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  مدارس معلمان در روانی پذیری آسیب بر مؤثر عوامل بررسی

 تهران شهر 02 اول منطقه دوره متوسطه مقطع
 

 اعظم مختارخان1
 

 چکیده

 اول، دوره متوسطه مقطع مدارس معلمان روانی در پذیری روحی و آسیب وامل موثر برهدف پژوهش حاضر تعیین ع      

 شطهر 02 منطقطه ، اول دوره متوسططه مقطع تهران بوده است. جامعه هدف در این تحقیق معلمین مدارس شهر 02 منطقه

ر ، از روش نمونطه ییطری نفط 144نفر بوده و که در راستای هدف پژوهش تعطداد  042که تعداد آنها  تهران)مرکز شهر(

صورت تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب)با استفاده از فرمول کوکران( انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع بنیادین و به

مقایسه ای بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات،پرسشنامه بوده است که ازپرسشنامه -روش تحقیق توصیفی و از نوع علی

ماریا)مریم(آییلار وفایی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیطل "(ساخته دکتر1322ان ایران)شغلی معلم-فشار روانی

، هطانیانگیم سهیمقا ، های یردآوری شده از آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمونهای خطای استاندارد نسبت هاداده

حطوزه عوامطل دهطد نتایج نشطان میده است. استفاده ش 03نسخه  spssفیشر به کمک نرم افزار  fو آزمون   tاز,آزمون 

( , حوزه عوامل موثر ناشی از ضعف توانایی های مهارتی شغل 02/32موثر بر فشار روحی و روانی ناشی از دانش آموزان)

(, حطوزه عوامطل مطوثر ناشطی از فراینطدهای 10/01(,حطوزه عوامطل مطوثر ناشطی از مطدیران و مسط)و ان ) 02/01معلمی) 

, حططوزه عوامططل مططوثر بططر فشططار روحططی و روانططی ناشططی از وضططعیت فیزی ططی و مو عیططت محططی  ( 42/11سططازمان)

توان یفت مقطدار تفاوتهطای آنهطا یم %19( در سطح اطمینان 22/01(,حوزه عوامل موثر ناشی از هم اران )21/30کار)

ت فیزی طی و مو عیطت شغلی: عوامل مطوثر ناشطی از وضطعی-معنادار است و همچنین  در پرسشنامه آسیب پذیری روانی

محی  کار و عوامل موثر ناشی از مدیران و مس)و ان به ترتیب بیشترین رویدادهای تاثیریذار می باشطند)دامنه تغییطر آنهطا 

است( همچنین میانگین سوا ات عوامل موثر ناشی از فرایندهای سازمان و  عوامل مطوثر ناشطی از هم طاران نیطز  92با ای 

 جه کمتر می باشد.بیانگر این موضوع با در

 اول. دوره متوسطه مقطعمعلمان  روانی، پذیری روحی و آسیب تاثیریذار، عوامل موثر بر کلیدی: گانواژه

                                                           
ایطران  ،شطهرری، احد یادیطار امطام خمینطی)ره( شطهرریدانشگاه آزاد اسلامی و ،کارشناس ارشد مدیریت آموزشی -1

   )نویسنده مس)ول( 
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 مقدمه

سرمایه یذاری در بخش آموزش و پرورش ، های بنیادی رشد وتوسعهی ی از زمینه     

از میان  ،در وا ع رشد وتوسعه نظام آموزشی ی ی از وجوه مشخصه عصر ماست، است

مدارس عموما به ، های مختلفی که درآموزش وپرورش به طور رسمی فعال هستندسازمان

اجتماعی و ، نقش مهمی در تحقق اهداف ا تصادی، عنوان یک سازمان اجتماعی حساس

کاراو موفق ، فرهنگی جامعه برعهده دارند و ازمه تحقق این ایده وجود معلمانی توانمند

او  لب ، آیدن یک فرد ی تاومهم درسیستم آموزشی به حساب میاست, یک معلم به عنوا

و روح این سیستم است و دانش آموزان را از تاری ی و جها ت به نور و فهمیدن هدایت 

او برای انتقال دانستنیهای عقلانی وروشن ماندن چراغ تمدن مانندیک  و اء عمل  ،کندمی

 میلان. نیست بل ه یک مأموریت استکنند معلمی یک حرفه ها ف ر میخیلی ،کندمی

وری در نیروی انسانی آموزش ها نشان می دهدکه سطح بهرهبررسی (12010ستری،تی.می

وپرورش پائین است و اکثرمش لات آموزش وپرورش ازاین ناحیه نشات می ییردوبهره 

وری نیروی انسانی زمانی تحقق می یابدکه معلمان با دل و جان و عقلانیت بیشتر 

 ،حال نیا با .(0211، آکتینتوند 0رکنندکه این خود اساس بهروری نیروی انسانی است کا

 یاتینقش ح دیدانش آموزان خود باشندو معلمان با زهیانگ ریذاربریمعلمان تاث رودمی انتظار

 (.0226، ا ونیپی ن3کنند  یدانش آموزان باز زندیی تیریمددر 

ای یافته وبصورت یسترده وفزاینده ای سلامت ویژه باصنعتی شدن جهان این پدیده اهمیت     

ای استرس شغلی در میان عوامل روانی از اهمیت ویژه؛ می دهد  رار تحت تاثیر شاغلین را

سازمان ملل متحد استرس شغلی را بیماری  رن  1110 ای که در سالبرخوردار است به یونه

 جهان اعلام کرد ی همه ییر درچندی بعدسازمان بهداشت جهانی آن را مش ل بیستم دانست و

های مرتب  با شغل بسیار مشخص شده که استرس 4پاول فایر براساس تحقیقات( 26،عقیلی نژاد
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های پژوهش باشد؛تر از عوامل استرس زای دیگر مثل مش لات خانوادیی وما ی میجدی

این  بیانگر، نیز انجام شده در  لمروی رضایت مندی شغلی صاحبان مشاغل وحرف مختلف

حقیقت است که هر  در متو یان مشاغل مختلف از احساس رضایتمندی شغلی بیشتری 

اندیشه تلاش و ابلیت خلا یت ونوآوری ، نشاط درون، سلامت روان از، باشند برخوردار

 اثرعوامل فردی مورد یردند؛ درتری برخوردار بوده و کمتر دچار فرسودیی شغلی میافزون

سابقه خدمت معلمان ومشاغل مشابه برسلامت روان ، تأهل ،جنس، همچون سن( دمویرافی ی

بین عمل ردمدیران ومدرک تحصیلی آنان رابطه معناداری  ،نیز بررسیهای انجام یرفته است مثلاً

