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 چکیده
آماری پژوهش  ة. جامعاستشهر یاسوج  بدنیتربیتسالمت روانی با دلبستگی شغلی در معلمان ة هدف از پژوهش حاضر بررسی رابط

شمار برای نمونة تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به کل طوربه نآنا ةنفر( بود که همصدوپنجشهر یاسوج ) بدنیتربیتمعلمان  ةکلی

( 1101( و پرسشنامه دلبستگی شغلی ادوارز و کلیپارتیك )1101سالمت روان دراگوستیس و همکاران ) پرسشنامه دوز اهداف تحقیق ا

و با آلفای  آزمودنی سیمقدماتی با  ةدر مطالع هاآنن رسید و پایایی ااز متخصص تن پانزده تأییدبه  پرسشنامه هردو. روایی شداستفاده 

 ـ های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروفها از روشتحلیل داده منظوربهمحاسبه شد.  80/2و  10/2کرونباخ به ترتیب 

استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که به  SPSSافزار ، ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن با کمك نرمگروهی یك t اسمیرنف،

و  اجبار، پرخاشگری ـ حساسیت در روابط بین فردی، وسواس های جسمانی،ترتیب افکار پارانوئیدی، اضطراب، افسردگی، شکایت

بدنی شهر یاسوج بودند و بین اولویت این عوامل تفاوت معناداری وجود دارد. ترین ابعاد سالمت روانی معلمان تربیتپریشی مهمروان

بدنی شهر گی شغلی در بین معلمان تربیتبدنی شهر یاسوج در حد مطلوب بود. همچنین دلبستمیزان سالمت روانی در بین معلمان تربیت

بدنی شهر یاسوج رابطه منفی و بین سالمت روانی و ابعاد آن با دلبستگی شغلی معلمان تربیت پایانیاسوج در حد مطلوب قرار داشت. در 

 (.p ≥ 20/2داری مشاهده شد )غیر معنی

 .بدنیتربیت معلم شغلی، دلبستگی روانی، سالمتواژگان کلیدی: 

keshavarzlo@yahoo.com)نویسنده مسئول(  انشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور. د1
استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور. 2
 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور. 3
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 مقدمه

 ایحرفـههای اخیر، بررسی وضعیت سالمت و ابعاد در سال

ـــژوهش ـــان، در پ ـــدد معلم ـــای متع ـــهه ـــة  موردتوج و مطالع

هریك از این  کهطوریبهاست،  قرارگرفتهپژوهشگران زیادی 

پژوهشگران سعی در بررسی موقعیت و شرایط کـاری معلمـان 

ــه ــیب منظورب ــاي آس ــایی نق ــذیر و شناس ــ پ ــردن مرتف ــن  ک ای

انـد. اثربخش داشته وپرورشآموزششکالت برای رسیدن به م

هـای آموزشـی نیـز زا، در محیطهای استرسهمانند دیگر شغل

میزان غیرمولد استرس ممکن است به معلمان آسیب برسـاند و 

-تـر بـر روی دانـشمهـمهمـهبر تدریس، زندگی شخصی و از

ــی و  ــأثیر منف ــوزان ت ــذیریجبرانآم ــی وارد ســازد ناپ و  )حبیب

ــژوهش پیســانتی و همکــاران10: 9300همکــاران،  ــایج پ  9(. نت

هـای دهد تدریس، شغلی پراسترس با ویژگی( نشان می0223)

با توجه به بافت، موقعیت، مناب   کهطوریبهبین فرهنگی است. 

