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 معلمان بین در همکاری-رقابت روحیه با اضطراب رابطه بررسی

 بابل ستانشهر مدارس استثنایی

 

 

 

 زهره حقانی بایی

 
 

 روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملیرشته کارشناس ارشد 

 

 
 بين در همکاری-رقابت روحيه با اضطراب رابطه بررسیتحقيق حاضر با عنوان  :چكيده

 همکاری-رقابت روحيه با اضطراب همبستگیدر صدد اثبات  بابل شهر استثنایی معلمان

. بدین منظور از می باشدتوصيفی كاربردی ـ  در زمره مطالعاتاین تحقيق باشد. می

دانی )پرسشنامه( ای )كتابهای تأليف شده، مقاالت و اینترنت( و ميمطالعات كتابخانه

 معلمانسؤال و ارائه آن به  03امه طراحی شده شامل و با پرسشن استفاده شده است

شود نسبت به می نفر 74كه تعداد آنها مشتمل بر  بابلدر شهرستان  استثنایی مدارس

بوده و از نرم  5031نمود. این تحقيق مربوط به دوره زمانی جمع آوری اطالعات مبادرت 

یافته ها استفاده نموده است. و تخمين فرضيهها تجزیه و تحليل دادهبرای   SPSSافزار 

 استثنایی رقابت و اضطراب معلمان–بين روحيه همکاری  های تحقيق نشان می دهد

 .رابطه معنادار وجود دارد بابل شهرستهان

 استثنایی مدارس معلمان، همکاری-رقابت روحيه، اضطراب کلمات کليدی:

 

 

 مقدمه -1

. در برخی مواقع كار متأثر از متغيرهای انسانی همانند شخصيت، كار انسان، محصول متغيرهای متعدد و متنوعی است

های فردی، هوش، استعداد، حافظه، رغبت و غيره است و گاهی متأثر از متغيرهایی ها، انگيزش، گروه، تفاوتادراک، نگرش

 (.5037)فتوحی و همکاران،  گویندكه ماهيت فيزیکی دارند. این متغيرها را شرایط محيط كار می

دهد. امروزه دیهی است كه شرایط نامطلوب كار، نه تنها بازده بلکه رضایت، نارضایتی و ميزان استرس را تحت تأثير قرار میب

ثابت شده است كه شرایط دیگر محيط كاری از جمله ميزان روشنایی، تکنولوژی، سر و صدا، موسيقی، ساعات كار، 

. و طراحی و دكوراسيون محل كار، همه بر عملکرد فرد اثر دارند استراحت، تعطيلی هفتگی، شرایط آب و هوایی، رنگ
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زنند. امروزه این آميز دست میكاركنان گاهی برای تخليه عصبانيت خود در محيط كارشان به رفتارهای غيرخشونت 

اشاره كرد  ...دزدی و  ها،توان به خرابکاریتر شده است كه از این جمله میتر، زیركانه و پيچيدهپرهزینه رفتارهای كاركنان

 (4357و همکاران،  5د )ونرسانكه همه ساله ميلياردها دالر به اقتصاد جهانی ضرر می

پرورش این  یکی از هدفهای آموزش و. تاثيرات رقابت به یکی از مباحث چالش برانگيز علم روانشناسی تبدیل شده است

وثر استفاده كنند. با توجه به پيشرفت های سریع هر رشته از یاری دهد از دانش خویش به طور م است كه دانش آموزان را

دانش بشری ، دانش آموزان باید به دانش و مهارتهایی فراگير مجهز شوند و توان خود آموزی پيدا كنند. معلمان هم لزوماً 

 فراگيرند مفيد است، تا دانش و مهارت هایی را كه برای آن ها و آینده شان باید روش های نوین تدریس را به كار گيرند

انتخاب دانش آموزان برای همکاری در امر مطالعه از آن جهت اهميت دارد كه در سنينی قرار دارند  (.5037)وظيفه دوست، 

های اوليه از همکاری، تأثير بسزایی بر روند ادامة آن در طول زندگی گذرانند. این تجربههای همکاری را میكه اولين تجربه

ان دارد. این كه بدانيم دانش آموزان، روش صحيح همکاری و رقابت در آموزش را دوست دارند و چرا و بزرگسالی ش

