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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة سالمت روانی با دلبستگی شغلی در معلمان تربیتبدنی شهر یاسوج است .جامعة آماری پژوهش
کلیة معلمان تربیتبدنی شهر یاسوج (صدوپنجنفر) بود که همة آنان بهطور کلشمار برای نمونة تحقیق انتخاب شدند .برای دستیابی به
اهداف تحقیق از دو پرسشنامه سالمت روان دراگوستیس و همکاران ( )1101و پرسشنامه دلبستگی شغلی ادوارز و کلیپارتیك ()1101
استفاده شد .روایی هردو پرسشنامه به تأیید پانزده تن از متخصصان رسید و پایایی آنها در مطالعة مقدماتی با سی آزمودنی و با آلفای
کرونباخ به ترتیب  2/10و  2/80محاسبه شد .بهمنظور تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف ـ
اسمیرنف t ،یك گروهی ،ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن با کمك نرمافزار  SPSSاستفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد که به
ترتیب افکار پارانوئیدی ،اضطراب ،افسردگی ،شکایتهای جسمانی ،حساسیت در روابط بین فردی ،وسواس ـ اجبار ،پرخاشگری و
روانپریشی مهمترین ابعاد سالمت روانی معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج بودند و بین اولویت این عوامل تفاوت معناداری وجود دارد.
میزان سالمت روانی در بین معلمان تربیتبدنی شهر یاسوج در حد مطلوب بود .همچنین دلبستگی شغلی در بین معلمان تربیتبدنی شهر
یاسوج در حد مطلوب قرار داشت .در پایان بین سالمت روانی و ابعاد آن با دلبستگی شغلی معلمان تربیتبدنی شهر یاسوج رابطه منفی و
غیر معنیداری مشاهده شد (.)p ≤ 2/20
واژگان کلیدی :سالمت روانی ،دلبستگی شغلی ،معلم تربیتبدنی.

 .1دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول) keshavarzlo@yahoo.com
 .2استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 .3کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
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رابطة سالمت روانی و دلبستگی شغلی در معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج

مقدمه

استرسزای شغلی معلمی را از خود نشان میدهند و معلمان در

در سالهای اخیر ،بررسی وضعیت سالمت و ابعاد حرفـهای

همة گروههای سنی تقریباً استرسهای شغلی را به یـك انـدازه

معلمـــان ،در پـــژوهشهـــای متعـــدد موردتوجـــه و مطالعـــة

تجربــه مــیکننــد .در پژوهشــی دیگــری جمشــیدنژاد ()9303

پژوهشگران زیادی قرارگرفته است ،بهطوریکه هریك از این

دریافت که بـین میـزان اسـترس شـغلی و منـاب آن بـا سـالمت

پژوهشگران سعی در بررسی موقعیت و شرایط کـاری معلمـان

روانی مدیران دبیرستانی رابطة معنادار و معکوس وجـود دارد.

بــهمنظور شناســایی نقــاي آســیبپــذیر و مرتفــ کــردن ایــن

درانی و لواسـانی ( )9381نیـز در پژوهشـی دریافتنـد وضـعیت

مشکالت برای رسیدن به آموزشوپرورش اثربخش داشتهانـد.

