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Abstract 
There is a mutual relationship between
work and family dimensions. Present 
study compares the  relationship betw-
een dyadic coping strategies with stre-
ss, marital satisfaction  and burnout. 
Findings can have practical implicati-
ons for couples and therapists in the 
field of preventive training programs. 
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 مقدمه

انسان معاصر در هر موقعيتي كه باشد         .  ناپذير زندگي انسان امروز است     تنيدگي بخش جدايي  
هاي مختلف زندگي فرد،    تنيدگي جنبه  .شودتنيدگي را تجربه كرده و آثار زيان بار آن را متحمل مي           

از اين رو است    .  دهدقرار مي  أثيرتحت ت  رواني و جسماني او را     هاي شناختي، عاطفي،  از جمله جنبه  
اي برخوردار است؛ زيرا    كه امروزه بحث تنيدگي در مديريت رفتار سازماني از اهميت و جايگاه ويژه               

اي به اين موضوع توجه         هاي مشاوره  در فعاليت  
هاي پيشگيرانه،  بيشتري شده و با به كارگيري برنامه      

از ميزان تعارضات زناشويي و فرسودگي شغلي             
اي رت خوشه  صوها به  انتخاب نمونه   .كاسته شود  
38 معلم از بين      406اي و حجم نمونه،      چندمرحله

در اين پژوهش براي گردآوري      .   است مدرسه بوده 
هاي راهبردهاي مقابله      اطالعات از پرسشنامه      

فرسودگي مقياس    ،)DCI(با استرس      همسران
زناشويي   رضايتمندي  مقياس و  (MBI)شغلي

(M.A.T)   تجزيه و تحليل   .   است  استفاده شده
ها در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام شده          داده
ها نشان دادند كه    نتايج حاصل از تحليل داده     .  است

 همسران و     بين خرده مقياس هاي راهبرد مقابله      
خرده مقياس هاي فرسودگي شغلي رابطه وجود دارد،      

اي هاي راهبرد مقابله    هم چنين بين خرده مقياس    
جين شاغل رابطه همسران و رضايتمندي زناشويي زو

 در راستاي تدوين و      نتايج مطالعه حاضر   .وجود دارد 
هاي آموزشي و پيشگيرانه براي مقابله       اجراي برنامه 

بهتر در رويارويي با استرس زوجين فرهنگي قابل           
 .بحث است

 

 همسران، فرسودگي    استرس، مقابله :  هاكليدواژه
 .شغلي، رضايتمندي زناشويي

 
 
 

Statistical population was all teachers 
(N=9151) in three educational levels 
in the 2011-2012 school-year who 
lived in Zanjan. Sampling was through 
multi-stage cluster sampling. Sample 
size consists 406 teachers from 38
schools. Different questionnaires were 
used in present study including dyadic 
coping inventory (DCI), scale burnout 
(MBI) and the scale of marital 
satisfaction (MAT). Findings demons-
trated the relationship between coping 
strategy and burnout sub-scales for 
spouses. There is also a relationship 
between dyadic coping strategy and 
marital satisfaction.  Results can  have 
practical implications in order to form-
ulate and implement educational and 
preventive training programs to deal 
with stressful professional conditions 
of one earner couples in the field of 
teaching.   
 
Keywords: Stress, Dyadic Coping, 
Burnout, Marital Satisfaction.  
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و در نهايت    سوانح و حوادث ضمن كار     انجام وظايف،  دقتي در هاي مكرر، بي  تنيدگي باعث بروز غيبت   
  ).2003، 1دويل(شود فرسودگي شغلي مي

ويژه در مشاغل     فرسودگي شغلي مشكلي شايع و جدي در ميان افرادي است كه به                  امروزه،
 فرسودگي عموماً براي توصيف نشانگان خستگي در         واژه.  خدمات انساني مشغول به فعاليت هستند      

ساز بيماري فيزيكي و     اين پديده زمينه  ).  3،2002 و ميلر  2آلن(رود  كار مي رساني به هاي ياري حرفه
 و  4بولز(تواند به افزايش غيبت از كار، ترك كار و كاهش توليد منجر شود                    كه مي عاطفي است    

اي اي از راهبردهاي مقابله   زا، طيف گسترده  افراد غالباً در مواجهه با عوامل استرس       ).  2000همكاران،
دي به  كار گرفته شود، تا حدود زيا      اي به اين كه كدام راهبرد مقابله    .  دهندرا مورد استفاده قرار مي     

بودنمان و همكاران،   (شود، بستگي دارد    زا و مشكالتي كه توسط آن ايجاد مي         ماهيت علل استرس  
دهد كه مردم عموماً تمايل دارند تا از           نشان مي )  1982  (6 و موس   5تحقيقات بيلينگ ).  2010
- موقعيت مدار در  مسئله مقابله.  مدار بهره گيرند  مقابله مسئله مدار بيشتر از روش هيجان      هاي  روش

مدار اساساً بعد از      رود و مقابله هيجان     كار مي توان كارهاي سازنده انجام داد، به         هايي كه مي   
آگاهي از تأثيرات مثبت و منفي         .  توان موقعيت را تغيير داد      رود كه نمي   كار مي رويدادهايي به 

هاي شغلي موثر واقع    ترسها و راهبردهاي مقابله با اس     تواند در تدوين برنامه   اي مي راهبردهاي مقابله 
 ).2011؛ مك دونالد، 2005، 7هاسيدا(شود 

 ايدهد كه بين كار و ابعاد خانواده تأثير و تأثر دو جانبه            مروري بر ادبيات پژوهشي موجود نشان مي      
به همين دليل، تعامل بين تنيدگي در محل كار و تنيدگي درخانواده به سختي از هم                   .  وجود دارد 

به (هايي ديد   توان در پژوهش  تجلي چنين نگاهي را مي    ).  2008جاناتان و كيم،      (قابل تفكيك هستند  
كه نتايج آن ها مؤيد    )  2003،  12 و نونز  11؛ پينز 2003؛ پينز،   1980،  10 و دورز  9وير،  8عنوان مثال، بوركر  

شناختي بر  ها، مشكالت جسماني و روان    فرسودگي شغلي ضمن تحميل تشديد تنيدگي     آن است كه    
. ان خويش، كاهش سطح سالمت و رضايت شريك زندگي آن ها را نيز به همراه خواهد داشت                  قرباني