 .تصمیم ییری شغلی مؤثراست ها نشان می دهدکه عامل جنسیت دریافت همچنین پژوهش

 (1119، 1نقل ازچاپلین برج،

ات به روشنی حاکی ازآن است که همان طورکه عوامل زیست بسیاری از تحقیق     

شرای  ، کندشناختی برخی از معلمان را مح وم به بعضی از انواع آسیبهای روانی می

اجتماعی از  بیل حوادث فشارزای زندیی و نیز عوامل شغلی همچون محی  مدرسه نیز 

برروی عوامل آسیب روانی  دربررسی که( 0224 ،تأثیر مهمی در این مورد دارند ات ینسون

ط اجتماعی و رابطه آن با اختلا ات روان تنی کارمندان انجام پذیرفت عواملی همچون 

بر اساس شدت و ... های اداری ونظمیطو انی بودن ساعات کار و بی، کمبود حقوق

به عبارتی او ویتهای  ضعف و فراوانی آن در جامعه نمونه مورد طبقه بندی  رار یرفتن،

های معلمان برای تمامی افرادی که در طول ساعات اشت روانی مشخص یردید؛ آسیببهد

پیامدهایی دربردارد این ، کاری با آنها درییر هستند اثریذار است و بر روی شایردان

های زندیی مش لات علت ایجاد پریشانی است ومی تواند بر بسیاری یا حتی تمامی جنبه

 .(02240، سونات ین دانش آموزان اثریذارباشد

                                                           
chaplin -1 

2- Atkinson 

 



 1911زمستان  ،11 شماره ،سوم سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /00

 

پر : ای مواجه هستند مش لاتی مانندمعلمان بواسطه ماهیت شغلی خود با مش لات عدیده     

 ،ها)علیزادهحرفه آناعتباریبی (1سیدمن، 1111 آموزان)دانشتحصیلیافت، حجمی کار

 علا ه عدم، ومزایای ناکافیحقوق (،1311 و 1321،استرس شغلی )آییلار وفایی (1321

( 1310 ،عسگری )کلدی و کاهش انگیزه شغلی(، 1313، آموزان به تحصیل مجتهدیشدان

توانند همگی بر آنها اثریذارباشند, بنابراین شناسایی عواملی که که این مش لات می

عوامل ، تواند بر معلمان اثریذار باشد بسیار حائز اهمیت است این ه عوامل فردیمی

تا چه حد بر ( چه به عنوان عامل مستقل و یا میانجی استرس زای شغلی و یا رضایت شغلی

 براین. معلمان اثر یذار هستند ازموضوعات مورد بحث درروان شناسی حال حاضراست

 معلمان در فرهنگی روانی، پذیری آسیب ابعادشناسایی و تبیین  هدف با پژوهش این اساس

سؤال  این به دف پاسختهران بوده و ه شهر 02 منطقه اول، دوره متوسطه مقطع مدارس

 متوسطه مقطع مدارس معلمان در روانی پذیری روحی و آسیب عوامل موثر بر که است

 است؟ کدام تهران شهر 02 منطقه اول، دوره

مربوط بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به در ادامه  سوابق      

مقا ه آورده ی علمی موجود درباره موضوع دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرها

 :شده است

بررسی نقش نیازهای اساسی خود ( در تحقیقی با عنوان 1316و هم اران ) نورپوررودی     

. روش تحقیق توصیفی و انجام دادندیری در کیفیت زندیی کاری معلمان  نییتع

نفر است  114مل همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، معلمان ابتدایی شهر خاف که شا

شده است. ابزار یردآوری  و به د یل پایین بودن حجم جامعه از روش سرشماری استفاده

، یری یاردیا نییکاری وا تون و نیازهای اساسی خود تع ها دو پرسشنامه کیفیت زندییداده

/.( و 21ها با استفاده از آ فای کرونباخ به ترتیب آن دسی و ریان است که ضریب پایایی

ها از تحلیل ریرسیون چندیانه، ریرسیون وتحلیل داده منظور تجزیه/.( تعیین شد. به21

                                                           
seidman -1 
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طرفه استفاده شد. نتایج مستقل و تحلیل واریانس یک tساده، ضریب همبستگی پیرسون،

های آن خودمختاری، شایستگی نشان داد که بین نیازهای اساسی خود تعیین یری و مؤ فه

های و مؤ فه (=r ./62و معناداری وجود دارد  مثبت ی کاری رابطهو ارتباط( باکیفیت زندی

بینی کیفیت زندیی کاری معلمان است که  شیپنیازهای اساسی خود تعیین یری  ادر به

به ترتیب بیشترین تأثیر را بر کیفیت « ارتباط»و « خودمختاری»های در این میان، مؤ فه

مچنین نشان داد که تفاوت معناداری بین پژوهش ه یهاافتهیزندیی کاری داشته است. 

میزان کیفیت زندیی کاری معلمان مرد و زن، دارای سطح تحصیلات و سابقه خدمت 

 .مختلف وجود دارد

های روانی براساس  ای با عنوان تبیین آسیب پذیری( در مقا ه1311پیوسته یر و هم اران )     

 داد، نشان  ها ن که انجام دادند، تحلیهای مختل  دو تی تهراهای د بستگی دانشگاهسبک

 و اجتنابی هایسبک و مثبت همبستگی روانی، پذیری با آسیب ایمن د بستگی سبک

 و دوسویرا هایسبک ویژه به د بستگی هایدارند. همچنین سبک منفی همبستگی دوسویرا

 .ندنمای تبیین مختلف درجات به و ابعاد در را روانی پذیری توانند آسیبمی ایمن

 رفتاری هایویژیی بین رابطه متأهل زن 022 و مرد 292 روی پژوهشی در نیز وایدانف     

 که دریافت و کرد بررسی را زندیی و کار بین تضاد و خانواده ساختار تقاضاهای و شغل

 معنی رابطه زندیی و کار بین تضاد و خانه در فرزندان تعداد و شغل تقاضای کار، زمان بین

 بر یا زندیی_کار تعارض تأثیر تحقیقاتشان در نیز هم اران و هامر .دارد وجود داری

 نیز هم اران و دمروتی .کردند بررسی شغلی رضایت کاهش و کار ترک غیبت، افزایش

 در کار تداخل به منجر هیجانی چه جسمانی و چه کار با ای تقاضای و حجم دادن نشان

 (1316شود)بیغمی، می هیجان و کاری غیر زندیی

محیطی وشغلی مؤثر بر رضایت شغلی ، عوامل فردی»در پژوهشی که تحت عنوان      

نفر از اعضای ه)یت  14بر روی « اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مدرک تحصیلی با  تأهل، وسیله رفت وآمد، علمی انجام پذیرفت ارتباط وضعیت استخدام،



