مدارهیجان

707/0- 691/0- 688/0- 763/0 806/0      

    870/0 -624/0 688/0 655/0 -653/0 -659/0 -684/0 انتخاب

   830/0 736/0 -641/0 686/0 638/0 -376/0 -638/0 -672/0 کنترل

  845/0 807/0 786/0 -602/0 667/0 653/0 -655/0 -661/0 -664/0 احترام

 869/0 759/0 739/0 858/0 -603/0 702/0 722/0 -696/0 -703/0 -691/0 ارتباط

 املعهر  AVEمقدار جذر  ،در جاهایی که با رنگ تیره مشخص شده است ،3جدول  با توجه به

مکنون  یرهایمتغ ،گفت در مدل پژوهش توانیم ،بنابراین بیشتر است. عاملاز مقدار همبستگی دو 

 3 بهتر، جدول انی.به ب .گرید یهامربوط به خودشان تعامل دارند تا با سازه یهاهیبا گو شتریب

   .دهدیمدل را نشان م یواگرا ییروا تیمطلوب
 

  های ساختاری. نتایج معیارهای برازش مدل4جدول 

 جهت رابطه 2R 2Q 2f ضریب مسیر مسیر

 – 121/0 429/0 669/0 -328/0 حمایت خودمختاری                 استرس شغلی

 + 196/0 429/0 669/0 387/0 حمایت خودمختاری              ایراهبردهای مقابله

 – 208/1 344/0 547/0 -740/0 ایراهبردهای مقابله                استرس شغلی

GOF میانگین نیکویی برازش مدل کلی 
2R  میانگینCommunality 

√0.815 × 0.654   = 0.730 654/0 815/0 

 2Qی شاخص کم، متوسط و قو ینیبشیبه عنوان قدرت پ ،به ترتیب 35/0و  20/0، 15/0سه مقدار 

 2Rی برای شاخص وسط و قومت ف،یضع ریبه عنوان مقاد ،به ترتیب 67/0و  33/0، 19/0سه مقدار 

 Gof ی شاخصبرا یمتوسط و قو ف،یضع ریمقادبرای  مالك به عنوان ،به ترتیب 36/0و  25/0،  10/0سه مقدار 

 2fبزرگ برای شاخص  متوسط و ،کوچک ریبه عنوان مقادبه ترتیب  35/0و  15/0، 02/0 سه مقدار
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ای به ترتیب راهبردهای مقابله، مقدار ضریب تعیین حمایت خودمختاری و 4براساس جدول 

ی کنندهبینیتواند پیشدهد استرس شغلی میمحاسبه شده است و نشان می 547/0و  699/0برابر 

ای با ای باشد. همچنین استرس شغلی و راهبردهای مقابلهاز تغییرات راهبردهای مقابله 547/0

 شدت 2fاریمع د.کنناری را برآورد از تغییرات حمایت خودمخت 699/0اند همکاری یکدیگر توانسته

ای بر حمایت استرس شغلی و راهبردهای مقابله ریشدت تأث .کندیها را مشخص مسازه نیب ةرابط

استرس شغلی بر راهبردهای  ریشدت تأث و نیز 196/0 و 121/0با  برابر ،خودمختاری به ترتیب

( و راهبردهای 429/0حمایت خودمختاری )زا های درونمقدار برای سازه بود. 208/1 ای برابرمقابله

های بینی و برازش مناسب سازهقدرت پیش ةدهندمناسبی قرار دارد و نشان ( در حد344/0ّای )مقابله

