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  چكيده

 105دبير شامل  403به اين منظور .  تربيت بدني و غيرتربيت بدني بود حاضر، بررسي سالمت رواني دبيرانپژوهشهدف از 
   دبير غيرتربيت بدني از ميان جامعة دبيران استان آذربايجان غربي با استفاده از روش نمونه گيري 298دبير تربيت بدني و 

ج پژوهش نشان دهندة ميزان نتاي. روي آنها اجرا شد) MHI(خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و پرسشنامة سالمت رواني 
ميزان بهزيستي روان شناختي دبيران . دبيران غيرتربيت بدني بوددر مقايسه با بهزيستي روان شناختي بهتر دبيران تربيت بدني 

 ميزان بهزيستي روان شناختي دبيران داراي شغل دوم به طور معني داري كمتر از دبيران فاقد شغل. مرد باالتر از دبيران زن بود
بهزيستي روان شناختي دبيران متاهل كمتر از دبيران مجرد بود، البته ميزان درماندگي روان شناختي دبيران متاهل . دوم بود

ميزان بهزيستي روان شناختي دبيران رسمي تربيت بدني بيشتر از دبيران حق التدريس . تفاوت معني داري با دبيران مجرد نداشت
 بهزيستي روان شناختي دبيران مرد داراي همسر شاغل به طور معني داري كمتر از دبيران مرد همچنين ميزان. تربيت بدني بود

  . داراي همسر خانه دار بود
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  مقدمه

كار عالوه بر اينكه درآمد و ديگر منابع . راد دارد اف1كار، نقش حياتي در بهزيستي جسمي و روان شناختي
مادي را براي فرد فراهم مي كند، منبع و شاخصي از پايگاه اجتماعي، حمايت اجتماعي، رضايت مندي از زندگي 

يكي از ). 13(با اين حال، كار ممكن است تاثيرات نامطلوبي بر افراد شاغل داشته باشد . و هويت خود است
در سال هاي اخير، بررسي وضعيت سالمت و ابعاد حرفة معلمي ). 13، 18( حرفة تدريس است مشاغل پراسترس،

پژوهشگران زيادي قرار گرفته است، به طوري كه هر يك از اين در پژوهش هاي متعدد مورد توجه و مطالعة 
و مرتفع كردن پژوهشگران سعي در بررسي موقعيت و شرايط كاري معلمان به منظور شناسايي نقاط آسيب پذير 

 در همانند ديگر شغل هاي استرس زا،). 17(اين مشكالت براي رسيدن به آموزش و پرورش اثربخش داشته اند 
به معلمان آسيب برساند و بر تدريس، زندگي  استرس ممكن است 2محيط هاي آموزشي نيز ميزان غيرمولد

از نظر پيسانتي ). 10(جبران ناپذيري وارد سازد شخصي و از همه مهم تر بر روي دانش آموزان آنها تاثير منفي و 
به طوري كه با توجه به بافت، ). 22(و همكاران، تدريس، شغلي پراسترس با ويژگي هاي بين فرهنگي است 

موقعيت، منابع و عناصر فرهنگي و اجتماعي، ابعاد سالمت روان شناختي شغل معلمي و منابع استرس زا ممكن 
 –منابع استرس شغل معلمي در قالب خاص فرهنگي . جوامع نشان دهداوت از ديگر است خود را به شكلي متف

  . اجتماعي، از ضروريات پژوهش در حوزة سالمت رواني است

 دائم،  پيوسته و 3، به دليل تعامالت روزانة معلمان با دانش آموزان، همكاران و خواسته هاي)20(به نظر لوه 
  الش هايي براي آنها ايجاد مي شود كه به توليد استرس چ، 5 فرساقتطا تدريس و فشارهاي 4از هم گسيخته

 ممكن است برخي پيامدهاي فيزيولوژيكي، روان شناختي و باشد، 6وقتي استرس شغلي بي امان. مي انجامد
همين عوامل تهديد كنندة .  نسبت به كار است7رفتاري ايجاد كند كه شامل خستگي، افسردگي و بي تفاوتي

                                                            
1- Physical and psychological well-being  
2 - Unproductive  
3 - Demands  
4 - Fragmented  
5 - Over Whelming  
6 - Unrelenting  
7 - Indifference  
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ني در معلمان، نه تنها در سطح فردي به شكل نشانگان رواني خود را نشان مي دهد، بلكه نتايج و سالمت روا
 ). 20(پيامدهاي آن متوجه زندگي خانوادگي و محيط كار آنها نيز مي شود 

احساس مثبت و رضايت مندي عمومي از زندگي كه : مايزر، احساس بهزيستي را اين گونه تعريف مي كند
بهزيستي روان شناختي نيز به ). 8(يگران در حوزه هاي مختلف مانند خانواده، شغل و غيره است شامل خود و د

 مثبت شامل شادي، عزت نفس و رضايت از زندگي است، تعريف شده 1صورت حالت ذهني از زندگي كه با روحية
 ). 8، 10(درماندگي اصطالحي بود كه سليه براي توصيف استرس نامطلوب استفاده مي كرد . است

، درماندگي روان شناختي را متشكل از نشانه هاي سالمت رواني پايين )17( ماسفتي و همكارانش –كوروس 
اصطالح درماندگي روان شناختي، اولين بار از . مي دانند كه لزوما با تشخيص يك اختالل رواني همخواني ندارد

 فيزيولوژيكي ارتباط نزديكي –نه هاي رواني بين مقياس افسردگي و مقياس نشا. مطرح شد) 26(سوي اسجانفلد 
  . وجود دارد، به طوري كه اين دو مفهوم، سازة مشابهي را با عنوان درماندگي روان شناختي اندازه مي گيرند

