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چکیده
با توجه به همسانی و همسویی اهداف نظام آموزش وپرورش و بهداشت روانی که مقصود
هر دو ساختن انسانهایی سالم ،مفید ،کارا و خوشبخت است ،ضرورت انجام مطالعات در اینن
زمینه در آموزشوپرورش مهم تلقی میشود .لذا مطالعنه حاضنر بنهمنظنور بررسنی وضنعیت و
سطح سالمت روانی معلمان دبیرستان هنا اسنتان قنم انجنام گرفتنه اسنت .جامعنه موردمطالعنه
پژوهش کاربرد (توصیفی -پیمایشی) ،کلیه معلمان و دبیران دبیرستان ها استان قم به تعنداد
 0022نفر بودند که با استفاده از روش نموننه گینر تصنادفی ،نموننها بنه حجنم  800نفنر از
دبیران مقاطع مختلف تحصیلی انتخاب شدند .ابزار مورداسنتفاده بنرا بررسنی سنطح سنالمت
روان ،پرسشنامه و ابعاد چهارگانه گلدبرگ بوده و با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تنی
تک نمونه جهت آزمون فروض استفاده شنده اسنت .نتنای نشنان منیدهند کنه  59/16درصند
معلمان دبیرستانها استان سالم هستند و تنها  8/51درصد ناسالم تشخیص داده شده اند که این
نتای نشان از وجود سالمت روان باال در بین معلمان میدهد .دراین بنین مشنابه اکثنر مطالعنات
پیشین ،معلمان زن با میانگین سالمت روان  02/90نسبت به معلمنان منرد بنا مینانگین  ،64/74از
سالمت روان بهتر برخوردار میباشند .بهطورکلی نتای پژوهش نشان داد که سالمت روان و
ابعناد نشننانگان جسننمانی ،اضننطراب و اخنتالالت خننواب ،اخننتالالت در عملکننرد اجتمنناعی و
افسردگی در معلمان دبیرستانها استان قم در وضعیت مناسبی قرار دارد.

کلیدواژگان :سالمت روانی ،نشانگان جسمانی ،اضطراب و اختالالت خواب ،اختالالت در
عملکرد اجتماعی و افسردگی.
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 .1مقدمه
منائل مربیط ب سالمت روا از بدو پيدایش بشر وجید داشت و هيچ فردی ،از هيچ
طبق اقتصادی اجتماعي خاصي در مقابل آ ها مصینيت نداشت و خطری است ک بشرر
بيماری کافي نينت .بهداشت مناسب باید افراد را قادر سازد تا تیانرایيهرای جنرمي و
رواني خید را ب حداکثر رسانيد  ،از استرس ناشي از برخیردهای بين افرراد جوریگيری
کرد  ،زندگي اجتماعي -اقتصادی بارور و هماهنگ با محيط داشت باشرند (ميالنري فرر،
 .)8915روا پزشکا فردی را ازنظر رواني سال ،مريداننرد کر ت رادلي برين رفتارهرا و
کنترلش در میاجه با مشکالت وجید داشت باشد .از دید روا پزشکي سرالمتي ،ت راد
در ف اليررتهررای زینررتي ،روانرري و اجتمرراعي افررراد مرريباشررد .اننررا از ایررن ت رراد
سينتماتيک ،ساختارهای سرال ،خرید بررای سررکید کررد و تحرت کنترر درآورد
بيماری استفاد ميکند (هنرپرورا .)8911 ،
وظيف و هدف اصوي سالمت رواني تأمين سالمت فکر و روا افراد جام ر اسرت.
برای رسيد ب این هدف ب نيروی انناني ف ا و کاردا  ،همکاری سازما های دولتي،
برنام ریزی ،بیدج برای ایجاد و گنترش سازما های روا پزشکي و براخخر آمریزش
بهداشت همااني در سطح جام

نياز است (ميالني فر .)8915 ،با کاهش اضرطراد یرا

انايختاي فيزییلیژیکي و هيجاني ب شخص اجاز عموکرد دقيقتر و آرامترر مريدهرد.
در مقاین با شرایط و زماني ک مردم تیسط انايختاي آزاردهند ب ستی نيامرد انرد از
هنااميک آ ها تنيد و د آشفت اند تمایل بيشتری ب انتظار میفقيرت دارنرد (Bandur,

