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 آموزاندانشبررسی وضعیت سالمت روان معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی 
  

 / عاطفه چاهی / کبری علیزاده دوین اعظم ملکی

 

 دهکیچ
در  یکی از عوامل اساسی در کاهش کارایی و ایجاد عوارض جسمی وروانی عنوانبهسالمت روان 

ها، پژوهشگران آموزشی عوامل حرفه معلمی عنوان شده است. بررسی اجمالی در طول این سال

اند، در قلب این عوامل معلمان جایگاه در نظر گرفته آموزاندانشبر یادگیری  تأثیربسیاری را در جهت 

در مورد  اند. تحقیقی کههای معلمان اثربخش پرداختهبه شناسایی ویژگی که ؛اندمهمی داشته

 آموزاندانش( انجام گرفت نشان داد 1994های معلمان، توسط اسمیت و همکاران او )ویژگی

های فردی و اجتماعی معلمان خود دارند. روش تحقیق مناسب حساسیت بیشتری نسبت به ویژگی

تحلیلی و از نوع طرح همبستگی بود، در راستای هد  پژوهش  -برای این پژوهش، مطالعه توصیفی

با انتساب متناسب انتخاب  ایطبقهتصادفی  ومرد(، از طریق نمونه گیریزن) نفرمعلم 110اضر تعداد ح

( در بین معلمین به اجرا درآمد GHQ12) روان( و سالمت ساال 10) فردیشدند و پرسشنامه عوامل 

 معلمین(. رشوپروآموزشبا مراجعه به اداره ) گردیدنیز تهیه  آموزاندانشو نمرات پیشرفت تحصیلی 

باشند، از طرفی معلمین زن و معلمینی که در شهر خدمت نمونه( از سالمت روان خوبی برخوردار می)

 اند.اند ازسالمت روان بهتری برخوردار بودهکرده

 ، سالمت روان، پیشرفت تحصیلی.آموزاندانشمعلمان،  کلیدی: هایواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د اسالمی، بجنورد، ایرانکارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزا 

  ،ایراندانشجوی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، شیروان 

  ،ایرانکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد 
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 مقدمه
درگیر هستند  هابا آنافرادی که در طول ساعات کاری مشکالت سالمت روانی معلمان برای تمامی 

است و بر روی شاگردان پیامدهایی در بردارد این مشکالت علت ایجاد پریشانی است و  اثرگذار

( این 2004 اتکینسون،باشد )اثرگذار  آموزاندانشزندگی  یهاجنبهتواند بر بسیاری یا حتی تمامی می

باشد. با توجه به اینکه معلمان  آموزاندانشپیشرفت تحصیلی  تواند در حیطه درسی ومشکالت می

سبب  توانندیمدارند و  و نوجوانانبر رفتار کودکان  یرگذاریتأثدر  یفردمنحصربهنقش و جایگاه 

واکنش دبیران هنگام ناکامی است  شدهثابت درواقعها گردند، افزایش رشد هیجانی و اجتماعی آن

ها، است. بررسی اجمالی در طول این سال ماثرزش پیشرفت تحصیلی بر میزان انگی آموزدانش

اند، در قلب در نظر گرفته آموزاندانشبر یادگیری  ریتأثپژوهشگران آموزشی عوامل بسیاری رادرجهت 

( که 1988، بروفی؛ پورتر و 1986، 1مثال بروفی عنوانبه) اند.این عوامل معلمان جایگاه مهمی داشته

های مداوم در مورد اینکه تا چه رغم بحث یعل اند،های معلمان اثر بخش پرداختهیژگیبه شناسایی و

 آموزدانشدیگر بر یادگیری  ماثرنسبت به عوامل  آموزدانشحد معلمان باعث تفاوت دریادگیری 

 شوند.می

 ماثرترین عامل انجام شد بیان کرد که مهم 1990سال در  2اسکریون نتایج تحقیقی که توسط 

در اثر معلمان  یاگستردهدهد تنوع )معلم( است. عالوه بر این، نتایج نشان می آموزاندانشبر یادگیری 

بهبود کارآیی معلمان نسبت به هر عامل  از طریق وپرورشآموزشبهبود  دهدیمنشان  لیدال است؛