نتايج . تحقيقات و پژوهش هاي گسترده اي در زمينة استرس و سالمت رواني معلمان انجام شده است
اي مختلف در زمينة سالمت رواني معلمان حاكي از آن است كه بيشتر معلمان پژوهش هاي انجام شده با ابزاره
 زيادي را تجربه 3 رنج  مي برند و درماندگي روان شناختي و فرسودگي رواني2به مقدار زيادي از خستگي رواني

زه يا از طرفي، در برخي پژوهش ها اشاره شده كه معلمان، مضطرب، تحت استرس، بي انگي. )16و17(مي كنند 
خسته و فرسوده نيستند و بيشتر آنها از كارشان خشنود هستند و كارشان را پرارزش و راضي كننده مي دانند 

البته تحقيقات مربوط به بررسي سالمت رواني معلمان، بيشتر بر جوانب منفي تدريس متمركز بوده و ). 18(
با استفاده از معادالت ) 19(هارت . ناختيبيشتر شامل درماندگي روان شناختي بوده است تا بهزيستي روان ش

ساختاري نشان داد كه تجربيات منفي كار به طور غيرمستقيم از طريق درماندگي روان شناختي اثر خود را نشان 
اين در حالي است كه تجربيات مطلوب، به طور مستقيم و با ايجاد روحيه و انگيزة كاري در راستاي . مي دهد

از نظر پونچ و تيوتمن، تجارب مثبت معلمان با عوامل استرس زاي . اختي عمل مي كندروان شنتعيين بهزيستي 
 ).19(معلمان رابطة منفي دارند و وقايع مثبت با پيامدهاي روان شناختي مثبت در ارتباط است 

                                                            
1 - Morale   
2 - Fatigue  
3 - Burnout  
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در تحقيقات مربوط به بهزيستي روان شناختي معلمان، چندين مدل وجود دارد؛ يكي از اين مدل ها، مدل 
  مدل تعادلي استرس شغلي را اختالل در تعادل بين خواسته هايي كه معلمان با آنها رو به رو . ادلي استتع

اين مدل، . مي شوند و منابع و راه حل هايي كه آنها براي برآورده كردن اين خواسته ها در اختيار دارند، مي داند
 2 منابع-ل ديگرف مدل خواسته هاي شغلي مد). 18(نيز ناميده مي شود ) DCM (1 كنترل –مدل خواسته ها 

بر اساس اين مدل، خواسته هاي شغلي هنگامي كه بر معلم وارد مي شود، معلمان با استفاده از منابعي كه . است
در اختيار دارند، آنها را كاهش مي دهند، پس اين منابع براي يادگيري، رشد و تحول رواني، به ويژه براي سالمت 

 ). 18(افراد مهم اند 

شواهد و مدارك موجود در مورد ميزان بروز استرس بر اساس مقاطع تحصيلي تدريس، جنس و سن 
با اين حال پژوهش هاي انجام شده در زمينة مقايسة معلمان با ديگر متخصصان، نشان . قاطعيت كمتري دارند

ي دهد كه معلمان مدارس  نشان م3نتايج تحقيق تراندال. معلمان بيشترين استرس شغلي را دارندمي دهد كه 
  ). 21(ابتدايي در مقايسه با معلمان دبيرستاني استرس بيشتري را تجربه مي كنند 

از نظر پونچ و تيوتمن ميزان درماندگي روان شناختي در ميان معلمان دورة متوسطه دو برابر مقداري است 
نشان دادند آموزگاران مدارس ابتدايي رومانو و واهلستروم ). 23(كه در ميان جمعيت عمومي مورد انتظار است 

در مقايسه با آموزگاران مقاطع باالتر، استرس بيشتري را تجربه مي كنند و در اين بين استرس زنان در مقايسه با 
به عنوان منبع استرس در معلمان مشكالت رفتاري دانش آموزان اغلب  4از نظر الگلين). 25(مردان بيشتر است 

با اين حال، تحقيق راسكيو و كيونن ).  17(عامل مهمي است )  ساله26كمتر از (ان جوان زن دبيرستاني و معلم
نشان مي دهد كه تفاوت هاي موجود بر اساس جنس و سن در پيامدهاي بهزيستي معلمان فنالندي وجود ندارد 

ت جسمي با به طور مثال، ميزان فرسودگي رواني بر اساس جنس يا سن تغيير نمي كند و تنها شكاي). 24(
دهد زناني كه در  نيز نشان مي) 17(ماسفتي و همكاران _ نتايج تحقيق كووس . افزايش سن افزايش مي يابد

مدارس دبيرستاني كار مي كنند، در معرض خطر ابتال به اختالل هاي رواني و درماندگي روان شناختي قرار دارند 
  . قوع مشكالتي در زمينة سالمت رواني مرتبط شده استو عوامل سازماني به ويژه نبود حمايت از همكاران با و

                                                            
1 - Demands – Control Model   
2 - The job Demand – Resources Model 
3 - Trendall   
4 - Laughlin  
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 جمعيت شناختي وابسته –تحقيق همچنين نشان داد كه سالمت رواني معلمان به عوامل اجتماعي اين 
است و تدريس در مقاطع تحصيلي راهنمايي براي مردان خطر بيشتري را در پي دارد و آنها را در معرض 

دهد، ولي تدريس در مقاطع دبيرستاني در زنان تنها اختالل هاي  ي قرار ميافسردگي و درماندگي روان شناخت
اضطرابي را به وجود مي آورد و ارتباط قوي بين حمايت از همكاران، مديريت مدرسه و سالمت رواني خوب در 

و هم در پونچ و تيوتمن نيز نشان دادند كه تدريس و محيط آموزشگاه هم در به وجود آوردن . معلمان وجود دارد
  ). 23(بهبود درماندگي روان شناختي در معلمان زن نسبت به معلمان مرد اهميت دارند 

البته بايد توجه داشت كه معلمان به ). 24(معلمان مسن تر، از نظر رواني فرسوده تر از معلمان جوان هستند 
 اي از معلمان نشانه هاي دهطور يكساني به استرس هاي مختلف در زمينة كاري خود واكنش نشان نمي دهند و ع

