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رابطٍ بيه راَبردَاي مقابلٍ با در بررسي وقش ياسطٍ اي سالمت سازماوي 

 معلمان مقطع ابتدائي شُرستان کًاراسترس ي کيفيت زودگي کاري 
 

 ليال داوشمىد

 .ابتدایی هقطع ضطن، پایِ آهَزگار کَار، ضْرستاى پرٍرش ٍ آهَزش ارضد، کارضٌاسی داًطجَی 

 

 چکيدٌ

 کاری زًدگی کیفیت ٍ استرس با هقابلِ راّبردّای بیي رابطِ در سازهاًی سالهت ای ٍاسطِ ًقص بررسی، ّدف از ایي هطالعِ

ّوبستگی  -کاربردی ٍ از ًظر هاّیت ٍ رٍش تَصیفی، ایي تحقیق بر حسب ّدف. کَار بَد ضْرستاى ابتدائی هقطع هعلواى

ًفر  405بِ تعداد  1397-98کَار در سال تحصیلی  ضْرستاى ابتدائی هقطع کلیِ هعلواىپژٍّص ضاهل  يیا ی. جاهعِ آهاربَد

در ایي پژٍّص از سِ پرسطٌاهِ استاًدارد . ًفر بِ عٌَاى ًوًَِ در ًظر گرفتِ ضدُ است 200، ٍ با تَجِ بِ جدٍل هَرگاى

، فیلدهي ٍ َّی) سازهاًی ٍ سالهت( 2012، ٍالتَى) کاری زًدگی کیفیت(، 1990، پارکر ٍ اًدلر) استرس با هقابلِ راّبردّای

رٍایی هحتَایی ّر سِ پرسطٌاهِ تَسط صاحبٌظراى تأیید گردید ٍ پایایی آى پس از اجرای آزهایطی بیي . استفادُ ضد( 1987

. تعییي گردید 802/0ٍ  795/0، 787/0ًفر از هعلواى بِ ٍسیلِ هحاسبِ آلفای کرًٍباخ برای سِ پرسطٌاهِ بِ ترتیب  30

 تحلیل) یٍ آهار استٌباط یفیٍ در دٍ سطح آهار تَص SPSS  ٍAMOS ّایُ از ًرم افسارضدُ با استفاد یٍرآگرد یّا دادُ

درصد  99ًتایج آزهَى تحلیل رگرسیَى در سطح هعٌاداری . گرفتٌدقرار  یآهار لی(، هَرد تحلٍ هعادالت ساختاری َىیرگرس

در . هعلواى هی باضٌد کاری زًدگی کیفیتپیص بیٌی کٌٌدُ ، سازهاًی ٍ سالهت استرس با هقابلِ ًطاى دادُ کِ راّبردّای

 زًدگی کیفیت ٍ استرس با هقابلِ راّبردّای بیي رابطِ در سازهاًی ًتایج آزهَى تحلیل هسیر ًطاى داد کِ سالهت، ًْایت

 دارد. یا ، ًقص ٍاسطِهعلواى کاری

 

 علواىه کاری زًدگی کیفیت، استرس با هقابلِ راّبردّای، سازهاًی سالهتَاي کليدي:  ياژٌ
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