 1911زمستان  ،11 شماره ،سوم سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /00

 

دانشگاه معنادار بوده همچنین تعداد فرزندان و حقوق میزان رضایت شغلی هی)ت علمی 

 (.1321باشد )صافی،معنادار و ی شغل همسر و جنسیت معنادار نمی

( در تحقیقی که در مورد رضایت شغلی معلمان در ما زی 0221)عبدا له محمدهادی      

از  هاآنما انجام دادو به این نتیجه رسید که معلمان بصورت کلی از کار خود راضی هستندا

 ،هم اران کاری،  یشرا ،پرداخت عامل: حقوق و شرای  کاری خود راضی نیستند او شش

تحقیق خود را با توجه به اهمیت ونقش  او و نظارت را در نظر یرفته بود، خودکار ی،قیتشو

اکثریت  دهدیممطا عه نشان  نیا ما زی انجام داده بود، 0202انداز معلمان در اهداف چشم 

درصد( سطح با ایی از رضایت شغلی کلی را دارا هستند و بیش از نیمی  21دهندیان  پاسخ

 در سطح با ایی از رضایت شغلی فرم ویژه برخوردارند. ها( آندرصد 99دهندیان از پاسخ 

( که ارتباط معناداری بین رضایت شغلی و جنس معلمان 0221)عبدا له محمدهادی      

معلمان با  نیهمچن مرد بیشتر از معلمان زن راضی بودند،است که به موجب آن معلمان 

با پست با اتر  معلمان تحصیلات ت میلی بیش از معلمان بدون این تحصیلات راضی هستند،

 نشان دادند. تریراضاز معلمین جوان  ترمسنو رتبه با اتر از معلمان عادی همچنین معلمان 

 

 روش

ها، یافته برای بررسی وا عیتهای نظامابزار و راه ای از  واعد،روش تحقیق مجموعه     

 نوع از تحقیق روش .(1320 حل مش لات است )خاکی،دستیابی به راه کشف مجهو ات و

در  پردازدیم، روانی پذیری آسیب بر مؤثر عوامل بررسی به که جهتاست و ازآن بنیادین

در این روش ام ان به وجود  ؛ ازآنجاکهردیییم رار  توصیفی و میدانی یهاپژوهش دسته

آوردن و ایع در عمل وجود ندارد و با توجه به این ه متغیرهای این تحقیق غیر ابل 

اند و هر دو دریذشته باشند یعنی  بلاً تحت تأثیر متغیر مستقل  راریرفتهکاری میدست

 سییی که مقا ه حاضر به بررجاآناز  اند روش این تحقیق غیرآزمایشی است.دادهرخ

، پردازدیم، اول دوره متوسطه مقطع مدارس معلمان در روانی پذیری آسیب بر مؤثر عوامل
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  ط روش1ی است. روند اجرای پژوهش به دو صورت بوده است :اسهیمقا -نوع تحقیق علی

ای هدف این است که مقایسه -در تحقیق علی ی؛ زیرا اسهیمقا –تحلیلی و علی  -توصیفی

 مقا هبسته( به علت احتما ی )متغیر مستقل( برسیم و بدین  حاظ این از معلول )متغیر وا

ییرد که تغییر مستقل به باشد. این طرح تحقیق زمانی مورد استفاده  رار مییذشته نگر می

بودن غیر  ابل دست اری است و محقق مم ن ای بودن یا غیراخلا ی و غیر د یل خصیصه

ط روش میدانی: 0بررسی کند.    علول( متغیرهای مستقل خواهد با مطا عه متغیر وابسته )ممی

ها، مراکز اسناد و آوری مبانی نظری در زمینه پژوهش به کتابخانهابتدا به منظور جمع

های اینترنت مراجعه، و با بررسی و تحلیل کتب و مقا ات و مدارک علمی و سایت

آوری، و ها جمعنامه دادهپرسشها، مطا ب تنظیم شده است. سپس با استفاده از نامهپایان

متوسطه معلمان  کلیهجامعه آماری این پژوهش را  نهایتًا تجزیه و تحلیل یردیده است.

در سال تحصیلی  تهران شهر 02 منطقه ، اول دوره متوسطه مقطع مدارس اول)مرکز شهر(

 نفر هستند. 042که تعداد آنها  دهندیمتش یل  1312 -1311

 جامعه آماری -1جدول 

 تعداد ناحیه/نوع منطقه دوره

 23 مرد متوسطه اول 

 192 زن 

 نفر 041سطح شهر:  متوسطه اول تعداد کل معلمین 

تصادفی طبقه ای با  علت وجود زن و مرد)جنسیت( از نمونه ییری بهدر این مقا ه      

ت آن انتساب متناسب استفاده شده است که در آن نسبت فراوانی هر طبقه از نمونه، با نسب

 طبقه در جامعه آماری ی سان است:

n 
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= 

= 9/73 

N= 

n  = 

n 
 برمبنای تناسب زیر خواهیم داشت:

 
 

 آماری نمونه- 0جدول 

 

 

 

 

بر  تهران شهر 02 منطقه ، نفر از مقطع متوسطه اول 144بنابراین حجم کلی نمونه برابر با      

 مبنای جنسیت می باشد.

 به شرح ذیل استفاده یردید: محقق از یک پرسشنامه

ماریا)مریم(آییلار "توس  دکتر شغلی معلمان ایران:-پرسشنامه فشار روانی-ا ف      

یویه با فشارهای  32بعد و  6تدوین شده است،این پرسشنامه دارای 1322ل در سا "وفایی

روانی شغل معلمی است،یویه های شش یزینه ای با درجات بسیار زیاد،زیاد،نسبتا 

یذاری شده است.اعتبار و روائی این ارزش 9تا  2زیاد،کم،خیلی کم و هیچ می باشد که از 

ضریب اعتبار آن به روش آ فای کرونباخ  مقیاس توس  نامبرده و هم اران محاسبه و

می باشد؛ از طرفی اعتبار هر آزمون به د ت اندازه ییری وثبات وپایایی آن  16/2معادل 

 تعداد مکان دوره

 94 مرد متوسطه اول

 12 زن 
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 مربوط می شود ودومعنای متفاوت دارد.یک معنای اعتباربه همسانی درونی آن اشاره دارد