) .1982ب عبارتي گرایش بيشتری ب احناس خیدکارآمدی خیاهند داشت.
بهداشت ،سالمت و ت اد رواني م وما بيش از سایر طبقات اجتماعي مریردنظر و
بااهميت است ارتباط و تماس نزدیک م و ،بادانش آمیزا و نفیذی ک برر آ هرا دارد،
نقش مهمي در سالمت فکری و رواني آ ها ایفا ميکند .با تیجر بر همنراني اهرداف
آمیزش وپرورش و بهداشت رواني ک مقصید هر دو ساختن اننا هایي سرال ،،مفيرد و
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را مرتباً تهدید ميکنرد (خاقراني زاد  .)8915 ،در سرالمت روانري تنهرا نداشرتن عالئر،
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خیشبخت است ،ضرورت چنين بررسيهایي در آمیزشوپرورش مه ،توقري مريشرید.
اگر وض يت سالمت رواني م وما شناسایي گردد و ب منظیر بهبید سالمت رواني آنرا
برنام ریزی شید ،عموکرد تحصيوي دانشآمیزا نيز بهتر شرد و برا کراهش نررت افرت
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 74تحصيوي دانش آمیزا  ،کمک شایاني ب اقتصاد آمیزشوپرورش خیاهد شرد (فینتانرا و
آبیسيری.)8915 ،
تدری

و م ومي ب دليل راهبردی بید وظيف م ور ،و ماهيرت آ و همچنرين بر

دليل انتظارات زیرادی کر از م ور ،مريرود ،کرار پررتنش و پرفشراری اسرت" .فینتانرا
وآبیسيری" با استفاد از یک نمین م وما ابتدایي و متیسط اناونتا نشا دادنرد کر
بيش از  25درصد م وما ب طیر خفيف و  59درصد ب طیرجدی فشارهای رواني ناشي
از کار را تجرب ميکنند (فینتانا و آبیسيری .)8915 ،پژوهشارا همچنين نشرا دادنرد
ک بين روا نژندی و سطح فشار رواني باخ و همرينطریر درو گرایري و فشرار روانري
(ب ویژ در م وما مرد) همبنتاي قیی وجید دارد .این یافت ها بيانار آ اسرت کر در
محيطي چند متغير  ،گرایش کوي در جهت بروز اضطراد ب ویژ در افرراد آسريبپرذیر
باخست (آگيالروفایي.)8932 ،
بنابراین نتایج مطال ات و پژوهشها حاکي از آ است ک م وما عالو بر ایرنکر
همانند هم ی افراد در م رض عیامل استرسزای محيط اجتماعي ،اقتصرادی ،فرهناري،
خانیادگي قرار دارند ،ب عنیا عضیی از سازما بزرگ آمیزشوپرورش ،با استرسهای
شغوي فراوا نيررز روبرو هنتند .تقییت احناس محبرت ،امنيررررت و عرزتنفر

در

م وما ميتیاند ه ،در جهت خید شکیفایي و ه ،در جهت هدایت دانش آمیزا مؤثر
واقع شید (کری،زاد شيرازی و همکارا .)8912 ،
ب طیرکوي بقا و دوام و پيشرفت هر جام ای ب کارایي و کيفيت ت وي ،و تربيت آ
جام

بنتاي دارد .هر کشیری ب استادا و م وما باانايز و کارآمد ب عنیا یکري از

ارکا ت وي ،و تربيت نياز دارد تا بتیاند جیانا خید را در قالرب نظرام ت وري ،و تربيرت
خید پرورش دهد و برای آیند ای بهتر آماد کنرد .هردف آمریزش وپررورش ،ت وري ،و

تربيت افراد بيشتر است و با تیج ب ابزاری ک در اختيار دارد ،س ي ميکند تحیخت و
تأثيرات مطویبي را در افراد ایجاد کرد  ،است دادهای آ ها را شکیفا سازد و اننا را بر
سر حد کما برساند (سوماني دستجرد و همکارا  .)8912 ،از طرفري ،مدرسر یکري از
محيرررطي سال ،،ب جنر ،و روا کیدکرا جام ر امکرا شکیفایررري داد و آنرا را
ننبت ب خید ،خانیاد و اجتماع من ی سازد؛ پيشنيراز اصروي تحقرق ایرن هررردف،
تأمين سالمت م وما ميباشد (جم ي از نیینندگا  .)8913 ،بدیهي است ک یک م و،
افنرد  ،مضطرد ،مأییس ،ستيز جری ،تنردخی و ناسرال ،ازنظرر جنرماني نمريتیانرررد
نشررراط ،امنيت خاطر و ثبات را در کرالس درس و محريط آمریزشوپررورش برقررار
سازد (تقي پیر ظهير .)8921 ،البت تیج ب سالمت رواني در تمام عرصر هرای زنردگي
ازجمو زندگي فردی ،اجتماعي و شغوي حائز اهميت بید و جای بحر