شناختی شـغل و عناصر فرهنگی و اجتماعی، ابعاد سالمت روان

به شکلی متفاوت  زا ممکن است خود رامعلمی و مناب  استرس

-نیز نشان می (9111) 0های لوهاز دیگر جوام  نشان دهد. یافته

آموزان، همکاران دهد به دلیل تعامالت روزانة معلمان با دانش

گسیخته تدریس و فشارهای ، پیوسته و ازهمدائمهای و خواسته

 ایجـادشود که بـه ایجاد می نهایی برای آنافرسا، چالشطاقت

 طوربـهامد. وقتی استرس شـغلی در محـیط کـار انجاسترس می

مســتمر وجــود داشــته باشــد، ممکــن اســت برخــی پیامــدهای 

ـــويیکی، روان ـــاری شـــامل خســـتگی، فیزیول شـــناختی و رفت

ــی ــردگی و ب ــل افس ــن عوام ــد. ای ــاد کن ــار ایج ــه ک ــاوتی ب تف

بــدنی کــه بــا تهدیدکننــدس ســالمت روانــی، در معلمــان تربیــت

ایر دروس برخوردار هستند، بیشتر تر نسبت به سفضایی متفاوت

ــدا  ــی و کنــدمینمــود پی ــژوهش حبیب ــایج پ ــن رابطــه نت . در ای

ــان از 9300همکــاران ) ــه بیشــتر معلم ( حــاکی از آن اســت ک

ــج  ــی رن ــدمیخســتگی روان ــدگی  برن و  شــناختیروانو درمان

کننـد. نتیجـة پـژوهش فرسودگی روانـی زیـادی را تجربـه مـی

بدنی زن ین است که دبیران تربیت( نیز بیانگر ا9380) نوربخش

ــه ــران  طورب ــاداری بیشــتر از دبی ــدنیتربیتمعن ــرد ب ــل  ،م عوام

1. Pisanti et al.

2. lowe

و معلمان در  دهندمیزای شغلی معلمی را از خود نشان استرس

 انـدازه یـكهای شغلی را به استرس های سنی تقریباًهمة گروه

ــی ــه م ــد. در پژوهشــی دیگــری جمشــیدنژاد )تجرب ( 9303کنن

ین میـزان اسـترس شـغلی و منـاب  آن بـا سـالمت دریافت که بـ

روانی مدیران دبیرستانی رابطة معنادار و معکوس وجـود دارد. 

( نیـز در پژوهشـی دریافتنـد وضـعیت 9381درانی و لواسـانی )

و تجربــة افــراد در رضــایت شــغلی و فرســودگی روانــی  تأهــل

مربیان تأثیر ندارد. مدارك موجود در مورد میزان بروز استرس 

مقــاط  تحصــیلی تــدریس، جــنس و ســن قاطعیــت  اســاس بــر

ایـن  مؤیدنیز  (9112) 3های پونچ و تیوتمنکمتری دارند. یافته

شــناختی در میــان معلمــان دورس اســت میــزان درمانــدگی روان

مقداری است کـه در میـان جمعیـت عمـومی  برابر دومتوسطه 

 ( نیـز0223) 1مورد انتظار است. نتایج تحقیق راسکیو و کیـونن

جنس یا سن  اساس برهد که میزان فرسودگی روانی دنشان می

 0ماســفتی و همکــاران کنــد. نتــایج تحقیــق کــاوستغییــر نمــی

دهد زنانی که در مدارس دبیرسـتانی کـار ( نیز نشان می0222)