دهد و آنان را به خوانند؛ چه چيزهایی، چه دالیلی و چه شرایطی آنان را به سوی همکاری و رقابت خواندن سوق میمی

، «الین برگر»ند، بسيار مهم است. تا آنجا كه به نظر كانسان های موفق در تمام مراحل زندگی هميشگی و وفادار تبدیل می

ها و توجه به (. با تحليل این انگيزه71، ص. 5044یکی از مراحل تغيير در عادت همکاری و رقابت، انگيزه است )استيگر، 

و استفاده از راهکارهای ریزیها در برنامهتوان به حقایقی پی برد كه یها مؤثر است، معوامل درونی و بيرونی كه بر این انگيزه

های مختلف جنسی، مقاطع گوناگون تحصيلی، وضعيتهای اقتصادی ـ اجتماعی مختلف، مختلف در این زمينه برای گروه

 .ددهمی یاری …موقعيتهای درسی گوناگون و 

اران، و همک 4)هيمن ؟اظطراب حالت طبيعی هم داشته باشداصوال اضطراب به چه شرایطی گفته می شود ممکن است 

اضطراب عبارت است از یک احساس ترس منتهی این ترس جنبة درونی دارد از بيرون سرچشمه نمی گيرد بلکه (. 4352

ناشی از تعارض های درونی فرد است و منشا برای شخص مشخص نيست در حالی كه ترس عبارتند از یک حالت هيجانی 

راه رفتن است ناگهان اتومبيلی با سرعت به او نزدیک می شود و  كه منشا بيرونی دارد برای نمونه فردی در خيابان مشغول

در اینجا با یک خطر واقعی روبرو است واكنش های هم نشان می دهد كه این واكنش ها ، واكنش های است كه ناشی از 

ميشه یک ترس است و همه ضروری و الزم است و اون منشا ترس را هم می داند اما اون فردی كه حالت اضطراب دارد ه

حالت نگرانی دارد می ترسد كه اتفاق بدی پيش بياید و خبر بدی به او داده شود اما نمی دوند كه این چه نوع وضعيت و 

چه نوع خبری است .در واقع احساس و منشا این وضعيت برای او نامعلوم است و گاهی اوقات هم ترس و هم اضطراب كه 

فاوتند با نشانه های جسمی خودشان تظاهر می كنند وقتی ممکن است كه تظاهر مترادف با هم گفته می شود اما با هم مت

ذهنی برای فرد نداشته باشد نمونة آن فردی است كه بی خواب است و احساس سرگيجه می كند دستش می لرزد احساس 

                                                           
1 Wen 

2 Heiman 
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 جسمی اضطراب می باشدمی كند كه هر لحظه زمين جلوی پای او باز می شود و به زمين بيفتد و این ها در واقع تظاهرات 

 (.5030)فتاحی، 

اضطراب خودش را به شکل های مختلف در افراد جلوه می دهد عالئم اصلی اضطراب در درجه اول احساس ذهنی خود فرد 

احساس ذهنی اضطراب به صورت نگرانی از رویدادن یک اتفاق ناگوار است كه شخص نمی داند البته گاهی از اوقات فرد 

 اتفاق  سائل خاص تکيه می كند برای نمونه مادری كه مضطرب است برای فرزند او در راه مدرسه برای اوبرروی بعضی از م

 سالمتی نگران مرتب كه مردی یا و است نگران مرتب اما كند نمی تهدید را كودكش خطری داند می كه حالی در افتد می

طره ای آنها را تهدید نمی كند بنابراین احساس خام كه حالی در است مادرشان و پدر سالمتی نگران یا است همسرش

ذهنی به صورت یک ترس دائمی كه گاهی اوقات جنبة متمركز تری هم دارد احساس می شود تپش قلب ، لرزش دست ، 

لرزش صدا ، عرق كردن بدن و بخصوص كف دست ها احساس عدم تعادل ، سر گيجه احساس ناراضيتی در ناحيه شکم 

 (.4357، 5)مکدونالد به صورت نياز كه مرتبا به دستشویی برود همة اینهااز عالئم اضطراب هستندبعضی وقت ها احساس 

 فقدان . ميگردد تلقی سازگار و مناسب پاسخ یک عنوان به جوامع، همه در انسان، هر زندگی از بخشی منزله به اضطراب

 سازنده و متعادل حد در اضطراب. سازد مواجه ادیزی خطرات و مشکالت با را ما است ممکن بيمارگونه اضطراب یا اضطراب