دارد یکري از

جنب هایي ک تیج ب سالمت روا در آ حائز اهميت ميباشرد ،شرغل و حرفر اسرت
بشر از زماني ک خید را شناخت در پي تالش و ف اليت بید و اشرتغا بر کرار بخرش
عمد ای از زندگي اننا را تشکيل ميدهد ( .)ILO, 2000از طرفي ایرن تأکيرد فزاینرد
بر مدارس باعر

شرد ترا بر طریر چشرمايری بر م ومرا بر عنریا افررادی کر برا

دانشآمیزاني ک با نيازهای مت ددی برخیرد دارند و نياز ب تیانرایيهرا و مهرارتهرای
بنيار مت دد و متنیعي در کالس و محل کار ميباشند ،تیجر شرید ( .)Best, 2008برر
این اساس ،مدارس نقش حياتي در ارائ خردمات سرالمت روانري دارد (.)Best, 2008
بررسيها و گزارش ها منتشرشد تیسط سازما بهداشت جهاني و سرازما برينالمووري
کار در میرد سالمت رواني در کار نيز ،نياز ب تیس

و افزایش دانش مربیط ب میضیع

بهداشت عمیمي را در محيط کار نشا داد اسرت (.)Kovess-Masfety et al, 2006
از طرفي قضاوت افراد در میرد تیانمندیهای خید ،ترابع حراخت جنرماني اسرت کر
آ ها ب نیب خید متأثر از حاخت عراطفي و فيزییلیژیرک شخصري هنرتند (Bandura,

) 1999و برانايختاي هيجاني ب م نري دور کررد احناسرات منفري ازجمور تررس،
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مه،ترین نهادهای سازما یافتر و رسرمي اجتمراعي اسرت کر بایرد برا فرراه ،نمرید

74

ناراني ،استرس و بداخالقي و ایجاد احناسات مثبرت ماننرد عشرق ،هيجرا و سربقت
جییي است" (.)Whetten & Cameron, 1998

لذا بر اساس مقدم فیق و ب دليل اهميت نقش م ومرا در پررورش ننرل آینرد و
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 05اینک در ميا حرف هایي ک درخطر استرس باخ قرار دارنرد ،م ومرا هميشر بر عنریا

اشخاصي ک درگير سطح باخیي از استرس هنتند ،در نظر گرفت ميشیند و خزم اسرت
ک اب اد سالمت و مؤلف های تأثيرگذار بر سطح استرس و سالمت آنا میردمطال

قرار

گيرد ،در این پژوهش ،محققا درصدد هنتند ک با بررسي اب اد سالمت رواني م وما ،
ب این پرسش پاسخ دهند ک وض يت و سطح سالمت رواني م وما نمین میردمطال ر
چاین است.
با تیج ب فقدا مطال ات منتند در نمین میردمطال  ،پژوهش حاضر ضمن تبيرين
مباني نظری و ارائ شرحي از متغيرهای میجید و اب اد سالمت رواني ،باهردف بررسري
وض يت و سطح اب اد سالمت رواني م وما دبيرستا های اسرتا قر ،انجرام و پر

از

ارائ نتایج ب دستآمد از آزمی فرضي ها ،پيشرنهادهایي در راسرتای تقییرت و ارتقرای
سالمت رواني و خیدکارآمدی م وما ارائ شد است.

 .2مبانی نظری
واژ "سالمت رواني "8یرک واژ عمریمي اسرت کر بر سرالمتي روا  ،5مشرکالت
9

سالمت رواني و اختالخت رواني اشار دارد ()Best et al, 2008

سالمت روا تیسط محققرا از فرهنرگهرای مختورف ،بر صریرتهرای متفراوتي
ت ریف شد است .مفهیم سالمت روا شامل احناس دروني خید بید و اطمينرا از