یم آن معلم، به پیشرفت تحت تعل آموزاندانشباشد، اثرگذار ندیگر بیشترین بازده را داراست. اگر معلم 

ها در مورد پیشرفت تحصیلی( دست خواهند صر  نظر از مشابه یا متفاوت بودن آن) تحصیلی ناکافی،

از نمرات  آموزاندانشدهد که اثر معلم در یادگیری مطالعات اخیر نشان می ؛(1996، 3ساندرز) افتی

نسبت به  آموزاندانشکه نگرش  شود. استدالل این استهای استاندارد شده استنباط میآزمون

، تحقیقی که در مورد گرددیبرمیک فرد در سرکالس  عنوانبهبودن معلم  یاحرفهیادگیری به کیفیت 

 آموزاندانش( انجام گرفت نشان داد 1994های معلمان، توسط اسمیت و همکاران او )ویژگی

 .ددارندخوهای فردی و اجتماعی معلمان حساسیت بیشتری نسبت به ویژگی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  -  Brophy 

2 - Scrivun 

3 - sanders 
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است اگرچه در مورد بسیاری از  نشدهانجامتاکنون چنین تحقیقی  رانیدر اباید اذعان داشت  

معلمان ، اما روی متغیر سالمت روان کارشده آموزاندانشمعلمان و تاثیرات آن بر عملکرد  یهایژگیو

ه به این مطالب هد  کار نشده بود؛ با توج مستقل ریمتغیک  عنوانبه( به اهمیتی که دارد با توجه)

 باشد.می آموزاندانشتحقیق فوق بررسی اثر سالمت روان معلمان بر پیشرفت تحصیلی 

بر پیشرفت  ماثرشناسایی عوامل  باهد در ادبیات پژوهش روانشناسی به تحقیقات متعددی که  

 ماثرعوامل توان ، با بررسی نتایج حاصل از این تحقیقات میمیخوریبرماند، تحصیلی صورت گرفته

 برشمرد: گونهنیابر پیشرفت تحصیلی را 

 لیاز قبتحصیلی  شرفتیبر پ ماثربه بررسی عوامل درون فردی  از پژوهشگرانبرخی  عوامل فردی:-1

( راهبردهای 1995تر و همکاران،به نقل از فوری 1984مارش، مثالعنوانبه) یلیتحصمفهوم خود 

؛ مثالعنوانبه(، اهدا  پیشرفت )1384ل از محسن پور،به نق 1990پنتریج ودی گروث،) یریادگی

پور به نقل از محسن  1997بندورا،) یخودکارآمد( 1384پور  محسن ؛2007همکاران کوکیس و 

 اند.( پرداخته1995،وهم کارانتر فوری مثالعنوانبه) یلیتحصانگیزش  ( و1384

بامریند  مثالعنوانبه) نیوالد یهاسبک ریتأثبرخی دیگر از پژوهشگران به بررسی  عوامل بافتی:-2

( و... بر پیشرفت 1997گروی و فرلرند،) یآموزش(، معلمان و مدیران 1995تر، ، به نقل از فوری1991

 یموردبررساند؛ در پژوهش حاضرسالمت روان معلمان از عوامل بافتی پرداخته آموزاندانشتحصیلی 

 گیرد.قرار می

تشکل از سالمت عاطفی، روابط میان فردی سالم و ارائه یک زندگی سالم درون مدرسه م 

در مدرسه است، بنابراین، شناسایی و مدیریت رفتار عاطفی  آموزانعمر دانشمحیط امن است؛ نیمی از 

( 2011، 1اکینتنداست )در تماس هستند مهم  هاآنمستقیم در مدارس با  طوربه که ناکودکان برای معلم

 یهاتجربهتی از سالمت روان معلم در سطح کالن جامعه در تبدیل از ، درک درسحالنیباا

مفید خواهد بود،  آموزدانش در مرحله اولیه به عظمت و مسئولیت در زندگی آینده بیوغربیعج

خود باشند و معلمان باید نقش حیاتی در  آموزاندانشبر انگیزه  رگذاریتأثرود معلمان انتظار می

 (.2006 2النییکنکنند )بازی  موزانآدانشمدیریت استرس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Akintunde 

2 - Olanipekun 
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 آموزاندانشدر انگیزه و نگرش  یاعمدهشود تأثیر جو کالس درس که توسط معلم اداره می 