 سازیم و بارورتر تر بادوام را خود زندگی ترتيب بدین كرده، تالش ومناسب موقع به خود، امور انجام برای كه دارد می وا را ما

 (4357)ون و همکاران، 

افزایی )سينرژی(، يان معنای همدر بهمکاری می باشد.  –یکی از عوامل تأثيرگذار در كاهش اضطراب، الگوی رقابت 

شود. در تعامالت ميان گروهی كه بين اعضای تيم كاری مهمترین اصل در دستيابی به آن همکاری و مشاركت بيان می

شود، اولين اصل داشتن روحيه همکاری است به نحوی كه اگر این باور در اعضای گروه وجود نداشته باشد به انجام می

 (.5037)وظيفه دوست،  هم پاشيده خواهد شد زودی انسجام گروه از

آن در حال تغيير است، روش های آموزشی ما چندان تغيير نکرده اند.  هستيم و زندگی در همه ابعاد 45با این كه در قرن 

تقریباً همه ما با روش های سنتی آموزش دیده ایم و لحظاتی را به خاطر می آوریم كه نشستن در كالس، گوش دادن به 

محيط كالس را به ميدان مسابقه  برد و باخت مبدل كرده بود. در  ای یکنواخت معلم، و اضطراب های ناشی از امتحان،صد

چنين شرایطی ، هدف های اساسی آموزش وپرورش ،نظير توسعه روحيه رقابت، همکاری و ایجاد انضباط درونی، و رشد 

اگر چه بعضی از  .وت های فرد( به دست فراموشی سپرده می شوندهمه جانبه ی فردی با توجه به قابليت های هر فرد )تفا

معلمان ابزار و شيوه های نوین را به كار می برند، اما برخی نيز هم چنان از روش سنتی سخنرانی بهره می گيرند. به همين 

وش ها، به جای آن كه در این ر ای یافته است.دليل،امروزه موضوع روش های آموزشی فعال و یادگيری فعال،جایگاه ویژه

 (.5037د )وظيفه دوست، در جریان یادگيری مشاركت می كنن دانش آموزان شنونده ی صرف باشند. فعاالنه

                                                           
1 Mcdonald 
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صوالً هر امتحان و آزمونی كه زمينه برآورده كرده، رقابت در تدریس است. كه همراه هيجان و اضطراب خاص خود را دارد. ا

قل اضطراب از عهدۀ انجام بزرگترین امتحانات بر آید. بطور كلی انسان دوست ندارد همة هنر انسان در این است كه با حدا

رفتارهایش در مورد همکاری و رقابت، همواره مورد ارزیابی دیگران واقع گردد. به همين دليل هر زمان كه در موقعيت 

گردد. البته بدیهی ای پيشبرد رقابت میگيرد به گونه ای دچار اضطراب می شود كه انگيزه ایی برامتحان و آزمون قرار می

است كه وجود رقابت به خودی خود امری غير عادی نيست اما آنچه باید به عنوان یک عامل آزاردهنده و بازدارنده مورد 

توجه قرار گيرد شدت رقابت منفی و همکاری ناآگاهانه است كه به هنگام حضور در محافل اجتماعی یا شركت در آزمونهای 

شود. بنابر این یکی از رسالتهای مهم مربيان توجه به عامل رقابت و اتخاذ تدابير الزم برای دامنگير بعضی از افراد می مختلف

-رقابت روحيه با اضطراب رابطه با توجه به توضيحات فوق این تحقيق به بررسی .باشدمثبت كردن آن دربين نوجوانان می

 می پردازد. لباب شهر استثنایی معلمان بين در همکاری

 

 مدل مفهومی تحقيق -2

 (4357؛ منبع: اپستين و یوساس)مفهومی تحقيق -5شکل 

 

 

 

 

 

 فرضيه های تحقيق -3

 های زیر را برای این پژوهش درنظر گرفت: فرضيه، می توان مدل مفهومی فوقبا توجه به 

0H : دارد.نابطه معنادار وجود ر بابل شهرستهان استثنایی رقابت و اضطراب معلمان–بين روحيه همکاری 

0H رابطه معنادار وجود دارد. بابل شهرستهان استثنایی رقابت و اضطراب معلمان–: بين روحيه همکاری 