1

Mental health
Mental well-being
3
Mental health problems
4
Mental disorders
2

کارآمدی خرید ،اتکرا بر خرید ،ظرفيرت رقابرت ،ت ورق برين ننروي 8و خیدشرکیفایي
تیانایيهای بالقی فکری و هيجاني و غير ميباشرد (خاقراني زاد و همکرارا .)8915 ،
ت ریف گينزبرگ 5در میرد سالمت رواني عبارت است از "تنوط و مهرارت در ارتبراط
تیضيح بيشتر ميگییند" :است داد یرافتن و ادامر کرار ،داشرتن خرانیاد  ،ایجراد محريط
خانیادگي دلپنند ،فرار از منائوي ک با قانی درگيرری دارد ،لرذت بررد از زنردگي و
استفاد صحيح از فرصتها ،مالک ت اد و سالمت روا اسرت" (ميالنري فرر.)8915 ،

"لییننی " 9و همکارانش در سا ( )8315سالمت روا را این طیر ت ریرف کررد انرد:
ب طیر کل سالمت رواني عبارت است از مجمیع عیاموي ک در پيشرايری از ایجراد و
یا پيشرفت روند وخامت اختالخت شناختي ،احناسي و رفتاری در اننرا نقرش مرؤثر
دارند و هدف اصوي آ پيشايری از وقیع بيماریهاست و پيشرايری عبرارت اسرت از
ب وجید آورد عیاموي کر مکمرل زنردگي سرال ،و طبي ري اسرت .همررا برا درمرا
اختالخت جزئي رفتار ب منظیر جویگيری از وقیع بيماریهرای شردید (شراموی.)8918 ،
"سالمتي روا عبارت است از اینک فرد چ احناسي ننبت ب خرید ،دنيرای اطرراف،
محل زندگي و اطرافيا دارد و مخصیصاً با تیج بر منر یليتي کر در مقابرل دیاررا
دارد ،چایناي سازش وی با درآمد خید و شناخت میق يت مکاني و زمراني خییشرتن
حائز اهميت است" (ميالني فر.)8915 ،

معیارهای سالمت روانی
"جهیدا" ( )8351شش م يار برای سالمت رواني برميشمرد:
 .8پذیرش خید و نارش مثبت ننبت ب خید
1

Intergenerational dependence
Ginsburg
3
Levinson
4
Acceptance of oneself
2
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صحيح با محيط ب خصیص در س فضای مه ،زندگي ،عشرق ،کرار و تفرریح" و بررای

05

شامل داشتن نظر واق ي دربار خید و قبیلي تیانایيها و محدودیتهرا اسرت .یرک
فرد باید تصییر درستي از خید و تیانایيهایش داشت باشد.
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 .5رشد ،تکامل و خیدشکیفایي

8

بر اساس نظری مازلی و راجرز فررد دارای سرالمت روانري ،مريتیانرد اسرت دادهای
بالقی خید را شکیفا کند .اننا سال ،در جنتجیی آ است کر اسرت دادهای خرید را
بازشناسد و در جهت تکامل خید آ را ب ف ل درآورد.
 .9هماهناي و یکپارچاي شخصيت

5

بين خوق و عاطف فرد سرال ،همراهناي وجرید دارد و هريچ میقرع خرید را فریرب
نميدهد و هماهناي شامل تیانایي برای پاسخ سازگاران برا محريط و گنرترش هردف
زندگي ميباشد.
 .استقال

9

فرد سال ،احنراس تیانرایي در هردایت اعمرالش دارد .بر تنهرایي قردرت انتخراد،
تصمي،گيری و انجام عمل را داشت و نتایج خید را قبی ميکند.
 .5درک درست واق يت
فرد سال ،واقعبين بید و هدفهای خید را در حدود تیانرایيهرا و امکانراتش قررار
ميدهد.
 .1تنوط بر محيط

5

فرد سال ،زماني کر برا میق يرتهرای مختورف زنردگي میاجر مريشرید قرادر بر
تصمي،گيری ،تطابق ،تغيير و سازگاری ميباشد .ب عبارتدیار قدرت تطبيرق و سرازش،
ارائ رفتار مناسب با میق يت و م يارهای میردقبی فرهناي از خصیصيات فررد سرال،
1

Growth/ Development & Self- actualization
Integration of personality
3
Autonomy
4
Accurate perception of reality
5
Environmental mastery
2

است (.)2005,Duckworth et al

پیشینه پژوهش
شهر س ی کر جنیبي انجام داد ب این نتيجر رسريد کر برين خیدکارآمردی عمریمي،
افنردگي ،اضطراد ،حناسيت و خصیمت رابط م ني دار وجید دارد .میری