عنوان ارزيابي  دهند كه تنيدگي در وقايع روزانه با رضايت زناشويي به          مطالعات صورت گرفته نشان مي   
 ). 2005، 13بودنمان(ذهني زوجين از كيفيت روابط زناشويي خود رابطه معكوسي دارد 

مؤيد آن بوده كه تنيدگي مزمن در وقايع روزانه،         )  2005(و همكاران   14هاي كارني   تههم چنين ياف 
اخيراً  .گردد منفي مهمي در رضايت زناشويي و ثبات در روابط زوجين تلقي مي                  پيش بيني كننده

اي آنان را    زوجين با استرس و چگونگي تعامالت مقابله       پژوهشگران در تحقيقات خود چگونگي مقابله     
پردازي در  كه نظريه جايياز آن .  اندتواند بر طرف مقابل اثر گذارد مورد ارزيابي قرار داده         متقابالً مي كه  

حيطه تنيدگي و استرس هنگامي گسترش يافت كه نقش افراد در كنار آمدن آن ها با يك محيط                      
دي باقي ماندند و    ها بيشتر متمركز بر فرآيندهاي فر     اجتماعي گسترده مورد توجه واقع بود، اين نظريه       

 يك  1990در سال   .  شدبيني استرس بر ديگر اعضاي خانواده استفاده مي         از اين عامل براي پيش     

 /...بررسي رابطه بين راهبردهاي مقابله همسران با استرس، رضايتمندي زناشويي و /���
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دهد مروري بر ادبيات پژوهشي موجود نشان مي       .  تعريف از مقابله دوجانبه با استرس گسترش يافت        
بيشتر .  وزه دانست كه مقابله دوجانبه همسران با استرس را بايد مفهوم نسبتاً جديدي در اين ح                   

نفسه در مواجهه با استرس     هايي كه افراد في    سال گذشته روي مقابله    30شده در    هاي انجام پژوهش
 ذهني و جسمي     اي فردي و تأثيرات آن روي سالمت        هاي مقابله گيرند و اساساً مكانيزم    به كار مي 

دهند كه  فضاي خالي رخ نمي   زا در زندگي در يك      با اين حال، حوادث مهم استرس     .  اندمتمركز بوده 
تأثيرات آن تنها محدود به خود فرد باشند و قطعاً در زندگي ساير افراد يك خانواده نيز اثرگذار                         

كارگيري هرگونه راهبرد مقابله با استرس در خأل و فارغ از            توان گفت كه به   خواهد بود و به نوعي مي     
 ). 2011، 15دونالدكم(پيوندد تعامالت و ارتباطات چندگانه به وقوع نمي

در اين  .   شده است  اي الزاروس گرفته  دوجانبه با استرس از نظريه استرس مبادله         مفهوم مقابله 
نظريه، تنيدگي به عنوان تعامل ميان ابعادي از راهبردهاي اجتماعي افراد و خود شخص در نظر گرفته                

مقابله دوجانبه با استرس به     .  يافتاي با استرس گسترش     اين نظريه روي مقابله دوجانبه    .  شده است 
هاي روزانه به   يكسري از راهبردهاي متنوعي كه زوجين در تعامل با يكديگر جهت برخورد با استرس              

 دوجانبه  مفهوم مقابله   ).2011؛ به نقل ازمك دونالد،    1999،  16الزاروس(گيرند، برمي گردد    كار مي 
اي زوجين در مواقعي اشاره دارد كه يكي از            ه دوسويه و راهبردهاي مقابل     همسران به يك مبادله    

 حمايتي  مقابله).  2005بودنمان،  (كند  طرفين استرس خود را به شكل كالمي يا غيركالمي بيان مي           
فردي با   اي كه در مقابله   هاي روزانه طور اثربخش با استرس   كند تا به  دوجانبه به زوجين كمك مي     

 حمايتي همسران تأثيرات منفي استرسورهاي        مقابله.  دكنند، كنار بياين   آن ها احساس مشكل مي    
 دوجانبه و فردي را در واكنش به اين استرسورها تقويت             هاي مقابله زندگي را كاهش داده و مهارت      

بنابراين، مقابله همسران با استرس فاكتورهاي احتمالي در ناكارآمدي زناشويي را كاهش                .  كندمي
 ). 2011دونالد، مك(كند با استرس را براي هر دو طرف تقويت ميداده و منابع راهبردهاي مقابله 
تنها ميزان آشفتگي هيجاني را كاهش داده، بلكه سازگاري          همسران نه  راهبردهاي حمايتي مقابله  

رو احساس  دهد؛ از اين   زناشويي، رضايت زناشويي و شادكامي كلي در زندگي را نيز افزايش مي                 
 منفي همسران در    از سوي ديگر، راهبردهاي مقابله    .  نمايد تحكيم مي  يكپارچگي را در ميان زوجين     

هاي زندگي، بيشتر اوقات آشفتگي، اختالل در كاركردهاي ارتباطي، نارضايتي          برابر استرس و تنيدگي   
، 18 و اسچنونيد  17وندرر(زناشويي و درنهايت از هم پاشيدگي روابط زناشويي را در پي خواهد داشت                

كند؛ كاهش آشفتگي    دوجانبه همسران با استرس دو هدف متمايز را دنبال مي          مقابلهفرآيند  ).  2008
). 2005بودنمان،  (جانبه كيفيت روابط زناشويي      هيجاني براي هر كدام از همسران و افزايش همه           

شود؛ مقابله  حاصل مي C.C.E.T«19« از رويكرد     دوجانبه همسران با استرس    بندي مقابله    مفهوم
گردد كه يكي از طرفين استرس خود را        سران به يك مبادله دوسويه و مقابله زوجي برمي        دوجانبه هم 

 ).2005بودنمان، (كند به شكل كالمي يا غيركالمي بيان مي
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شود و يا هر    كار گرفته مي   همسران بيش از حد به     هايي كه يكي از راهبردهاي مقابله     در موقعيت 
تواند براي   همسران مي  شوند، راهبرد مقابله   روبه رو مي  زاي همسان دو طرف با يك واقعه استرس       

عناصر مثبت حمايتي از مقابله       .  مديريت و كنترل آشفتگي و استرس همسران ياري رسان باشد            
همسران، بيشتر اوقات احساساتي مشحون از اعتماد، تعهد، پايايي رابطه و درك اين كه رابطه                       

 ).2011مك دونالد، (كند باشد را ايجاد ميشوار ميهاي دزناشويي يك منبع حمايتي در وضعيت
معتقد است زوجين اين مسئله را كه چگونه استرس و تنيدگي، روابط نزديك              )  2002(بودنمان   