تأهــل و تجربــة افــراد در رضــایت شــغلی و فرســودگی روانــی

همانند دیگر شغلهای استرسزا ،در محیطهـای آموزشـی نیـز

مربیان تأثیر ندارد .مدارك موجود در مورد میزان بروز استرس

میزان غیرمولد استرس ممکن است به معلمان آسیب برسـاند و

بــر اســاس مقــاط تحصــیلی تــدریس ،جــنس و ســن قاطعیــت

بر تدریس ،زندگی شخصی و ازهمـهمهـمتـر بـر روی دانـش-

کمتری دارند .یافتههای پونچ و تیوتمن )9112( 3نیز مؤید ایـن

آمــوزان تــأثیر منفــی و جبرانناپــذیری وارد ســازد (حبیبــی و

اســت میــزان درمانــدگی روانشــناختی در میــان معلمــان دورس

همکــاران9

متوسطه دو برابر مقداری است کـه در میـان جمعیـت عمـومی

( )0223نشان میدهد تدریس ،شغلی پراسترس با ویژگیهـای

مورد انتظار است .نتایج تحقیق راسکیو و کیـونن )0223( 1نیـز

بین فرهنگی است .بهطوریکه با توجه به بافت ،موقعیت ،مناب

نشان میدهد که میزان فرسودگی روانی بر اساس جنس یا سن

همکــاران .)10 :9300 ،نتــایج پــژوهش پیســانتی و

همکــاران0

و عناصر فرهنگی و اجتماعی ،ابعاد سالمت روانشناختی شـغل

تغییــر نمــیکنــد .نتــایج تحقیــق کــاوس ماســفتی و

معلمی و مناب استرسزا ممکن است خود را به شکلی متفاوت

( )0222نیز نشان میدهد زنانی که در مدارس دبیرسـتانی کـار

از دیگر جوام نشان دهد .یافتههای لوه )9111( 0نیز نشان می-

مــیکننــد ،در معــرر خطــر ابــتال بــه اخــتاللهــای روانــی و

دهد به دلیل تعامالت روزانة معلمان با دانشآموزان ،همکاران

درماندگی روانشناختی قرار دارند و عوامل سـازمانی بـهویـژه

و خواستههای دائم ،پیوسته و ازهمگسیخته تدریس و فشارهای

نبود حمایت از همکاران با وقوع مشـکالتی در زمینـة سـالمت

طاقتفرسا ،چالشهایی برای آنان ایجاد میشود که بـه ایجـاد

روانی مرتبط شده اسـت .ایـن تحقیـق همچنـین نشـان داد کـه

استرس میانجامد .وقتی استرس شـغلی در محـیط کـار بـهطور

سالمت روانی معلمان به عوامـل اجتمـاعی ـ جمعیـتشـناختی

مســتمر وجــود داشــته باشــد ،ممکــن اســت برخــی پیامــدهای

وابســته اســت و تــدریس در مقــاط تحصــیلی راهنمــایی بــرای

فیزیولـــويیکی ،روانشـــناختی و رفتـــاری شـــامل خســـتگی،

مــردان خطــر بیشــتری را در پــی دارد و آنــان را در معــرر

افســردگی و بــیتفــاوتی بــه کــار ایجــاد کنــد .ایــن عوامــل

افســردگی و درمانــدگی روانشــناختی قــرار مــیدهــد؛ ولــی

تهدیدکننــدس ســالمت روانــی ،در معلمــان تربیــتبــدنی کــه بــا

تدریس در مقاط دبیرستانی در زنان تنها اختاللهای اضطرابی

فضایی متفاوتتر نسبت به سایر دروس برخوردار هستند ،بیشتر

را به وجود میآورد و ارتباي قوی بـین حمایـت از همکـاران،

نمــود پیــدا میکنــد .در ایــن رابطــه نتــایج پــژوهش حبیبــی و

مدیریت مدرسه و سالمت روانی خوب در معلمان وجود دارد.

همکــاران ( )9300حــاکی از آن اســت کــه بیشــتر معلمــان از

نتایج پژوهش تیلور )0229( 2و وینبرگ )0223( 8نشان میدهد

خســتگی روانــی رنــج میبرنــد و درمانــدگی روانشــناختی و

بهداشت و سالمت روان کارکنان در باالبردن کیفیت کاری و

فرسودگی روانـی زیـادی را تجربـه مـیکننـد .نتیجـة پـژوهش

دلبستگی شغلی آنان نقش مؤثری دارد.