معنای  تگی دارند،همبس این است که سوال های آزمون تاچه اندازه با ی دیگر مفهوم آن، و

 با طول زمان است که بابازآزمایی افراد دیگراعتبار،ثبات وپایایی نمره های آزمون در

مو عیت های مختلف یا شرای  متفاوت به دست می آید؛ دراین پژوهش  در آزمون واحد

 ابزاراندازه ییری علی رغم استانداردبودن،مجددبا استفاده از روش آ فای کرونباخ در

شغلی معلمان -ضریب اعتبار پرسشنامه روانی تهران اعتباریابی شد. 02طقه جامعه معلمان من

 . به دست آمد.19برابر

 ضریب آلفای زیرمقیاس های فشار روانی -9جدول 

 

  

 

 

 

 

 

 ضریب آ فا زیرمقیاس های فشار رونی

 .29 ومس)و ان رانیاز مد یناش یهافشار

 .29 یمعلم یها ییاز ضعف توانا یناش یهافشار

 .21 سازمان یندهایاز فرا یناش یهافشار

 .29 از دانش آموزان یناش یهافشار

 تیومو ع ی یزیف تیاز مو ع یناش یهافشار

 ناشی از هم اران یهافشار

 

22. 

24. 

 



 1911زمستان  ،11 شماره ،سوم سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /04

 

عنوان وتحلیل بهتجزیه روایی ابزارها  بلاً بارها توس  صاحب نظران تاییدشده است؛     

طورکلی، به های اساسی در هر روش تحقیق است.یهی ی از پا فرایندی از روش علمی،

وتحلیل عبارت از روشی است که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مس)له تجزیه

وتحلیل اطلاعات در این پژوهش شود. روش تجزیهتا دسترسی به یک نتیجه هدایت می

راف معیار و محاسبه ی، میانگین، انحفراوان عی)توزشامل آمار توصیفیعبارت است از: 

 مستقل،ی ت یهاآزمونی و.....( و آمار استنباطی شامل پراکندیی و مرکزهای شاخص

نرم  ، از طریقهانیانگیم سهیمقا طرفه، کی انسیوار لیتحل ،خطای استاندارد نسبت ها

 .میینمایماستفاده  03نسخه  SPSS یافزارها

 

 هایافته

ی در ادامهل جنسیت و سطح تحصیلات نه شامهای جمعیت شناختی اعضای نموویژیی     

 آورده شده است. 

 ترکیب جنسیتی اعضای نمونه -1جدول 

 جنسیت

  زن مرد مجموع

 فراوانی 12 94 144

 درصد 0/22 2/01 122
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 ترکیب جنسیتی اعضای نمونه -1نمودار 

 

ز نمونه را به درصد ا 2/22شود زنان، مشاهده می1ی همان طور که در جدول و نمودار شماره     

 درصد از حجم نمونه به مردان تعلق دارد.  0/01اند در حا ی که داده اختصاصخود 

 ترکیب سطح تحصیلات اعضای نمونه -0جدول 

  کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری مجموع

 فراوانی 12 124 00 2 144

 درصد 9/10 0/20 3/19 2 122
 

و روانی ناشی از دانش آموزان در عوامل موثر بر فشار روحی  (1سوال

 شغلی کدامند؟-پرسشنامه آسیب پذیری روانی

 

عوامل موثر بر فشار روحی گروهی برای نمره قسمت  تک تی t تحلیل -9جدول 

 و روانی ناشی از دانش آموزان

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد
 t p نمره معیار

عوامل موثر بر فشار  سمت حوزه 

 اشی از دانش آموزانروحی و روانی ن
02 /32 33/1 12,9 41/32 222/2>p 
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شود دریروه نمونه میانگین نمره  سمت حوزه همانگونه که درجدول با ا مشاهده می     

با انحراف استاندارد  02/32 عوامل موثر بر فشار روحی و روانی ناشی از دانش آموزان

بنابراین در  ،با اتر می باشد 12,9 رشب( از نمره p<222/2طور معناداری )بوده که به 33/1

عوامل موثر بر فشار روحی و روانی ناشی از دانش توان یفت حوزه یم %19سطح اطمینان 

دامنه ت )پذیری روانی معلمان اثربخش بوده اسآسیب بر از نظر نمونه آماری آموزان

 ار خواهیم داد:سؤال را طبق جدول زیر مورد بررسی  ر 2(. در این زمینه 39ا ی  2نمرات 
 

عوامل موثر بر فشار روحی برای سوالات قسمت  ای نمونه تک t تحلیل -0جدول 

 (9ش )با نمره بر و روانی ناشی از دانش آموزان

 تک t سوال

 ای نمونه

سطح  میانگین

 معناداری

 توضیحات

 دانش  فظی احترامی از نظر نمونه آماری بی /.22 4,30 -62/63 1سؤال 

از عوامل موثر بر فشار روحی و  معلم به آموزان

 روانی ناشی از دانش آموزان می باشد.

 آموزان دانش دائمی از نظر نمونه آماری تلاش /.22 4,01 -49/22 0سؤال 

معلم از عوامل موثر بر فشار  کردن امتحان برای

 روحی و روانی ناشی از دانش آموزان می باشد.

 به آموزان دانش توجه آماری عدماز نظر نمونه  /.21 4,31 -11/66 3سؤال 

تدریس از عوامل موثر بر فشار روحی  هنگام درس

 و روانی ناشی از دانش آموزان می باشد.

 مش لات با شدن از نظر نمونه آماری روبرو /.22 4,26 -32/21 4سؤال 

آموزان از عوامل موثر بر فشار  دانش رفتاری

 روحی و روانی ناشی از دانش آموزان می باشد.

 درسی مش لات با شدن از نظر نمونه آماری روبرو /.22 4,11 -66/43 9سؤال 

آموزان از عوامل موثر بر فشار روحی و  دانش

 روانی ناشی از دانش آموزان می باشد.

کلاس از  در نظم از نظر نمونه آماری بر راری /.20 4,12 -92/62 6سؤال 
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ش عوامل موثر بر فشار روحی و روانی ناشی از دان

 آموزان می باشد.

شلوغ  های کلاس در از نظر نمونه آماری تدریس /.22 4,23 -92/49 2سؤال 

از عوامل موثر بر فشار روحی و روانی ناشی از 

 دانش آموزان می باشد.
      