 نشان از برازش مناسب مدل دارد.، GOF شاخص برای 730/0حصول مقدار  ،مدل است. همچنین
 

 پژوهش یهاهیآزمون فرض جینتا. 5جدول 

 نتیجه تی متغیر وابسته متغیر میانجی مستقلمتغیر  فرضیه

 یید فرضیهأت 995/4 حمایت از خودمختاری - استرس شغلی 1 ةفرضی

 تأیید فرضیه 177/5 حمایت از خودمختاری - راهبردهای مقابله 2 ةفرضی

 تأیید فرضیه 024/5 حمایت از خودمختاری راهبردهای مقابله استرس شغلی 3 ةفرضی

 اد معناداری اعد مسیر ساختاری
 ضریب مسیر

 استانداردشده

آزمون 

 سوبل
 تأیید فرضیه

     اثرات مستقیم

 بله  -328/0 995/4 حمایت از خودمختاری ←استرس شغلی 

 بله  387/0 177/5 حمایت از خودمختاری ←راهبردهای مقابله 

     مستقیم اثر غیر

حمایت از  ←راهبردهای مقابله  ←استرس شغلی 

 خودمختاری
024/5 286/0- 024/5 

تایید 

 میانجی

 آزمون سوبل

ضریب استاندارد بین دو متغیر استرس شغلی و 

و خطای  -740/0ای، راهبردهای مقابله
 033/0استاندارد 

راهبردهای  ضریب استاندارد بین دو متغیر

و  387/0ای و حمایت خودمختاری، مقابله
 075/0خطای استاندارد 

T − value =
|0.740 × 0.387|

√(0.7402 × 0.0752) + (0.3872 × 0.0332) + (0.0332 × 0.0752)
= 5.024 
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، 5 دهد. با توجه به جدولمستقیم متغیرها در مدل را نشان می روابط مستقیم و غیر 5جدول 

برابر با تی و مقدار  -328/0دار است. ضریب مسیر برابر با روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش معنا

زای استرسدرصد، عوامل  95است، با اطمینان  96/1بیشتر از  تی . از آنجا که مقداراست 995/4

شود. یید میأاول پژوهش ت ةشغلی بر حمایت از خودمختاری معلّمان اثر مستقیم منفی دارد و فرضی

 69/1بیشتر از  تی. از آنجا که مقدار است 177/5برابر با  تی و مقدار 387/0ضریب مسیر برابر با 

ای بر حمایت از خودمختاری معلّمان اثر مستقیم دارد درصد، راهبردهای مقابله 95است، با اطمینان 

. است 024/5برابر با  تیو مقدار  -286/0شود. ضریب مسیر برابر با یید میأدوم پژوهش ت ةو فرضی

ای شغلی بر حمایت زدرصد، عوامل استرس 95است، با اطمینان  96/1بیشتر از  تیاز آنجا که مقدار 

ای اثر غیر مستقیم دارد فرضیه سوم پژوهش گری راهبردهای مقابلهاز خودمختاری معلّمان با میانجی

در روش سوبل اگر  برای تأیید نقش میانجی از آزمون سوبل استفاد شد ،همچنینشود. نیز تأیید می

توان معناداربودن درصد می 95 در سطح اطمینان ،باشد 96/1آزمون بیشتر از ضریب معناداری  مقدار

 آزمون سوبلدر  تیمقدار شود، مشاهده می 5جدول  طور که درد. همانکریک متغیر میانجی را تأیید 

 شود.تأیید میمیانجی  ةرابط درصد 95است، با اطمینان  96/1بیشتر از 

 گیرینتیجه بحث و

خود مختاری حمایت از و زای شغلیهدف پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری عوامل استرس

های دست آمده و تحلیل های بهبا توجه به داده. بودای گری راهبردهای مقابلهمیانجی معلمان با

از  تیحما بر منفی میمستق اثر یشغل یزااسترس عواملها نشان داد صورت گرفته، نتایج یافته

، راسل(، 1394) اسعدی اندام وقیقات پژوهش حاضر با نتایج تح ةیافت. اردگذمی معلّمان یخودمختار

. استهمسو ( 2014) ، ریف و جانچئونو (، 2019همکاران ) ره وخپو( 1987) آلتمایر و وان ولزن

 یاسترس شغل و یاستقالل شغل نیکه ببه این نتیجه رسیدند  درپژوهش خود( 1394) یاندام و اسعد

داد عوامل  ( نشان1987) آلتمایر و وان ولزن نتایج پژوهش راسل، .دارد وجود یمعنادار و یمنف ةرابط

، (2000) انیر و یدس نظر با بقاطم خودمختاری معلمان دارد. زای شغلی اثرمنفی بر حمایت ازاسترس

 یمان حاممعلّ مان هستند.معلّ ،یخودمختاراز  تیحما ی، منبع اصلیآموزش یهاطیمح در
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 یهادگاهید ها ودهیبه ا کنند ویم کنترل را آموزاندانش ستیناشا مزاحم و یرفتارها ،یخودمختار

ها آن یشغل استرس شغل خود دارند، یرو یشتریکه معلمان کنترل ب یهنگام گذارند.یها احترام مآن

 ةنظری یمبنا بر که کرد انیتوان بیم هیآزمون این فرض ةجینت نییتبر د ،بنابراین کند.یم دایکاهش پ

 انجام در شتریعمل ب یآزاد ایجاد لیبه دل شغل در یخودمختار از تیحمااحساس  ،گرینییخودتع

ها حلنمونه انتخاب راه براید. دهیحاصل از انجام آن را کاهش م یهااسترس ،یریگمیتصم کار و

 مختلف کار یهاجنبه بر شتریبتسلط عالیق فرد،  ها ویانجام وظایف متناسب با توانای یهاوهیش و

در نظر  آنان یشغل یهادر کاهش استرس معلمان یخودمختاراز  تیحما یایاتواند به عنوان مزیم

است  یفردنیب یاحساسات و رفتارها کنندةانیب ممعلّ یخودمختاراز  تیحما ،در واقعگرفته شود. 

