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Abstract
Background and Objective: Self-efficacy and social support is a effective
factors in mental health, And to help them cope with stressful situations and anxiety,
and trauma they experienced fewer. The main objective of this study was to investigate
the relationship between self-efficacy, and social support and prediction of mental
health among teachers is based on these variables.
Methods: Due to the nature and objectives of the research, research design is nonexperimental and correlation. The study population consisted of all elementary and
secondary school teachers has been Tehran city. 447 teachers with cluster random
sampling were selected for this study. In order to collect research data from the General
Health Questionnaire (28- GHQ), general self-efficacy questionnaire Sherer & colleagues
Social Support Questionnaire Wax and colleagues use was performed. for analysis of
data with descriptive and inferential statistics (multivariate regression) was used.
Results: The results showed that self-efficacy and social support, there is a
significant negative correlation with physical symptoms. Therefore, self-efficacy and
social support can change physical symptoms among teachers significantly(P<0/001)
explain and predict. Between self-efficacy and social support, there is a significant
negative correlation with anxiety and insomnia. So they can make changes related to
anxiety and insomnia among teachers significantly(P<0/001) explain and predict.
Between self-efficacy and social support, social dysfunction there is a significant
negative relationship. But just changing social dysfunction among teachers' selfefficacy could significantly (P˂0/05) to explain and predict. Significant negative
relationship between self-efficacy and social support with depression there. So those
two variables can change significantly among teachers depression (P˂0/001) to explain
and predict.
Conclusion: It can be concluded that using the ways to increase self-efficacy of
teachers in teacher training, to provide social support and promote their socioeconomic situation in the course of employment can be helped to improve their mental
health among them.
KeyWords: Self-Efficacy, Social Support, Mental Health, Teachers
Copyright © 2017 Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. All rights reserved.

How to Cite This Article:

Nabavi S, Sohrabi F, Afrouz G, Delavar A, Hosseinian S. Predicting the Mental Health of Teachers
Based on the Variables of Self-Efficacy and Social Support. Iran J Health Educ Health Promot.
2017; 5(2):129-138.
Nabavi, S., Sohrabi, F., Afrouz, G., Delavar, A. & Hosseinian S. (2017). Predicting the Mental
Health of Teachers Based on the Variables of Self-Efficacy and Social Support. Iranian Journal of
Health Education and Health Promotion, 5(2):129-138.
Iran J Health Educ Health Promot | فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