  ). 14(روان شناختي بيشتري را نسبت به بقيه نشان مي دهند 

در ) 9(نتيجة پژوهش نوربخش . تحقيقات انجام شده در ايران در زمينة سالمت رواني معلمان محدود است
بدني زن به طور مورد استرس هاي انجام شده دبيران تربيت بدني استان خوزستان، نشان داد كه دبيران تربيت 

معناداري بيشتر از دبيران تربيت بدني مرد عوامل استرس زاي شغلي معلمي را از خود نشان دادند و معلمان در 
  . همة گروه هاي سني به تقريب استرس هاي شغلي را به يك اندازه تجربه مي كنند

ابع آن با سالمت رواني نشان داد كه بين ميزان استرس شغلي و من) 2(در پژوهشي ديگر، جمشيد نژاد 
در پژوهشي نشان داد كه وضعيت ) 4(مديران دبيرستاني رابطة معنادار و معكوس وجود دارد، دراني و لواساني 

اگر چه در . تاهل و تجربة افراد به صورت معني داري در رضايت شغلي و فرسودگي رواني مربيان تاثير ندارد
شناختي معلمان پژوهش هاي گسترده اي انجام شده، با اين حال از زمينة سالمت رواني زندگي و بهزيستي روان 

آنجا كه ورزش در رأس كار دبيران تربيت بدني قرار دارد، از معلمان ديگر متمايز مي شوند، به طوري كه 
تحقيقات نشان داده اند ورزش اضطراب را كاهش و سالمت جسمي و رواني را افزايش و خستگي عاطفي و 

در نتيجه، ضرورت پژوهش در اين زمينه به خوبي نمايان مي شود، ). 6(دگي فرد كاهش مي دهد جسمي را در زن
همچنين در زمينة منابع و عوامل تاثيرگذار . به ويژه اينكه در كشورمان به پژوهش هاي محدودي بر مي خوريم

اين پژوهش سالمت رواني  .بر سالمت رواني معلمان تربيت بدني در مقايسه با ديگر معلمان كمتر كار شده است
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معلمان تربيت بدني با معلمان غيرتربيت بدني مقايسه و بررسي شده و متغيرهاي جمعيت شناختي مثل جنس، 
  . وضعيت تاهل، دو شغله بودن ، وضعيت استخدامي و داشتن همسر شاغل مورد توجه قرار مي گيرد

  

  ق ـتحقيروش 

 نفر آنها دبير تربيت 105استان آذربايجان غربي بودند كه  دبير آموزش و پرورش 403نمونة پژوهش حاضر، 
 نفر 284 سال و 5/33 نفر زن با ميانگين سني 119از اين تعداد، .  نفر دبير غيرتربيت بدني بودند298بدني و 

با توجه به گسترش جغرافيايي شمال به جنوب استان آذربايجان غربي و .  سال بودند5/35ن سني يمرد با ميانگ
تن گسترة جغرافيايي شرقي و غربي در استان، براي نمونه گيري از طرح تقسيم بندي اين استان به صورت نداش

به همين دليل در اين مرحله، كل استان به سه منطقة شمال، مركز و . مناطق شمال، مركز و جنوب استفاده شد
ي بر اساس متغيرهاي نوع دبير و حجم نمونه در هر منطقه به روش نمونه گيري طبقه اي نسب. جنوب تقسيم شد

 انتخاب و با توجه به نسبت دبيران هر شهر 1 يك شهر به طور تصادفي سادهدر هر منطقه، . جنسيت مشخص شد
از آنجا كه كل نمونة . به كل دبيران استان، نمونة مورد نياز از هر شهر نيز به روش تصادفي ساده انتخاب شد

شهر قابل تامين نبود، انتخاب شهر بعدي از همان منطقة جغرافيايي، به روش اختصاص يافته به هر منطقه با يك 
 انجام گرفت، تا حجم كل نمونه در هر منطقه، به سقف تعيين شدة خود 2نمونه گيري تصادفي بدون جايگزيني

  ). 1جدول (برسد 

                                                            
1 - Random Sampling   
2 - Without Replacing 
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  رافيايي منطقة جغ و  جنس،تعداد افراد گروه نمونه ها بر حسب متغيرهاي نوع دبير. 1جدول 

  نوع دبير
 جنس  منطقة جغرافيايي

  كل  غيرتربيت بدني  تربيت بدني

  ۱۱۳  ۹۳  ۲۰  مرد

  مرکز استان  ۵۳  ۳۷  ۱۶  زن

  ۱۶۶  ۱۳۰  ۳۶  کل

  ۷۳  ۴۹  ۲۴  مرد

  شمال استان  ۲۹  ۲۲  ۷  زن

  ۱۰۲  ۷۱  ۳۱  کل 

  ۹۸  ۷۴  ۲۴  مرد

  جنوب استان  ۳۷  ۲۳  ۱۴  زن

  ۱۳۵  ۹۷  ۳۸  کل

  

  مقياس سالمت رواني 

 و درماندگي روان 2 سؤالي است و دو وضعيت بهزيستي روان شناختي34، آزموني 1اس سالمت روانيمقي
حداقل نمرة آزمودني در زير مقياس هاي .  مي سنجد5 تا 1 درجه اي ليكرت از نمرة 5 را در مقياس 3شناختي

زمودني در همين زير  و حداكثر نمرة آ20 و 14بهزيستي روان شناختي و درماندگي روان شناختي به ترتيب 
 دانشجوي 160در فرم فارسي اين مقياس كه روي نمونه اي متشكل از .  است100 و 60مقياس ها به ترتيب 

 50 ؛ n=80(و بهنجار )  پسر30 دختر، 50 ؛ n = 80(دانشگاه هاي تهران و علم و صنعت ايران در دو گروه بيمار 
  زير مقياس هاي بهزيستي روان شناختي و درماندگي اجرا شد، ضرايب آلفاي كرونباخ )  پسر30دختر و 