دهد زوجيني كه   سيري در مطالعات نشان مي      .گيرندكم مي برد، دست و صميمانه شان را از بين مي      
ت زناشويي مناسب وكافي با يكديگر ندارند و اين مسئله             اي پاييني دارند، تعامال    هاي مقابله مهارت

، 20؛ مورفسيس 2000به عنوان مثال، بودنمان،      (گذارد  روي رضايتمندي زناشويي آنان اثر منفي مي       
 معلمي و تدريس نيز از جمله مشاغل پراسترس ويژه ذكر شده است؛ حقوق ناكافي و                  حرفه).  2009

زا بر زندگي معلمين هاي منفي و عوامل فشار   ننده از جمله جنبه   كعدم وجود والدين و مديران حمايت     
تحقيقات متعدد بر شرايط فشارزاي شغلي دبيران و تأثير          ).  1377 و برنشتاين،    21برنشتاين(باشد  مي

بر اثر فشارهاي شغلي و عوامل ديگر، به تدريج زن و شوهر ممكن است به                .  آن بر خانواده تاكيد دارد    
اي مختلفي باشند؛ در نتيجه مدت با هم         هكشيده شوند و ناگزير به دنبال هدف       هاي متفاوتي   جهت

شود، بودنشان كاهش يافته و اين دوري به مشغوليت فكري و منابع بيروني فشار رواني آن ها افزوده مي                  
اي فزاينده از نظر عاطفي و جسماني از         شوند و به گونه    گذر زمان زن و شوهر بيشتر از هم جدا مي           با
 ).1377برنشتاين و برنشتاين، (گيرند كديگر فاصله ميي

با توجه به تأثير استرس و تنيدگي بر رضايتمندي زناشويي و فرسودگي شغلي و با توجه به                        
مطالب عنوان شده، پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به اين سؤال است كه آيا راهبردهاي مقابله                   

 آموزش و پرورش    سودگي شغلي زوجين شاغل در     همسران با استرس با رضايتمندي زناشويي و فر         
 پاسخگويي به سؤال فوق اين مطالعه درصدد است تا به اين سؤال                ارتباط دارد؟ هم چنين در سايه     

 همسران با استرس، رضايتمندي زناشويي و          پاسخ گويد كه آيا از طريق انواع راهبردهاي مقابله            
 بيني كرد؟ توان پيشا ميفرسودگي شغلي زوجين شاغل در آموزش و پرورش ر

 

 روش

 .باشدروش تحقيق در پژوهش حاضر از نوع همبستگي مي
 

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

 آماري پژوهش حاضر، شامل كليه معلمين زن و مرد شهرستان زنجان و از سه مقطع                      جامعه
رس اين شهرستان    در مدا  89 ـ   90، كه در سال تحصيلي     )ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان   (تحصيلي  

 /...بطه بين راهبردهاي مقابله همسران با استرس، رضايتمندي زناشويي وبررسي را /���
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شايان ذكر است تعداد    .  باشد سال است، مي   4مشغول به تدريس بوده و حداقل سنوات خدمت آن ها           
گيري  مورد بررسي در اين مطالعه با روش نمونه        بود و نمونه  )  زن ـ مرد  ( معلم   9159اين جامعه برابر    

 مدارس شهرستان   لي از كليه  براي اين منظور در ابتدا ليست كام      .  اي انتخاب شد  اي چندمرحله خوشه
 كل آموزش و پرورش استان      زنجان را در سه مقطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان از اداره             

 مدرسه  19 مدرسه،   38زنجان تهيه و سپس از بين سه مقطع و با در نظر گرفتن جنسيت معلمين،                  
 مدرسه  5( مدرسه پسرانه    19)  ه مدرسه متوسط  6 مدرسه راهنمايي و     8 مدرسه ابتدايي،    5(دخترانه  
 پرسشنامه  450صورت تصادفي انتخاب و از بين       به)   مدرسه متوسطه  6 مدرسه راهنمايي و     8ابتدايي،  

هاي  پرسش نامه عودت داده شد كه پس از حذف پرسشنامه           430 مدرسه تعداد    38توزيع  شده در    
 معلم مرد و    207 بين اين مدارس     در نهايت از  .   پرسش نامه وارد تحليل شدند    406هاي  مخدوش، داده 

 .هاي اين مطالعه در تحقيق حاضر شركت كردند معلم زن به عنوان نمونه199
 

 ابزارهاي پژوهش

اين مقيـاس تـوسط مسلـش و جكـسون      :  MBI(22  (پـرسش نامه فـرسودگي شغلي مسلش   
 MBI  ).1381  عابدي،(گيري فراواني و شدت فرسودگي شغلي تهيه شده است          جهت اندازه )  1981(

ذكر است كه اين مقياس عالوه      الزم به .   سؤال و داراي مقياس دوگانه فراواني و شدت است          47شامل  
كات و  (باشد  مقياس نيز مي   بر ارائه يك نمره كل براي سنجش فرسودگي شغلي، داراي سه خرده              

يافتگي عاطفي، كه خستگي رواني، كمبود انرژي و احساس كاهش               خستگي.  1):  2006 ،23گلدن
عنوان پاسخ بدبينانه شاغل نسبت به      مسخ شخصيت به  .  2شود  منابع رواني و عاطفي فرد را شامل مي       
 ارزيابي منفي فرد از     عنوان نشانه فقدان موفقيت فردي به   .  3دريافت كننده خدمات يا ارباب رجوع و        

 همساني دروني   با استفاده از آلفاي كرونباخ     )  1981(مسلش و جكسون    .  موفقيت و شايستگي خود   
 .  محاسبه كردند84/0 و براي شدت 83/0سؤاالت اين پرسش نامه را براي فراواني 

هاي اين مقياس ضريب آلفاي كرونباخ بدين ترتيب محاسبه شد؛               آزمونهم چنين براي خرده   
، فقدان  )72/0:، شدت 72/0:  فراواني(، مسخ شخصيت     )86/0:، شدت 89/0:فراواني(خستگي عاطفي   

ضرايب آلفاي  )  1387(در ايران نيز عزيزي و همكاران        ).  74/0:، شدت 74/0:  فراواني(ردي  فموفقيت  
، مسخ  )88/0(خستگي عاطفي   :  ها بدين شرح عنوان كردند     كرونباخ را براي هر يك از خرده مقياس       