در جو  میتعلقابلشود برای برقراری رابطه مثبت، یادگرفتنی، گفته می که نسبت به یادگیری دارد؛

 طوربه. نخواهد بودکافی  یاحرفهن تعلیم تنها مجهز شدن معلمان به ف آموزاندانشکالس درس برای 

کنند، شرایط جوی هستند که را تسهیل می آموزدانشخاص، عواملی که به بهترین وجه یادگیری 

کومارا ) برخوردار باشند یطبعشوخ، وظیفه گرا، آرام، گرم، حمایتگر و از نظم و حس دارهد 

 یاوهیشبه  آموزاندانشرای تسهیل یادگیری همچنین از عوامل مثبت دیگری ب او (،1992، 1ودیولو

 کهآموزان دانشها از انتقال این حس به همه آن که کندمثبت از قبیل، احترام متقابل و تفاهم بحث می

و افراد در طیف وسیعی از مسائل و تجارب، علمی، اجتماعی  عنوانبه هاآنو از ارزش  فهمندمی

نسبت به فرایند  آموزاندانشجوی پرورش یادگیری و انگیزه کند. چنین باشد، صحبت میمی یشخص

 یهایژگیودهد که شخصیت خاص و کند. عالوه بر این، تحقیقات نشان مییادگیری را ایجاد می

دانشجویان  نیدر ب باشد. از این حیثاز معلم می آموزدانشارزیابی  منظوربهنفوذی معیارهایی 

 جداکننده ظاهراًاست که  ییگرابرونو  مانند گرم بودن، شور و شوقهای معلم رسا ، ویژگیجهتنیازا

؛ 2000؛ بست وادیسون،1987، 3؛ و سیلبرگ2000، 2باسوو) باشد.از معلمان غیرموثر می ماثرمعلمان 

مارتین،  و 7؛ راد ماچر1998و میلر،  6؛ گیرور1986، فلدمن، 1996، 5؛ کراونز1940، 4بوسفالد

(؛ همچنین که ازاین مطالعات مشخص است سعی شده 8،2005ات اکیگوس()نقل قول از فیر2001

توان های معلم براساس تاثیرگذاری بر یادگیرندگان مشخص گردد، پرواضح است نمیبرخی از ویژگی

های فراوانی درمورد غافل شد. بحث هاویژگیسالمت روان مناسب یا نامناسب براین  یرگذاریتأثاز 

 ماثرسایرعوامل  کهآنبه همان میز آموزاندانشوانند تفاوتی در میزان یادگیری تاینکه آیا معلمان می

وانگ و است )کند همچون هوش و انگیزه، ایجاد کنند، بوده ها تفاوت ایجاد میبریادگیری آن

 (.9،1993والبرگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Kumara and divelu 
2 - Basow 

3 - Silberg 

4 - Bousfield 

5 - Cravens 

6 - Guerrero 

7 - Radmacher 

8 - FiratAcikgoz 

9 - Walberg 
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یشرفت و معلم و ارتباط آن با پ آموزدانشمختلف تعامل بین  یهاوهیشدر تحقیقی با عنوان بررسی 

 :آمدهدستبهتحصیلی نتایج زیر 

 بر پیشرفت تحصیلی فراگیران نقش بسیار مهمی دارد. آموزدانشروابط خوب بین معلم و  -1

 ارتباط نزدیک دارند( باهمپیشرفت وانگیزش پیشرفت )

باشد. )رضایی، ها متفاوت میبا معلم با توجه به جنسیت آن آموزدانشمیزان ارتباط )تعامل(  -2

های فردی معلم (؛ دراین پژوهش نیزروشن است محقق سعی در ارتباط انواع روابط و ویژگی1372

 بافراگیران را دارد که گویی این مبحث جزیی از بحث سالمت روان معلمان است.

شود که خصایص معلم و اولیاء مدرسه با به هر حال با توجه به مطالب فوق این نکته مشخص می

است، الزم به تذکر است که پیشرفت تحصیلی و انگیزش  ماثرها ت تحصیلی آن، در پیشرفآموزدانش

 در ارتباط تنگاتنگ هم هستند.

  هدف کلی: 
 .آموزاندانشبررسی رابطه سالمت روان معلمان بر پیشرفت تحصیلی 

 اهداف ویژه:
 بررسی ارتباط عوامل فردی با سالمت روان معلمان.