ــه اخــتاللمــی ــتال ب ــد، در معــرر خطــر اب ــی و کنن هــای روان

ویـژه بـهشناختی قرار دارند و عوامل سـازمانی درماندگی روان

نبود حمایت از همکاران با وقوع مشـکالتی در زمینـة سـالمت 

روانی مرتبط شده اسـت. ایـن تحقیـق همچنـین نشـان داد کـه 

شـناختی جمعیـت ـسالمت روانی معلمان به عوامـل اجتمـاعی 

وابســته اســت و تــدریس در مقــاط  تحصــیلی راهنمــایی بــرای 

ــا ــی دارد و آن ــتری را در پ ــر بیش ــردان خط ــرر را در م نم ع

ــدگی روان ــیافســردگی و درمان ــرار م ــناختی ق ــدش ــی  ؛ده ول

های اضطرابی تدریس در مقاط  دبیرستانی در زنان تنها اختالل

آورد و ارتباي قوی بـین حمایـت از همکـاران، را به وجود می

. مدیریت مدرسه و سالمت روانی خوب در معلمان وجود دارد

دهد ( نشان می0223) 8( و وینبرگ0229) 2نتایج پژوهش تیلور

بهداشت و سالمت روان کارکنان در باالبردن کیفیت کاری و 

 ثری دارد.ؤدلبستگی شغلی آنان نقش م

3. Punch and Tuettemann

4. Rasku and Kinnunen

5. Kovess-Masfety et al

6. Taylor

7. Winberg
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 سمدت زیـادی نیسـت کـه وارد حـوز ،دلبستگی شغلی سواي

شـود کـه رفتار سازمانی شده و به درجه یـا میزانـی اطـالی مـی

ف خود و کار یـا عملکـردش را موجـب شخص شغلش را معرّ

دانـد. ایـن مفهـوم بـا و کسب حیثیت و اعتبارش مـی سربلندی

 اسـت شـدهمعرفیعنوان درگیری شغلی و مشارکت شغلی نیـز 

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

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

بـدنی پژوهش خود نشان دادند کاهش اثربخشی دبیران تربیـت

( 0220) 0باشد. مـوریس نناشی از دلبستگی شغلی آنا واندتمی

هـای و ویژگـی وضـعیت( بیشـتر بـه 0220) 3و ناتز و همکاران

ــدســازمانی در ایجــاد دلبســتگی شــغلی  ــد  تأکیددارن و معتقدن

هایی که از نیاز به رشـد و خشـنودی از خـود کارکنـان سازمان

نزالز دهند. گـوکنند، دلبستگی شغلی را کاهش میممانعت می

ویـژه ( دلبستگی شغلی را با عوامل سازمانی به0222) 1و گرازو

( 9312پور )نژاد و مرادیاند. حیدریسازمانی مرتبط دانسته وّج

بدنی نیز در پژوهشی دریافتند بین دلبستگی شغلی دبیران تربیت

داری وجود مثبت و معنی ةسازمانی مدارس متوسطه رابط و جوّ

( نیز در تحقیقـی نشـان دادنـد 9300ان )دارد. دزفولی و همکار

با  وریبهرههد سازمانی و ـــدلبستگی شغلی، سالمت روانی، تع

گامـان بسیاری از پـیش رادارند و این مسئله  همگامییکدیگر 

هـای رشـد و بالنـدگی بهداشت روانی و مجریـان برنامـه ةحیط

ــازمانی  ــردهس ــد ک ــد.تأیی ــاران ) ان ــولی و همک ( در 9300دزف

دریافتند بـا افـزایش مشـکالت سـالمت روان دبیـران  پژوهشی

ــدنیتربیت ــز ب ــان نی ــهکاهش، دلبســتگی شــغلی آن اســت.  یافت

سالمت روان  ازلحاظبدنی زن و مرد همچنین بین دبیران تربیت

بـا  یقینبـهداری مشـاهده نشـد. تفاوت معنی ،و دلبستگی شغلی

، های شخصیتی، شناختی، عملکـردیداشتن معلمانی با ویژگی

جسـمی و روانـی  ازلحـاظ طورکلیبـهمنـد و تأثیرگذار، عالقه

های آموزشی را دگرگون ساخت سازمان ستوان چهرمی ،سالم

افــزا و فضــای مــدارس را بــه فضــایی صــمیمی و بالنــده و رو 

.تبدیل کرد

1. robinz

2. Morris

3. Notz et al

4. Gonzalez and Grazzo

بیـانگر  )پیشینة تحقیـق( مبانی نظری و ادبیات پیشینه ةمطالع

سـالمت روان،  نـةزمیهـایی در این است کـه اگرچـه پـژوهش

امــا  ؛اســت گرفتــهانجامرضــایت شــغلی و تعهــد ســازمانی 

ــی  ــین دلبســتگی شــغلی و ســالمت روان درخصــوص ارتبــاي ب

-بدین .است شدهانجامبدنی تحقیقات محدودی ن تربیتامعلم

پاسخ دهد که  سؤالپژوهش حاضر درصدد است به این  سبب

بدنی ن تربیتآیا بین سالمت روانی با دلبستگی شغلی در معلما

؟شهر یاسوج ارتباي معناداری وجود دارد

 تحقیقشناسی روش

میدانی  صورتبهپژوهش حاضر از نوع همبستگی است که 

-دبیـران تربیـت ةآماری پـژوهش، کلیـ ةاست. جامع شدهانجام

ـــدنی رســـمی و تمـــام ـــدایی ب وقـــت مـــرد و زن مـــدارس ابت

د که بو 19-10شهر یاسوج در سال تحصیلی  وپرورشآموزش

 ننفر بود و همه آنـاصدوپنج هاآن، تعداد آمار آخرین براساس

نمونـه تحقیـق انتخـاب شـدند. بـرای  عنوانبـهشمار کل طوربه

هـای سـالمت روان یابی به اهـداف تحقیـق از پرسشـنامهدست

(SCL-90-R و پرسشـــــنامه دلبســـــتگی شـــــغلی ادواردز و )