در پژوهش حاضر با توجه به اين كه تنها جنبه            ).  77/0(و فقدان موفقيت فردي    )  62/0(شخصيت  
ن پرسش نامه مورد سنجش قرار گرفته است، آلفاي كرونباخ سؤاالت پرسش نامه با توجه به               فراواني اي 

 8/62در بعد خستگي عاطفي     :  باشدقرار زير مي  ابعاد فرسودگي شغلي در جنبه فراواني و آلفاي كل به         
 و آلفاي كل پرسش نامه در اين        8/70 و در بعد عدم موفقيت فردي         4/73، در بعد مسخ شخصيت       

 .دست آمده است به7/84پژوهش برابر 
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ساخته )  1992  (25اين ابزار توسط هودسن    :  24)HMSI(  پرسشنامه رضايتمندي زناشويي  
گيري ميزان و شدت يا دامنه        سؤال بوده كه براي اندازه      25اين پرسش نامه مشتمل بر      .  شده است 

 استفاده از آلفاي كرونباخ     با)  1992(هودسن  .   زناشويي تدوين شده است    مشكالت زوجين در رابطه   
 گزارش نموده كه نشان دهنده همساني دروني عالي         96/0همساني دروني سؤاالت اين پرسش نامه را        

اي، از يك    در روش بازآزمايي دو هفته       96/0 با ضريب همبستگي      HMSI.  اين پرسش نامه است  
به )  1389( فتحي آشتياني   در پژوهشي كه حسيني و     ).1379ثنايي،  (پايايي عالي نيز برخوردار است      

بررسي رابطه بين رضايتمندي زناشويي و مدت زمان ازدواج در ميان دانش پژوهان مؤسسه آموزشي و               
بين نمرة رضايتمندي زناشويي و مدت زمان      اند، همبستگي بااليي    پرداخته)  ره(پژوهشي امام خميني  

بار پرسش نامه در پژوهش حاضر     الزم به ذكر است اعت    .  استگزارش شده    )= 97/0r(تجربه زندگي   
 . است91/0با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ، 

به )  2005( اين مقياس توسط بودنمان         ):DCI( همسران با استرس      پرسش نامه مقابله 
 يك ابزار خودگزارشي با     DCI.   زوجين تهيه شده است    اي دوجانبه منظور سنجش راهبردهاي مقابله   

مورد )  از بيشتر اوقات تا هرگز     (اي ليكرت   ها در يك مقياس پنج درجه     باشد كه پاسخ   ماده مي  37
هاي مقابله دوجانبه كه مربوط به خود فرد        هاي مختلفي از رفتار   اين ابزار جنبه  .  گيرندارزيابي قرار مي  

كند و براي مقابله همسران در      گيري مي شود را اندازه  مي)  همسر(و رفتارهاي مربوط به طرف مقابل        
: مقابله حمايتي همسران   .  1:  هاي اين پرسش نامه شامل    مقياس.  استاسترس طراحي شده     برابر  

: مقابله ارتباطي همسران   .  2راهبردهاي اثربخش و حمايتي براي مقابله با استرس طرف مقابل،                
هايي كه همسران   فعاليت:  مقابله مشترك همسران  .  3راهبردهاي برقراري ارتباط همسران با يكديگر        

. هاي رفتاري منفي همسران است     واكنش:  مقابله منفي همسران  .  4گيرند و   كار مي هم به ق  به اتفا 
 . متغير است185نمره كلي اين مقياس براي سنجش مقابله همسران با استرس بين صفر تا 

). 2007بودنمان،  (است   گزارش شده    93/0 و 72/0هاي آن بين    آلفاي كرونباخ براي زيرمقياس   
پايايي بازآزمون  .   گزارش شده است   92/0 و براي مردان     93/0لي مقياس براي زنان    آلفاي كرونباخ ك  

تحليل .  است آن براي مردان مناسب بوده       64/0 آن براي زنان و      80/0اين ابزار نيز با توجه به گزارش        
هاي مقابله ارتباطي، مقابله حمايتي، مقابله منفي و مقابله مشترك             عاملي حاكي از برازندگي عامل     

). 2007بودنمان،  (است   هم چنين داراي اعتبار همگرايي و واگرايي مناسبي بوده            DCI  .بوده است 
و تعامالت  )  r=  66/0 تا 75/0(طور معناداري با رضايتمندي زناشويي       پرسش نامه مقابله همسران به    

بودنمان،(د   فردي ايفا مي كن   ارتباط دارد و نقش ميانجي را در مقابله          )  r  =78/0 تا   79/0(زناشويي  
هاي پرسش نامه مقابله همسران     آلفاي كرونباخ را براي هريك از مولفه        )  2008(بودنمان  ).  2007

، مقابله  77/0، مقابله منفي همسران       89/0بدين ترتيب گزارش نمود؛ مقابله حمايتي همسران            
 در پژوهش حاضر جهت بررسي روايي       .  81/0و مقابله ارتباطي همسران         86/0مشترك همسران    

 /...تمندي زناشويي وبررسي رابطه بين راهبردهاي مقابله همسران با استرس، رضاي /���
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 نفري با   84 يك نمونه منتخب      D.C.I)  (اي همسران با استرس      همگرايي مقياس سنجش مقابله    
الذكر با روش   گيري تصادفي ساده از بين معلمان انتخاب شدند، هم چنين پايايي ابزار فوق            روش نمونه 

 و  89/0 و براي مردان     92/0، آلفاي كرونباخ كلي مقياس براي زنان        91/0آلفاي كرونباخ در نمره كل      
 ـ مقابله   3،  77/0 ـ مقابله منفي     2،  89/0 ـ مقابله حمايتي     1:  ترتيبها به براي هريك از خرده مقياس   

 .دست آمده است به79/0 ـ مقابله ارتباطي 4 و 86/0مشترك 

 

 هاروش تحليل داده

ا، هبندي داده ها بر اساس اهداف پژوهش در سطح توصيفي ضمن طبقه         براي تجزيه و تحليل داده    
هاي فراواني، درصد فراواني نسبي، ميانگين، انحراف معيار و در سطح استنباطي از آزمون                از شاخص 

 .است استفاده شده    tهمبستگي پيرسون، رگرسيون چندمتغيري، تحليل واريانس چندراهه و آزمون           
 .باشدكنندگان پژوهش ميشناختي شركت اطالعات جمعيت دربرگيرنده2  و1ول اجد

 
 