 

 تعریف مفهومی متغيرهای تحقيق -4

 فرد به كه ناشناخته، منشاء با دلواپسی و هراس مبهم و ناخوشایند منتشر، احساس یک از است عبارت اضطراب اضطراب:

 زا استرس قبالً كه هاییموقعيت مجدد وقوع. است فيزیولوژی برانگيختگی و درماندگی اطمينان، عدم شامل و دهدمی تدس

 اضطراب دچار خود زندگی در هاانسان ٔ  همه. شودمی افراد در اضطراب باعث است رسيده آسيب فرد به هاآن طی یا اندبوده

 در اضطراب كه دهندمی نشان هابررسی و تحقيقات. است سازمشکل و غيرعادی شدید و مزمن اضطراب ولی شوند،می

 (4357)ون و همکاران،  شودمی دیده بيشتر خوردهسال و سالميان افراد و درآمدكم طبقات ها،خانم

 اضطراب روحیه رقابت و همکاری
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كوششی برای پس انداختن دیگری از وصول به هدفی كه مورد نظر هر دو طرف رقابت به معنی همکاری:  –روحيه رقابت 

 شده مطرح مفاهيم سایر ميان در روحيه، مفهوم چه اگر. از ترغيب و دلگرم كردن به انجام كاری عبارست همکاریو  است

 وضعيت در روحيه نقش. است روشن كامال مدارس بخشى اثر بر آن تاثير ندارد، زیادى وضوح و عينيت معلمان، روابط در

 ناپذیر كتمان كند، معلمان به آموزشی صحيح رقابت و همکاری ارتقاى جهت در را آن كه نحوى به مدارس، شرایط و درسی

 یک هاى هدف راه در صحيح همکاری و رقابت جدى تالش به عالقه و بخش رضایت نگرش‘ از است عبارت روحيه. است

 است آن تقویت و روحيه سنجش هاى برنامه دقيق اجراى و طراحى نيازمند نگرشى چنين ایجاد طبعا،.’ درسی یا گروه

 (.5037)وظيفه دوست، 

 

 پيشينه تحقيق -5

مورد  چندو كمتر در این زمينه تحقيق صورت گرفته است، تنها د نظر، موضوع نسبتاٌ جدیدی بوده از آنجایی كه موضوع مور

 اشاره می شود. 

به  "راهنمایی  مقطع آموزان دانش بين در همکاری و رقابت روحيه بررسی "يق با عنوان ( در تحق5037وظيفه دوست )

جامعه آماری این تحقيق، كليه پرداخت. راهنمایی  مقطع آموزان دانش بين در در همکاری و رقابت روحيه ابعادبررسی 

نتيجه پژوهش نشان داد كه را تشکيل داد.  نفر 084نمونه اماری برابر ساوه بوده كه دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان 

راهنمایی چندان مطلوب نبوده و حضور فعال و بکارگيری روش های  مقطع آموزان دانش بين در همکاری و رقابت روحيه

 آموزان باشد. دانش بين در همکاری و رقابت نوین آموزشی می تواند عاملی مهم در ارتقای روحيه

 در و امتحانات از قبل تبریز دانشگاه پسر دانشجویان اضطراب ميزان مقایسه و بررسی »نواندر تحقيقی با ع( 5037) فتوحی

 این. نمایند مقایسه هم با امتحانات را ایام در و امتحانات از قبل دانشجویان اضطراب ميزان سعی نمودند تا« امتحانات ایام

 اضطراب ميزان با امتحانات از قبل دانشجویان راباضط ميزان آیا كه دهد پاسخ سوال این به تا است آن بر پژوهش

 پسر دانشجویانجامعه آماری این تحقيق، كليه  .است دارمعنی تفاوت این آیا و دارد تفاوت امتحانات ایام در دانشجویان

دانشجویان قبل بين ميزان اضطراب نفر را تشکيل داد. نتایج تحقيق نشان داد  431بوده كه نمونه اماری برابر  تبریز دانشگاه

 .وجود دارد از امتحانات و موقع امتحانات تفاوت

عادی، این سوال مطرح شد  و تيزهوش آموزان دانش یادگيری در اضطراب تاثير بررسی( در تحقيقی با عنوان 5030)فتاحی 