()5005

رابط بين خید کارآمدی و نشان های اختالخت عاطفي را در نمین بزرگي از نیجیانرا
بهنجار هوند میردبررسي قرارداد .نتایج نشا داد ک سطح پایين خید کارآمدی با سرطح
باخی صفات اضطرابي ،روا آزردگري ،نشران هرای اخرتالخت اضرطرابي و نشران هرای
افنردگي همرا بید است (.)Muris, 2002
تحقيقاتي در میردسنجش سطح سالمت روا م ومرا انجرام گرفتر اسرت ازجمور
ميزا سالمت رواني م وما و رابط آ با سطح تردری

آنرا در فراننر میردبررسري

قرار گرفت و نتایج نشا داد ک منائل و مشکالت روانري درميرا م ومرا متفراوت و
مرتبط با سطح تدری

آ ها ميباشد .بين زنا و مردا نيز تفاوتهایي نشرا داد شرد

ب این ترتيب ک مردا در هما سطح تدری

ننبت ب زنا است داد بيشتری برای ابرتال

ب مشکالت رواني دارند). (Ovess-Masfety et al, 2006

سالمت رواني در بنياری از پژوهش های انجام شرد در خرار و داخرل کشریر برا
آزمی  GHQتداعي ميشید .ب عنیا نمین  ،در سا های اخير تیانایي آزمری  GHQدر
کشیر فنالند ب منظیر جداسازی افراد عرادی و افرراد دارای اخرتال روانري ،تأیيدشرد
است ) .(Veijola, 2002عاشیری و همکارا ( )8919با ب کارگيری نقط برش ب منظیر
تفکيک افراد ب دودست افراد عادی و کناني ک نراراحتيهرای روانري غيرر روا پرریش
دارند ،نقط برش  59را میردمطال

قرار داد اند؛ کناني ک نمر آ ها کمتر از  59برید
Kim

1
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"کي )5009( 8"،در پژوهشي ک بر روی  5500نفر از دانرش آمریزا دبيرسرتا هرای

05

است در گرو افراد برخیردار از سالمت روا و افرادی ک نمر آ ها باختر از  59برید
است در گرو افرادی قرارگرفت اند ک از سالمت رواني خیبي ندارند.
درنهایت ،چارچید مفهیمي زیر ک برگرفت از مد چهار مؤلف ای گوردبرگ اسرت
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 07ب عنیا چارچید پژوهش برای بررسي خیدکارآمدی م وما استفاد شد است.

ابعاد و خرده مقیاسها سالمت
روان
نشانگان جسمانی
اضطراب و
اختالالت خواب
اختالل در عملکرد
اجتماعی
افسردگی

شکل  )1چارچوب مفهومی پژوهش بر اساس ابعاد بهداشت روانی گلدبرگ

پرسشهای پژوهش
سؤال اصلی :سطح سالمت رواني و اب اد سالمت رواني دبيرا دبيرستا های اسرتا
ق ،چاین است؟

سؤاالت فرعی
 .8سطح ب د نشاناا جنماني دبيرا چاین است؟
 .9سطح ب د اختال در عموکرد اجتماعي دبيرا چاین است؟
.

سطح ب د افنردگي دبيرا چاین است؟

 .9روش پژوهش
این پژوهش ازلحاظ هدف ،کراربردی برید و ازلحراظ نحری گرردآوری اطالعرات،
تیصيفي و از نیع پيمایشري محنرید مريگرردد .در ایرن تحقيرق از پرسشرنام بررای
گردآوری داد ها استفاد شد است :اطالعات ب کمک پرسشنام شرامل تیضريحاتي در
خصیص اهداف پژوهش ،اطالعات دمیگرافيک و ب دنبا آ سؤاخت اصروي دربرار
اب اد سالمت روا گردآوری شد:
پرسشنامه سالمت روان .این پرسشنام تیسط گوردبرگ ( )8321سراخت شرد .ایرن
آزمی در سطح وسي ي در پژوهش های مختوف میرداسرتفاد قرارگرفتر و بر صریرت
فرمهای  91تایي 85 ،تایي و  51تایي میرد اعتبراریرابي قرارگرفتر اسرت .در مطال رات
داخوي بيشتر از فرم  51تایي ک ب  51ر  GHQم روف اسرت ،اسرتفاد مريشرید .ایرن
آزمی یک مقياس خید گزارش دهي مداد -کاغذی است ک دارای  51سؤا اسرت کر
دارای خرد مقياس فرعي است ک هرکدام  2پرسش را شامل مي شرید .چهرار خررد
مقياس این آزمی شامل نشان های جنماني ،اختال در عموکرد اجتماعي ،اضرطراد و
افنردگي مي شید .این آزمی دو روش نمر گذاری دارد .درروش او  ،بر اساس مقياس
ليکرت ب صیرت ( 8 ،5 ،9و  )0نمر گذاری مي شید و درروش دوم ب صیرت (0 ،8 ،8
و  )0نمر گذاری ميشید ک در این پژوهش از روش او استفاد شد است.