                                                            
1 - Mental Health Inventory   
2 - Psychological Well-being   
3 - Psychological distress   
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 و 85/0 و براي آزمودني هاي بيمار به ترتيب 88/0 و 91/0روان شناختي براي آزمودني هاي بهنجار به ترتيب 
ضرايب همبستگي بين نمره هاي تعدادي از .  به دست آمد كه بيانگر همساني دروني خوب مقياس است89/0

. در دو نوبت با فاصلة دو هفته براي سنجش اعتبار به روش بازآزمايي محاسبه شد ) n=30(آزمودني هاي بهنجار 
 و در سطح r= 87/0  و r =89/0اين ضرايب براي بهزيستي روان شناختي و درماندگي روان شناختي به ترتيب 

001/0 P<همبستگي بين ضرايب.  معني دار بود كه بيانگر اعتبار رضايت بخش مقياس به روش بازآزمايي است 
نيز در دو نوبت با فاصلة يك تا دو هفته براي ارزيابي اعتبار به ) n= 30(نمره هاي تعدادي از آزمودني هاي بيمار 

  اين ضرايب براي بهزيستي روان شناختي و درماندگي روان شناختي به ترتيب. روش بازآزمايي محاسبه شد
 77/0= r،82/0 = r 001/0 و در سطح P< بود كه نشان دهندة اعتبار رضايت بخش مقياس به روش  معني دار

روايي همزمان مقياس سالمت رواني از طريق اجراي همزمان پرسشنامة سالمت عمومي در مورد . بازآزمايي است
  نتايج ضرايب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين نمرة كلي . همة آزمودني هاي دو گروه محاسبه شد

المت عمومي با زير مقياس بهزيستي روان شناختي همبستگي منفي معني دار پرسشنامة سآزمودني ها در 
)001/0 P< 85/0 و- = r ( و با زير مقياس درماندگي درمان شناختي همبستگي مثبت معني دار)001/0 P< و 

86/0 = r (اس  مقي1روايي تفكيكي. اين نتايج روايي همزمان مقياس سالمت رواني را تاييد مي كند. وجود دارد
سالمت رواني از طريق مقايسة نمره هاي بهزيستي روان شناختي و درماندگي روان شناختي دو گروه بيمار و 

  ). 1(بهنجار محاسبه و تاييد شد 

  شيوة اجرا 

پژوهشگران طي دوره اي كوتاه براي مهارت در اجراي پرسشنامه، در زمينة سؤال هاي احتمالي آزمودني ها 
 سالمت رواني به ضميمة دستورالعمل اجرا و تقدير و تشكر از شركت كنندگان، سپس، مقياس. توجيه شدند

بعد از . توسط پژوهشگران همجنس با آزمودني ها به صورت انفرادي و گروهي به افراد گروه نمونه ارائه شد
 سؤال ها توضيح هايي در مورد نحوة پركردن پرسشنامه ها، در نهايت از آنها خواسته شد تا درست يا غلط بودن

  . را بر اساس رفتارشان مشخص كنند

                                                            
1 - Discriminant Validity    
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  ی تحقيقيافته هانتايج و 

 و 2، المبداي ويلكز2در جدول .  تجزيه و تحليل شد1داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس چند متغيره
م  به متغيرهاي بهزيستي و درماندگي روان شناختي بر اساس متغيرهاي مستقل شغل دووطو آماره هاي مرب

) مرد و زن(و جنس ) دبيران تربيت بدني و غيرتربيت بدني(، ردة شغلي )داشتن شغل دوم يا نداشتن شغل آن(
  . ارائه شده است

  نسجتحليل واريانس چند متغيرة درماندگي و بهزيستي روان شناختي بر اساس شغل دوم، ردة شغلي و . 2جدول 

  اريسطح معني د  درجة آزادي F  المبداي ويلكز   هاآماره

  01/0  389/2  97/12565  015/0  مقدار ثابت 

  01/0  389/2  59/6  96/0  شغل دوم

  02/0  389/2  82/3  98/0  ردة شغلي 

  01/0  389/2  78/11  94/0  جنس 

  04/0  389/2  06/3  98/0  شغل دوم، ردة شغلي

  01/0  389/2  70/4  97/0  شغل دوم، جنس

  15/0  389/2  87/1  99/0  ردة شغلي، جنس

  23/0  389/2  44/1  99/0  م، ردة شغليجنس، شغل دو

  

  ، ردة شغلي) P< ،59/6 =F 05/0(، مي توان گفت كه اثر اصلي شغل دوم 2بر اساس نتايج جدول 
)05/0 P< ،82/3 =F( جنس ، )05/0 P< ،78/1 =F( و اثر تعاملي دو طرفة شغل دوم و ردة شغلي ،)05/0 P< ،

                                                            
1 - Multi-Variate analysis of Variance (MANOVA)  
2 - Wilks’ Lambda    
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06/3 =F (س و اثر تعاملي دو طرفة شغل دوم و جن)05/0 P< ،70/4 =F ( روي متغيرهاي وابستة بهزيستي و
  . دار است  درصد اطمينان معني95درماندگي روان شناختي با 

 بررسي تاثيرات بين آزمودني ها بر اساس هر يك از متغيرهاي مستقل جنس، ردة شغلي 4 و 3نتايج جدول 
  . گي روان شناختي نشان مي دهدروي هر يك از متغيرهاي وابستة بهزيستي و درماند را و شغل دوم

  تاثيرات بين آزمون ها بر اساس جنس، رد شغلي و شغل دوم بر روي بهزيستي و درماندگي روان شناختي. 3جدول 