 تفاوت راهنمایی هدور در عدای و تيزهوش آموزان-دانش گروه دو در یادگيری در آن ميزان و اضطراب وجود نظر از كه آیا

 یادگيری در اضطراب فرضيه برای تاثير 8پيمایشی بود از -دارد؟. این تحقيق كه از نوع تحقيقات توصيفی وجود معناداری

عادی استفاده كرد. جامعه اماری این تحقيق كليه دانش آموزان مدارس شهرستان اسفراین می  و تيزهوش آموزان دانش

 تحقيق نشان داد كه اضطراب درعادی بوده است. نتایج  و نفر از دانش آموزان تيزهوش 021 باشد و نمونه اماری نيز تعداد

عادی اثر معنی دار و مثبتی داشته  آموزان دانش یادگيری تيزهوش تأثير معنادار نداشته ولی در در آموزان دانش یادگيری

 است.
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بررسی رابطه اضطراب با ، آموزان دانش یادگيری بر اضطراب تاثير "( در مطالعه ای تحت عنوان 4357همکاران ) و 5ون

بخش نظری روند كار این بود كه ابتدا به تعریف . در را مورد ارزیابی و پژوهش قراردادند. نحوه عملکرد محصلين در امتحان 

اط با اضطراب و در ارتب ه شدآن با تکيه بر دیدگاه شناختی پرداختو مسایل كلی در ارتباط با اضطراب امتحان و درمان 

ای است. در نهایت آنچه روشی كه این تحقيق بدان متکی است روش كتابخانه بحث شد.بعنوان یک حالت و خصيصه ثابت 

آموزان این است كه : بين سطح اضطراب و نحوه عملکرد دانشجویان و دانش دریافت شدتحقيق را كه بر اساس ابزارهای 

از . آموزان قوی استآموزان و دانشجویان ضعيف بيشتر از دانشسطح اضطراب دانشدار معکوس وجود دارد. معنیرابطه 

خانوادگی در ارتباط با نيازهای آنجا كه اضطراب در یادگيری در تحول ذهنی فرد تأثير عمده دارد الزم است كه آموزشهای 

خود و توانایيهایخود در عوامل مدرسه صورت  نسبت بهآموزان های تحصيلی، تغيير نگرش دانشجوانان، تغيير ساختار برنامه

 نماید. ایجاب میپذیرد و این امر ضرورت وجود مشاوره را 

 

 آماریو نمونه جامعه  -6

ر این د. می باشد بابلكليه معلمان مدارس استثنایی شهرستان جامعه آماری مورد پيمایش در این تحقيق و پژوهش، 

شود. به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته می معلمانتمام لذا  اندک می باشنده مورد مطالع معلمانتحقيق چون تعداد 

 نمونه آماری تحقيق انتخاب گردیدند.معلم مدارس استثنایی در به عنوان  74بنابراین تعداد 

 

 روش ها و ابزار جمع آوری اطالعات -7

 . ق كتابخانه ای و ميدانی می باشدروش جمع آوری اطالعات در این تحقي

در این پژوهش ابتدا برای گردآوری اطالعات در زمينه های مبانی نظری و تدوین ادبيات تحقيق و تعاریف عملياتی از روش 

مطالعه كتابخانه ای شامل مطالعه كتاب ها، مقاله ها، نشریه ها، رساله ها و منابع علمی موجود در دانشگاه و مراكز علمی 

طالعات برای پاسخ به سواالت پژوهش از روش ميدانی و ابزار پرسشنامه استفاده استفاده شده و در خصوص جمع آوری ا

 شده است. تحقيق حاضر بر اساس پرسشنامه استاندارد  می باشد.

 

 تعداد سواالت پرسشنامه -5جدول 

 تعداد سئواالت مرتبط سرفصل سئواالت ردیف

 51 اضطراب 5

 51 روحيه رقابت و همکاری 4

 03 كل 0

                                                           
1Wen  
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( بوده و با توجه به استفاده این پرسشنامه 4357اپستين و یوساس) مه مورد استفاده در این تحقيق بر اساس مطالعهپرسشنا

  در تحقيقات مختلف، از روایی برخوردار می باشد.  