 یدرون یزشیو رشد منابع انگ تی، پرورش، توسعه، تقوییشناسا یهنگام آموزش برا که او

است که معلم در هنگام  یفرد نیب یرفتار وکنترل معلم، احساسات ا امّ .دهدیآموزان ارائه مدانش

م فراهم معلّکه  یاوهیرفتار به ش ایر، احساس آموزان به تفکّتحت فشار قراردادن دانش یآموزش برا

داشتن احساس اختیار و اراده ، در این شرایط است کهاین رو از. (2009، وی)ر ردیگیم کارکند، بهیم

ها و تحکمات فرضای از عوامل فشار ناشی از پیشکند و بخش عمدهمعنا پیدا مینجام کار در ا

رسد بخش زیادی از فرایند افزایش به نظر می (.2012حمیدی، )دارد شغلی را از دوش شاغل برمی

بر که هرچه  اشان ارتباط دارد. به این معنشغلی ةاسترس معلّمان با میزان خودمختاری آنان در حیط

وری را شود که این امر کاهش بهرهمی ها کاستهافزوده شود از سطح خودمختاری آن معلّماناسترس 

 ها در پی دارد.نآ برای

معلّمان اثر  یخودمختاراز  تیحماای بر نشان داد که راهبردهای مقابلهنتایج پژوهش همچنین 

همسو ( 2009( و بوید و همکاران )2019) ره و همکارانخپژوهش پو این یافته با نتایج مستقیم دارد.

از  تیبا حما مدارمسأله راهبرد نیکه ب دندیرس جهینت نیبه ا (2019) همکاران ره وخپو است.

 ةرابط لمانمع یخودمختاراز  تیمدار با حماجانیرابطه مثبت وجود دارد. راهبرد ه یخودمختار

مدار مسأله یامقابله یراهبردها شترازیود بآموزان خدانش یکه در کالس برا یمانمعلّ .دارد یمنف

و  دیبو ةمطالع جینتا. آوردندیانتخاب فراهم م یبرا یشتریب یهافرصت آنان ید براشونیاستفاده م
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 که با یتوسط افراد یامقابله یانتخاب راهبردها ی بر نوعطیمح عوامل ( نشان داد2009)همکاران 

 در و برخوردارند یکاف تیحما از کار طیمح در که یارمندانک گذارد.می ریهستند، تأث ریدرگاین 

افراد به . دکننیاستفاده م مدارمسألهای مقابله راهبرد از شتریب ،شوندیم ها مشارکت دادهیریگمیتصم

های خود را آزادانه تعیین کنند، و هدفخواهند خودشان تصمیم بگیرند، اعمالشان را معمول میطور 

ها اهمیت دارد و چه چیزی اهمیت ندارد، آزادانه تصمیم بگیرند چه چیزی برای آند و کننانتخاب 

شکل گرفته و  درون خودشان زدهند اکه احساس کنند کاری که انجام می ها زمانیانسان ،بنابراین

گیرند تا زمانی که فکر کنند مجبور به بسیار بیشتری می ةانگیز اساس نیازها و خواست آنان است،بر

تالش فرد برای بهبود یک موقعیت دشوار مانند  کنندةای بیانمقابلهراهبردهای . ام چیزی هستندانج

وجوی مدار( یا تنظیم درماندگی هیجانی مانند جستاقدام عملی )راهبرد مسألهطراحی نقشه و 

ند مدار( هستنظر شناختی )راهبرد هیجاندیگران برای حمایت هیجانی یا کاهش دشواری موقعیت از 

دهد تا آنان بتوانند در می به معلمان این امکان را یخودمختاراز  تیشرایط حما(. 1386)بشارت، 

 ةداری را توسعه دهند که منجر به توسعخاصی اتخاذ کنند و منطق معنی هایممورد کار خود تصمی

محیط ر که فرد دیی راهبردها کرد انیتوان بیم بنابراین، (.2012 ،1رک و کانترت)فوها شود ای آنحرفه

به سهم خود بر  یک هر توانندیم مدارو هیجان مدارلهأمس یراهبردهاو نیز  بردیم کارخود بهی شغل