مجموع   متغيروابسته  آماره ها
مجذورات نوع 

  سوم

 سطح F  درجة آزادي

   معني داري 

  01/0  16/1400  390/1  06/120083  بهزيستي 
  مقدار ثابت

  01/0  57/23274  390/1  15/971468  دگي درمان
  شغل دوم   01/0  74/10  390/1  20/921  بهزيستي 
  15/0  07/2  390/1  53/86  درماندگي 
  ردة شغلي   01/0  66/7  390/1  61/657  بهزيستي 
  85/0  03/0  390/1  33/1  درماندگي 
  جنس   01/0  58/18  390/1  67/1593  بهزيستي 
  04/0  26/4  390/1  96/177  درماندگي 
شغل دوم ، ردة   18/0  73/1  390/1  14/149  بهزيستي 

  03/0  62/4  390/1  22/193  درماندگي   شغلي 
شغل دوم ،   13/0  29/2  390/1  36/196  بهزيستي 

  01/0  48/7  390/1  28/312  درماندگي   جنس 
ردة شغلي،   05/0  60/3  390/1  06/309  بهزيستي 

  75/0  09/0  390/1  05/4  درماندگي   جنس 
شغل دوم ، ردة   17/0  83/1  390/1  04/157  بهزيستي 

  32/0  95/0  390/1  89/39  درماندگي   شغلي، جنس

  

www.edub.irwww.edub.ir
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روي درماندگي روان شناختي در بين دبيران ، مي توان گفت كه اثر اصلي شغلي دوم 3بر اساس نتايج جدول 

، تفاوت معني داري به لحاظ آماري نشان )x = 51/4(دوم و دبيران فاقد شغل ) x = 93/82(داراي شغل دوم 
، اما تاثيرات اصلي شغل دوم روي بهزيستي روان شناختي در بين دبيران داراي )05/0P> ، 07/2 = F(نداد 

به لحاظ آماري تفاوت معني داري نشان داد ) x = 01/32(و دبيران فاقد شغل دوم ) x = 85/26(شغل دوم 
)05/0P< ،74/10 =F(. اثر اصلي متغير ردة شغلي بر درماندگي روان شناختي در بين دبيران تربيت بدني 

)92/38 = x ( و دبيران غيرتربيت بدني)82/83 =x (داري نشان نداد به لحاظ آماري تفاوت معني )05/0 P> ،

03/0 = F( اما اثر اصلي متغير ردة شغلي بر بهزيستي روان شناختي در بين دبيران تربيت بدني ،)61/31 = x (

، اثر )05/0P< ،64/7 = F(به لحاظ آماري تفاوت معني داري نشان داد ) x = 25/27(و دبيران غيرتربيت بدني 

) x = 86/84(و دبيران زن ) x = 059/82(جنس بر درماندگي روان شناختي در بين دبيران مرد اصلي متغير 
تفاوت معني داري به لحاظ آماري نشان داد، همچنين اثر اصلي متغير جنس بر بهزيستي روان شناختي در بين 

، >P 05/0(تفاوت معني داري به لحاظ آماري نشان داد ) x = 82/32(و دبيران زن ) x = 04/26(دبيران مرد 
58/18 =F . ( اثر تعاملي دو طرفة ردة شغلي و شغل دوم در بين دبيران بر متغير درماندگي روان شناختي به

، اما اثر تعاملي دو طرفة ردة شغلي دوم در بين دبيران روي )P< ،62/4 =F 05/0(لحاظ آماري معني دار بود 
اثر تعاملي دو طرفة جنس ) . P< ،72/1 =F 05/0(متغير بهزيستي روان شناختي به لحاظ آماري معني دار نبود 

 P< ،48/7 50/0(و شغل دوم در بين دبيران روي متغير درماندگي روان شناختي به لحاظ آماري معني دار بود 
 =F ( اما اثر تعاملي جنس و شغل دوم در بين دبيران روي متغير بهزيستي روان شناختي به لحاظ آماري معني ،

آزمون تعقيبي شفه براي بررسي اثر تعاملي متغيرهاي جنس با شغل دوم و ردة شغلي با شغل دوم در . دار نبود
  .  ارائه شده است5 و 4جدول هاي 
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  آزمون تعقيبي شفه براي مقايسة درماندگي روان شناختي بر اساس ردة شغلي و شغل دوم . 4جدول 

تفاوت   jگروه  iگروه 
  ميانگين ها

خطای 
استاندارد 
  تفاوت

  سطح 

  معنی داری

  ۳۹/۰  ۶۰/۱  ‐۹۶/۲  غيرتربيت بدنی دارای شغل دوم

  تربيت بدنی دارای شغل دوم  ۰۰۱/۰  ۴۸/۱  ‐۸۴/۵  تربيت بدنی بدون شغل دوم

  ۰۵۹/۰  ۳۵/۱  ‐۵۱/۳  غيرتربيت بدنی بدون شغل دوم

  ۰۶/۰  ۲۰/۱  ‐۸۸/۲  تربيت بدنی بدون شغل دوم
  غيرتربيت بدنی دارای شغل دوم

  ۹۸/۰  ۰۴/۱  ‐۵۴/۰  غيرتربيت بدنی بدون شغل دوم

  ۰۳/۰  ۸۳/۰  ۳۳/۲  غيرتربيت بدنی بدون شغل دوم  تربيت بدنی بدون شغل دوم

  
  يبي شفه براي مقايسة درماندگي روان شناختي بر اساس جنس و شغل دوم آزمون تعق. 5جدول 

تفاوت   jگروه  iگروه 
  ميانگين ها

خطای 
استاندارد 
  تفاوت

  سطح 

  معنی داری

  ۱۱/۰  ۹۸/۱  ۶۵/۹  مردان دارای شغل دوم 

  زنان دارای شغل دوم  ۹۹/۰  ۸۹/۱  ۷۶/۱  زنان بدون شغل دوم 

  ۹۹/۰  ۸۴/۱  ۵۵/۱  مردان بدون شغل دوم 

  ۰۰۷/۰  ۶۶/۰  ‐۸۸/۲  زنان بدون شغل دوم 
  شغل دوممردان دارای 

  ۰۰۸/۰  ۹۵/۰  ‐۰۹/۳  مردان بدون شغل دوم 

  ۹۹/۰  ۷۶/۰  ‐۲۱/۰  مردان بدون شغل دوم   بدون شغل دومزنان 

  
، مي توان گفت كه در زمينة درماندگي روان شناختي، 4بر اساس نتايج آزمون تعقيبي شفه در جدول 