نوربخش ( )9380نیز بیانگر این است که دبیران تربیتبدنی زن
بــهطور معنــاداری بیشــتر از دبیــران تربیتبــدنی مــرد ،عوامــل
1. Pisanti et al.
2. lowe

3. Punch and Tuettemann
4. Rasku and Kinnunen
5. Kovess-Masfety et al
6. Taylor
7. Winberg
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وايس دلبستگی شغلی ،مدت زیـادی نیسـت کـه وارد حـوزس

مطالعة مبانی نظری و ادبیات پیشینه (پیشینة تحقیـق) بیـانگر

رفتار سازمانی شده و به درجه یـا میزانـی اطـالی مـیشـود کـه

این است کـه اگرچـه پـژوهشهـایی در زمینـة سـالمت روان،

شخص شغلش را معرّف خود و کار یـا عملکـردش را موجـب

رضــایت شــغلی و تعهــد ســازمانی انجامگرفتــه اســت؛ امــا

سربلندی و کسب حیثیت و اعتبارش مـیدانـد .ایـن مفهـوم بـا

درخصــوص ارتبــاي بــین دلبســتگی شــغلی و ســالمت روانــی

عنوان درگیری شغلی و مشارکت شغلی نیـز معرفیشـده اسـت

معلمان تربیتبدنی تحقیقات محدودی انجامشده است .بدین-

(رابینز)900 :9112 ،9؛ در خصوص دلبستگی شـغلی رمضـانی-

سبب پژوهش حاضر درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که

نژاد ( ،)9303نوربخش ()9301؛ امامی و طالبپور ( )9302در

آیا بین سالمت روانی با دلبستگی شغلی در معلمان تربیتبدنی

پژوهش خود نشان دادند کاهش اثربخشی دبیران تربیـتبـدنی

شهر یاسوج ارتباي معناداری وجود دارد؟

میتواند ناشی از دلبستگی شغلی آنان باشد .مـوریس)0220( 0
و ناتز و همکاران )0220( 3بیشـتر بـه وضـعیت و ویژگـیهـای
ســازمانی در ایجــاد دلبســتگی شــغلی تأکیددارنــد و معتقدنــد
سازمانهایی که از نیاز به رشـد و خشـنودی از خـود کارکنـان
ممانعت میکنند ،دلبستگی شغلی را کاهش میدهند .گـونزالز
و گرازو )0222( 1دلبستگی شغلی را با عوامل سازمانی بهویـژه
جوّ سازمانی مرتبط دانستهاند .حیدرینژاد و مرادیپور ()9312
نیز در پژوهشی دریافتند بین دلبستگی شغلی دبیران تربیتبدنی
و جوّ سازمانی مدارس متوسطه رابطة مثبت و معنیداری وجود
دارد .دزفولی و همکاران ( )9300نیز در تحقیقـی نشـان دادنـد
دلبستگی شغلی ،سالمت روانی ،تعـــهد سازمانی و بهرهوری با
یکدیگر همگامی دارند و این مسئله را بسیاری از پـیشگامـان
حیطة بهداشت روانی و مجریـان برنامـههـای رشـد و بالنـدگی
ســازمانی تأییــد کــردهانــد .دزفــولی و همکــاران ( )9300در
پژوهشی دریافتند بـا افـزایش مشـکالت سـالمت روان دبیـران
تربیتبــدنی ،دلبســتگی شــغلی آنــان نیــز کاهشیافتــه اســت.
همچنین بین دبیران تربیتبدنی زن و مرد ازلحاظ سالمت روان
و دلبستگی شغلی ،تفاوت معنیداری مشـاهده نشـد .بـهیقین بـا
داشتن معلمانی با ویژگیهای شخصیتی ،شناختی ،عملکـردی،
تأثیرگذار ،عالقهمنـد و بـهطورکلی ازلحـاظ جسـمی و روانـی
سالم ،میتوان چهرس سازمانهای آموزشی را دگرگون ساخت
و فضــای مــدارس را بــه فضــایی صــمیمی و بالنــده و رو افــزا
تبدیل کرد.