 نتايج مربوط به تحصيالت و مقطع شاغلين در آموزش و پرورش به تفكيك جنسيت: 1 جدول

 مرد زن

 فراواني درصد فراواني فراواني درصد فراواني

 جنس

 فوق ديپلم 12 8/5 33 6/16

 ليسانس 126 9/60 95 7/47

 فوق ليسانس 69 3/33 71 7/35

 

 تحصيالت

 ابتدايي 25 1/12 46 1/23

 راهنمايي 118 57 93 7/46

 دبيرستان 64 9/30 60 2/30

 

 مقطع

 
 

 نتايج مربوط به سن و تعداد سنوات شاغلين در آموزش و پرورش به تفكيك جنسيت: 2جدول 

 جنس مردان زنان

 متغيرها ميانگين انحراف معيار كمترين بيشترين ميانگين انحراف معيار كمترين بيشترين

 سن 74/33 90/4 27 51 87/34 66/4 26 48

 سنوات خدمت 81/12 38/5 4 29 49/14 38/5 4 25

 مدت ازدواج 73/10 89/4 4 22 75/12 89/5 4 28

 

 ها يافته

 همسران با استرس و فرسودگي شغلي       هاي مقابله براي پاسخگويي به اين سؤال كه آيا بين شيوه         
ستفاده شد كه نتايج    زوجين شاغل در آموزش و پروش رابطه وجود دارد ابتدا از روش همبستگي ا                

 .است ارائه شده 3مربوط به آن در جدول شماره 
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 نتايج مربوط به همبستگي بين ابعاد فرسودگي شغلي و راهبردهاي مقابله با استرس: 3جدول 

مقابله 

 ارتباطي

مقابله 

 مشترك

مقابله 

 منفي

مقابله 

 حمايتي

خستگي 

 عاطفي

فقدان موفقيت 

 فردي

مسخ 

 شخصيت

 متغيرها

 مسخ شخصيت 1      

 فقدان موفقيت فردي 685/0** 1     

 عاطفي خستگي 724/0** 743/0** 1    

 حمايتيمقابله   ـ375/0**  ـ382/0**  ـ428/0** 1   

 مقابله منفي 526/0** 474/0** 419/0**  ـ986/0** 1  

 مشتركمقابله   ـ322/0**  ـ377/0**  ـ391/0** 989/0**  ـ980/0** 1 

 ارتباطيمقابله   ـ365/0**  ـ401/0**  ـ427/0** 990/0**  ـ981/0** 982/0** 1

  01/0**P<  
 

 همسران و    هاي مقابله هاي راهبرد  ماتريس ضرايب همبستگي براي خرده مقياس         3جدول  
هاي اين جدول، بين       با توجه به يافته      .  دهدهاي فرسودگي شغلي را نشان مي          خرده مقياس
هاي فرسودگي شغلي همبستگي        همسران و خرده مقياس      هاي مقابله  ردهاي راهب  خرده مقياس

 مشترك با ميزان ابعاد      حمايتي و مقابله   هاي مقابله همبستگي بين خرده مقياس  .  معناداري وجود دارد  
كه هرچه همسران از     اين معني باشد؛ به     معنادار و منفي مي      001/0فرسودگي شغلي در سطح       

 و مشترك بيشتري استفاده كنند، ميزان فرسودگي شغلي كمتري را تجربه             حمايتي سبك هاي مقابله 
 منفي و ابعاد فرسودگي شغلي همبستگي مثبت و معناداري            ولي بين خرده مقياس مقابله   .  مي كنند

تر باشد، ميزان فرسودگي شغلي آن ها       همسران منفي  وجود دارد؛ بدين صورت كه هرچه سبك مقابله       
 .دنيز باالتر خواهد بو

 همسران با استرس براي      هاي راهبردهاي مقابله  بيني كنندگي خرده مقياس  براي تعيين اثر پيش   
فرسودگي شغلي، از روش تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد كه نتايج اين تحليل در ادامه ارائه                  

 . شده است
 

  متغير هاي فرسودگي شغليهاي مقابله بابين راهبردتحليل رگرسيون متغيرهاي پيشضرايب : 4جدول 

 خستگي عاطفي مسخ شخصيت فقدان موفقيت فردي

مقابله 

 منفي

مقابله 

 حمايتي
 مقابله منفي

مقابله 

 حمايتي

مقابله 

 حمايتي

مقابله  مقابله منفي

 مشترك

مقابله 

 مشترك

 متغيرها

  هاشاخص

732/0 711/0 690/0 662/0 544/0 512/0 685/0 691/0 R 

675/0 662/0 618/0 524/0 521/0 492/0 582/0 572/0  

تعديلي 534/0 549/0 487/0 516/0 487/0 581/0 648/0 662/0  

084/2 131/2 822/1 035/1 014/2 074/2 923/1 963/1 S.E 

698/29 385/37 458/22 412/45 468/35 123/41 254/32 521/50 F 

)402 ،1( )403 ،1( )402 ،1( )044 ،1( )403 ،1( )404 ،1( )403 ،1( )404 ،1( df (1,2) 

 معناداري 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0

 /...بررسي رابطه بين راهبردهاي مقابله همسران با استرس، رضايتمندي زناشويي و /���
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بين مقابله مشترك، مقابله    است، متغير پيش   نشان داده شده      4طور كه در جدول شماره       همان
عاطفي را  خستگي  بعد   از تغييرات فرسودگي شغلي در         675/0حمايتي و مقابله منفي همسران        

  درصد تغييرات در خرده مقياس خستگي       66اين متغيرها قادر به توجيه         .  بيني كرده است   پيش
بين هاي جدول باال متغير پيش    عالوه بر اين، طبق مفروضه    .  باشدعاطفي فرسودگي شغلي معلمان مي    

رسودگي شغلي در بعد     از تغييرات ف   690/0مقابله حمايتي، مقابله مشترك و مقابله منفي همسران          
 .بيني نموده را پيشمسخ شخصيت

شخصيت فرسودگي شغلي      درصد تغييرات در خرده مقياس مسخ     61اين متغيرها قادر به توجيه      
از تغييرات  54/0بين مقابله منفي و مقابله حمايتي همسران         هم چنين متغير پيش  .  باشدمعلمان مي 

اين متغيرها قادر به توجيه     .  بيني كرده است  ا پيش فرسودگي شغلي در بعد فقدان موفقيت فردي ر        
 .باشدفردي فرسودگي شغلي معلمان مي موفقيت  درصد تغييرات در خرده مقياس فقدان51
 