تفاوت معني داري با دبيران تربيت بدني بدون شغل دوم ) x=65/81(ت بدني داراي شغل دوم دبيران تربي
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)60/85=x ( داشتند)05/0P< ،84/5= 1M.D .( شغل دوم داراي دبيران تربيت بدني)60/85=x ( تفاوت  

  ) . P< ،33/2 = M.D 05/0(داشتند ) x= 23/83(ير تربيت بدني بدون شغل دوم غمعني داري با دبيران 

، مي توان گفت كه در زمينة درماندگي روان شناختي، مردان داراي شغل دوم 5بر اساس نتايج جدول 

)30/80 =x ( تفاوت معني داري با زنان بدون شغل دوم)15/84=x ( داشتند)50/0 P< ،88/2 =M.D ( و

نشان دادند ) x=88/84(تفاوت معني داري با مردان بدون شغل دوم ) x= 30/80(مردان داراي شغل دوم 
)05/0 P< ،09/3 - = M.D.(  

مبداي ويلكز و آماره هاي مربوط به متغيرهاي بهزيستي و ، ميزان ال7، آماره هاي توصيفي و جدول 6جدول 
و وضعيت استخدامي ) مجرد و متاهل(درماندگي روان شناختي را بر اساس متغيرهاي وابستة وضعيت تاهل 

  . ان مي دهندنش) رسمي، پيماني و حق التدريس(دبيران 

  اساس وضعيت تاهل و استخداميآمارة توصيفي بهزيستي و درماندگي روان شناختي دبيران بر . 6جدول 

  درماندگی روان شناختی   بهزيستی روان شناختی

  انحراف  ميانگين  وضعيت   وضعيت تاهل  انحراف  ميانگين  وضعيت  وضعيت تاهل

  ۶۳/۶  ۸۲/۸۲  رسمی   ۸۱/۹  ۹۱/۲۹  رسمی 

رد  ۵۹/۷  ۹۰/۷۹  پيمانی  ۳۷/۱۲  ۵۴/۲۰  پيمانی
مج

  

  ۶۰/۱۰  ۶۶/۲۷  حق التدريس

رد
مج

  

  ۲۳/۷  ۱۱/۸۳   حق التدريس

  ۵۷/۶  ۶۴/۸۳  رسمی   ۱۵/۱۰  ۲۸/۲۹  رسمی 

ل  ۰۶/۶  ۵۰/۸۵  پيمانی   ۴۱/۸  ۲۸/۲۳  پيمانی
اه
مت

  

  ۳/۶  ۲۸/۱۸  حق التدريس

ل
اه
مت

  

  ۹۳/۴  ۰۰/۸۰  حق التدريس 

  

                                                            
1 - Mean Difference  
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تحليل واريانس چند متغيرة درماندگي و بهزيستي روان شناختي بر اساس متغيرهاي وضعيت . 7جدول 
  تاهل و استخدامي 

  سطح معني داري  درجة آزادي F  المبداي ويلكز   هامارهآ
  01/0  396/2  79/7861  025/0  مقدار ثابت 

  01/0  396/2  06/4  098/0  وضعيت تاهل 
  02/0  779/4  93/2  97/0  وضعيت استخدامي

  02/0  792/4  78/2  97/0  وضعيت تاهل

و وضعيت ) P< ،06/4 =F 05/0(، مي توان گفت كه اثر اصلي وضعيت تاهل 7بر اساس نتايج جدول 
، >P 05/0(، و اثر تعاملي دو طرفة وضعيت تاهل با وضعيت استخدامي )P< ،93/2 =792F 05/0(استخدامي 

78/2 =F ( درصد اطمينان معني دار است95براي متغيرهاي وابستة بهزيستي و درماندگي روان شناختي با  .  

 اساس متغيرهاي مستقل وضعيت تاهل و وضعيت ، نتايج بررسي تاثيرات بين آزمودني ها بر8در جدول 
  . استخدامي روي هر يك از متغيرهاي بهزيستي و درماندگي روان شناختي نشان داده شده است

  تاثيرات بين آزمودني ها بر اساس وضعيت تاهل و استخدامي بر بهزيستي و درماندگي روان شناختي. 8جدول 
  آماره ها

  متغيرها

  رات مجموع مجذو  متغيروابسته

  نوع سوم

 سطح F  درجة آزادي

   معني داري 

  01/0  39/666  396/1  12/67423  بهزيستي 
  مقدار ثابت

  01/0  46/1527  396/1  51/656212  درماندگي 

  01/0  86/7  396/1  08/796  بهزيستي 
  وضعيت تاهل

  57/0  32/0  396/1  09/14  درماندگي 

وضعيت   01/0  64/4  396/2  70/940  بهزيستي 
  استخدامي

  29/0  23/1  396/2  38/107  درماندگي

وضعيت تاهل   06/0  80/2  396/2  90/567  بهزيستي 
  استخدامي

  06/0  78/2  396/2  21/243  درماندگي
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 مي توان گفت كه اثر اصلي وضعيت تاهل بر درماندگي روان شناختي در بين دبيران 8بر اساس نتايج جدول 

، <P 05/0(تفاوت معني داري به لحاظ آماري نشان نداد ) x=28/82( دبيران مجرد و) x=04/83(متاهل 