 باشد گزینه جواب كه به شرح جدول زیر می 1پاسخ سئواالت پرسشنامه دارای 

 

 ( مختصات پرسشنامه4جدول )

1 7 0 4 5 

 خيلی كم كم متوسط زیاد خيلی زیاد

 (4357اپستين و یوساس)منبع: 

 

 آزمون پایایی -9

شود. برای محاسبه ضریب آلفای كرونباخ ابتدا برای اندازه گيری پایایی این تحقيق از از روش آلفای كرونباخ استفاده می

س كل را محاسبه كرده و سپس با استفاده از فرمول های پرسشنامه )یا زیر آزمون( و واریانها و مجموعه سوالواریانس نمونه

 توان محاسبه كرد. زیر مقدار ضریب آلفا را می








 





2

2

1
1 s

jS

J

J
ra

 
 

=Jهای پرسشنامه یا آزمون، تعداد زیرمجموعه سوالj2S= واریانس زیر آزمونj  ،2امS =  واریانس كل آزمون. ضریب آلفای

ها و یک بيانگر پایداری درونی كامل ری درونی سوالكرونباخ بين صفر و یک متغير است كه صفر به معنی عدم پایدا

 های مرتبط با یک مفهوم زیر بنایی است.  ای از سوالمجموعه

 

 ضرایب آلفای کرونباخ برای متغيرهای تحقيق -3جدول 

 ضریب آلفای كرونباخ نام متغيرهای تحقيق ردیف

 3.837 اضطراب 5

 3.885 روحيه رقابت و همکاری 4

 3.881 كل 0

 

 گيرد.  با توجه به مناسب بودن مقادیر آلفای كرونباخ اعتبار درونی ابزار مورد تائيد قرار می
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  آزمون نرمال بودن -9

اسميرنوف  –، با استفاده از كولموگروف به متغيرهای تحقيقهای مربوط در جدول زیر نتایج آزمون فرض نرمال بودن مولفه 

 نشان داده شده است:

 

 اسميرنوف –آزمون فرض نرمال بودن متغيرهای تحقيق توسط آزمون كولموگروف نتایج  . 7جدول

باشد )یعنـی بيشـتر از   آلفا می بيشتر از سطحها داری متغيردد، چون سطح معنیگرمشاهده میهمانگونه كه در جدول فوق 

31/3=αباشند.های فوق نرمال میمتغير (، لذا توزیع داده 

 

 یافته های تحقيق-11

 .  نتایج آزمون فرضيه با استفاده از ضریب همبستگی پيرسون1جدول

 

 

 

 

 .  نتایج آزمون فرضيه با استفاده از ضریب همبستگی اسپيرمن2جدول

 

 

 

 

رقابت و  می باشد و بيان كننده همبستگی باالی روحيه -3.80ضریب همبستگی پيرسون بين دو متغير مورد مطالعه معادل 

كمتر  درصد 3.31از عدد  3.33سطح معنی داری آزمون همبستگی پيرسون معادل  همکاری و اضطراب  می باشد. همچنين

و  منفـی شده است لذا مطابق قاعده آزمون همبستگی پيرسون فرض صفر رد و فرضيه یک مپذیرفته می شود، یعنـی رابطـه   

 وجود دارد. بابللمان مدارس استثنایی شهرستان اضطراب مع و همکاری و رقابت روحيهمعنادار بين 

 

 Sig اسميرنوف -كولموگرف ميانگين آمارهمتغير/

 3.230 3.455 15.37 اضطراب

 3.442 3.337 17.0 روحيه رقابت و همکاری

 p-value ضریب همبستگی تعداد آمارهمتغير/

  اضطراب

74 
 

3.801- 

 

 روحيه رقابت و همکاری 3.33

 p-value ضریب همبستگی تعداد متغير/آماره

  اضطراب

74 
 

3.487- 

 

 روحيه رقابت و همکاری 3.33
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 پيشنهادهای برگرفته از نتایج تحقيق -11

اضطراب، بـه معلمـان پيشـنهاد مـی      و همکاری وح رقابت همبستگی معنی دار بين روحيه با توجه به نتایج تحقيق مبنی بر

دهنـد چراكـه تعامـل و همکـاری هـم در      حس رقابت بين خود، فرهنگ تعامل و همکاری را بيـت خـود ارتقـا    شود با حفظ 

پيشرفت تحصيلی دانش آموزان، خاصه دانش موزان استثنایی موثر بوده و هم در كاهش اضطراب معلمان بـه ویـژه معلمـان    

 تازه كار تأثير خواهد داشت.
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