 

 هاي مقابله با فرسودگي شغليبين راهبردتحليل رگرسيون هر يك از متغيرهاي پيش: 5جدول 

 خستگي عاطفي مسخ شخصيت فقدان موفقيت فردي

مقابله 

 حمايتي

مقابله 

 منفي

مقابله 

 منفي

مقابله 

 حمايتي

مقابله 

 مشترك

مقابله 

 منفي

مقابله 

 حمايتي

مقابله 

 مشترك

 متغيرها

  هاشاخص

 B 921/0 397/0  ـ263/0 334/0 851/0  ـ133/0  ـ644/0 178/0

035/0 062/0 055/0 011/0 050/0 060/0 061/0 064/0 SE.b 

 ضريب بتا 405/0 288/0  ـ287/0 259/0 587/0  ـ139/0 661/0 320/0

 t 97/5 55/4  ـ40/4 31/4 47/7  ـ41/2  ـ39/10 32/5

 داريمعنا 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 05/0 001/0 001/0

 

است، با توجه به مقدار ضرايب بتا، ارائه شده در          نشان داده شده     5طور كه در جدول شماره      همان 
  مشترك، حمايتي و منفي بر متغير مالك        قدار تأثير سه راهبرد مقابله    جدول باال، روشن است كه م      

دهد متغيرهاي مقابله مشترك، مقابله حمايتي      باشد كه نشان مي   عاطفي، از درجه بااليي مي      خستگي
طور معناداري تغييرات فرسودگي شغلي در بعد خستگي عاطفي را                و مقابله منفي همسران به      

 . كنندپيش بيني مي
توان گفت با كاهش مقابله حمايتي و مشترك و افزايش سبك             وجه به ضرايب ارائه  شده مي      با ت 
 .بيني كرد توان پيش  منفي همسران، افزايش فرسودگي شغلي در بعد خستگي عاطفي را مي              مقابله

رد با توجه به مقدار ضرايب بتا، ارائه شده در جدول باال، روشن است كه مقدار تأثير سه راهب                 هم چنين  
باشد كه نشان    از درجه بااليي مي    ،شخصيت  اي مشترك، حمايتي و منفي بر متغير مالك مسخ        مقابله
طور معناداري تغييرات   دهد متغيرهاي مقابله حمايتي، مقابله مشترك و مقابله منفي همسران به           مي

 . كنندبيني ميفرسودگي شغلي در بعد مسخ شخصيت را پيش
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توان گفت با كاهش مقابله حمايتي و مشترك و هم چنين افزايش             شده مي  با توجه به ضرايب ارائه    
بيني توان پيش  منفي همسران، افزايش فرسودگي شغلي در بعد خستگي عاطفي را مي             سبك مقابله 

هم چنين با توجه به مقدار ضرايب بتا، ارائه  شده در جدول باال، روشن است كه مقدار تأثير دو                     .  كرد
باشد كه  فردي، نيز از درجه بااليي مي       موفقيت  فقدان   حمايتي و منفي بر متغير مالك      راهبرد مقابله 

طور معناداري تغييرات فرسودگي     حمايتي همسران به   دهد متغيرهاي مقابله منفي و مقابله     نشان مي 
 توان گفت با در نظر گرفتن ضرايب ارائه  شده مي       .  كنندبيني مي شغلي در بعد مسخ شخصيت را پيش      

 منفي همسران، افزايش فرسودگي شغلي در       با كاهش مقابله حمايتي و هم چنين افزايش سبك مقابله        
  .بيني كردتوان پيشبعد فقدان موفقيت فردي را نيز مي
 بين راهبردهاي مقابله با استرس و ميزان رضايتمندي زناشويي              هم چنين براي بررسي رابطه    

 .ز ضرايب همبستگي مربوطه محاسبه شدزوجين شاغل در آموزش و پرورش نيز ا
 
 

 نتايج مربوط به همبستگي بين رضايتمندي زناشويي : 6جدول 

 و راهبردهاي مقابله با استرس

مقابله 

 ارتباطي

مقابله 

 مشترك

رضايتمندي  مقابله حمايتي مقابله منفي

 زناشويي

 متغيرها

 رضايت زناشويي 1    

 مقابله حمايتي 674/0** 1   

 مقابله منفي  ـ571/0**  ـ986/0** 1  

 مقابله مشترك 617/0** 989/0**  ـ980/0** 1 

 مقابله ارتباطي  ـ634/0** 990/0**  ـ981/0** 982/0** 1

                                                                                                                                       01/0**P<          

  

 است، بين رضايتمندي زناشويي و شيوه مقابله       نشان داده شده     6طور كه در جدول شماره      همان
كه بين شيوه   حالي    در.  شود رابطه معناداري مشاهده مي     01/0 مشترك در سطح      حمايتي و مقابله  

اين .   است  مشاهده شده  01/0طح   منفي و معناداري در س      منفي و رضايتمندي زناشويي رابطه     مقابله
تر و مشترك باشد، ميزان     باشند كه هرچه شيوه مقابله با استرس زوجين حمايتي        نتايج بدين معنا مي   

 مقابله با    حالي است كه هرچه شيوه        اين در .  باشدرضايتمندي زناشويي بين آن ها نيز باالتر مي         
 . باشد ميترتر باشد رضايتمندي زناشويي نيز پاييناسترس منفي

اي همسران براي ميزان      هاي راهبردهاي مقابله   كنندگي خرده مقياس بينيبراي تعيين اثر پيش     
رضايتمندي زناشويي بين آنان از روش رگرسيون گام به گام استفاده شده است كه نتايج مربوط به اين                

 . ارائه شده است8 و 7روش تحليل در جداول 
 

 /...بررسي رابطه بين راهبردهاي مقابله همسران با استرس، رضايتمندي زناشويي و /	��
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 متغيرهاي شيوه مقابله با استرس و رضايت زناشوييضرايب تحليل رگرسيون : 7جدول 

 متغيرها R  تعديلي df F E.S)1,2( معناداري

 مقابله حمايتي 617/0 583/0 572/0 237/7 77/213 )404،1( 001/0

 مقابله منفي 631/0 621/0 601/0 498/4 05/121 )403،2( 001/0

 مقابله ارتباطي 642/0 632/0 610/0 217/6 29/104 )402،3( 001/0

 مقابله مشترك 654/0 641/0 629/0 253/6 85/91 )401، 4( 001/0

 