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که بهصورت میدانی
انجامشده است .جامعة آماری پـژوهش ،کلیـة دبیـران تربیـت-
بـــدنی رســـمی و تمـــاموقـــت مـــرد و زن مـــدارس ابتـــدایی
آموزشوپرورش شهر یاسوج در سال تحصیلی  19-10بود که
براساس آخرین آمار ،تعداد آنها صدوپنجنفر بود و همه آنـان
بهطور کلشمار بـهعنوان نمونـه تحقیـق انتخـاب شـدند .بـرای
دستیابی به اهـداف تحقیـق از پرسشـنامههـای سـالمت روان
( )SCL-90-Rو پرسشـــــنامه دلبســـــتگی شـــــغلی ادواردز و
کیلپاتریــك ( )9101اســتفاده شــد .پرسشــنامة ســالمت روان،
دارای هشــتخــردهمقیــاس شــکایت جســمانی ،اضــطراب،
پرخاشگری ،حساسیت در روابط بین فـردی ،افسـردگی ،روان
پریشی ،وسواس ـ اجبار و افکار پارانوئیـدی اسـت .فـرم اولیـه
پرسشنامه سالمت روان ،بهوسیله دراگوتیس ،لیـپمن و کـووی
( ،)9183تهیـــه گردیـــد .دراگوســـتیس و همکـــاران (،)9101
پرسشنامه مذکور را مورد تجدیدنظر قرار داده و فرم نهـایی یـا
فهرست تجدید نظرشدس عالئـم روانـی ( )SCL-90-Rرا تهیـه
کردند .پرسشنامه مزبور حاوی پنجاهسئوال پنجگزینهای (هیچ،
کمی ،تاحدی ،زیاد ،خیلیزیاد) است که بـهترتیـب از صـفرتا
چهار امتیازبندی میشوند .پرسشنامه دلبستگی شغلی ادواردز و
کیلپاتریك ( )9101دارای بیستگویه بود که هرگویه براساس
طیف چهاردرجـهای لیکـرت بـه چهاردرجـة کــــامالً مـوافقم
(چهار امتیاز) ،موافقم (سه امتیاز) ،مخالفم (دو امتیـاز) و کـامالً

1. robinz
2. Morris
3. Notz et al
4. Gonzalez and Grazzo

مخالفم (یك امتیاز) اندازهگیری شد .هـردو پرسشـنامه بـومی-
سازی شده و روایی صوری و محتوایی آنها به تأیید ده تن از
متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت .پایایی پرسشنامههـای
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نیز در آزمونی مقدماتی با سی آزمودنی و بـا اسـتفاده از روش

بودنــد .بیشــتر آزمــودنیهــای تحقیــق در رشــتة تربیــتبــدنی

ضریب آلفای کرونبـاخ بـرای پرسشـنامههـای سـالمت روان و

تحصیلکرده بودند و سابقه کاری آنان بهطور میانگین بیش از

دلبستگی شغلی به ترتیب  2/10و  2/80محاسبه شد .بـه منظـور

دهسال بود.

تحلیل دادهها از روشهـای آمـار توصـیفی میـانگین ،انحـراف

نتــایج آزمــون کولمــوگروف ـ اســمیرنوف نشــان داد کــه

معیــار ،جــدول توزیــ فراوانــی و نمــودار و روشهــای آمــار

متغیرهای دلبستگی شغلی ،سـالمت روانـی کلـی ،اضـطراب و

استنباطی کالموگراف اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون و

وسواس ـ اجبار توزی طبیعی داشته و بنابراین در تجزیهوتحلیل

فریدمن و تـی یـك نمونـهای در سـط معنـیداری p≤ 2/20

این متغیرهـا از آزمونهـای پارامتریـك استفادهشـده اسـت .از

استفاده کـردیم .کلیـة تجزیـهوتحلیلها بـا اسـتفاده از نرمافـزار

ســویی دیگــر متغیرهــای افســردگی ،شــکایتهای جســمانی،

آماری  SPSSنسخه شانزده مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

حساسیت در روابـط بـین فـردی ،پرخاشـگری ،روانپریشـی و
افکار پارانوئیدی بـا توجـه بـه  zو سـط معنـیداری آنهـا در

یافتههای تحقیق
توصــیف ویژگــیهــای فــردی معلمــان شــرکتکننــده در
پژوهش نشان داد ،تقریباً به نسبت برابری از خـانمهـا و آقایـان
بودنـد 22 .درصــد آزمــودنیهــا ،دارای مــدرك کارشناســی و

آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف توزی غیرطبیعـی داشـتند و
در تجزیــــهوتحلیل آنهــــا از آزمونهــــای غیرپارامتریــــك
استفادهشده است.