این پرسشنام در ایرا تیسط "پاخهنگ" (  )892و "ی قریبي" (  )892هنجاریرابي
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 .5سطح ب د اضطراد و اختالخت خیاد دبيرا چاین است؟

00

شررد اسررت .ضررریب پایررایي ایررن آزمرری از طریررق روش برراز آزمررایي برابررر بررا 0/38
(پاخهنگ )892 ،و از طریق روش آلفای کرونبات برابر با ( 0/11ی قریبي )892 ،برید
اسررت همچنررين تیسررط هرریمن ( )8921و ميرخشررتي ( ،)8925ضرررایب پایررایي آ
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 05محاسب شد ک بين  0/1تا  0/35گزارششد است ک نشا دهنرد پایرایي براخی ایرن
آزمی ميباشد.
داد های گردآوریشد پ

از کدگذاری ،با استفاد از نرم افزار  spssمریرد تحويرل

قرار گرفتند .ب منظیر تیصيف داد هرای جم يرتشرناختي از روشهرای مختورف آمرار
تیصيفي استفاد گردید .سپ

برای بررسي وض يت سالمت روا دبيرا از آزمی تري

تک نمین ای استفاد شد است .همچنين برای ت يين وض يت هر یرک از خررد مقيراس
سالمت روا نيز با تیج ب نرما بید داد ها آزمی تي تکنمین ای اجرا شد.
جامعه و نمونه آماری
جام

آماری این تحقيق شامل تمامي م ومرا مقطرع مختورف دبيرسرتا شرهر قر،

ميباشد .شهر ق ،دارای ناحي آمیزش وپرورش ميباشد .ت داد جام

ایرن تحقيرق در

کل  5100نفر ميباشد ک در جدو زیر ت داد م ومرا بر تفکيرک نریاحي و جننريت
ارائ شد است.
جدول  )1تعداد دبیران مقطع دبیرستان شهر قم به تفکیک نواحی و جنسیت

مجموع

نواحی
ناحیه یک

ناحیه دو

ناحیه سه

ناحیه چهار

جنسیت

زنان و

زن

544

554

554

054

مردان
5545

مرد

555

545

554

755

5754

جمع

575

450

740

455

5455

برای ت يين حج ،نمین از جدو میرگا استفاد شد اسرت کر طبرق ایرن جردو
برای جام

 5100نفری  951نمین نياز است؛ ک این نمین متناسب برا ت رداد م ومرا

هر ناحي و جننيت آ ها در هر ناحي ت يين شد ک آمرار تفکيکري آ در جردو زیرر
نشا داد شد است .پرسشنام ها در چهار ناحي ب ت رداد مشرخص شرد در جردو و
ب طیر تصادفي بين م وما هر ناحير تیزیرع شرد .لرذا روش نمینر گيرری ایرن مقالر
جدول  )2تعداد معلمان نمونه به تفکیک نواحی و جنسیت

مجموع

نواحی
ناحیه یک

ناحیه سه

ناحیه دو

زنان و

ناحیه چهار

زن

55

55

55

55

مردان
555

جنسیت
مرد

75

75

54

05

550

جمع

40

45

04

555

554

 .4یافتهها
در ناار زیر تیزیع فراواني جم يتشناسي م وما نمین نشا داد شرد اسرت .برر
اساس این ناار  ،ت داد م وما مرد و ز تقریباً برابر هنت و بيشتر م وما در محدود
سني  55-95سا و با تحصيالت لينان

و سابق بيش از  85سا قرار دارند.

جدول  )9دادههای جمعیت شناختی مربوط به نمونه مشتریان

فراوانی و درصد
ویژگیها
جنس

سن

تحصیالت

زن
مرد
کمتر از  50سال
 50-50سال
 50-70سال
 70-00سال
باالتر از  00سال
فوقديپلم و پايینتر

فراوانی

درصد

555
550
44
44
540
75
0
55

74/4
05/5
57/4
55/4
04/0
55/5
5/0
7/4
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نمین گيری طبق ای ميباشد.