 شهر بجنورد. آموزاندانشبر پیشرفت تحصیلی بررسی ارتباط سالمت روان معلمان 
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 طرح
تحلیلی و از نوع طرح همبستگی چون هد   -توصیفی مطالعه روش تحقیق مناسب برای این پژوهش،

 (.1382خاکی،) است یریمتغآن بررسی ارتباط بین دو 

 پژوهش و نمونهجامعه 

؛ باشندرم، پنجم( شهر بجنورد میسوم، چها یهاهیپا) ییابتداجامعه این پژوهش تمامی معلمین دوره 

و روستایی گوناگون )با انتساب متناسب به علت وجود مناطق  یاطبقهتصادفی  یریگنمونهبا روش  که

ی که نسبت فراوانی هر طبقه از نمونه، صورتبهو مذکر( افراد  مانثجنس )( و متناسب با هر دو یشهر

 شدند. نفر انتخاب 110ابر با با نسبت آن طبقه در جامعه آماری یکسان باشد بر

 

آماری نمونه 1-1جدول   

 ابتدایی منطقه جنس

 22 روستایی زن

 28 شهری 

 30 روستایی مرد

 30 یشهر 

 ابزار

 اطالعات فردی: ( پرسشنامهالف

سن، که اطالعات دموگرافیکی معلمین  و محقق ساخته است ساال 10این پرسشنامه شامل  

یلی، مقطع تدریس، منطقه، سابقه خدمت، وضعیت اقتصادی و ، مدرک تحصتأهلجنس، وضعیت 

 سنجد.را می محل کار-فاصله منزل

 (:GHQ 12ب( پرسشنامه )

شرایط و  تناسببهبوده است، بعدها  ساال 60این پرسشنامه سالمت عمومی ابتدا  

 از یاالس 30، 28و  20، 12های های متنوع از آن استخراج شده است. شکلهای مختلف فرمفرهنگ



 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش آموزان یلیتحص شرفتیسالمت روان معلمان و رابطه آن با پ تیوضع یبررس ــــــــــــــــــ 91

( 1990گورچ، ابیکویا، اند )پایائی و اعتبار ارزیابی شده ازنظرهای مختلف این پرسشنامه در فرهنگ

 شدههیته ماریو بغربالگری افراد سالم  باهد سالمت عمومی یک ابزار کوتاه،  یساال 12پرسشنامه 

نشگاهی ایران به توسط پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دا یساال 12ایران فرم کوتاه  در است.

و انحرا   آمدهدستبهاعتبار یابی شده است، میانگین نمره  همکارانشدکتر علی منتظری و  یسرپرست

 .83با سالمت عمومی نیزبرابر  اعتبار پرسشنامهباشد، ضریب می 5/3و  7/3معیار آن به ترتیب 

 :آموزاندانشپیشرفت تحصیلی -پ

( پنجم ،چهارم سوم،) ییابتدامقطع  آموزاندانش ترمنایپانمره  تنها که بیان شد طورهمان 

نظر در  آموزاندانشتحصیلی  شرفتیو پبرای پی بردن به چگونگی رابطه بین سالمت روان معلمان 

-دانش ترمانیپایک کالس معدل  آموزاندانشآوردن نمره پیشرفت تحصیلی  به دست یبرا شد، گرفته

که از اداره  ( شدهآن کالس تقسیم )میانگین آموزاندانشبرای یک کالس بر تعداد  آموزان

 است. شدهگرفتهاین نمره  وپرورشآموزش

برای محاسبه رابطه سالمت روان  رسونی( پماتریس همبستگی) یهمبستگفرایند: استفاده از ضریب  

یانس برای مقایسه دو گروه مستقل و تحلیل وار t یت آزمون ،آموزاندانشمعلمان با پیشرفت تحصیلی 

های هر یک از عوامل و همچنین رگرسیون و دوراهه برای پی بردن به تفاوت بین میانگین راههکی

 مراتبی برای ارزش رابطه. سلسله
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 ها:یافته

( وجود .29) یمعنادارتحصیلی رابطه منفی و  شرفتیو پبین سالمت روان معلمان  1-1جدول طبق  