کمتر از  00درصد آزمودنیهـا در سـط تحصـیالت تکمیلـی
جدول  .7مقایسه اولویت ابعاد سالمت روانی دبیران تربیتبدنی
میانگین رتبه

خی دو

درجه آزادی

معنیداری

اولویت

ابعاد سالمت روانی

9

افکار پارانوئیدی

0/21

022/120

8

*2/229

0

اضطراب

0/03

3

افسردگی

0/08

1

شکایتهای جسمانی

0/20

0

حساســیت در روابــط بــین

1/81

فردی
2

وسواس -اجبار

1/80

8

پرخاشگری

0/12

0

روانپریشی

0/21

نتایج جدول  9نشـان مـیدهـد بـین اولویـت ابعـاد سـالمت

تربیــتبــدنی موردمطالعــه بــه ترتیــب عبارتانــد :از افکــار

روانی معلمان تربیتبـدنی تفـاوت معنـیداری وجـود دارد .بـا

پارانوئیــدی ،افســردگی ،شــکایتهــای جســمانی ،حساســیت در

توجه به نتایج این جدول اولویت ابعاد سالمت روانـی معلمـان

روابط بین فردی ،وسواس ـ اجبار ،پرخاشگری و روانپریشی.

جدول  .2نتایج آزمون تی یكگروهی برای تعیین سط سالمت روانی و دلبستگی شغلی دبیران تربیتبدنی
مقـــــدار
عامل

تعداد

آزمون

میانگین

اختالف میانگین

d.f

t

Sig

سالمت روانی کلی

921

0

2/88

-9/03

-00/930

923

2/229

دلبستگی شغلی

921

0/0

0/20

2/90

0/130

923

2/229
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با توجه به نتایج جدول  ،0نتایج آزمون  tیكگروهی نشان

دارد .همچنین بـا توجـه بـه  p≥2/20و مقـدار تـی مثبـت بـین

میدهد با توجه بـه  p≥2/20و مقـدار تـی منفـی بـین میـانگین

میــانگین دلبســتگی شــغلی و مقــدار آزمــون تفــاوت آمــاری

سالمت روانی و مقدار آزمون تفـاوت معنـاداری وجـود دارد.

معناداری وجود دارد .بـا اطمینـان  %10نتیجـه گرفتـه مـیشـود

لذا با اطمینان  %10نتیجه گرفته میشود سالمت روانـی دبیـران

دلبستگی شغلی دبیران تربیتبدنی بیشتر از حـد متوسـط بـوده،

تربیتبدنی کمتر از حد متوسط بوده ،در سط نـامطلوب قـرار

در سط مطلوب قرار دارد.

جدول  .1رابطه بین سالمت روان و دلبستگی شغلی
نمونهآماری

متغیرها
سالمت روان

921

همبستگی

معنیداری

-2/999

2/02

دلبستگی شغلی
نتایج جدول  3نشان میدهد با توجه بـه اینکـه  p 2/20بـین

معنیداری وجود ندارد.

سالمت روانی و دلبسـتگی شـغلی معلمـان تربیـتبـدنی رابطـه
جدول  .4رابطه بین ابعاد سالمت روانی با دلبستگی شغلی معلمان تربیتبدنی
دلبستگی شغلی
همبستگی

سط معنیداری

متغیر وابسته
اضطراب

-2/92

2/21

وسواس اجبار

-2/910

2/93

افسردگی

-2/231

2/83

شکایتهای جسمانی

-2/200

2/00

حساسیت در روابط بین فردی

-2/92

2/92

پرخاشگری

-2/98

2/21

روانپریشی

-2/233

2/83

افکار پارانوئیدی

-2/90

2/00

نتایج جدول  1بیانگر این است بـا توجـه بـه اینکـه در همـه
مــوارد  p 2/20بــین ابعــاد ســالمت روانــی و دلبســتگی شــغلی
معلمان تربیتبدنی رابطه معنیداری وجود ندارد.