معلمان متوسطه 114با توجه به نتایج جدول می توان یفت که از نظر نمونه آماری یعنی      

از از عوامل موثر بر فشار روحی و روانی ناشی از   2تا  1ن سوا ات تهرا 02اول منطقه 

باشد و مقدار  شغلی معلمان می-دانش آموزان  در مو فه های پرسشنامه آسیب پذیری روانی

و نمره   tمعنادر بودن مقادیر در جدول طبق آزمونوتها  در این سوا ات معنادر است)تفا

 برش سوا ات(.

پرسشنامه در های مهارتی شغل معلمی  ناشی از ضعف توانایی(عوامل موثر 0سوال

 شغلی کدامند؟-آسیب پذیری روانی
 

گروهی برای نمره قسمت عوامل موثر ناشی از ضعف  تک تی t تحلیل -4جدول 

 (4/10توانایی های مهارتی شغل معلمی با نمره برش یا معیار)

 میانگین     متغیر
انحراف 

 استاندارد
 t p نمره معیار

عوامل موثر  سمت حوزه 

ناشی از ضعف توانایی های 

 مهارتی شغل معلمی

02 /01 11/4 10,9 29/01 21/2>p 

 

شود دریروه نمونه میانگین نمره  سمت حوزه همانگونه که درجدول با ا مشاهده می      

با انحراف استاندارد  02/01عوامل موثر ناشی از ضعف توانایی های مهارتی شغل معلمی 

بنابراین در  ،با اتر می باشد 10,9( از نمره برش p<21/2طور معناداری )بوده که به 11/4

ناشی از ضعف توانایی های مهارتی  موثرعوامل توان یفت حوزه یم %19سطح اطمینان 
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.در این تپذیری روانی معلمان اثربخش بوده اسآسیب بر از نظر نمونه آماریشغل معلمی 

 ( :09ا ی  2دامنه نمرات ) سؤال را طبق جدول زیر مورد بررسی  رار خواهیم داد 9زمینه 

عوامل موثر ناشی از ضعف برای سوالات قسمت  ای نمونه تک t تحلیل -4جدول 

 (9ش )با نمره برتوانایی های مهارتی شغل معلمی  

 تک t سوال

 ای نمونه

سطح  میانگین

 معناداری

 توضیحات

 مطا ب تفهیم در توانایی عدماز نظر نمونه آماری  /.22 4,01 16,31 2 سؤال

از عوامل موثر ناشی از ضعف  آموزان دانش به درسی

 توانایی های مهارتی شغل معلمی می باشد.

 رسیدیی برای کافی و ت نداشتناز نظر نمونه آماری  /.22 4,09 12,24 1سؤال 

 دانش درسی غیر و درسی نیازهای و مش لات به

از عوامل موثر ناشی از ضعف توانایی های  آموزان

 مهارتی شغل معلمی می باشد.

 دانش روحیات از کافی اطلاع عدماز نظر نمونه آماری  /.21 4,09 16,36 12سؤال 

از عوامل موثر ناشی از ضعف توانایی های آموزان 

 مهارتی شغل معلمی می باشد.

از  تدریس رشته به علا ه عدمنه آماری از نظر نمو /.26 0,14 13,22 11سؤال 

عوامل موثر ناشی از ضعف توانایی های مهارتی شغل 

 معلمی نمی باشد.

 که موضوعی در تدریس به اجباراز نظر نمونه آماری  /.23 4,30 14,62 10سؤال 

از عوامل موثر ناشی از ضعف  ندارم کافی اطلاعات

 توانایی های مهارتی شغل معلمی می باشد.
 

معلمان متوسطه 114با توجه به نتایج جدول می توان یفت که از نظر نمونه آماری یعنی      

از  تدریس( رشته به علا ه عدم یعنی 11)به جز سوال 10تا  2تهران سوا ات  02اول منطقه 

عوامل موثر ناشی از ضعف توانایی های مهارتی شغل معلمی در مو فه های پرسشنامه 
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ر الی معلمان  می باشد و  مقدار  تفاوتها  در این سوا ات معنادشغ-آسیب پذیری روانی

 و نمره برش سوا ات(.  tمعنادر بودن مقادیر در جدول طبق آزمون ) است

پرسشنامه آسیب پذیری عوامل موثر ناشی از مدیران و مسئولان در  (9سوال

 شغلی کدامند؟-روانی

 11ا ی  13 نه طبق سوا ات شمارهی یروه نموهاپاسخبرای جواب به این سؤال از      

 t( از طریق آزمون عوامل موثر ناشی از مدیران و مس)و انپرسشنامه اصلی ) سمت حوزه 

 یردید.ه استفاد 4-6جداول تک نمونه ای طبق 

عوامل موثر ناشی از مدیران گروهی برای نمره حوزه  تک تی t تحلیل -4جدول 

 (4/14با نمره برش یا معیار)و مسئولان 

 میانگین     متغیر
انحراف 

 استاندارد
 t p نمره معیار

عوامل موثر ناشی  حوزه

 از مدیران و مس)و ان
10 /01 06/3 12,9 24/30 222/2>p 

      

شود دریروه نمونه میانگین نمره  سمت حوزه همانگونه که درجدول با ا مشاهده می     

طور بوده که به 06/3حراف استاندارد با ان 10/01 عوامل موثر ناشی از مدیران و مس)و ان

 %19بنابراین در سطح اطمینان  ،با اتر می باشد 12,9( از نمره برش p<222/2معناداری )

پذیری آسیب بر از نظر نمونه آماری عوامل موثر ناشی از مدیران و مس)و انتوان حوزه یم

سؤال را طبق  2ن زمینه (. در ای39ا ی  2دامنه نمرات ) .تروانی معلمان اثربخش بوده اس

 جدول زیر مورد بررسی  رار خواهیم داد:
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عوامل موثر ناشی از مدیران برای سوالات قسمت  ای نمونه تک t تحلیل 4جدول 

 (9ش )درگروه نمونه با نمره برو مسئولان  

سطح  میانگین ای نمونه تک t سوال

 معناداری

 

 توضیحات                  

از نظر نمونه آماری نظارت ناکافی یا مدیریت ضعیف  /.22 4,21 -20/62 13سؤال 

 مدیر مدرسه

 می باشد. عوامل موثر ناشی از مدیران و مس)و اناز  

ییری از نظر نمونه آماری عدم شرکت معلمان در تصمیم /.22 4,61 -91/92 14سؤال 

عوامل موثر ناشی از ها درسطح مدرسه از ها و تهیه برنامه

 می باشد. )و انمدیران و مس

از نظر نمونه آماری عدم تخصص روسا و مدیران از  /.21 4,22 -49/64 19سؤال 

 می باشد. عوامل موثر ناشی از مدیران و مس)و ان

از نظر نمونه آماری فقدان حمایت و راهنمایی از جانب  /.21 0,20 -12/61 16سؤال 

  انعوامل موثر ناشی از مدیران و مس)ومس)و ان اداره از 

 نمی باشد.