از % 58 حمايتي همسران    بين مقابله متغير پيش  ارائه شده است     7طور كه در جدول شماره      همان 
 مشترك   منفي و مقابله   هم چنين متغير مقابله  .   است بيني كرده تغييرات رضايتمندي زناشويي را پيش    

 حمايتي،  متغير مقابله .  كنندبيني مي تغييرات رضايتمندي زناشويي را پيش     %  64و  %  62به ترتيب   
تغييرات در رضايتمندي   %  62و  %  60،  %57 مشترك به ترتيب قادر به توجيه         مقابله منفي و مقابله   

 .باشدزناشويي زوجين شاغل در آموزش و پرورش مي
 
 

 بين راهبردهاي مقابله هاي پيشتحليل رگرسيون متغير: 8جدول 

 و متغير مالك رضايت زناشويي

 هاشاخص SE.b B ضريب بتا t داريمعنا

 متغيرها

  مقابله حمايتي1گام  631/2 021/0 821/0 08/15 001/0

  مقابله منفي2گام   ـ981/1 200/0  ـ421/0  ـ905/9 001/0

  مقابله مشترك3گام  301/1 226/0 269/0 764/4 001/0
 

  منفي و مقابله    حمايتي، مقابله  است، متغير مقابله   نشان داده شده     8طور كه در جدول شماره      همان
با .  كنندبيني مي طور معناداري تغييرات رضايتمندي زناشويي معلمان را پيش         مشترك همسران به  

ك همسران،   حمايتي و مشتر    توان گفت كه با افزايش سبك مقابله        توجه به ضرايب ارائه شده مي     
  ديگر با افزايش مقابله     از سوي .  بيني كرد توان پيش افزايش رضايتمندي زناشويي اين زوجين را مي       

 .بيني كردتوان پيشمنفي با استرس، كاهش رضايتمندي زناشويي آن ها را مي

 

 بحث

رس،  همسران با است   هاي مقابله درصدد است تا از طريق مقايسه و رابطه راهبرد           حاضر،   مطالعه
تري نسبت به اين موضوع براي زوجين        تر و روشن  رضايت زناشويي و فرسودگي شغلي، بينش وسيع       

هاي مشاوره اي شاغل و درمانگران در حيطه مشاوره شغلي و مشاوره خانواده فراهم نمايد تا در فعاليت             
تعارضات زناشويي  هاي پيشگيرانه، از ميزان     كارگيري برنامه به اين موضوع توجه بيشتري شده و با به         

هاي هاي سبك بين خرده مقياس   نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه      .  و فرسودگي شغلي كاسته شود     

��
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هاي فرسودگي شغلي، همبستگي مثبت معناداري وجود        اي همسران با استرس و خرده مقياس     مقابله
باطي با   هاي مقابله حمايتي، مقابله مشترك و مقابله ارت               همبستگي بين خرده مقياس    .  دارد

. باشدهاي مسخ شخصيت، فقدان موفقيت فردي و خستگي عاطفي، معنادار و منفي مي              خرده مقياس
اي حمايتي، مشترك و ارتباطي بيشتر استفاده         هاي مقابله كه هرچه همسران از سبك     اين معني به

 و  ولي بين خرده مقياس مقابله منفي      .  كنندكنند، ميزان فرسودگي شغلي كمتري را تجربه مي           
بدين صورت كه هرچه     .  هاي فرسودگي شغلي، همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد           خرده مقياس

 زير  تحقيقات.  تر باشد، ميزان فرسودگي شغلي آن ها نيز باالتر خواهد بود         سبك مقابله همسران منفي   
در معلمان  كه به بررسي فرسودگي شغلي      )  2009(مطالعه پاروتي    :نمايد مي  تأييد  را  الذكر فوق  نتيجه

كه به موانع موجود در محل كار        )  2010(بتورت و آرتيگا    .  فرانسه، بريتيش، كلمبيا و كانادا پرداخت     
 گـوپتـا  هم چنين مطالعه   .اي، خودكارآمدي و فرسودگي شغلي پـرداختند     معلمان، راهبردهاي مقابله  

توسط درمانگران آنتاريو   كاررفته  اي به كه به بررسي فرسودگي شغلي و راهبردهاي مقابله         )  2010(
اي همسران با استرس    توان گفت راهبردهاي مقابله   در تبيين اين فرضيه مي     .  پرداخته است )  كانادا(

بين بسيار مناسبي در جهت سنجش ميزان فرسودگي زوجين معلم باشند، و از آن                  توانند پيش مي
 گيرد،يط كار و خانواده را در نظر مي       اي ارتباط بين دو مح    كه استفاده از مقياس راهبردهاي مقابله     جايي

 .تاييد اين فرضيه ما را در آگاه سازي هرچه بيشتر اين ارتباط ياري مي نمايد
هم چنين نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه بين دو راهبرد مقابله حمايتي و مقابله مشترك                      

. اداري وجود دارد    مثبت و معن    همسران با استرس و ميزان رضايتمندي زناشويي زوجين رابطه             
هم چنين نتايج حاكي از آن بود كه بين راهبرد مقابله منفي همسران و ميزان رضايتمندي زناشويي                  

اين معنا كه هرچه شيوه مقابله با استرس           به.  زوجين شاغل رابطه منفي و معناداري وجود دارد          
در ضمن . هد بود و بالعكس  تر باشد، ميزان رضايتمندي زناشويي بين آن ها نيز كمتر خوا         زوجين منفي 

هاي پژوهش حاضر نشان داد كه رابطه معناداري بين راهبرد مقابله ارتباطي                قابل ذكر است يافته    
 دست آمده با تحقيقات    نتايج به  .همسران با استرس و رضايتمندي زناشويي زوجين شاغل وجود ندارد         

واندرر و  ،  )2008  (رر واسچنونيد وند،  )2009  (مورفسيس،  )2009  (كارداتزكه،  )2010  (الرن ونيكول 
( و همكاران     �� بودنمان  نتايج هم چنين همسو با پژوهشي است كه         ، همسو است،  )2008  (شنويد

كنندگي مقابله همسران و مقابله فردي افراد بر استرس،         اي به بررسي نقش تعديل    در مطالعه )  2010
 ). 2011مك دونالد، (اند كالمي در روابط صميمي زوجين پرداختهعصبانيت و مشاجره