و روانپریشــی بــود کــه نتــایج پــژوهش بــا یافتــههــای بیــانی و
همکاران ( )9302همخوانی دارد .دربـارس شـیوع زیـاد اخـتالل
افکار پارانوئیدی شاید بتوان چنین گفت که زیاد بـودن میـزان
ایــن اخــتالل در معلمــان تربیــتبــدنی ممکــن اســت بــه ســبب

بحث و نتیجهگیری

موقعیت کاری آنها باشد .شـاید ایـن حالـت عـدم اعتمـاد بـه

هدف از پژوهش حاضـر بررسـی رابطـة سـالمت روانـی بـا

دیگران و شك و تردید که از مشخصههای افکـار پارانوئیـدی

دلبستگی شغلی در معلمان تربیتبدنی شهر یاسوج بـود .نتـایج

اســت ،بــه دلیــل وعــدههــای عمــلنشــدس مــدیران و مســئوالن

پژوهش نشـان داد بـین اولویـت ابعـاد سـالمت روانـی معلمـان

آموزشوپرورش نسبت به امکانات موردنیاز دبیران تربیتبدنی

تربیتبدنی تفاوت معنیداری وجود دارد .بر ایناساس اولویت

باشد .همچنین باالتر قرارگرفته افکار پارانوئیدی از اضطراب و

ابعــاد ســالمت روانــی معلم ـان تربیتبــدنی بــه ترتیــب افکــار

افسردگی میتواند نشان دهندس چالشهای طاقتفرسایی باشـد

پارانوئیــدی ،اضــطراب ،افســردگی ،شــکایتهــای جســمانی،

که دبیران تربیتبدنی در زمینهای ورزشی و فضای بـاز درس

حساسیت در روابط بین فردی ،وسواس ـ اجبار ،پرخاشگری،

تربیتبدنی تجربه مـیکننـد .بـههرحال عـواملی کـه بـا مسـائل
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رابطة سالمت روانی و دلبستگی شغلی در معلمان تربیتبدنی شهر یاسوج

عاطفی ـ انسانی محیط کار در ارتباي اسـت ،تـأثیر بیشـتری در

اجتمـاعی قــرار دارد .بــهطورکلی بــا توجــه بــه متغیرهــا و ابعــاد

اختالل سالمت روانی معلمان تربیـتبـدنی شـهر یاسـوج دارد.

سالمت روانی میتوان گفت ،سالمت روانی امری نسبی است؛

بدین منظور مسـئوالن آمـوزشوپرورش و مـدیران بایـد بـرای

بنابراین ،اصطال میزان سالمت ،گویاتر از سالمبودن یـا بیمـار

تأمین نیازهای عاطفی و انسانی در محیط مدرسه بـرای معلمـان

بودن است .بهعبارتدیگر ،سـالمت روانـی میتوانـد در یـك

بهمنظور ایجاد مدارس سالم تالش کنند .شرکت دادن معلمـان

دامنهای کمتر یا بیشتر باشد.

تربیتبدنی در تصمیمگیریهای مختلف ،تالش برای ارضـای

در بخــش دیگــری نتــایج پــژوهش نشــان داد کــه میــزان

نیازهای مادی و روانی این معلمان و ایجاد جوی کـه عـاری از

دلبستگی شغلی دبیران تربیتبدنی شـهر یاسـوج بیشـتر از حـد

هرگونه افکار منفی باشد ،از سوی مسئوالن ضروری به نظر می

متوسط است .این نتایج با یافتههای امامی و طالـبپور ()9302

رسد.