ــك ) ــد.9101کیلپاتری ــتفاده ش ــنام ( اس ــالمت  ةپرسش روان، س

مقیــاس شــکایت جســمانی، اضــطراب، خــردههشــتدارای 

پرخاشگری، حساسیت در روابط بین فـردی، افسـردگی، روان

 ه. فـرم اولیـاسـتاجبار و افکار پارانوئیـدی ـ  پریشی، وسواس

دراگوتیس، لیـپمن و کـووی  وسیلهبهپرسشنامه سالمت روان، 

(، 9101(، تهیـــه گردیـــد. دراگوســـتیس و همکـــاران )9183)

قرار داده و فرم نهـایی یـا  تجدیدنظررسشنامه مذکور را مورد پ

( را تهیـه SCL-90-Rروانـی ) عالئـم سفهرست تجدید نظرشد

ای )هیچ، گزینهسئوال پنجپنجاهحاوی  کردند. پرسشنامه مزبور

 صـفرتاترتیـب از زیاد( است که بـهکمی، تاحدی، زیاد، خیلی

تگی شغلی ادواردز و شوند. پرسشنامه دلبسچهار امتیازبندی می

گویه بود که هرگویه براساس بیست ( دارای9101کیلپاتریك )

 امالً مـوافقمــــک ةای لیکـرت بـه چهاردرجـطیف چهاردرجـه

( و کـامالً امتیـاز دو) (، مخالفمامتیاز سه) (، موافقمامتیاز چهار)

-بـومی پرسشـنامه هـردوشد. گیری ( اندازهامتیاز یك) مخالفم

از  تن ده تأییدبه  هاآنایی صوری و محتوایی شده و رو سازی

هـای ن مدیریت ورزشی قرار گرفت. پایایی پرسشنامهامتخصص
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و بـا اسـتفاده از روش  آزمودنی سیمقدماتی با  ینیز در آزمون

هـای سـالمت روان و ضریب آلفای کرونبـاخ بـرای پرسشـنامه

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

آمـار توصـیفی میـانگین، انحـراف  هـایروشها از حلیل دادهت

ــودار و روش ــی و نم ــ  فراوان ــار، جــدول توزی ــار معی ــای آم ه

 کالموگراف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و استنباطی

 p≥ 20/2داری در سـط  معنـی اینمونـهفریدمن و تـی یـك 

 افـزارنرمبـا اسـتفاده از  هاوتحلیلتجزیـه کلیـة .کـردیماستفاده 

 قرار گرفت. وتحلیلتجزیه مورد شانزدهنسخه  SPSSآماری 

 تحقیقهای یافته

ــردی معلمــان شــرکتتوصــیف ویژگــی ــای ف ــده در ه کنن

هـا و آقایـان پژوهش نشان داد، تقریباً به نسبت برابری از خـانم

 وهــا، دارای مــدرك کارشناســی آزمــودنی درصــد 22بودنـد. 