نمرات پیشرفت تحصیلی  آموزاندانشباشد  ترسبنامنادارد یعنی هرچه سالمت روان معلمان 

 تری خواهند داشت.پایین

(1-1جدول )ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهشی   

 1 2 

 **29.- 1 روان سالمت 1

 1 **29.- نمره() یلیتحص شرفتیپ 2

** P> 0.01 

* P > 0.05 

ی، متغیر سالمت پیشرفت تحصیل ینیبشیپدهد که در مدل نتایج نشان می 2 -1طبق جدول  

 هرچند نمایند، ینیبشیپاز واریانس پیشرفت تحصیلی را  درصد 7تنها  تواندیم( β=  -0/ 28روان )

 معنادارکنندگی سالمت روان بر پیشرفت تحصیلی پایین است اما این مقدار  ینیبشیپکه قدرت 

 باشد.می

ت آماری رگرسیون پیشرف یهامشخصههای رگرسیون، تحلیل واریانس و خالصه مدل 2 -1جدول 

سالمت روان برحسبتحصیلی   

 B SEB β t sig F R 2R Adj متغیر مدل
2R 

1       9.55 .29 .08 .07 

 
سالمت 

 روان
-.09 .03 -.28 -3.09 .003     

F =01/0در سطح   P ** تمامی مقادیر معنادار هستند  
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المت روان معلمان زن و مرد در دهد که بین سمستقل نشان می tآزمون نتایج  3-1جدول  بر طبق 

بهتر روان  اسالمتمعلمان زن  کهینحوبهتفاوت معناداری وجود دارد  درصد 95سطح اطمینان 

( و بین سالمت روان معلمان شهر و روستا t ،047/0 :P: 1.99. )باشندیمتر( برخوردار نمرات پایین)

روان بهتری برخوردار  اسالمتین روستا معناداری یافت شد و معلمین شهر نسبت به معلم تفاوت زین

تفاوت معناداری یافت  متأهلبین سالمت روان معلمان مجرد و  نی( همچنt ،002/0 :P: 3.06بودند )

 (.درصد 95()در سطح اطمینان t ،23/0 :P: -1.2نشد )

منطقه نوع ،تأهل تیوضع روان معلمان با توجه به جنس، سالمت 3-1جدول   

هاشاخص نمیانگی گروه  انحرا   

 استاندارد

t 
شدهمشاهده  

درجات 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 047. 395 1.99 3.32 2.83 زن جنس

  2.95 3.46 مرد 

لتأهوضعیت   23. 395 1.20- 2.81 2.72 مجرد 

  3.20 3.20 متأهل 

یروستای نوع منطقه  3.69 3.16 3.06 395 .002 

یشهر   2.72 3.07  

دهد که بین سالمت روان معلمان با توجه به فیشر نیز نشان می fون نتایج آزم 4-1جدول  بر طبق - 

 :1.13استخدام )(، نوع f ،42/0 :P(:3،393) .:92) یلیتحص(، مدرک f ،15/0 :P(:3،393) :1.73سن )

(3،393:)f ،33/0 :P سیتدر(، مقطع ((:2،394) :1.87f ،15/0 :P در سطح آلفای )تفاوت  درصد 95

 با توجهدهد که بین سالمت روان معلمان نتایج این آزمون نشان می یاز طرف ،وجود نداشتمعناداری 

معلمانی  کهیطوربه (.f ،01/0 :P(:3،393: )3.79دارد )ها تفاوت معناداری وجود به سابقه خدمت آن

 15-5سنوات سال سنوات دارند نسبت به معلمان با سنوات کمتر بهتر بوده و با معلمان با  35-25که 

فاصله محل خدمت از محل به  با توجهبین سالمت روان معلمان  و باشداین تفاوت معنادار می سال

معلمانی که  کهیطوربه( f ،01/0 :P(:3،393) :3.53بود )تفاوت نیز معناداری  نیها اآنسکونت 

شند و با باسالمت روان بهتر برخوردار می معلمان از کنند نسبت به سایرمی یط لومتریک 5 ریزمسافت 

درصد(  5درسطح آلفای است )این تفاوت معنادار  کنندکیلومتر را طی می 25معلمانی که باالی 
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دارد درصد تفاوت معناداری وجود  95آلفای  در سطحمعلمین  به وضعیت اقتصادی با توجه نیهمچن

(12.64( :3،392:)f ،00/0 :P.) المت روان معلمان با وضعیت اقتصادی خیلی خوب از س کهیطوربه

سالمت روان  از جهتگروه از معلمان با سایر معلمان تفاوت معناداری  نیو اباشند می باال برخوردار

 دارند.