و حیدرینژاد و مرادیپور ( )9312که میزان دلبسـتگی شـغلی

نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات سـالمت روانـی

دبیران تربیتبدنی را در حد متوسط بـه بـاال گـزارش کردنـد،

دبیران تربیتبدنی شهر یاسوج کمتر از حـد متوسـط اسـت .بـا

همخوان است .گـونزالز و همکـاران ( )0222اذعـان مـیکننـد

توجه به اینکه متغیرهای سالمت روان بار منفی داشتند و هرقدر

کارکنانی که از محیط کاری سالم برخوردارند ،با بهکاربسـتن

میانگین نمرات کمتر از حد میانگین باشد ،سالمت روان باالتر

تمامی توان خـویش در راسـتای کـارایی بیشـتر و بهتـر محـیط

است .ازاینرو ،اختالف میانگین منفی ،نشـان از سـالمت روان

کاری خود گام برمیدارند .این کارکنان از شغل خود راضی-

نمونه موردمطالعه دارد .در ایـنخصـوص بایـد گفـت سـالمت

ترنــد .موفــقتــر عمــل مــیکننــد و از دلبســتگی شــغلی بــاالیی

روان باالی نمونه موردمطالعه ،نشان از وضعیت مناسب مسـائل

برخوردارند .هرچند دلبسـتگی شـغلی بـه عوامـل دیگـری نیـز

روانشــناختی معلمــان ورزش شــهر یاســوج اســت کــه نتــایج

ارتباي دارد .بـههرحال مـدارس بایـد بـا جـوّی کـه از سـالمت

پژوهش با یافتههای امامی و طالبپور ( ،)9302حیدرینـژاد و

سازمانی باالیی برخوردار است ،معلمان را به انجام هرچه بهتـر

مــرادیپــور ( ،)9312ولــیزاده ( ،)9300حبیبــی و همکــاران

وظایف دلگرم کنند تعهد بـه تـدریس را بـاال برنـد ،همـدلی و

( )9300و آدامز ( )0228که باالبودن سالمت روانی و میانگین

انسجام اعضاء را بیشتر کنند و درنهایت محیطی بانشاي و سالم

پــایین اخــتالالت روانــی در ورزشــکاران و معلمــان ورزش را

جهت فعالیت معلمان فراهم آورند .داشتن روحیه باال ،شاخص

گزارش کردهاند؛ همخوانی دارد .همچنـین بیـانی و همکـاران

مهم آنان است و محیط کاری را جدی میگیرند .درنتیجـه بـه

( )9302میــزان شــیوع عالئــم روانپزشــکی را در بــین معلمــان

دلیل ارضای نیازهای اجتماعی و انجاموظیفه به نحو مطلوب از

اســتان گلســتان در حــد متوســط دانســتند .در مقابــل حبیبــی و

کار خود رضایت دارند و بهخوبی میتوانند با عوامل روانـی و

همکــاران ( )9308نیــز در پــژوهش خــود نشــان دادنــد دبیــران

استرسزای کاری خود کنار بیایند و آن را مدیریت کننـد کـه

تربیتبدنی در مقایسه با سایر دبیران از سالمت روانی بـاالتری

باعث افزایش دلبستگی شغلی معلمان مـیشـود .همچنـین بایـد

برخوردارند .آدامز و همکاران ( )0228دلیل بهتربودن سالمت

گفت خشـنودی شـغلی یکـی از پیامـدهای رفتـاری دلبسـتگی

روانی در افرادی کـه در ورزش و فعالیـت بـدنی شـرکت مـی

شغلی است .درنتیجه میتوان گفت که داشتن دلبستگی شـغلی

کنند را این میداند که فعالیتبدنی و ورزش فرصت تعامالت

ناشی از سالمت رفتاری فرد است و سالمت روانـی فـرد را بـه

اجتماعی را افزایش داده و مهارتهای اجتماعی را توسعه مـی

دنبـــال خواهـــد داشـــت .ازایـــنرو بـــه مســـئوالن وزارت

دهد و به دلیل ایجاد شبکههای اجتماعی وسی تـر ،بـر سـالمت

آموزشوپرورش در سط ستادی و صنفی و همچنین مسئوالن

روان تـأثیر دارد و آن را بهبود داده و افزایش میدهد .بر ایـن-

تربیتبدنی وزارت آمـوزشوپرورش توصـیه مـیشـود ضـمن

اساس میتوان گفت احتماالً سالمت بـاالی معلمـان ورزش تـا

بااهمیــتشــمردن درس تربیــتبــدنی و حمایــتهــای مــادی و

حدی به درگیربودن بـا ورزش و فعالیـت بـدنی مـرتبط باشـد.