ط  تحصـیالت تکمیلـیهـا در سـآزمودنی درصد 00کمتر از 

ــد. بیشــتر آزمــودنی  ــدنی تربیــت ةهــای تحقیــق در رشــتبودن ب

میانگین بیش از  طوربه نبودند و سابقه کاری آنا کردهتحصیل

 سال بود.ده

اســمیرنوف نشــان داد کــه ـ  نتــایج آزمــون کولمــوگروف

متغیرهای دلبستگی شغلی، سـالمت روانـی کلـی، اضـطراب و 

 وتحلیلتجزیهی داشته و بنابراین در اجبار توزی  طبیع ـ وسواس

اسـت. از  شـدهاستفادههـای پارامتریـك این متغیرهـا از آزمون

ــای افســردگی، شــکایت ــمانی، ســویی دیگــر متغیره های جس

پریشـی و حساسیت در روابـط بـین فـردی، پرخاشـگری، روان

در  هـاآنداری و سـط  معنـی zافکار پارانوئیدی بـا توجـه بـه 

داشـتند و  غیرطبیعـیاسمیرنوف توزی   ـ آزمون کولموگروف

ــــهدر  ــــك از آزمون هــــاآن وتحلیلتجزی هــــای غیرپارامتری

است. شدهاستفاده

 بدنیمقایسه اولویت ابعاد سالمت روانی دبیران تربیت .7جدول 

داریمعنی درجه آزادی خی دو میانگین رتبه ابعاد سالمت روانی اولویت

*229/2 8 120/022 21/0 افکار پارانوئیدی 9

03/0 اضطراب 0

08/0 افسردگی 3

20/0 های جسمانیشکایت 1

ــین  0 ــط ب حساســیت در رواب

فردی

81/1

80/1 اجبار -وسواس 2

12/0 پرخاشگری 8

21/0 پریشیروان 0

دهـد بـین اولویـت ابعـاد سـالمت نشـان مـی 9نتایج جدول 

داری وجـود دارد. بـا فـاوت معنـیبـدنی تروانی معلمان تربیت

ن اتوجه به نتایج این جدول اولویت ابعاد سالمت روانـی معلمـ

ــت ــدنی تربی ــهب ــه موردمطالع ــب ب ــدعبارت ترتی ــار : ان از افک

هــای جســمانی، حساســیت در ، افســردگی، شــکایتپارانوئیــدی

پریشی.اجبار، پرخاشگری و روان ـ روابط بین فردی، وسواس

بدنیگروهی برای تعیین سط  سالمت روانی و دلبستگی شغلی دبیران تربیتآزمون تی یكنتایج  .2جدول 

Sig
d.f t میانگین اختالف میانگین 

ـــــدار  مق

آزمون  عامل تعداد

229/2  سالمت روانی کلی 921 0 88/2 -03/9 -930/00 923

229/2  دلبستگی شغلی 921 0/0 20/0 90/2 130/0 923
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گروهی نشان یك t، نتایج آزمون 0تایج جدول با توجه به ن

و مقـدار تـی منفـی بـین میـانگین  p≤20/2دهد با توجه بـه می

 .وجـود دارد معنـاداریسالمت روانی و مقدار آزمون تفـاوت 

شود سالمت روانـی دبیـران نتیجه گرفته می %10لذا با اطمینان 

در سط  نـامطلوب قـرار ،بدنی کمتر از حد متوسط بودهتربیت

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

ــاری  ــاوت آم ــون تف ــدار آزم ــغلی و مق ــتگی ش ــانگین دلبس می

شـود نتیجـه گرفتـه مـی %10اطمینـان  . بـاوجود دارد معناداری

 ،بدنی بیشتر از حـد متوسـط بـودهدلبستگی شغلی دبیران تربیت

 در سط  مطلوب قرار دارد.

 

 مت روان و دلبستگی شغلیرابطه بین سال .1جدول 

 داریمعنی همبستگی آمارینمونه متغیرها

 02/2 -999/2 921 سالمت روان

 دلبستگی شغلی

بـین  p 20/2دهد با توجه بـه اینکـه نشان می 3نتایج جدول 

بـدنی رابطـه سالمت روانی و دلبسـتگی شـغلی معلمـان تربیـت

 داری وجود ندارد.معنی

 بدنیبعاد سالمت روانی با دلبستگی شغلی معلمان تربیترابطه بین ا .4جدول 

 دلبستگی شغلی 

 یداریمعنسط   همبستگی متغیر وابسته

 21/2 -92/2 اضطراب

 93/2 -910/2 وسواس اجبار

 83/2 -231/2 افسردگی

 00/2 -200/2 های جسمانیشکایت

 92/2 -92/2 حساسیت در روابط بین فردی

 21/2 -98/2 پرخاشگری

 83/2 -233/2 پریشیروان

 00/2 -90/2 افکار پارانوئیدی

 

بیانگر این است بـا توجـه بـه اینکـه در همـه  1نتایج جدول 

ــین ابعــاد ســالمت روانــی و دلبســتگی شــغلی  p 20/2مــوارد  ب

 داری وجود ندارد.بدنی رابطه معنیتربیت معلمان

 گیریبحث و نتیجه

سـالمت روانـی بـا  ةهدف از پژوهش حاضـر بررسـی رابطـ

نتـایج . شهر یاسوج بـود بدنیتربیتدلبستگی شغلی در معلمان 

پژوهش نشـان داد بـین اولویـت ابعـاد سـالمت روانـی معلمـان 

اساس اولویت داری وجود دارد. بر اینبدنی تفاوت معنیتربیت

ــی معلمــ ــاد ســالمت روان ــدنیتربیتن اابع ــب افکــار  ب ــه ترتی ب

ــدی، اضــطراب، افســردگ ــای جســمانی، ی، شــکایتپارانوئی ه

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

 
هــای بیــانی و پریشــی بــود کــه نتــایج پــژوهش بــا یافتــهو روان

شـیوع زیـاد اخـتالل بـارس خوانی دارد. در( هم9302همکاران )