از نظر نمونه آماری فقدان تشویق از جانب مدیر مدرسه از  /.21 4,66 -11/91 12سؤال 

 می باشد. عوامل موثر ناشی از مدیران و مس)و ان

از نظر نمونه آماری عدم پشتیبانی و حمایت از جانب مدیر  /.21 4,91 -32/66 12سؤال 

 مدرسه

 س)و ان می باشد.از عوامل موثر ناشی از مدیران و م 

از نظر نمونه آماری فقدان تشویق از سوی مس)و ان از  /.22 4,64 -41/22 11سؤال 

 می باشد. عوامل موثر ناشی از مدیران و مس)و ان

       

معلمان متوسطه 114با توجه به نتایج جدول می توان یفت که از نظر نمونه آماری یعنی      

فقدان حمایت و راهنمایی از  یعنی 16)به جز سوال 11تا  13تهران سوا ات  02اول منطقه 

در مو فه های پرسشنامه آسیب  ناشی از مدیران و مس)و ان موثرعوامل از  (جانب مس)و ان
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شغلی معلمان می باشد و  مقدار  تفاوتها  در این سوا ات معنادر است) معنادر -پذیری روانی

 رش سوا ات(.و نمره ب  tبودن مقادیر در جدول طبق آزمون 

پرسشنامه آسیب پذیری در  عوامل موثر ناشی از فرایندهای سازمان (0سوال

 شغلی کدامند؟-روانی
حوزه عوامل موثر ناشی گروهی برای نمره حوزه  تک تی t تحلیل -19-0جدول 

 (14با نمره برش یا معیار)از فرایندهای سازمان 

 متغیر
    

 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 t p نمره معیار

عوامل موثر حوزه حوزه 

 ناشی از فرایندهای سازمان
42 /11 11/3 19 92/31 21/2>p 

 

شود دریروه نمونه میانگین نمره  سمت حوزه همانگونه که درجدول با ا مشاهده می     

طور بوده که به 11/3با انحراف استاندارد  42/11 عوامل موثر ناشی از فرایندهای سازمان

 %19بنابراین در سطح اطمینان  ،با اتر می باشد 19( از نمره برش p<21/2معناداری )

-آسیب بر از نظر نمونه آماری سازمانعوامل موثر ناشی از فرایندهای توان یفت حوزه یم

سؤال را  6(. در این زمینه 32ا ی  2دامنه نمرات ) .تپذیری روانی معلمان اثربخش بوده اس

 اهیم داد:طبق جدول زیر مورد بررسی  رار خو

عوامل موثر ناشی از برای سوالات قسمت  ای نمونه تک t تحلیل -4جدول 

 (9ش )درگروه نمونه با نمره برفرایندهای سازمان 

 تک t سوال

 ای نمونه

سطح  میانگین

 معناداری

 توضیحات

از نظر نمونه آماری فقدان  وانین واضح برای ترفیع  /.22 4,01 02,21 02سؤال 

 می باشد. اشی از فرایندهای سازمانعوامل موثر ناز 

از نظر نمونه آماری اعمال تبعیض و حمایتهای  /.22 3,24 01,21 01سؤال 

 ضمنی از اشخاص
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می  عوامل موثر ناشی از فرایندهای سازماناز  

 باشد.

از نظر نمونه آماری وجود بخشنامه های مبهم و غیر  /.24 3,21 12,21 00سؤال 

می  شی از فرایندهای سازمانعوامل موثر ناعملی از 

 باشد.

 

از نظر نمونه آماری نامناسب بودن جو و روحیه  /.21 0,22 10,24 03سؤال 

 عوامل موثر ناشی از فرایندهای سازمانسازمانی از 

 نمی باشد.

 

از نظر نمونه آماری وجود بخشنامه های مبهم و غیر  /.21 3,20 16,22 04سؤال 

می  ز فرایندهای سازمانعوامل موثر ناشی اعملی از 

 باشد.

از نظر نمونه آماری تضاد بین وظایف شغلی با  /.21 4,03 12,24 09سؤال 

شود از تقاضاهایی که از جانب افراد مختلف می

 می باشد. عوامل موثر ناشی از فرایندهای سازمان
 

لمان متوسطه مع 114با توجه به نتایج جدول می توان یفت که از نظر نمونه آماری یعنی      

نامناسب بودن جو و روحیه  یعنی 03)به جز سوال 09تا  02تهران سوا ات  02اول منطقه 

در مو فه های پرسشنامه آسیب پذیری  یعوامل موثر ناشی از فرایندهای سازمانسازمانی(از 

معنادر بودن در این سوا ات معنادر است)تفاوتها مقدار  لمان می باشد وشغلی مع-روانی

 و نمره برش سوا ات(.  tادیر در جدول طبق آزمونمق
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پرسشنامه در  عوامل موثر ناشی از وضعیت فیزیکی و موقعیت محیط کار (4سوال

 شغلی کدامند؟-آسیب پذیری روانی
عوامل موثر بر فشار برای نمره قسمت  ای نمونه تک t تحلیل -14-0جدول 

درگروه نمونه با محیط کار روحی و روانی ناشی از وضعیت فیزیکی و موقعیت 

 (4/14نمره برش یا معیار)

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد
 t p نمره معیار

عوامل موثر بر فشار  سمت حوزه 

روحی و روانی ناشی از وضعیت 

 فیزی ی و مو عیت محی  کار

21 /33 21/4 12,9 69/40 222/2>p 

 

روه نمونه میانگین نمره  سمت حوزه شود دریهمانگونه که درجدول با ا مشاهده می     

 21/33 عوامل موثر بر فشار روحی و روانی ناشی از وضعیت فیزی ی و مو عیت محی  کار

با اتر  12,9( از نمره برش p<222/2طور معناداری )بوده که به 21/4با انحراف استاندارد 

ر بر فشار روحی و عوامل موث حوزهتوان یفت یم %19بنابراین در سطح اطمینان  ،می باشد

پذیری آسیب بر از نظر نمونه آماری روانی ناشی از وضعیت فیزی ی و مو عیت محی  کار

سؤال را طبق  2(. در این زمینه 39ا ی  2دامنه نمرات ت )روانی معلمان اثربخش بوده اس

 جدول زیر مورد بررسی  رار خواهیم داد:

عوامل موثر ناشی از  برای سوالات قسمت ای نمونه تک t تحلیل -4جدول 

 (9ش )با نمره بروضعیت فیزیکی و موقعیت محیط کار 

 تکتی  سوال

 ای نمونه

سطح  میانگین

 معناداری

 توضیحات

 کلاس فیزی ی شرای  و از نظر نمونه آماری اندازه /.23 4,10 12,66 06سؤال 

عوامل موثر ناشی از وضعیت فیزی ی و درس از 

 می باشد. مو عیت محی  کار

عوامل آموزشی از  ام انات از نظر نمونه آماری کمبود /.22 4,29 11,24 02ؤال س
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می  موثر ناشی از وضعیت فیزی ی و مو عیت محی  کار

 باشد.