921

www.journal.ihepsa.ir

مقالۀ پژوهشی

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

اریان

پیشبینی سالمت روان معلمان براساس متغیرهای خودکارآمدی و حمایت اجتماعی
صادق نبوی ,1فرامرز سهرابی ،2غالمعلی افروز ،3علی دالور ،4سیمین حسینیان
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گروه علوم تربيتی ،پرديس شهيد مفتح ،دانشگاه فرهنگيان ،تهران ،ايران
گروه روانشناسی بالينی ،دانشکدۀ علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران
گروه روانشناسی کودکان استثنايی ،دانشکدۀ علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
گروه روانشناسی تربيتی ،دانشکدۀ علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران
گروه مشاوره ،دانشکدۀ علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهراء ،تهران ،ايران
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زمینه و هدف :خودکارآمدی و حمايت اجتماعی از عوامل تأثيرگذار در سالمت روان افراد
محسوب می شوند و به ايشان کمک میکنند تا با شرايط استرسزا و اضطرابآور کنار بيايند و
آسيب روانی کمتری را تجربه کنند .هدف اصلی پژوهش حاضر پيشبينی سالمت روان معلمان
براساس متغيرهای خودکارآمدی و حمايت اجتماعی بوده است.
مواد و روشها :با توجه به ماهيت موضوع و اهداف پژوهش ،روش پژوهش ،توصيفی و از نوع
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همبستگی است .جامعۀ آماری اين پژوهش شامل کليۀ معلمان دورۀ ابتدايی و متوسطه دوم شهر
تهران بوده است که از ميان آنها تعداد  447نفر با روش نمونهگيری تصادفی خوشهای برای اجرای
پژوهش انتخاب شدند .برای جمعآوری دادههای پژوهش از پرسشنامههای سالمت عمومی (-22
 ،)GHQخودکارآمدی عمومی شرر و همکاران و حمايت اجتماعی واکس و همکاران و برای
تجزيهوتحليل دادههای پژوهش از شاخصهای آمار توصيفی و آمار استنباطی (رگرسيون
چندمتغيره) استفاده شد.
یافتهها :نتايج پژوهش نشان داد که بين متغيرهای خودکارآمدی و حمايت اجتماعی با نشانههای
جسمانی اختالل روانی رابطۀ منفی معناداری وجود دارد؛ لذا متغيرهای خودکارآمدی و حمايت
اجتماعی میتوانند تغييرات نشانههای جسمانی را در بين معلمان بهگونهای معنادار ()P>1/119
تبيين و پيش بينی کنند .بين متغيرهای خودکارآمدی و حمايت اجتماعی با اضطراب و بیخوابی
رابطۀ منفی معناداری وجود دارد؛ بنابراين آنها میتوانند تغييرات مربوط به اضطراب و بیخوابی را
بين معلمان بهگونهای معنادار ( )P>1/119تبيين و پيشبينی کنند .بين متغيرهای خودکارآمدی و
حمايت اجتماعی با اختالل در کارکردهای اجتماعی رابطۀ منفی وجود دارد؛ اما فقط متغير
خودکارآمدی میتواند اختالل در کارکردهای اجتماعی بين معلمان را بهگونهای معنادار ()P>1/15
تبيين و پيشبينی کند .بين متغيرهای خودکارآمدی و حمايت اجتماعی با افسردگی رابطۀ منفی
معناداری وجود دارد؛ لذا آن دو متغير میتوانند تغييرات افسردگی بين معلمان را بهگونهای معنادار
( )P>1/119تبيين و پيشبينی کنند.
نتیجهگیری :با بهکارگيری شيوههايی برای افزايش خودکارآمدی معلمان در دورۀ تربيت معلم،
فراهم کردن حمايت اجتماعی و ارتقای وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی ايشان در دورۀ اشتغال میتوان
به ارتقای سطح سالمت روان بين آنها کمک کرد.
کلمات کلیدی:

خودکارآمدی ،حمايت اجتماعی ،سالمت روان ،معلمان

کپیرايت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از اين مقاله برای مجلۀ آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.
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چکیده
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تابستان 9316

علم هش
فصلنامۀ ی ژپو ی

مقدمه
معلمان و کسانی که دربارۀ رفتار آنها مطالعه میکنند ،معتقدند که
تدريس شغل بسيار استرسزايی است و معلمان از مشکالت
سالمت روان بيشتری نسبت به شاغلين ديگر مشاغل رنج میبرند.
 )2195( Droogenbroeckاينگونه اظهار میکنند« :اکثر
پژوهشها نشان میدهند که معلمان نسبت به بسياری از گروههای
شغلی ديگر ،در برابر استرس مرتبط با کار ،پريشانی روانی و
فرسودگی شغلی آسيب بيشتری میپذيرند» (.)1

ميان معلم و شاگرد را شکل میدهد (.)2

روانآزردهگرايی و نيز ديگر حالتهای عاطفی بازی میکند ( .)5از
نظر گلبکالن ( )2113بهنقل از  Karabiyikو )2194( Korumaz
معلمانی که سطح بااليی از خودکارآمدی دارند؛ گرايش به انجام
برنامهريزی سازمانی داشته و تمايل بيشتری به استفاده از
روشهای جديد در ارضای نيازهای يادگيری دانشآموزان دارند.
بيشتر مطالعات نشان میدهد که خودکارآمدی بر فرايند
تصميمگيری معلمان ،انگيزش علمی ،يادگيری و پيشرفت علمی
آنها مؤثر است (.)6
حمايت اجتماعی عاملی است که موجب احساس امنيت و
خود ارزشمندی در فرد میشود و امکان رشد و پويايی را برای
فرد فراهم می کند .پژوهشگران معتقدند که حمايت اجتماعی در
زندگی هر فرد مثل سپر عمل کرده و افراد را در مقابله با
مشکالت زندگی ياری میکند .همچنين در رشد شخصيت و
سالمت جسمانی و روانی افراد تأثير بسزايی دارد .افرادی که
پيوندهای اجتماعی گسترده داشته و با دوستان و اقوام ارتباط