میـزان  بـودن زیادکه  گفتافکار پارانوئیدی شاید بتوان چنین 

ســبب بــدنی ممکــن اســت بــه تربیــت ایــن اخــتالل در معلمــان

باشد. شـاید ایـن حالـت عـدم اعتمـاد بـه  هاآنکاری  موقعیت

های افکـار پارانوئیـدی دیگران و شك و تردید که از مشخصه

ــه دلیــل وعــده مــدیران و مســئوالن  سنشــدهــای عمــلاســت، ب

 بدنیتربیتدبیران  موردنیازنسبت به امکانات  وپرورشآموزش

افکار پارانوئیدی از اضطراب و  قرارگرفته باشد. همچنین باالتر

فرسایی باشـد های طاقتچالش سنشان دهند تواندمیافسردگی 

های ورزشی و فضای بـاز درس بدنی در زمینکه دبیران تربیت

 مسـائلعـواملی کـه بـا  هرحالبـهکننـد. بدنی تجربه مـیتربیت
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 ثیر بیشـتری درتـأانسانی محیط کار در ارتباي اسـت،  ـ عاطفی

بـدنی شـهر یاسـوج دارد. اختالل سالمت روانی معلمان تربیـت

 بـرایو مـدیران بایـد  وپرورشآمـوزشبدین منظور مسـئوالن 

نیازهای عاطفی و انسانی در محیط مدرسه بـرای معلمـان  تأمین

معلمـان  دادن شرکتایجاد مدارس سالم تالش کنند.  منظوربه

رای ارضـای های مختلف، تالش بگیریبدنی در تصمیمتربیت

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

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

 رسد.

نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات سـالمت روانـی 

بدنی شهر یاسوج کمتر از حـد متوسـط اسـت. بـا دبیران تربیت

در قروان بار منفی داشتند و هر توجه به اینکه متغیرهای سالمت

سالمت روان باالتر  ،میانگین نمرات کمتر از حد میانگین باشد

نشـان از سـالمت روان  ،، اختالف میانگین منفیروازاین .است

بایـد گفـت سـالمت خصـوص دارد. در ایـن موردمطالعهنمونه 

 مسـائلنشان از وضعیت مناسب  ،موردمطالعهروان باالی نمونه 

ــایج شــناخروان تی معلمــان ورزش شــهر یاســوج اســت کــه نت

نـژاد و (، حیدری9302پور )های امامی و طالبپژوهش با یافته

ــرادی ــور )م ــی9312پ ــاران 9300زاده )(، ول ــی و همک (، حبیب

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

ــی در ورزشــکاران و معلمــان ورزش را  ــایین اخــتالالت روان پ

خوانی دارد. همچنـین بیـانی و همکـاران اند؛ همرش کردهگزا

را در بــین معلمــان  پزشــکیروان عالئــم( میــزان شــیوع 9302)

اســتان گلســتان در حــد متوســط دانســتند. در مقابــل حبیبــی و 

( نیــز در پــژوهش خــود نشــان دادنــد دبیــران 9308همکــاران )

االتری بدنی در مقایسه با سایر دبیران از سالمت روانی بـتربیت

( دلیل بهتربودن سالمت 0228برخوردارند. آدامز و همکاران )

بـدنی شـرکت مـیروانی در افرادی کـه در ورزش و فعالیـت 

بدنی و ورزش فرصت تعامالت داند که فعالیتکنند را این می

های اجتماعی را توسعه مـیاجتماعی را افزایش داده و مهارت

تـر، بـر سـالمت عی وسی های اجتمادهد و به دلیل ایجاد شبکه

-دهد. بر ایـنثیر دارد و آن را بهبود داده و افزایش میـأروان ت

توان گفت احتماالً سالمت بـاالی معلمـان ورزش تـا اساس می

حدی به درگیربودن بـا ورزش و فعالیـت بـدنی مـرتبط باشـد. 

رفتاری عوامل زیادی نقـش دارنـد. وضـعیت  مسائلهرچند در 

متغیرهـای فـردی، خـانوادگی و  تأثیرسالمت روانی فرد تحت 

بــا توجــه بــه متغیرهــا و ابعــاد  طورکلیبــهاجتمـاعی قــرار دارد. 