32/0 =F( اما اثر اصلي وضعيت تاهل بر بهزيستي روان شناختي در بين دبيران متاهل ،)61/23=x ( و دبيران

، اثر اصلي متغير وضعيت استخدامي ) P< ،86/7 =F 05/0(ظ آماري معني داري بود به لحا) x=37/29(مجرد 

و حق التدريس ) x=7/82(، پيماني ) x=73/83(بر درماندگي روان شناختي در بين دبيران رسمي 

)55/81=x (نبود به لحاظ آماري معني داري )05/0 P< ،23/1 =F( اما اثر اصلي متغير وضعيت استخدامي بر ،

به لحاظ آماري معني دار بود ) x=96/26(و پيماني ) x=60/29(بهزيستي روان شناختي در بين دبيران رسمي 
)05/0 P< ،64/4 =F .(عيت استخدامي در بين دبيران روي متغير اثر تعاملي دو طرفة وضعيت تاهل و وض

اثر تعاملي دو طرفة وضعيت ) . P> ،78/2 =F 05/0(درماندگي روان شناختي به لحاظ آماري معني دار نبود 
تاهل و وضعيت استخدامي در بين دبيران روي متغير بهزيستي روان شناختي به لحاظ آماري معني دار نبود 

)05/0 P< ،80/2 =F .(آزمون تعقيبي شفه براي مقايسة وضعيت استخدامي روي بهزيستي روان 9 نتايج جدول ،
  . شناختي را نشان مي دهد
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  آزمون تعقيبي شفه براي بررسي اثر وضعيت استخدامي روي بهزيستي روان شناختي. 9جدول 
تفاوت ميانگين   j گروه t گروه  آماره

  گروه ها
خطای استاندارد 

  تفاوت 

  ميانگين ها

  سطح 

  ریمعنی دا

  ۶۱/۰  ۱۱/۲  ۶۸/۲  پيمانی
  رسمی

  ۰۱/۰  ۳۱/۲  ۶۲۷/۲  حق التدريس
وضعيت 
  استخدامی

  ۵۷/۰  ۰۲/۳  ۹۳/۳  حق التدريس  پيمانی

  
 مي توان گفت كه ميانگين بهزيستي و روان شناختي دبيران رسمي، پيماني و حق 9بر اساس نتايج جدول 

 حاكي از آن است كه تنها بين 9آمد و نتايج جدول  به دست 97/22 و91/226، 60/29التدريسي به ترتيب برابر 
  ). 05/0P< ،31/2=M.D(دبيران رسمي با حق التدريس به لحاظ آماري تفاوت معني داري مشاهده شد 

 و آماره هاي مربوط به متغيرهاي بهزيستي و درماندگي روان شناختي را بر 1 مقدار آمارة هوتلينگ10جدول 
با كنترل متغيرهاي وضعيت تاهل و جنس را در بين دبيران ) خانه دار، شاغل(اساس متغير مستقل شغل همسر 

  . تربيت بدني و غيرتربيت بدني نشان مي دهد

تحليل واريانس چند متغيرة درماندگي و بهزيستي روان شناختي بر اساس شغل همسر در بين . 10جدول 
 دبيران مرد متاهل 

   داریسطح معنی  درجة آزادی  F هوتلينگ T  آماره ها

  ۰۱/۰  ۱۹۰/۲  ۴۹/۱۴۵۸۳  ۵۱/۱۵۳  مقدار ثابت

  ۰۴/۰  ۱۹۰/۲  ۰۸/۳  ۰۳/۰  شغل همسر

  
 مي توان گفت كه اثر اصلي شغل همسر بر متغيرهاي بهزيستي و درماندگي روان 10بر اساس نتايج جدول 

  ). 05/0P< ،08/3=F(شناختي معني دار است 

                                                            
1 - Hotelling’s Trace 
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ر در بين دبيران مرد و متاهل بر بهزيستي و تاثيرات بين آزمودني ها بر اساس شغل همس. 11جدول 
  درماندگي 

مجموع مجذورات   آماره ها
  سطح معني داري F  درجة آزادي  نوع سوم

  ۰۱/۰  ۴۳/۱۵۴۲  ۱۹۱/۱  ۷۵/۱۱۲۸۳۰  بهزيستی 
  مقدار ثابت

  ۰۰/۰  ۶۹/۲۸۵۳۷  ۱۹۱/۱  ۵۸/۱۱۳۸۶۷۴  درماندگی 

  ۰۴/۰  ۹۷/۳  ۱۹۱/۱  ۷۹/۲۹۰  بهزيستی   شغل همسر

  ۱۰/۰  ۶۲/۲  ۱۹۱/۱  ۶۴/۱۰۴  درماندگی  

  
، مي توان گفت كه اثر اصلي شغل همسر بر درماندگي در بين دبيران داراي همسر 11بر اساس نتايج جدول 

، >05/0P(ماري معني دار بود آبه لحاظ ) x=56/84(و دبيران داراي همسر خانه دار ) x=96/82(شاغل 

62/2=F( اما اثر اصلي متغير شغل همسر بر بهزيستي در بين دبيران داراي همسر شاغل ،)02/25 =x ( و دبيران

  ). 05/0P< ،97/3=F(معني دار بود ) x= 70/27(داراي همسر خانه دار 

 

 بحث و نتيجه گيری 

تربيت بدني (شناختي مثل سن، جنس، شغل دوم، ردة شغلي در پژوهش حاضر بر اساس متغيرهاي جمعيت 
شغل همسر و وضعيت تاهل، سالمت رواني دبيران تربيـت بدني و غيرتربيت بدني بررسي شد، ) و غيرتربيت بدني
  : نتايج نشان داد 

شناختي  ميزان درماندگي روان. در سالمت رواني دبيران بر اساس جنس تفاوت معناداري وجود دارد .1
اين يافته با . بهزيستي روان شناختي دبيران مرد بهتر از دبيران زن بود. بيران زن بيشتر از دبيران مرد استد