بدون شک عوامل متعددی بر سالمت روان افراد تأثير
میگذارند .عواملی همچون خودکارآمدی و حمايت اجتماعی به
افراد کمک میکنند تا با شرايط استرسزا و اضطرابآور کنار بيايند
و آسيب روانی کمتری را تجربه کنند .پژوهشها نشان میدهد که
باورهای خودکارآمدی بسياری از کارکردهای شخصی را تحتتأثير
قرار میدهند .افرادی که دارای سطح خودکارآمدی باالتری هستند،
به امکانات شغلی گستردهای توجه میکنند و موفقيت شغلی
بيشتری دارند؛ اهداف شخصی عالیتری برای خود انتخاب میکنند
و از سالمت روان بهتری برخوردار هستند .احساس خودکارآمدی،
سالمت روان و توانايی انجام کارها را افزايش داده و افراد را در برابر

از نظر  )2199( Shahbakhshحمايت اجتماعی میتواند با
حس پذيرفتهشدنِ همراه با عزتنفس باال و حس کنترل ،فرد را
قادر سازد تا با حوادث استرسآميز بهطور مؤثری مقابله و از نتايج
رخدادهای منفی استرس پيشگيری کند .داشتن حس کنترل و
عزتنفسِ زياد ،موجب کاهش اهميت منبع استرسآميز میشود

استرسهای شغلی مقاومتر میکند (.)3

و ميزان مقابله با استرس را افزايش میدهد (.)2

 )2115( Banduraمعتقد است که خودکارآمدی در وهلۀ
اول يک باور و پس از آن عمل است ()4؛ بنابراين برای تقويت آن
بايد در وهلۀ اول نگرش مفيد و مؤثری را نسبت به خود ،در فرد
پديد آورد .سپس بايد به او ياد داد که بتواند راههای موفقيت را
شناسايی کند؛ راجع به موقعيتها ،ادراک ،تفسير و ارزيابی
درستی داشته و از خلقی مثبت برای رويارويی با چالشها
برخوردار باشد .احساس کارآمدی ،سالمت شخصی و توانايی انجام
تکاليف و کارها را به طرق متعدد افزايش میدهد .افرادی که به
قابليتهای خود اطمينان دارند؛ تکاليف مشکل را چالشی در نظر
میگيرند که بايد بر آن تسلط يابند ،بهجای اينکه آن را
تهديدآميز ديده و از آن اجتناب کنند .آنها اهداف چالشبرانگيز را
انتخاب میکنند و با قوت تمام متعهد باقی میمانند تا آن را به
انجام برسانند .آنها اطمينان دارند که میتوانند موقعيتهای
تهديدآميز را تحت کنترل خود درآورند ،چنين برداشتی نسبت به

بيشتری دارند؛ از سالمت روانی بيشتری هم برخوردارند (.)7

ارتباط خودکارآمدی و سالمت روان در پژوهشهای
متعددی بررسی شده است .ارتباط خودکارآمدی با سالمت روان
را نخستين بار راتر ( )9100و سپس  )9111( Banduraمطرح
کردند ( . )5در اين ارتباط شواهد پژوهشی خارجی و داخلی با
نمونههای غيربالينی رامبو ()9112؛ )9111( Bandura؛ بوهارت
()9111؛ )2111( Maddux؛ يوهوا و شانگوی ()2115؛ Bandura
()2115؛  Zimmermanو )2110( Cleary؛  Arabyanو همکاران
()9323؛  EhteshamiTabarو همکاران ()9325؛ Mo'tamedi
( ،)9320مؤيد ارتباط خودکارآمدی با سالمت روان بوده و از
تأثيرات معنادار خودکارآمدی بر کاهش اضطراب و افسردگی،
افزايش پردازششناختی ،افزايش احساس شادمانی و خوشبينی،
افزايش اعتمادبهنفس تا کاهش کلی نشانگان اختالل روانی
حکايت دارند ( .)18-13 ،4 ،1 ،5نتايج پژوهش )2112( Muris
نشان داد که سطح پايين خودکارآمدی با سطح باالی نشانههای
939

Downloaded from journal.ihepsa.ir at 17:58 +0330 on Wednesday November 20th 2019

 )2195( Hamranováادعا میکند که ايجاد انگيزهای قوی
در دانشآموزان فقط از دانش تخصصی معلم نشأت نمیگيرد،
بلکه بهطور عمده ويژگیهای شخصيتی ،ديدگاهها ،نگرشها،
رفتار و عملِ او هم در آن دخالت دارد و مجموع اين ويژگیها
فضای کالس را آرام و مشارکتپذير کرده و ارتباط غيررسمی