 ؛نسبی است یتوان گفت، سالمت روانی امرسالمت روانی می

 بیمـاربودن یـا گویاتر از سالم ،بنابراین، اصطال  میزان سالمت

 یـكتوانـد در می، سـالمت روانـی دیگرعبارتبهاست.  بودن

 کمتر یا بیشتر باشد. ایهدامن

ــزان  ــه می ــان داد ک ــژوهش نش ــایج پ ــری نت در بخــش دیگ

بدنی شـهر یاسـوج بیشـتر از حـد دلبستگی شغلی دبیران تربیت

( 9302پور )های امامی و طالـبمتوسط است. این نتایج با یافته

( که میزان دلبسـتگی شـغلی 9312پور )نژاد و مرادیو حیدری

 ،حد متوسط بـه بـاال گـزارش کردنـد بدنی را دردبیران تربیت

کننـد ( اذعـان مـی0222خوان است. گـونزالز و همکـاران )هم

کاربسـتن کارکنانی که از محیط کاری سالم برخوردارند، با به

تمامی توان خـویش در راسـتای کـارایی بیشـتر و بهتـر محـیط 

-. این کارکنان از شغل خود راضیدارندبرمیکاری خود گام 

کننــد و از دلبســتگی شــغلی بــاالیی عمــل مــی تــرموفــق .ترنــد

برخوردارند. هرچند دلبسـتگی شـغلی بـه عوامـل دیگـری نیـز 

ی کـه از سـالمت مـدارس بایـد بـا جـوّ هرحالبـهارتباي دارد. 

سازمانی باالیی برخوردار است، معلمان را به انجام هرچه بهتـر 

، همـدلی و نـدتعهد بـه تـدریس را بـاال بر کنند دلگرموظایف 

و سالم  بانشاينهایت محیطی درو  کنندام اعضاء را بیشتر انسج

شاخص  ،د. داشتن روحیه باالنآورجهت فعالیت معلمان فراهم 

درنتیجـه بـه . گیرندمهم آنان است و محیط کاری را جدی می

به نحو مطلوب از  وظیفهانجامدلیل ارضای نیازهای اجتماعی و 

د با عوامل روانـی و تواننمی خوبیبهکار خود رضایت دارند و 

کـه  را مدیریت کننـد زای کاری خود کنار بیایند و آناسترس

شـود. همچنـین بایـد باعث افزایش دلبستگی شغلی معلمان مـی

گفت خشـنودی شـغلی یکـی از پیامـدهای رفتـاری دلبسـتگی 

که داشتن دلبستگی شـغلی  گفتتوان درنتیجه می .شغلی است

المت روانـی فـرد را بـه و س استناشی از سالمت رفتاری فرد 

ن وزارت بـــه مســـئوال روازایـــندنبـــال خواهـــد داشـــت. 

ن فی و همچنین مسئوالندر سط  ستادی و ص وپرورشآموزش

ضـمن شـود توصـیه مـی وپرورشآمـوزشبدنی وزارت تربیت

هــای مــادی و بــدنی و حمایــتشــمردن درس تربیــتبااهمیــت

ن ماد تا معلننکهای را فراهم بدنی زمینن تربیتامعنوی از معلم

د دلبستگی پیدا نماینـد تـا وبدنی بیش از بیش به شغل ختربیت

-نـشامین سـالمت جسـمی و روحـی دأت سدر مدارس در حوز
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خواهـد  هاآنهای آتی کشور بر عهده که مسئولیت را آموزان