)سالمت روان( راههکینتایج تحلیل واریانس  4-1جدول   

  
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 نسبت

F 

سطح 

 معناداری

 15. 1.73 17.10 3 51.30 بین گروهی سن

یگروهدرون   3873.14 393 9.85   

    396 3924.44 کل 

مدرک 

یتحصیل  
 42. 927. 9.19 3 27.58 بین گروهی

یگروهدرون   3896.86 393 9.29   

    396 3924.44 کل 

نوع 

 استخدام
 33. 1.13 11.25 3 33.77 بین گروهی

یگروهدرون   3890.67 393 9.90   

    396 3924.44 کل 

ه سابق

 خدمت
 01. 3.79 36.81 3 110.43 بین گروهی

یگروهدرون   3814.01 393 9.70   

    396 3924.44 کل 

مقطع 

 تدریس
 15. 1.87 18.45 2 36.90 بین گروهی

یگروهدرون   3887.54 394 9.86   
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    396 3924.44 کل 

فاصله 

-کار

 منزل

 01. 3.53 34.32 3 102.97 بین گروهی

یگروهدرون   3821.47 393 9.724   

    396 3924.44 کل 

 وضعیت

 اقتصادی
 00. 12.64 112.11 4 448.47 بین گروهی

یگروهدرون   3475.97 392 8.86   

    396 3924.44 کل 

 

 بحث:
که در مقدمه بیان شد هد  تحقیق بررسی اثر سالمت روان معلمان بر پیشرفت تحصیلی  گونههمان

میان سالمت  یاز طرفباشند، می برخوردار یخوب روانسالمت  ( ازنمونه) نیمعلمبود که  آموزاندانش

(؛ این همبستگی درصد 1( همبستگی معناداری وجود دارد )آلفای -29/0) یلیتحصروان با پیشرفت 

دارند پیشرفت  یترنامناسبباشد یعنی معلمانی که سالمت روان بدتر و ضعیف و منفی می نسبتاً

است. مشکالت سالمت روانی معلمان برای تمامی افرادی  ( کمترنمراتها )آن آموزاندانشتحصیلی 

است و بر روی شاگردان پیامدهایی در بردارد  اثرگذاردرگیر هستند  هاآنکه در طول ساعات کاری با 

-دانشزندگی  یهاجنبهتواند بر بسیاری یا حتی تمامی این مشکالت علت ایجاد پریشانی است و می

تحصیلی  شرفتیو پتواند در حیطه درسی ( این مشکالت می2004اتکینسون، باشد ) رگذاراث آموزان

بر رفتار  یرگذاریتأثدر  یفردمنحصربهباشد. با توجه به اینکه معلمان نقش و جایگاه  آموزاندانش

 درواقعها گردند آن یو اجتماع یجانیرشد هسبب افزایش  توانندیمکودکان و نوجوانان دارند و 

 بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی ماثر است. آموزدانشاکنش دبیران هنگام ناکامی و

 بودن معلم یاحرفهنسبت به یادگیری به کیفیت  آموزاندانشاستدالل این است که نگرش  

های (؛ تحقیقی که در مورد ویژگی2003هانوم و پارک، ) گرددیبرم سر کالسیک فرد در  عنوانبه

 حساسیت بیشتری آموزاندانشنشان داد  گرفتهانجام( 1994سمیت و همکاران او )معلمان، توسط ا
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توان بیان کرد که سالمت روان می گونهنیا ،خوددارندهای فردی و اجتماعی معلمان نسبت به ویژگی

و  نفساعتمادبه شیافزا ،مانند کنترل بیشتر بر رفتار توسط معلم ییهابر عامل یرگذاریتأثبهنجار با 

معلم از  نیو همچن آور ساختهلذتجو کالس درس را  آموزدانشرشد صمیمیت و محبت بین معلم و 

گیرد تحقیقات بیشتری الزم است تا تعیین شود این بهره می یسیو تدرتر تربیتی مطلوب یهاروش