معنوی از معلمان تربیتبدنی زمینهای را فراهم کنند تا معلمان

هرچند در مسائل رفتاری عوامل زیادی نقـش دارنـد .وضـعیت

تربیتبدنی بیش از بیش به شغل خود دلبستگی پیدا نماینـد تـا

سالمت روانی فرد تحت تأثیر متغیرهـای فـردی ،خـانوادگی و

در مدارس در حوزس تأمین سـالمت جسـمی و روحـی دانـش-
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آموزان را که مسئولیتهای آتی کشور بر عهده آنها خواهـد

دلبستگیهای شغلی آنان خواهد شد و چنانچه آنان دلبسـتگی

بود ،فراهم نمایند.

شغلی خود را از دست بدهند ،پیامـدهای منفـی آن مـدارس و

در بخش آخر نتایج پژوهش نشان داد بین سالمت روانی و

بهویژه دانشآموزان را با چالشهـای متفـاوت مواجـه خواهـد

ابعاد آن با دلبستگی شغلی معلمان تربیتبدنی رابطـة معکـوس

کرد .درواق باید گفت ،وضعیت سالمت سازمانی مدرسه نـه-

غیر معنیداری ازنظـر آمـاری وجـود دارد .دراینبـاره الولـر و

فقط بهخودیخود ازلحاظ فهم وضعیت کار و پویاییهـای آن

هال ( ) 9182بر ایـن باورنـد اگرچـه دلبسـتگی شـغلی افـراد تـا

اهمیــت دارد؛ بلکــه پــیشبینــیکننــده اثربخشــی مــــــدرسه،

حدودی متأثر از زمینههـای قبلـی و ویژگـیهـای فـردی آنـان

پیشــرفت تحصــیلی دانــشآمــوزان ،تعهــد ســازمانی معلمــان

است ،لـیکن موقعیـتهـای محیطـی و سـازمانی نیـز در ایجـاد

تربیتبدنی و غیر تربیتبدنی ،گرایش انسانی معلمان و اعتمـاد

دلبستگی شغلی اهمیت دارند .به نظر مـیرسـد وجـود سـازمان

معلمان به همکاران و مدیر مدرسه است .مدارس سالم احتماالً،

غیررســمی در درون مــدارس کــه بــهمنظور ارضــای نیازهــای

معلمان متعهد و دلبسته به شغلی دارند که به یکدیگر و به مدیر

اجتمــاعی از طریــق برقــراری روابــط عــاطفی و اجتمــاعی بــین

اعتماد دارند و بـه معیارهـای تحصـیلی بـاالتر معتقدنـد .ضـمن

معلمان تربیتبدنی بـا همکـاران ،مـدیران و دانـشآمـوزان بـه

اینکه معلمان تربیتبـدنی دارای دلبسـتگی بـاال بـه کـاری کـه

وجود میآید ،سالمت روانی معلمان تربیتبدنی را تحت تأثیر

انتخاب میکنند ،حساسیت بیشتری پیداکرده و واقعاً بـه آنچـه

قرار میدهد که این همدلی ،باعث افزایش دلبستگی شـغلی در

انجام میدهند ،توجه مینمایند .نهایتاً فراهمسازی تمامی ابعـاد

معلمــان مــیشــود .از ســویی دیگــر ،چنانچــه ســالمت روان در

سالمت سازمانی کـه خـود زمینـهسـاز ایجـاد دلبسـتگی شـغلی

هریك از ابعاد و متغیرهای آن به خطر افتد و نیازهای درونی و

معلمان ورزش است ،میتواند سبب حفـ و توسـعه ایـن منبـ

شغلی معلمان تربیـتبـدنی در حـد مطلـوبی بـرآورده نگـردد،

عظـیم انسـانی را فــراهم کنـد و باعــث بهبـود و توســعة ورزش

سالمت روان آنان دچـار خدشـه میشـود .بـه مخـاطره افتـادن

مدارس که پایه و اساس ورزش هـر کشـوری را تشـکیل مـی-

ســـالمت روان معلمـــان تربیـــتبـــدنی منجـــر بـــه کـــاهش

دهد ،شود.
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