قابليتها ،تنيدگی و افسردگی را کاهش میدهد و به تکميل
تکاليف منجر میشود .بهنظر  )9111( Banduraناکارآمدی
ادراکشده ،نقش محوری در افسردگی اضطراب ،فشار روانی،

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.129

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره  5شماره ▐ 2تابستان9310

اختالل اضطرابی و نشانههای

افسردگی و نيز صفات

اضطرابی/روانآزردهگرايی همراه بوده است ( .)14پژوهشهای
 Cervoneو  )2195( Pervinنيز نشان میدهد که خودکارآمدی
بر چگونگی انطباق با استرس و تعقيب اهداف زندگی مؤثر است
( )2111( Zargarnataj .)15در پژوهشی رابطۀ بين
خودکارآمدی ،حمايت اجتماعی و سالمت روان را بررسی کردند
که نتايج نشان داد ،افزايش خودکارآمدی منجر به بهبودی سالمت
روان افراد شده است ( .)17اين مطالعه پيشنهاد میکند که از راهِ

( .)12نتايج برخی از پژوهشهای انجامگرفته از جمله

Zargarnataj

( Moradi ،)9319( Mirzabeygi ،)9322و )9314( Cheraghi
حاکی از آن است که بين سالمت روان و حمايت اجتماعی رابطۀ
معناداری وجود دارد (.)17-11
بدون ترديد بسياری از عوامل درونی و بيرونی بر ميزان
سالمت روان معلمان تأثير میگذارند .در اين پژوهش از ميان
عوامل تأثيرگذار بر سالمت روان ،متغيرهای خودکارآمدی (عامل
درونی) و حمايت اجتماعی (عامل بيرونی) انتخاب شده است تا
تأثير آنها بر سالمت روان معلوم شود .هدف اصلی پژوهش حاضر
پيشبينی سالمت روان معلمان براساس متغيرهای خودکارآمدی و
حمايت اجتماعی بوده است؛ لذا شناسايی عوامل مؤثر بر سالمت
روان میتواند اين امکان را برای معلمان فراهم آورد که بر چالشهای
ی خود ،آگاه شده و بتوانند با تقويت
ذهنی و نيازهای مختلف روان ِ
آنها از سالمت روان بهتری برخوردار شوند .همچنين نتايج
بهدستآمده از اين پژوهش ،میتواند کمک مؤثری به دستاندرکاران
نظام آموزشوپرورش بکند تا مکانيزمهای خاصی را برای ارتقای
سطح سالمت روان معلمان پيشبينی کنند .با توجه به مطالب باال،
اين سؤالها مطرح میشوند .9 :آيا متغيرهای خودکارآمدی و
حمايت اجتماعی میتوانند نشانههای جسمانی اختالل روانی را در
معلمان پيشبينی کنند؟  .2آيا متغيرهای خودکارآمدی و حمايت
اجتماعی میتوانند اضطراب و بیخوابی در معلمان را پيشبينی
کنند؟  .3آيا متغيرهای خودکارآمدی و حمايت اجتماعی میتوانند
اختالل درکارکردهای اجتماعی در معلمان را پيشبينی کنند؟ .4