04

لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
کمتر از  0سال
سابقه شغلی
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04

555
05
55

44/5
50/0
4/0

 0تا  50سال

40

50/4

بیش از  50سال

555

57/5

ب منظیر بررسي سالمت روا م وما و مشخص کرد سطح آ و مقاینر آ برين
م وما مرد و ز از نقط برش  59در آزمی  51ر  ،GHQاستفاد شد .بر اسراس ایرن
روش ،افرادی ک بين  0-59نمر مي گيرنرد ،سرال ،هنرتند و کنراني کر برين 5 -92
ميگيرند ،ننبتاً سال ،هنتند و کناني ک نمر  91ب باخ مي گيرند ،ناسال ،هنتند .ت رداد
و درصد م وماني ک با این نقط برش سال ،و ناسرال ،تشرخيص داد شردند ،در نارار
شمار

آمد است .نتایج نشا ميدهد ک  29/5درصد م وما سرال ،و  55/51درصرد

ننبتاً سال ،و تنها  9/31درصد ناسال ،تشخيص داد شد اند ک این نتایج نشا از وجرید
سالمت روا باخ در بين م وما ميدهد .دراین بين م وما مرد با مياناين سالمت روا
 82/ 2ننبت ب م وما ز با ميراناين سرالمت روا  50/51از سرالمت روا بهترری
برخیردار ميباشند.
جدول  )4فراوانی و درصد فراوانی معلمان سالم و ناسالم در آزمون GHQ-21

وضعیت

نمره
 54ـ
GHQ
5-55

550

%445

555

%50

575

%45/0

نسبتاً سالم

57-54

55

%57

05

%55/5

47

%55/05

ناسالم

54-550

4

%7/5

5

%5/4

55

%5/45

سالم

مردان
فراوانی

زنان

درصد

فراوانی

کل معلمان
درصد

فراوانی

درصد

برای آزمی وض يت مؤلف های سالمت روا دبيرا آزمی تي تک نمین اجرا شد
ک در جدو زیر نتایج آ در شد است.

نگاره  )5نتایج آزمون تی برای بررسی وضعیت سالمت روان و مؤلفههای آن

مقدار مفروض تی= 9
متغیر /مؤلفه

مقدار

درجه

ضریب

تفاوت

%35

تی

آزادی

معناداری

میانگین

حد

حد باال

پایین

سالمت روان

5 /893

نشانگان جسمانی

82/150

اضطراب و
اختالالت خواب
اختالل در عملکرد
اجتماعی
افسردگی

8 /5 1
85/229
88/13

952
952
952
952
952

0/00

0/310

0/300

8/010

0/00

0/331

0/111

8/802

0/00

0/119

0/219

8/0053

0/00

0/32

0/155

8/031

0/00

0/293

0/181

0/115

ازآنجاک قدر مطوق آمار تي از  8/31بيشتر است و حرد براخ و پرایين در محردود
مثبت قرار دارد ،درنتيجر مري تریا گفرت سرالمت روا و اب راد نشراناا جنرماني،
اضطراد و اختالخت خیاد ،اختالخت در عموکرد اجتماعي و افنردگي در دبيررا در
وض يت مناسبي قرار دارد.

 .5بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر ب منظیر بررسي وض يت سرالمت روا در ميرا دبيررا اسرتا قر،
صیرت گرفت .نتایج نشا دادند کر درصرد بيشرتری از م ومرا ازنظرر روانري سرال،
ميباشند ،اما در این ميا بروز مشکالت روا شناختي در زنا بيشتر از مردا است کر

بررسی وضعیت سالمت روانی معلمان( :مطالعه موردی دبیرستانهای شهر قم)

سطح اطمینان

04

این نتيج برعک

نتایج حاصل از بررسي منیتي ( ،)5001در برين م ومرا مريباشرد.