 های تا چه اندازه مهم هستند.تفاوت

مهمی در  ریتأثخاص نگرش معلم،  رطوبههای معلم، که ویژگی کندیم( بیان 2000کالرک ) 

اخالقی یا رفتاری(  اعم ازمعلمان )های توان بیان کرد که ویژگیمی گونهنیا دستیابی به یادگیری، دارد؛

 بر یتوجهقابلکه این امر به میزان  یاگونهبهقرار گیرد  ریتأثتحت  هاآنتوسط سالمت روان  تواندیم

پیشرفت تحصیلی متغیر سالمت  ینیبشیپباشد. در مدل  رگذاریتأث آموزاندانشروند تعلیم و تربیت 

 هرچند نمایند. ینیبشیپاز واریانس پیشرفت تحصیلی را  درصد 7تنها  تواندیم( β=  -0/ 28روان )

 معنادارکنندگی سالمت روان بر پیشرفت تحصیلی پایین است اما این مقدار  ینیبشیپکه قدرت 

برای معلمان مضر  تواندیم، سطح باالیی از استرس کرد کهتوان توجیه می گونهنیاامر را  نیا باشد.می

خود  آموزاندانشتر از همه، ها، زندگی شخصی و مهمباشد و این ممکن است اثر منفی بر تدریس آن

ها پاداش است، مشکالت دیگری همچون معلمان معتقدند که تدریس برای آن شتریهرچند ب بگذارند؛

یم، حقوق و دستمزد پایین را آموزاندانش، کالس درس شلوغ، مشکالت عاطفی ازحدشیب یکاغذباز

 (.2002 اشتراوس،برد )نام  توان

 دهد که در متغیرهایمستقل نشان می tآزمون  جینتا دیگر پژوهش، یهاافتهیهمچنین از  

فاوت معناداری ت %5در سطح آلفای  (t ،002/0:P:3.06)( و نوع منطقه t ،047/0:P:1.99جنس )

شهری و روستایی( وجود دارد این بدان معناست که معلمان زن ( و )مرد میان دو گروه معلمان )زن و

معلمین شهر نیز نسبت به معلمین  نیهمچن باشندیمتر( برخوردار نمرات پایینبهتر )از سالمت روان 

( و )محمدهادی 2002)میچالو، یهاافتهیاین امر با  روان بهتری برخوردار هستند. از سالمتروستا 

( است 2003( و )سارجنت،2008)هلمسترام،  یهاافتهی( هماهنگی دارد و مخالف 2000عبداهلل،

توان همچنین می ؛او اثرگذاراستروان  بر سالمتشود بیان کرد جنسیت یک معلم درحالت کلی نمی

بیشتر باشد فشار روانی  هرچه قدرت و اختیار فرد»که فکرمی کنند  باور عامهگفت که برخال  

آید که هرچه به نظر می« خواهد بود درخطرشود و بنابراین سالمت او بیشتر زیادتری نیز بر او وارد می

بیشتر باشد احساس سالمت و خشنودی بیشتری خواهد داشت  در کارشاختیار و خودمختاری زن 
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معلمان بر  تأهلهمچون جنس و دموگرافیکی( ) یفرددر مورد اثر عوامل (. 1987)باروچ ودیگران،

دقیق و موشکافانه نبوده است و در این  طوربههای انجام گرفته است اما سالمت روان نیز بررسی

دهد که ها نشان میها باید مشکل سوگیری احتمالی محقق را نیز، باید در نظر داشت و پژوهشبررسی

 (.48، 1389ساعتچی،است )اثر بوده  شغلی گاهی ماثر و گاهی بدون یریگمیتصمعامل جنسیت در 

، f(:3،393) :1.73فیشر نیز نشان داد که بین سالمت روان معلمان با توجه به سن ) fنتایج آزمون  

15/0 :P یلیتحص(، مدرک ((:3،393) .:92f ،42/0 :P( نوع استخدام ،)(:3،393) :1.13f ،33/0 :P ،)

از تفاوت معناداری وجود ندارد،  درصد 5آلفای  در سطح( f ،15/0 :P(:2،394) :1.87مقطع تدریس )

ها به سابقه خدمت آن با توجهدهد که بین سالمت روان معلمان نتایج این آزمون نشان می طرفی