روش بررسی
طرح پژوهش
با توجه به ماهيت موضوع و اهداف پژوهش ،روش پژوهش،
توصيفی و از نوع همبستگی است .جامعۀ آماری ،حجمِنمونه و
روشِنمونهگيری جامعۀ آماری اين پژوهش شاملِ کليۀ معلمان
مدارس ابتدايی و متوسطۀ دوم شهر تهران در سال تحصيلی -14
 13بوده است .براساس گزارش آماری ادارۀ برنامهريزی و آمار
ادارۀ کلِ آموزشوپرورش شهر تهران ،تعداد کل معلمان مدارس
ابتدايی و متوسطۀ دوم مشغولبهکار در سال تحصيلی -9314
 ،9313در شهر تهران  21402نفر (دورۀ ابتدايی  90210نفر و
دورۀ متوسطۀ دوم  92002نفر) بوده است .برای تعيين حجم
نمونه از جدول تعيين اندازۀ نمونه از يک جامعه استفاده شد که
ريج سی و مورگان ( )9171تدوين کردند .حداقل حجم نمونه
طبق جدول مذکور 371 ،نفر بود که در پژوهش حاضر تعداد
 447نفر از معلمان (دورۀ ابتدايی 247نفر و متوسطۀ دوم 211
نفر) از مدارس مناطق  92 ،2 ،0 ،2و  5شهر تهران با روش
نمونهگيری تصادفی خوشهای برای اجرای پژوهش انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش
با توجه به سؤالها و فرضيههای پژوهش ،از  3نوع ابزار و
يک فرم اطالعات جمعيتشناختی برای جمعآوری دادهها استفاده
شد که در اينجا به اختصار به ذکر مشخصات آنها میپردازيم.
 .9پرسشنامۀ سالمت عمومی (22 - GHQسؤالی) :برای
ن (نشانههای جسمانی،
اندازهگيری مؤلفههای اختالل سالمت روا ِ
اضطراب و بیخوابی ،اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی) افراد
نمونه از پرسشنامۀ سالمت عمومی (22 - GHQسؤالی) استفاده
شد .اين آزمون را گلدبرگ در سال  9172معرفی کرد که
پرسشنامهای سرندی مبتنی بر روش خودگزارشدهی است که در
مجموعۀ بالينی با هدف رديابی کسانی که دارای يک اختالل روانی
هستند ،استفاده میشود ( .)21روايی و پايايی پرسشنامۀ سالمت
عمومی (22 - GHQسؤالی) را پژوهشگران مختلف تأييد کردهاند.
در پژوهش هومن ( )9370ضريب پايايی  ،1/24در پژوهش يعقوبی
932

Downloaded from journal.ihepsa.ir at 17:58 +0330 on Wednesday November 20th 2019

ی
افزايش خودکارآمدی و فراهم کردن يک محيط اجتماع ِ
حمايتکننده ،اضطراب و افسردگی را در افراد کاهش داد.
 )2192( Mirzabeygiسالمت روان يکی از تبعات حمايت
اجتماعی ادراکشدۀ مطلوب است .آنها رابطۀ حمايت اجتماعی و
سالمت روان را به گستردگی بررسی کردند و به اين نتيجه
رسيدند که برخورداری از حمايت اجتماعی مطلوب ،فرد را به
سالمت جسمی و بهزيستی روانی ـ اجتماعی هدايت میکند

آيا متغيرهای خودکارآمدی و حمايت اجتماعی میتوانند افسردگی
معلمان را پيشبينی کنند؟
پژوهشگر با توجه به سؤالهای مذکور درصدد برآمد با انجام
پژوهش حاضر به پيشبينی سالمت روان معلمان براساس متغيرهای
خودکارآمدی و حمايت اجتماعی بپردازد و بر مبنای نتايج پژوهش،
پيشنهادهايی برای ارتقای سطح سالمت روان معلمان به مسئوالن
و دستاندرکاران نظام آموزش و پرورش بدهد.

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.129

صادق نبوی و همکاران | پيشبينی سالمت روان معلمان...

گزارش شده است ( .)12پژوهشگر برای اين پرسشنامه ،ضريب

یافتهها

پايايی را با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه کرد که ضريب پايايی
 1/14بهدست آمد.

