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  :خالصه گزارش طرح
، بهزيستي روانشناختي و شيوع اختالالت و مشكالت )جسمي، رواني و اجتماعي(بررسي مشكالت سالمت عمومي 

 خطرساز /تبييني براساس عوامل حفاظتي سنجش مدل :سالمت در معلمانمزمن 

 .1393: سال      دكتر حسن ضياءالديني؛  :ناظر         دكتر مسلم پرتو؛ :مجري
 

 پژوهش هدف كلي
ها و  ، بهزيستي روانشناختي و شيوع انواع بيماري)جسمي، رواني و اجتماعي(بررسي وضعيت سالمت عمومي 

الت سالمت و بهزيستي روانشناختي بر مبناي نقش مشكالت مزمن سالمت در معلمان و آزمون الگوهاي تبييني مشك
 اي راهبردهاي مقابله و استرس ادراك شده مستقيم و غيرمستقيم بهشياري و خود كارآمدي، و نيز نقش واسطه

 ها سوالها و فرضيه
  هاي پژوهش سؤال

عمومي معلمان جسمي، در معلمان چقدر است؟ آيا مشكالت سالمت (ميزان شيوع انواع مشكالت سالمت عمومي -1
مانند سن، جنس، سابقه خدمت، نوع استخدام، نوع مدرسه، وضعيت (بر حسب متغيرهاي اجتماعي و جمعيت شناختي 

  متفاوت است؟ تأثير فرآيندهاي تعاملي اين متغيرها چگونه است؟) اقتصادي و سطح مقطع تحصيلي -اجتماعي
المت در معلمان چقدر است؟ آيا مشكالت مزمن سالمت ها و مشكالت مزمن س ميزان شيوع انواع انواع بيماري -2

مانند سن، جنس، سابقه خدمت، نوع استخدام، نوع مدرسه، (معلمان بر حسب متغيرهاي اجتماعي و جمعيت شناختي 
  متفاوت است؟ تأثير فرآيندهاي تعاملي اين متغيرها چگونه است؟) اقتصادي و سطح مقطع تحصيلي -وضعيت اجتماعي

يستي روانشناختي معلمان چقدر است؟ آيا بهزيستي روانشناختي معلمان بر حسب متغيرهاي اجتماعي و سطح بهز -3
اقتصادي و سطح  -مانند سن، جنس، سابقه خدمت، نوع استخدام، نوع مدرسه، وضعيت اجتماعي(جمعيت شناختي 

  متفاوت است؟ تأثير فرآيندهاي تعاملي اين متغيرها چگونه است؟) مقطع تحصيلي
  هاي پژوهش رضيهف
ناكارآمد و / بهشياري و خود كارآمدي، به صورت مستقيم، و نيز به صورت غير مستقيم و از طريق مقابله كارآمد -1

. معلمان است) جسمي، رواني و اجتماعي(دار مشكالت سالمت عمومي  بيني كنندة معني استرس ادراك شده پيش
شياري و خود كارآمدي با مقابله كارآمد رابطة مثبت و با مقابله ناكارآمد، به. بهشياري با خود كارآمدي رابطة مثبت دارد

 .استرس ادراك شده و مشكالت سالمت عمومي معلمان رابطة منفي دارد
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ناكارآمد و / بهشياري و خود كارآمدي، به صورت مستقيم، و نيز به صورت غيرمستقيم و از طريق مقابله كارآمد -2
بهشياري و خود . ها و مشكالت مزمن سالمت معلمان است دار بيماري ي كنندة معنيبين استرس ادراك شده پيش

ها و مشكالت مزمن سالمت  كارآمدي با مقابله كارآمد رابطة مثبت و با مقابله ناكارآمد، استرس ادراك شده، و بيماري
  .معلمان رابطة منفي دارد

مقابله / صورت غيرمستقيم و از طريق مقابله كارآمدبهشياري و خود كارآمدي، به صورت مستقيم، و نيز به  -3
بهشياري و خود كارآمدي با . دار بهزيستي روانشناختي معلمان است بيني كنندة معني ناكارآمد و استرس ادراك شده پيش