همچنين نتایج نشا داد ازآنجاک قدر مطوق آمار تي از  8/31بيشتر است و حرد براخ و
پایين در محدود مثبت قرار دارد ،درنتيج مي تیا گفت سالمت روا و اب اد نشراناا
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 55جنماني ،اضطراد و اختالخت خیاد ،اختالخت در عموکرد اجتماعي و افنرردگي در
دبيرا در وض يت مناسبي قرار دارد.
اما ب طیرکوي با تیج ب اهميت و نقش راهبردی سالمت روا در برين م ومرا (و
تأثير آ در ت وي ،و تربيت دانش آمیزا ) ( )Pekkanli Egel, 2009و با تیجر بر ایرن
میضیع ک در کل م وما ننبت ب سایر مشاغل از فشار کاری بيشرتر و حمایرتهرای
اداری ،مالي و اجتماعي کمتری برخیردارند ک سبب ميشید سطح تحمل فشرار روانري
در آ ها کراهش یابرد لرذا بررای بهبرید شررایط ،خزم اسرت ضرمن سياسرتگرذاری و
برنامر ریررزی در سررطی مختوررف (کشرریری ،منطقر ای ،اسررتاني ،سررازماني و فررردی)؛
(بهداشت و مهارتهای فردی و سربک زنردگي) و اجررای پيشرنهاد هرا پژوهشرارا و
روانشناسا و ،...انتظار مي رود متصدیا از طریق راهکارهای عموري در مرحور قبرل از
جذد ،مرحو جذد و همچنين در حفظ م وماني با سالمت روا براختر کیشرا باشرند.
در این راستا راهکارهای زیر پيشنهادها ميشید:
 .8در مرحو جذد ،سالمت روا م وما از طریق آزمی های روا شرناختي حرين
استخدام سنجيد شید و همچنين ب منظیر پيشايری از بروز اختاللت روانري و درواقرع
حفظ سالمت روا م وما  ،در دور تربيتم و ،پیدما  ،مهارتهای زنردگي (از سریی
مشاورا مجرد و ماهر) در قالب برنام های آمیزشي و فرهناي ب ایشا داد شید.
 .5نظام و نهاد من ی آمیزشوپرورش از طریق بر کرارگيری روشهرای حمرایتي
(مالي ،اداری ،قضایي) از م وما  ،از ميزا استرسهای ایشا کاست تا بدینوسيو زمينر
ارتقای سطح سالمت روا آ ها را فراه ،کند.
 .9با تیج ب اجتنادناپذیر بید برخي از عیامل استرسزا در حرف م ومي و لزوم
پيشايری از آثار رواني و رفتاری استرس بر شاغوين این حرف ب کارگيری تمهيرداتي در

جهت بهبید شرایط محيط کار و آمیزش روشهای مقابو ای ازجمو وظایفي اسرت کر
بر عهد مدیرا سازما آمیزشوپرورش است.
 .شيیع قابلتیج اختال در سالمت روا ب ویژ در بين م ومرا  ،نيازمنرد تیجر
برد ،مانند ترغيب کارگروهي ،شرکت داد پرسرنل در تصرمي،گيرریهرا ،حمایرتهرای
شغوي ،کاهش ت ارضات و ابهامهای شغوي و افزایش کنتر بر رخدادهای شغوي.
 .5همچنين مداخالت روا شناختي جهت کراهش اسرترسهرای شرغوي و افرزایش
سازگاری در محيط کار ازجمو دیار راهکارها است .بنياری از محققرا م تقدنرد کر
این مداخالت ن تنها باید در محيط کار انجام گيرد ،بوک آمیزش آ ها جزء برنامر هرای
آمیزشي م وما باشد.
 .1پيشنهاد ميشید تا در مراکز دانشرااهي کر در امرر تربيرت و آمریزش م ومرا
دخيلاند ،روشها و کيفيت آمیزشي را بر نحریی تنظري ،کننرد کر منجرر بر افرزایش
سالمت روا م وما شید .همچنين م وما جیا را برا سربکهرای مقابور ای سرال ،و
مهارتهایي ک آ ها را برای میاج با تغييرات و استرسهایي کر در کرار روزانر شرا
ایجاد ميشید ،مجهز کنند.
کمبید پژوهش ها در حیز شاخصهای مثبرت بهداشرت روانري در برين م ومرا و
عیامل و راهبردها و راهکارهرای فرابخشري ،سرازماني و فرردی و .در سرطح کشریر و
ارزیابي اثربخشي مداخالت ارتقای سالمت رواني و اثرات م نییت و دینرداری و ...برر
سررالمت روانرري و ...میضرریعهررای قابررلمطال ر بيشررتری اسررت ک ر بایررد میردتیج ر
پژوهشارا قرار گيرد تا در رسيدگي ب این میضیع گامهای مؤثری برداشت شید.
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