با توجه به فرضيههای پژوهش ،تحليل استنباطی دادهها و يافتهها
در جدولهای زير ارائه شده است.
همانطور که در جدول شماره  9مشاهده میشود ،ضريب
رگرسيون استانداردشدۀ متغير خودکارآمدی ( )β = -/455با
توجه به آماره  tآن متغير ( )t = -91/10نشان میدهد که متغير
خودکارآمدی میتواند نشانههای جسمانی را بهگونهای معنادار
( )P>1/119بين معلمان تبيين و پيشبينی کند؛ اما بين متغير
خودکارآمدی با نشانههای جسمی رابطۀ منفی معناداری وجود
دارد .همچنين ضريب رگرسيون استانداردشدۀ متغير حمايت
اجتماعی ( )β= -/902با توجه به آمارۀ  tآن متغير ()t = -4/14
نشان میدهد که اين متغير میتواند نشانههای جسمانی را
بهگونهای معنادار ( )P>1/119تبيين کرده و تغييرات مربوط به
نشانههای جسمانی بين معلمان را پيشبينی کند؛ ولی بين متغير
حمايت اجتماعی با نشانههای جسمانی رابطۀ منفی معناداری
وجود دارد.
همچنان که در جدول شماره  2مشاهده میشود ،ضريب
رگرسيون استانداردشدۀ متغير خودکارآمدی ( )β = -/295با
توجه به آماره  tآن متغير ( ) t = -4/03نشان میدهد که اين
متغير میتواند اضطراب و بیخوابی را بهگونهای معنادار
( )P>1/119تبيين و تغييرات مربوط به اضطراب و بیخوابی در
معلمان را پيشبينی کند؛ اما بين متغير خودکارآمدی با اضطراب
و بیخوابی رابطۀ منفی معناداری وجود دارد .همچنين ضريب
رگرسيون استانداردشدۀ متغير حمايت اجتماعی ( )β = -/142با
توجه به آماره  tآن متغير ( ) t = 9/122نشان میدهد که رابطۀ
معناداری بين اين دو متغير وجود ندارد و آن متغير نمیتواند
تغييرات مربوط به اضطراب و بیخوابی بين معلمان را تبيين و
پيشبينی کند.

(:)9120

 .2پرسشنامۀ حمايت اجتماعی واکس و همکاران
برای اندازهگيری ميزان حمايت اجتماعی افراد نمونه از اين
پرسشنامه استفاده شد .اين آزمون را واکس ،فيليپس ،تامپسون،
ويليامز و استوارت ( )9120تهيه کرده و روايی و پايايی آن را
پژوهشگران مختلف تأييد کردهاند .واکس و همکاران ضريب
پايايی آزمون را 1/27گزارش کردهاند ،در پژوهش Mirzabeygi
( )9319هم از طريق محاسبۀ آلفای کرونباخ پايايی آن 1/71
بهدست آمده است ( .)12پژوهشگر ضريب پايايی با استفاده از
آلفای کرونباخ برای اين پرسشنامه را هم محاسبه کرد که ضريب
پايايی  1/71بهدست آمد.
 .3پرسشنامۀ خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران
( :)9122برای اندازهگيری ميزان خودکارآمدی افراد نمونه از اين
پرسشنامه استفاده شد .اين پرسشنامه را شرر و همکاران برای
سنجش باورهای عمومی افراد طراحی کردند که شامل 97ماده
(پرسش) بوده و بهصورت ليکرتی و در  5درجه تدوين شده است
ال موافق را در بر
و از درجۀ  9کامالً مخالف تا درجۀ  5کام ً
میگيرد .روايی و پايايی اين پرسشنامه ،در پژوهشهای مختلف
تأييد شده است .ضريب پايايی که )23( MalekMohammadi
گزارش کردهاند؛ برای مقياس خودکارآمدی عمومی برابر  1/20و
نسبتاً باال بود )9322( Alinia Keroei .در تحقيقی ،ضريب پايايی
را با استفاده از روش آلفای کرونباخ يا همسانی کلی سؤاالت برابر
با  1/72گزارش کرده است ( . )17در پژوهش حاضر ضريب
پايايی با استفاده از آلفای کرونباخ برای اين پرسشنامه محاسبه
شد و ضريب  1/75بهدست آمد که مقداری نسبتاً مناسب است.
روشهای تجزیهوتحلیل دادهها
برای تجزيهوتحليل دادههای پژوهش از شاخصهای
آمارِتوصيفی (شاخصهای گرايش مرکزی و پراکندگی ،جدولها و

جدول .1مقادیر تحلیل رگرسیون برای متغیرهای نشانههای جسمانی ،خودکارآمدی و حمایتاجتماعی در بین معلمان
متغیر وابسته

متغیرپیشبین

R

R2

B

β

STD.E

T

F

P

نشانههای جسمانی

خودکارآمدی

-1/471

1/201

-/241

-1/455

1/122

-91/10

31/10

1/119

نشانههای جسمانی

حمايت اجتماعی

-1/232

1/201

-/279

-1/902

1/107

-4/14

31/10

1/119
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( ،1/22 )9375در پژوهش شيرازی ( 1/22 a )9372و در
پژوهش  )9319( Mirzabeygiبا محاسبۀ آلفای کرونباخ 1/22

نمودارها) و آمارِ استنباطی (تحليل رگرسيون چندمتغيره بهروش
همزمان) استفاده شد.