 باشند. تأثیرگذار معلّمان یخودمختاراز  تیحماهای فهمؤلّ

صورت غیر مستقیم و از طریق ی به شغل یزاعوامل استرسنتایج پژوهش نشان داد عالوه بر این، 

های این یافته با نتایج پژوهش. گذاردتأثیر می معلّمان یخودمختار تیحما بر ایمقابله ردهایراهب

( و 2009) همکاران (، بوید و2011، هانگ )(2019همکاران ) ره وخپو(، 1396) حبیبی صفرزاده و

به  ارمدمسأله یامقابلهی راهبردها افتندی( در1396) یبیحب صفرزاده و. است همسو( 2006بتورت )

 یاسترس شغل یدارامعن مثبت و به طور مدارجانیه یامقابله یهاراهبرد ولی دارامعن و یمنف طور

زای شغلی استرس عوامل نشان داد (2019ره و همکاران )خپو ةمطالع. دنکنیم ینیبشیپ کارکنان را

بر حمایت  یامقابله یهایراهبردهاطریق  مستقیم از مستقیم، به صورت غیر تأثیر عالوه بر

                                                           
1. Furtak & Kunter 
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متحمل  و اندآموزان خود داشتهدانش یرا برا ینگران نیشتریب ی کهمان. معلّگذاردخودمختاری تأثیر می

 استفاده مدارجانیه یاز راهبردها کمتر و مدارمساله یامقابله یراهبردها از شتریب ؛نبودند یاضاف کار

 یامقابله یر نوع انتخاب راهبردهاب یطیعوامل مح( معتقدند 2009و همکاران ) دیبو کردند.یم

 از کار طیمح که در یکارمندان گذارد.یم ریهستند، تأث ریزا درگکه با عوامل استرس یتوسط افراد

 مدارمسأله راهبرد از شتریشوند بیها مشارکت داده میریگمیتصم در برخوردارند و یکاف تیحما

 یسطوح باال یآن بود که معلمان دارا از یاک( ح2006بتورت ). نتایج مطالعه دکننیاستفاده م

 یرونیب یامنابع مقابله کنند، ویرا تجربه م یکمتر یر، استرس شغلمؤثّ یاو منابع مقابله یخودکارآمد

مربوط به  یکالس وخودکارآمد تیریمربوط به مد ی)خودکارآمد یمدرسه( و درون یتی)منابع حما

 ،یواکنش عاطف یاسترس شغل. منابع استرس معلمان دارند قابل مالحظه بر و یمنف یریآموزش( تأث

سازمان ها در  و یکار طیشغل، مح آوراضطراب آزاردهنده و یهابه جنبه یستیو ز یرفتار ،یشناخت

اغلب با  و اضطراب است و یختگیاز برانگ ییباال زانیاسترس م نیا یژگینظر گرفته شده و و

( معتقد 2011) نویساراف .ها همراه استجنبه نیآمدن با ادر کنار  ییاز عدم توانا یاحساسات حاک

 دنیبخشنظم ایمسأله  رییهستند که افراد برای تغ ییها و راهبردهاای مهارتاست راهبردهای مقابله

جامعه با  کیبرند. در برخورد افراد یم کارزا بهیدگیعامل تن یههنگام تجرب یجانیهای هبه پاسخ

در جهت حل مسائل به کار گرفته شود،  ینهر اندازه راهبردهای عقال ،یو روان یمشکالت زندگ

برخورد  هیبا قض یو افراد به تبع آن با راهبردهای منطق ابدییاز آن مسأله کاهش م یاسترس ناش

( دو 2000) نظر الزاروس از .نندیبینم هیبا قض یو احساس دیشد ةبه مواجه ازیین چیکنند و هیم

زا متمرکز فرد بر عامل استرس مدارمسأله یهدر برابر استرس وجود دارد. در مقابل یلاص یهنوع مقابلـ

 حذف آن انجام دهد. ایزا استرس طیشرا رییای در راستای تغکند اقدامات سازندهیمی سع شود ویم

کند. زا را مهار استرس دادیرو یجانیه امدهاییپ دکنیم یمدار فرد سعجانیهة در مقابل ،در مقابل

 ریناپذکنترل تید موقعاس کنرد احسه فشود کیم دهید ییهاتیمدار در موقعجانیه ةمقابل اهبردر

د. نهیجانی دار یی درپیامدهابلکه نقش علّ ،یگرینه تنها نقش میانج یامقابله ی. راهبردهااست