 .دارد مقابله كارآمد و بهزيستي روانشناختي رابطة مثبت و با مقابله ناكارآمد و استرس ادراك شده معلمان رابطة منفي

 ابزارهاي گردآوري اطالعات
 :و مقياس به شرح زير استفاده شده است  پرسشنامه 7از  تآوري اطالعا براي جمع

؛ )GSE(مقياس خودكارآمدي؛ )MAAS(بهشيار مقياس توجه و آگاهي ؛ )GHQ( -28آزمون سالمت عمومي 
؛ مقياس سبكهاي مقابلة تهران )b1387، 28 -بشارت(مقياس سالمت رواني ؛ )PSS(مقياس استرس ادراك شده 

)TCSS( هاي جسمي و مشكالت يا شرايط مزمن سالمت پرسشنامه بيماري؛ )PDCHCQ(. 

 حجم نمونه و روش نمونه برداري ،جامعه آماري
در مدارس مقاطع مختلف  1393- 94جامعة آماري پژوهش حاضر معلمان زن و مرد است كه در سال تحصيلي

تعداد كل جامعه آماري معلمان . در مناطق شهري و روستايي كشور به تدريس اشتغال دارند تحصيلي آموزش و پرورش
نفر  4250حدود . است 594719برابر با ) دبيرستان(و متوسطه دوم ) راهنمايي(سه مقطع تحصيلي ابتدايي، متوسطه اول 

تهران، خراسان جنوبي، گيالن و هرمزگان  شرقي، اصفهان، شهر استان آذربايجان 6از معلمان به عنوان حجم نمونه كل از 
 .به صورت تصادفي انتخاب شده است

 روشهاي تحليل اطالعات
و روش تحليل واريانس  tهاي پژوهش از آمارهاي توصيفي مانند فراواني و درصد، آزمون  براي پاسخ به سؤال

روش معادالت ساختاري براساس  هاي پژوهش از هاي فرضي و آزمون فرضيه براي ارزيابي مدل. شده است استفاده 
 .شده است افزار ليزرل استفاده  نرم

 هاي پژوهش نتايج و يافتهچكيده 
از ميان . درصد از معلمان داراي مشكالت سالمت عمومي هستند 8/28هاي پژوهش حاكي از آن است كه حدود  يافته

 -تعلق به طبقه اجتماعيافراد م. دار است شناختي، اثر اصلي سن روي مشكالت سالمت عمومي معني جمعيت  متغيرهاي
اقتصادي متوسط بيشترين  -اقتصادي باال كمترين ميزان مشكالت سالمت عمومي و افراد متعلق به طبقه اجتماعي

ميزان مشكالت در معلمان مدارس دولتي . دار است ها از لحاظ آماري معني مشكالت سالمت عمومي دارند و اين تفاوت
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درصد از معلمان فاقد مشكالت و بيماري جسمي  41حدود . دارس غير دولتي استدار بيشتر از معلمان م طور معني به
درصد از معلمان به دو  10حدود . درصد از معلمان به يك مشكل و بيماري جسمي مبتال هستند 16حدود . هستند

.  هستندمشكل و بيماري جسمي مبتال 3درصد از معلمان حد اقل به  33حدود . مشكل و بيماري جسمي مبتال هستند
در مشكالت سالمت عمومي  دار كننده معني ترين پيش بيني قوي كارآمدنامقابله  با و مقابله كارآمد ،استرس ادراك شده

ترين  قويخود كارآمدي و استرس ادراك شده . گذارد تأثير ميمشكالت سالمت عمومي معلمان مورد مطالعه است كه بر 
، خود كارآمدي، مقابله كارآمد. در معلمان مورد مطالعه است مشكالت مزمن سالمتها و  دار بيماري كننده معني پيش بيني

دار بهزيستي روانشناختي در معلمان مورد مطالعه است كه با آن رابطه مثبت دارند و  كنندة معني و بهشياري پيش بيني
 .رابطه منفي دارند با بهزيستي روانشناختي كارآمدنامقابله و  استرس ادراك شده
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