بودن  شغلی چند یا اضافی از نظر نمونه آماری تدریس /.22 4,23 19,11 02سؤال 

عوامل موثر ناشی از وضعیت فیزی ی و مو عیت از 

 شد.می با محی  کار

معلمان  بین ضعیف اجتماعی از نظر نمونه آماری رواب  /.22 4,61 11,12 01سؤال 

از عوامل موثر ناشی از وضعیت فیزی ی و مو عیت 

 محی  کار نمی باشد.

 میان آموزشی تجربیات تبادل از نظر نمونه آماری ضعف /.26 3,19 1,63 32سؤال 

وضعیت کار از عوامل موثر ناشی از  محی  در هم اران

 فیزی ی و مو عیت محی  کار نمی باشد.

عوامل موثر حد از  از بیش از نظر نمونه آماری مس)و یت /.21 4,32 16,14 31سؤال 

می  ناشی از وضعیت فیزی ی و مو عیت محی  کار

 باشد.

 برای کافی ام انات و فرصت از نظر نمونه آماری فقدان /.22 4,21 12,21 30سؤال 

عوامل موثر ناشی از تحصیلی از  پیشرفت و ارتقاء

 می باشد. وضعیت فیزی ی و مو عیت محی  کار

 

معلمان متوسطه 114با توجه به نتایج جدول می توان یفت که از نظر نمونه آماری یعنی      

 میان آموزشی تجربیات تبادل یعنی ضعف 32)سوال30تا  06تهران سوا ات  02اول منطقه 

در  وامل موثر ناشی از وضعیت فیزی ی و مو عیت محی  کارعکار( از  محی  در هم اران

شغلی معلمان می باشند و  مقدار  تفاوتها  در این -مو فه های پرسشنامه آسیب پذیری روانی

 و نمره برش سوا ات(.  tسوا ات معنادر است) معنادر بودن مقادیر در جدول طبق آزمون
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شغلی -سشنامه آسیب پذیری روانیپردر  عوامل موثر ناشی از همکاران (4سوال

 کدامند؟
 گروهی  تک تی یا ای نمونه تک t تحلیل -1جدول 

 عوامل موثر ناشی از همکارانبرای نمره حوزه 
 t p نمره معیار انحراف استاندارد میانگین     متغیر

عوامل حوزه حوزه 

 موثر ناشی از هم اران
23 /01 22/0 19 21/30 222/2>p 

شود دریروه نمونه میانگین نمره  سمت حوزه درجدول با ا مشاهده می همانگونه که     

طور معناداری بوده که به 22/0با انحراف استاندارد  22/01 عوامل موثر ناشی از هم اران

(21/2>p از نمره برش )توان یفت یم %19بنابراین در سطح اطمینان  ،با اتر می باشد 19

پذیری روانی معلمان آسیب بر از نظر نمونه آماری عوامل موثر ناشی از هم ارانحوزه 

سؤال را طبق جدول زیر مورد  6(. در این زمینه 32ا ی  2دامنه نمرات ت)اثربخش بوده اس

 بررسی  رار خواهیم داد:

عوامل موثر ناشی از برای سوالات قسمت  ای نمونه تک t تحلیل -12جدول 

 (9ش )درگروه نمونه با نمره برهمکاران 

 تک t سوال

 ای نمونه

سطح  میانگین

 معناداری

 توضیحات

 مش لات و مسائل یافتن تسریاز نظر نمونه آماری  /.22 4,23 -29/22 33سؤال 

عوامل موثر ناشی از از خانواده  حوزه به کار محی 

 می باشد.هم اران 

  بال در نامناسب بازخورد دریافتاز نظر نمونه آماری  /.21 4,11 -62/90 34سؤال 

عوامل موثر ناشی از از تربیتی  و آموزشی  داماتا

 می باشد.هم اران 

 و آموزشی جلسات در حضوراز نظر نمونه آماری  /.22 3,26 -20/01 39سؤال 

 می باشد.عوامل موثر ناشی از هم اران ناز اداری 
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 مدیر عمل رد و برخورد نحوهاز نظر نمونه آماری  /.23 3,21 -66/31 36سؤال 

 معلمان با مدرسه

 می باشد.عوامل موثر ناشی از هم اران از 

 و نظارتی ت ا یف وایذاریاز نظر نمونه آماری  /.20 4,21 -49/14 32سؤال 

 مدیر طرف از آموزشی ت لیف بر علاوه مدیریتی

 می باشد.عوامل موثر ناشی از هم اران از مدرسه 

 یذاشته کنار یا اییتنه احساساز نظر نمونه آماری  /.21 4,63 -66/91 32سؤال 

عوامل از مدرسه  مدیر طرف از کار محی  در شدن

 می باشد.موثر ناشی از هم اران 

 

معلمان متوسطه 114توان یفت که از نظر نمونه آماری یعنی با توجه به نتایج جدول می     

در مو فه های عوامل موثر ناشی از هم اران از   32تا  33سوا اتتهران  02اول منطقه 

 در حضور یعنی 39باشند)به جز سوال شغلی معلمان می-رسشنامه آسیب پذیری روانیپ

ر بودن مقادیر معناداست) در این سوا ات معنادروتها تفا و مقدار (اداری و آموزشی جلسات

 و نمره برش سوا ات(.  tدر جدول طبق آزمون

 

 لی:شغ-هریک از ابعاد پرسشنامه آسیب پذیری روانیاولویت بندی 
اولویت)رتبه( هریک ازمولفه ها براساس آزمون خطای استاندارد  -11جدول 