بين مقابله حمايتي، مقابله منفي و مقابله       متغير پيش آيد،  هاي تحقيق برمي  كه از يافته  طور  همان
تواند تغييرات رضايتمندي زناشويي زوجين شاغل در آموزش و پرورش          خوبي مي مشترك همسران به  

غير مقابله ارتباطي همسران از توان      ذكر است با توجه به نتايج حاصله، مت        الزم به .  بيني كنند را پيش 
متغير مقابله حمايتي، مقابله منفي     .  گي الزم براي رضايتمندي زناشويي برخوردار نبود      پيش بيني كنند

 /...اي مقابله همسران با استرس، رضايتمندي زناشويي وبررسي رابطه بين راهبرده /���
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بيني طور معناداري تغييرات رضايتمندي زناشويي معلمان را پيش           و مقابله مشترك همسران به      
اي حمايتي و مشترك    گفت با افزايش سبك مقابله     توان  با توجه به ضرايب ارائه  شده مي       .  مي كنند

از سوي ديگر با     .  بيني كرد توان پيش همسران، افزايش رضايتمندي زناشويي اين زوجين را مي           
نتايج .  توان پيش بيني كرد  افزايش مقابله منفي با استرس، كاهش رضايتمندي زناشويي آن ها را مي            

هاي به بررسي رابطه بين راهبرد     )  2006(  كارانبودنمان و هم  اين سؤال پژوهشي با تحقيقي كه         
 همسو  مقابله همسران با استرس و كيفيت تعامل زناشويي در يك مطالعه طولي دوساله پرداختند،                

و مطالعه  )  2008  (28 و شنويد   27واندررنتايج پژوهش      هاي اين سؤال با    هم چنين يافته .  مي باشد
هاي مقابله همسران و عالئم افسردگي در         ن راهبرد بررسي رابطه ميا  «با عنوان   )  2011(دونالد   مك

 .باشدهاي اين سؤال پژوهشي مي     همسو با يافته   »كنندبيكاري را تجربه مي   ،  اي كه زوجين  طول دوره 

در مطالعات  توان عنوان داشت حتي        دست آمده از اين سؤال پژوهشي مي         در تبيين نتايج به     
 است كه تنيدگي در وقايع روزانه با رضايتمندي          بين فرهنگي از زوجين مختلف جامعه مشخص شده      
دست آمده با توجه به نتايج به    ).  2005بودنمان،  (زناشويي و كيفيت رابطه زوجي رابطه معكوسي دارد         

طور اثربخش  كند تا به  گونه استنباط كرد كه مقابله حمايتي دوجانبه به زوجين كمك مي          توان اين مي
هم چنين .  كنند، كنار بيايند  فردي با آن ها احساس مشكل مي       قابله  كه در م  با استرس هاي روزانه     

اي همسران با استرس حاكي از توانايي           مطالعات تأييدي صورت  گرفته روي راهبردهاي مقابله          
كنندگي مناسب آن در كيفيت تعامالت زناشويي، روابط ناسازگار و تفكيك نمونه هاي                  پيش بيني

 ). 2006 ؛ بودنمان و سينا، 2008بودنمان، ( د باشباليني از جمعيت عادي مي
با توجه به نتايج به دست  آمده، متغيرهاي مقابله مشترك، مقابله حمايتي و مقابله منفي همسران                

متغيرهاي .  كنندبيني مي طور معناداري تغييرات فرسودگي شغلي در بعد خستگي عاطفي را پيش           به
طور معناداري تغييرات فرسودگي شغلي در      ه منفي همسران به   مقابله حمايتي، مقابله مشترك و مقابل     

 وتوان گفت با كاهش مقابله حمايتي و مشترك             مي.  كنندبيني مي بعد مسخ شخصيت را پيش      
اي منفي همسران، افزايش فرسودگي شغلي در بعد خستگي عاطفي را           هم چنين افزايش سبك مقابله   

ابله حمايتي، مقابله مشترك و مقابله منفي همسران           بين مق متغير پيش .  بيني كرد توان پيش مي
اين متغيرها  .  كندبه طور مناسب تغييرات فرسودگي شغلي در بعد مسخ شخصيت را پيش بيني مي              

قادر به توجيه ميزان بااليي از تغييرات در خرده مقياس مسخ شخصيت فرسودگي شغلي معلمان                   
طور مناسبي تغييرات     حمايتي همسران نيز به       بين مقابله منفي و مقابله       متغير پيش .  مي باشد

اين متغيرها قادر به توجيه ميزان      .  كندبيني مي فرسودگي شغلي در بعد فقدان موفقيت فردي را پيش        
متغيرهاي .  باشندبااليي از تغييرات در خرده مقياس مسخ شخصيت فرسودگي شغلي معلمان مي               

عناداري تغييرات فرسودگي شغلي در بعد مسخ          طور م مقابله منفي و مقابله حمايتي همسران به         
توان گفت با كاهش مقابله      با در نظر گرفتن ضرايب ارائه شده مي        .  كنندبيني مي شخصيت را پيش  
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اي منفي همسران، افزايش فرسودگي شغلي در بعد فقدان          حمايتي و هم چنين افزايش سبك مقابله      
بيني كنندگي اي اين مطالعه در ارتباط با توان پيش        ه يافته .بيني كرد توان پيش موفقيت فردي را مي   

و )  2010(، مطالعه بتورت و آرتيگا      )2009(اي با پژوهش هايي چون؛ مطالعه پاروتي       راهبردهاي مقابله 
در تبيين نتايج حاصل از اين سؤال پژوهشي،          .  باشدهمسو مي )  2010(هم چنين با مطالعه گوپتا      

 هر سه سطح فرسودگي     ،ايراهبردهاي مقابله اكي از آن بود كه       نيز ح  )2004  (29گارتنتايج پژوهش   
 است و با     با توجه به تحقيقات همسو كثيري كه در اين حيطه انجام شده               .نداينمميبيني  را پيش 

توان عنوان داشت كه راهبردهاي مقابله همسران با          هاي حاصل از مطالعه حاضر مي      توجه به يافته  
نتايج اين  استنباط  .  است ابعاد فرسودگي شغلي معلمان مناسب بوده         بيني تمامي استرس براي پيش  

خصوص در سازمان آموزش و      مشاوران شغلي، مشاوران خانواده و به      تواند مورد استفاده     ميمطالعه  
هاي آموزشي و پيشگيرانه براي مقابله بهتر در رويارويي با استرس           برنامهپرورش جهت تدوين و اجراي    
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