سال  35-25که معلمانی  کهیطوربه(. f ،01/0 :P(:3،393) :3.79تفاوت معناداری وجود دارد )

سال این تفاوت  15-5سنوات بهتر بوده و با معلمان با سنوات دارند نسبت به معلمان با سنوات کمتر 

باال و برخوردار بودن از حقوق و مزایای بیشتر به  وجود تجربهعلت این امر شاید  باشدیممعنادار 

سازگاریی با  باالیی برای سازش و از تجربهباالتر بوده از طرفی این گروه افراد  خاطر سنوات

معلمان  مثالعنوانبه، متحدهاالتیادر  یامطالعهباشند. همسو با یافته یسازمان برخوردار م یهابخشنامه

؛ 1987. مونین، 2001اینگرسول، دارند )تر به معلمان مسن کار نسبتجوان عالقه بیشتری برای ترک 

نسبت به  باتجربهباالی معلمان  یایو مزاتواند حقوق از دالیل این امر می یکی (،1997پیرو همکاران، 

تر نسبت به معلمان جوان، همکاری بیشتر لمان جوان، هماهنگ بودن محیط با نیازهای معلمان مسنمع

تسلط بیشتر بر محیط پیرامونشان و همچنین نزدیکی به سن  درواقعمدیران به معلمان باتجربه و 

 تواند باشد.از دالیل دیگر این امر می یبازنشستگ

این تفاوت  هاآنصله محل خدمت از محل سکونت فابه  با توجهبین سالمت روان معلمان  

معلمانی که مسافت  کهیطوربه( f ،01/0 :P(:3،393) :3.53بود )معنادار  درصد 5درسطح آلفای  نیز

باشند و با معلمانی روان بهتر برخوردار می از سالمتکنند نسبت به سایر معلمان کیلومتر طی می 5 ریز

درصد( یکی از  95در سطح آلفای است )این تفاوت معنادار  کنندیمکیلومتر را طی  25که باالی 

به مدرسه است که در طول  وبرگشترفتمسائل مهم دیگری که معلمان درگیر آن هستند، بعد مسافت 

ها و لوازم زیاد بدون داشتن وسیله ایاب و ذهاب شود. حمل کتابها میروز باعث اتال  وقت آن

انی که هر روز صبح در ساعتی معین و بدون تأخیر باید در مدرسه حاضر است. معلم کنندهخستهبسیار 

ها بسیار دور و مستلزم تعویض چند وسیله نقلیه است و دغدغه خاطر دارند راه آن کهیدرحالشوند، 
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، خستگی و یخوابکمخواهند رسید یا باید منتظر برخورد مدیر باشند، همواره در معرض  موقعبهکه آیا 

(. شکی نیست که مسافت بین محل کار 1377نیکنامی، هستند )راب ناشی از تأخیر خود ترس و اضط

( دلیل روشنی بر این 2000محمدهادی عبداهلل،باشد )می رگذاریتأثتا منزل بر کیفیت کار یک معلم 

های پرداخت و مبالغ مالی همیشه یکی از رکن دهدیممطالعات نشان  کهیطوربهموضوع بوده است 

بر  یامالحظهقابلفشار  شودیمبرای سالمت روان بهنجار و رضایت باال بوده است. فقر باعث  اساسی

(. شرایط وخیم مثل نداشتن محل اقامت وزندگی در 1995گینزبرگ،-هو ) دیآوارد  هاخانوادهافراد و 

یمباعث  فقر ضمناًاقتصادی، فشارزاهای مهم زندگی افراد فقیر است،  یثباتیبخطرناک و  یهامحل

 منابع حمایت اجتماعی که نقش یک سیر را در مقابل آثار منفی فشار روانی دارد، سست شوند. شود

 (1389ساعتچی، )
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 گیرینتیجه
باشند، از طرفی معلمین زن و معلمینی که در شهر نمونه( از سالمت روان خوبی برخوردار می) نیمعلم

اند، همچنین رابطه مثبت معنادار بین سالمت بوده اند از سالمت روان بهتری برخوردارخدمت کرده

کنندگی آن نیز  ینیبشیپکه قدرت  یاگونهبهوجود دارد  آموزاندانش یلیتحصروان معلمان با پیشرفت 

 معنادار است.
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