براي مثال راسكيو و كيونن نشان دادند كه تفاوت . دارديافته هاي قبلي به دست آمده در اين زمينه ناهماهنگي 
نتايج تحقيق ). 24(بر اساس جنس وجود ندارد معني داري در ميزان بهزيستي روان شناختي معلمان فنالندي 

البته تحقيقات ديگر ). 5(شمسي نيز تفاوت معني داري را از نظر جنس در سالمت رواني معلمان نشان نداد 
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). 25، 7(حاكي از آنند كه معلمان زن استرس شغلي بيشتري دارند و از فرسودگي رواني بيشتري رنج مي برند 
من نشان داد كه ميزان درماندگي روان شناختي در معلمان زن بيشتر از معلمان مرد نتايج تحقيق پانچ و تيوت

از نظر پانچ و تيوتمن معلمان زن در فرايند ). 23(است كه اين نتيجه با يافته هاي پژوهش حاضر هماهنگ است 
 آنها در و همين سرمايه گذاري رواني مضاعف) 23(تدريس سرمايه گذاري و انرژي بيشتري صرف مي كنند 

نتايج پژوهش . زمينة تدريس، آنها را در برابر موانع، مشكالت و سرخوردگي هاي آموزشي آسيب پذيرتر مي كند
نوربخش نشان داد كه دبيران تربيت بدني زن در مقايسه با دبيران تربيت بدني مرد، استرس شغلي بيشتري 

  ). 9(دارند و از سالمت رواني كمتري برخوردارند 

به طوري كه ميزان بهزيستي . اين تحقق نشان داد كه شغل دوم در سالمت رواني دبيران تاثير داردنتايج . 2
روان شناختي دبيران داراي شغل دوم به طور معناداري كمتر از دبيران فاقد شغل دوم بود، ولي در ميزان 

ش حاضر نشان داد كه همچنين پژوه. درماندگي روان شناختي تفاوت معناداري در بين دبيران مشاهده نشد
سالمت رواني دبيران مرد داراي شغل دوم تفاوت معناداري با زنان داراي شغل دوم دارد، به صورتي كه دبيران 

  اين يافته ها هماهنگ با تحقيق . زن داراي شغل دوم از درماندگي روان شناختي بيشتري رنج مي برند
ايي كمتري در زمينة آموزشي دارند و از سالمت رواني حيدري است كه نشان داد، معلمان داراي شغل دوم كار

در اين ). 5(پژوهش شمسي نشان داد كه شغل دوم بر سالمت رواني معلمان تاثير ندارد). 3(كمتري برخوردارند 
زمينه چنانكه مشاهده مي شود، تحقيقات با يكديگر ناهماهنگ اند و در اين زمينه به پژوهش هاي بيشتر 

  . احساس مي شود

تحقيق حاضر نشان داد، كه وضعيت تاهل در ميزان سالمت رواني دبيران تربيت بدني و غيرتربيت نتايج . 3
البته ميزان درماندگي . بدني تاثير دارد و ميزان بهزيستي روان شناختي دبيران متاهل كمتر از دبيران مجرد بود

دراني و لواساني به اين نتيجه رسيدند . اشتدبيران متاهل تفاوت معناداري با ميزان درماندگي دبيران مجرد ند
از نظر آتكينسون، معلمان مجرد در ). 4(كه وضعيت تاهل در رضايت شغلي و فرسودگي رواني معلمان تاثير ندارد 

مقايسه با معلمان متاهل، استرس بيشتري را تجربه مي كنند و نارضايتي بيشتري را هم از شغل خود و هم از 
  ). 11(د زندگي احساس مي كنن
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بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر، وضعيت استخدامي بر سالمت رواني دبيران تربيت بدني و غيرتربيت . 4
و حق التدريس تفاوت معناداري  پيماني ،ميزان درماندگي روان شناختي بين دبيران رسمي. بدني تاثير دارد

دليل اين مسئله . از دبيران حق التدريس بوداما ميزان بهزيستي روان شناختي دبيران رسمي بهتر . وجود ندارد
اما . ممكن است اين باشد كه دبيران رسمي امنيت شغلي بيشتري دارند و از مزاياي رسمي بودن برخوردارند

دبيران پيماني و حق التدريس به دليل وضعيت استخدامي نامعلوم و نداشتن امنيت شغلي از سالمت رواني 
  . كمتري برخوردارند

 سالمت رواني دبيران بر اساس متغير شغل ،)متاهل بودن(و وضعيت تاهل ) مردان(ترل متغير جنس با كن. 5
نتايج حاكي از آن بود كه در ميزان درماندگي . يدردگهمسر در بين دبيران تربيت بدني و غيرتربيت بدني بررسي 

ت معناداري وجود ندارد، اما ميزان و دبيران داراي همسر خانه دار، تفاوروان شناختي دبيران داراي همسر شاغل 
  . بهزيستي روان شناختي دبيران داراي همسر شاغل به طور معناداري كمتر از دبيران داراي همسر خانه دار بود

به طور كلي نتايج اين تحقيق نشان داد كه ميزان بهزيستي روان شناختي دبيران تربيت بدني بيشتر از 
كه   نتايج تحقيق حاضر، با نتايج تحقق هارت همسوست، به اين معني در كل. دبيران غيرتربيت بدني است

تجربيات منفي كار به واسطة درماندگي روان شناختي عمل مي كند و اين در حالي كه تجربيات مطلوب به طور 
همان ). 19(مستقل از راه ايجاد روحيه و انگيزة كاري در راستاي تعيين بهزيستي روان شناختي عمل مي كند 

وري كه تيوتمن و پونچ نيز نشان دادند، تجارب مثبت معلمان با عوامل استرس زاي معلمان رابطة منفي دارند ط
  ).19(و وقايع مثبت با پيامدهاي روان شناختي مثبت در ارتباطند 
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