 فراهم نمایند. ،بود

در بخش آخر نتایج پژوهش نشان داد بین سالمت روانی و 

معکـوس  ةرابطـ بدنیگی شغلی معلمان تربیتابعاد آن با دلبست

الولـر و  بـارهدراینآمـاری وجـود دارد.  ازنظـرداری غیر معنی

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

 هـای فـردی آنـانهـای قبلـی و ویژگـیثر از زمینهأحدودی مت

هـای محیطـی و سـازمانی نیـز در ایجـاد ، لـیکن موقعیـتاست

رسـد وجـود سـازمان شغلی اهمیت دارند. به نظر مـی دلبستگی

ــدارس کــه  غیررســمی ــهدر درون م ــای  منظورب ارضــای نیازه

اجتمــاعی از طریــق برقــراری روابــط عــاطفی و اجتمــاعی بــین 

آمـوزان بـه بدنی بـا همکـاران، مـدیران و دانـشمعلمان تربیت

ثیر أبدنی را تحت تآید، سالمت روانی معلمان تربیتوجود می

باعث افزایش دلبستگی شـغلی در  ،دلیدهد که این همر میقرا

چنانچــه ســالمت روان در  ،. از ســویی دیگــرشــودمــیمعلمــان 

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

بـدنی در حـد مطلـوبی بـرآورده نگـردد، ن تربیـتاشغلی معلم

 فتـادنا مخـاطرهشـود. بـه دچـار خدشـه می نانسالمت روان آ

ـــ ـــالمت روان معلم ـــتاس ـــاهش  ن تربی ـــه ک ـــر ب ـــدنی منج ب

دلبسـتگی  نانخواهد شد و چنانچه آ آنانشغلی  هایبستگیدل

پیامـدهای منفـی آن مـدارس و  ،دنشغلی خود را از دست بده

هـای متفـاوت مواجـه خواهـد آموزان را با چالشدانش ویژهبه

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

هـای آن کار و پویایی وضعیتفهم  ازلحاظخود خودیفقط به

ــت دارد ــیش ؛اهمی ــیبلکــه پ ــده اثربخشــی مبین ـــکنن درسه، ـــ

ــش ــیلی دان ــرفت تحص ــپیش ــازمانی معلم ــد س ــوزان، تعه ن اآم

، گرایش انسانی معلمان و اعتمـاد بدنیتربیتو غیر  بدنیتربیت

الم احتماالً، معلمان به همکاران و مدیر مدرسه است. مدارس س

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

اعتماد دارند و بـه معیارهـای تحصـیلی بـاالتر معتقدنـد. ضـمن 

بـدنی دارای دلبسـتگی بـاال بـه کـاری کـه اینکه معلمان تربیت

و واقعاً بـه آنچـه  پیداکردهحساسیت بیشتری  ،کنندانتخاب می

سازی تمامی ابعـاد . نهایتاً فراهمنمایندمی دهند، توجهانجام می

سـاز ایجـاد دلبسـتگی شـغلی سالمت سازمانی کـه خـود زمینـه

تواند سبب حفـ  و توسـعه ایـن منبـ  معلمان ورزش است، می

ورزش  ةبهبـود و توســع و باعــث کنـدعظـیم انسـانی را فــراهم 

-را تشـکیل مـی کشـوری هـرمدارس که پایه و اساس ورزش 

 ، شود.دهد

 

 

 نابعم
هـای بدنی مـرد آموزشـگاهبررسی ارتباي تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت"(.9302) مهدی پورطالب ،امامی فرشاد

 .90-30: 90 ،پژوهش در علوم ورزشی "،گانة مشهدنواحی هفت

-ت سالمت روانی معلمان استان گلستان با استفاده از چـكتعیین وضعی"(.9302) قربان محمد کوچکی ،عاشور محمد کوچکی ،اصغربیانی علی

 .11 -31(: 0)1 ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، "لیست نشانگان روانی

نقـش  گرانبـاریگری متغیرهای تعارر نقش، ابهام نقـش و بررسی رابطة استرس شغلی و سالمت روانی با میانجی(. 9303رضا )جمشیدنژاد علی
 .استان خوزستان وپرورشآموزشطر  پژوهشی شورای تحقیقات  ،ارس متوسطة استان خوزستاندر مدیران مد

بـدنی و مقایسه سالمت روانی در دبیـران تربیـت"(. 9300) محمدرضا ذوالفقاری ،بالل ایزانلو ،فاطمه قراگوزلو ،محمدعلی بشارت ،حبیبی مجتبی

 .13 -991: 9، د و یادگیری حرکتیرش ،"های جمعیت شناختیبدنی بر اساس ویژگیغیر تربیت

مـدیریت  "،سازمانی مدارس متوسطه شهر اهـواز وّبدنی با جدلبستگی شغلی دبیران تربیت ةرابط"(. 9312) مهدی پورمرادی، نژاد صدیقهحیدری
 .0 -09 :0، ورزشی

-مطالعـة مـوردی از مربیـان مرکـز پـیش: یـكو سالمت روانی نفسعزترابطة رضایت شغلی، "(. 9381) مسعود غالمعلی لواسانی ،درانی کمال

 .82 -10(: 9) 32، شناسی و علوم تربیتیمجلة روان "،دبستانی دانشگاه تهران

بـدنی نـواحی سالمت روان و دلبسـتگی شـغلی دبیـران متوسـطه تربیـت ةرابط (.9300) ناهید شتاب بوشهری ،پروانه نیاشفی  ،دختدزفولی سیمین
 بدنی و علوم ورزشی تهران.المللی تربیتبین هایشینهفتم ،چهارگانه شهر اهواز
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 هـایپژوهشجلـد اول، چـاش ششـم، تهـران، دفتـر  .(9301محمدعلی اعرابی ) ، ، ترجمه پارساییان علیرفتار سازمانی(. 9112رابینز استیفن پی )

 .901-908فرهنگی، 
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