 میانگین و دامنه تغییرات ،نسبت ها
 

ابعاد مهارتهای 

 حرفه ای

 میانگین

سوا ات 

 مو فه

انحراف 

 استاندارد

نمره 

 معیار

خطای 

استاندارد 

 نسبتها

تغییرات خطا 

 21/2به میزان 

دامنه 

 تغییرات

او ویت  نتیجه

 )رتبه(

عوامل موثر ناشی 

 از دانش آموزان
12/3 23/2 04 29/1 21/3 

 چهارم تایید 62-91

عوامل موثر ناشی از 

وضعیت فیزی ی و 
49/4 61/1 19 66/1 9 

 اول تایید 29-22
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 مو عیت محی  کار

عوامل موثر ناشی 

از مدیران و 

 مس)و ان 

30/4 43/2 12 21/1 21/0 

 دوم تایید 22-62

عوامل موثر ناشی 

ز ضعف توانایی ا

های مهارتی شغل 

 معلمی 

13/4 21/1 12 92/1 02/4 

 سوم تایید 23-63

عوامل موثر ناشی از 

 فرایندهای سازمان
24/3 10/1 12 03/1 99/0 

 ششم تایید 62-93

عوامل موثر ناشی 

 از هم اران
13/3 23/1 12 43/1 62/3 

 پنجم تایید 69-92

 

شغلی ناشی از -پرسشنامه آسیب پذیری روانیابعاد شود با توجه به جدول با ا مشاهده می     

عوامل موثر ناشی از مدیران و و  عوامل موثر ناشی از وضعیت فیزی ی و مو عیت محی  کار

به ترتیب بیشترین رویدادهای تاثیریذار بر مبنای پرسشنامه از نظر نمونه آماری مقا ه می مس)و ان 

/. اطمینان معنی دار و  ابل تعمیم به 11است( و نتایج با  92باشند)چون دامنه تغییر آنها با ای 

عوامل  عوامل موثر ناشی از فرایندهای سازمان و همچنین میانگین سوا ات  ،جامعه آماری است

 نیز بیانگر این موضوع با درجه کمتر می باشد. موثر ناشی از هم اران
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 شغلی-پذیری روانیبآسیالگوی نهایی حاصل از پژوهش)اولویتهای ابعاد  -0شکل

 

 گیرینتیجه

 متوسطه مقطع مدارس معلمان روانی پذیری آسیب بر مؤثر در این مقا ه عوامل ششگانه      

 یهاجنبه فشار روحی و روانی یفتتوان می اول شناسایی یردید؛در این خصوص دوره

است  یختروان شنا یهایژییو شامل آن دسته از و رندیییرا در بر م یآدم یزندی منفی

 سازدیرا  ادر م معلمان سلامت روان،برخوردار بودن از می شود.  منجرفرد  استرسکه به 
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استرس زا کمتر دچار تنش شده، در برابر  یتهایتا علاوه بر مقابله بهتر در برابر مو ع

.  ذا رندیروزانه  رار بگ عیو ا ریبرخوردار باشند و کمتر تحت تأث ییمش لات از توان با ا

 تیو به موفق دهندیاز خود نشان م یبا اتر یلیتحص یرییونه افراد در برابر مسائل دری نیا

توان یفت تلقی هریک از چهار ها می؛ برای تبیین این یافتهکنندیم دایدست پ یشتریب

مو فه معرفی شده به عنوان بعدی از سلامت روان ، به این د یل بوده که هریک از این خرده 

تا به عنوان  آورندمی دیپد هاانسان یدارشناختیپد - یروان یبا قوه در فضا یتیظرفسازها 

 نیهم چن. انسان در نظر یرفته شوند یرشد و تعا  یراهگشا برا یپشتوانه و عامل کی

 نیو از ا تیتقو یعمل یآموزش هایپروت ل قیاز طر توانمیرا  سلامت روان یهامؤ فه

 . انسان را فراهم کرد یسلامت یرا یخشعمل رد و اثرب یارتقا نهیزم قیطر

کار را   یتوان نقش استرس در مح یم یماریمؤثر در سلامت و ب یعوامل شغل گرید از     

 یدارند از سلامت بهتر شانیبر کارها یشتریکه کنترل ب یدهد افراد یشواهد نشان م؛نام برد

فرصت  ،یسازمان یها یریی میفرصت مشارکت کارکنان در تصم نیبرخوردارند. همچن

کار و رواب  با هم اران، با ادستان   یدر مح یاجتماع یها تیاارتقاء و بهبود مهارتها، حم

در  یسلامت کننده نییعوامل تع گریبه مو ع و مناسب از د یپاداش ها افتیدر ردستان،یو ز

د توان یفقر است که م نهیزم نیفاکتورها در ا نیاز مهمتر ی یشود. یکار محسوب م  یمح

 ییسطح با ا ییردد. جامعه های که دارا یفرد یو انزوا یدر شب ه اجتماع لمنجر به اختلا

 زانیم جهیداشته و در نت یبه انسجام اجتماع یکمتر لیهستند تما یدرآمد یها یاز نابرابر

 کیکاربه عنوان   ی،محیزندی یشرا انیم در (.1326 ، نامین)خشونت در آنها با اتر است

که به دو  (022: 0226، چفرا و ارکوتلو) صرفا در طول سا ها بوده استسترسمنبع با قوه ا

کار و وجود عوامل مختلف با درجات   یعمده،مدت زمان صرف شده در مح لید 

 دربرمی ییرد.زورها را  از استرس ییونایون

طر از طرفی با توجه به این ه مدیران مدارس و مس)و ان دارای  درت بوده , به همین خا     

می توانند میزان اختیارات معلمان را کاسته و آنها را تحت کنترل خود  درآورند  که این 
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امر منجر به استرس و فشار بیشتر بر معلمان خواهد شد. چرا که معلم متوجه میشود برای 

انجام فعا یتهای خود اختیارات بسیار کمی را داراست و از طرفی چانچه میزان کنترل 

ختیارات معلم افزایش یابد باعث کاهش استرس و فشار روانی و روحی بر کاهش یافته و ا

معلم خواهد شد و کیفیت تدریس و عمل رد بهتر را برای معلمان به همراه خواهد داشت. 

معلمان بازنشسته و اساتید دانشگاه جهت بریزاری  در پایان پیشنهاد می یردد با دعوت از 

شناسایی »، و «آموزانتوجه به فهم و درک دانش»، « ارشیوه تعامل با هم»زمینه آموزش در 

و بریزاری جلسات یروهی در  ا ب بحث « مربوط به استرس شغلی و یا رفع موانع و مسائل

 ی کنترل خشم و فشار روحی و روانی.یروهی با مشارکت معلمان موفق در زمینه
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