ها بدون زش آنباید خاطر نشان کرد درنظرداشتن ار یامقابله یراهبردها یگرنقش میانجی بارةدر
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دهد مکرر نشان می طورفایده خواهد بود. نتایج به بی ،دهدآن اتفاق رخ می درنظرداشتن بافتی که در

اند در شخص و بافت دیگر بافت نتایج مثبتی به دنبال داشتهیک  فرد و دریک  راهبردهایی که در

 ةمقابل( راهبرد 1984فلکمن ) الزاروس و ة. طبق گفتالزاماا همان نتایج را به دنبال نخواهد داشت

 را هاآنی جانیه ریتأث و روزمره نیآفرمشکلی هاتیموقع تا کند قادر را فرد تواندیم مدارلهأمس

و  برساند حداقل بهیا  داده کاهش رای شناختروانی دگیتن ق،یطر نیا از و کند کنترلی خوببه

 جادیو ا یشغل یهاکنترل استرس به عدم منجر مدارجانیه یاستفاده از راهبردهاد. کن یریشگیپ

حل مسائل،  خود در یهاتیموفق دنیمدار با دلهأمس است که افراد یهیبد شود،یم شتریب یهاتنش

و مشاهده  یبا مشکالت شغل یجانیه یپس از برخوردها مدارجانیه افراد و کنند تیاحساس کفا

گونه عنوان  نیتوان ایها مافتهیتوجه به  با. کنند تیاحساس عدم کفا حل مسائل خود دری ناتوان

 یخودمختاراز  تیحما تواند بریم، دنبر یم به کار خودی فرد در محیط شغلا که ییکرد که راهبردها

 فرد را واداراتوانند یم ایمقابله یراهبردها گر،یبه عبارت د اثرگذار باشد. شیدر محیط شغل یو

ها به این یافته. دنبیاب یمختارخود ی و افزایشس شغلاستر ی کاهشراب یراه حل مناسب تا کنند

رفتار  در زمینةهایی را مبنی بر دانش مان و مسئوالن آموزشی سرنخن، معلّاپژوهشگران، متخصص

مان معلّ ةلیهای جدیدی را در آموزش اوّدهد تا اولویتمعلمان در داخل کالس های درس ارائه می

ها نیازهای واقعی را منعکس کنند و به نیازهای د به طوری که آنای ایجاد کننو پیشرفت مداوم حرفه

 آموزان پاسخ دهند.شناختی دانشاساسی روان

زای شغلی در عوامل استرس متغیر اهمیت و نقش کنندةدر مجموع، نتایج پژوهش حاضر بیان

با  ابراین،بنای است. و استفاده نادرست از راهبردهای مقابله کاهش حمایت خودمختاری معّلمان

زای شغلی و اثرگذاری آن بر حمایت خودمختاری و راهبردهای توجه به نقش عوامل استرس

زای شغلی، ای، شایسته است متولیان آموزش و پرورش و نهادهای مرتبط با رفع عوامل استرسمقابله

 شوداد مییشنهپ ،. همچنینکنندهای آموزشی فراهم افزایش خودمختاری معلّمان را در محیط ةزمین

های های آموزشی و نشستای، سمینارها، کارگاهی درست از راهبردهای مقابلهبرای استفاده

نظر به اهمیت حمایت از خودمختاری معلمان در و نیز  شود برگزار معلمان مدارسبرای  تخصصی
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راهم کنند تا ا فهایی ریران وعوامل اجرایی مدارس، زمینهد مدشومیوری آنان، پیشنهاد افزایش بهره

ها مشارکت فعال داشته باشند و احساس خودمختاری در سازیتصمیم ها وگیریمعلّمان در تصمیم

هایی شود به علّت محدودیترغم نتایج کاربردی که از این پژوهش استنباط میامّا علی د.کننکار 

طلوبیت اجتماعی در مو که ممکن است به علت سوگیری دهی )خودگزارش نظیر استفاده از ابزار

و محدودبودن نمونه به دو  (گرفته باشد ها تحت تأثیر قرارکنندگان، صحت گزارش آنشرکت

شود که در پیشنهاد می بنابراین، تحصیلی خاص، باید در تعمیم نتایج احتیاط نمود. ةشهرستان و دور

ها از یک از بسط یافتهها استفاده شود تا شواهدی داده گردآوریهای مطالعات آتی از سایر روش

زا را مطالعه حاضر تعداد محدودی از عوامل استرس عالوه بر این د.شوروش به روش دیگر فراهم 

 را ارزیابی کند.زای شغلی معلمان استرس عواملتواند سایر بررسی کرد. بنابراین، تحقیقات آینده می
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