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.129
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جدول  . 2مقادیر تحلیل رگرسیون برای متغیرهای اضطراب و بیخوابی ،خودکارآمدی و حمایتاجتماعی در بین معلمان
متغیر وابسته

متغیر پیشبین

R

R2

B

β

STD.E

T

F

P

اضطراب و بیخوابی

خودکارآمدی

-1/223

1/173

-1/93

-1/295

1/122

-4/03

0/15

1/119

اضطراب و بیخوابی

حمايت اجتماعی

-/121

1/173

-1/12

-1/142

1/120

9/122

0/15

1/315

همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میشود ،ضريب
رگرسيون استانداردشده متغير خودکارآمدی ( )β = -/233با
توجه به آماره  )t=-5/145( tنشان میدهد که متغير
خودکارآمدی میتواند اختالل در کارکردهای اجتماعی را به
گونهای معنادار ( )P>1/119تبيين و تغييرات مربوط به اختالل
در کارکردهای اجتماعی را در بين معلمان پيشبينی کند .اما بين
متغير خودکارآمدی با اختالل در کارکردهای اجتماعی رابطه
منفی معناداری وجود دارد .همچنين ضريب رگرسيون
استانداردشدۀ متغير حمايت اجتماعی ( )β=-/119با توجه به
آمارۀ  tآن متغير ( )t=-9/12نشان میدهد که اين متغير میتواند
تغييرات اختالل در کارکردهای اجتماعی را بهگونهای معنادار
( )P>1/15تبيين و در بين معلمان پيشبينی کند .ولی بين
متغير حمايت اجتماعی با اختالل در کارکردهای اجتماعی رابطۀ
منفی معناداری وجود دارد.

جدول . 3مقادیر تحلیل رگرسیون برای متغیرهای اختالل در کارکردهای اجتماعی ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در بین معلمان
متغیرپیشبین

R

R2

B

β

STD.E

T

F

P

اختالل در کارکردهای اجتماعی

خودکارآمدی

-1/247

1/120

-1/950

-1/233

1/139

-5/145

2/21

1/119

اختالل در کارکردهای اجتماعی

حمايت اجتماعی

-1/925

1/120

-1/927

-1/119

1/114

-9/12

2/21

1/142

متغیروابسته

جدول .4مقادیر تحلیل رگرسیون برای متغیرهای افسردگی ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در بین معلمان
متغیر وابسته

متغیر پیشبین

R

R2

B

β

STD.E

T

F

P

افسردگی

خودکارآمدی

-1/392

1/933

-/957

-1/221

1/124

-0/43

93/51

1/119

افسردگی

حمايت اجتماعی

-1/299

1/933

-/273

-1/905

1/174

-3/00

93/51

1/119

بحث

ميان متغيرهای مختلف از عوامل تأثيرگذار بر سالمت روانی افراد
بهشمار میآيد .برخی از پژوهشگران از جمله ،)9111( Bandura
 )9322( MalekMohammadi ،)2112( Murisطی پژوهشهای
خود به اين نتيجه رسيدهاند که سالمت روان با خودکارآمدی

بررسی سالمت روان معلم بهعنوان مهمترين شاخص
صالحيت شخصيتی وی بهدليل نقش بسزايی که در سالمت روان
دانشآموزان ايفا میکند ضرورتی انکارناپذير است .در سالهای
اخير موضوع سالمت روان معلمان و تأثير استرس شغلی بر آن،
توجه روزافزونی را در کشورهای مختلف به خود جلب کرده است.
بهطور گستردهای معلمان و کسانی که دربارۀ رفتار آنها مطالعه
میکنند ،معتقدند که تدريس ،شغل بسيار استرسزايی است و
معلمان از مشکالت سالمت روان بيشتری نسبت به کارکنان ساير

حمايت اجتماعی ارتباط زيادی با سالمت روان افراد دارد بهطوری
که نتايج برخی از پژوهشهای انجامشده مثل )2192( Lakey؛

مشاغل رنج میبرند ( .)24خودکارآمدی و حمايت اجتماعی در

( )27آزادی ( MirSami ،)9322و )9320( Ebrahimi Ghavam

همبستگی مثبت و معناداری دارد ( .)23 ،14 ،5يافتههای
پژوهشی  )2195( Wangنيز حاکی از آن است که افزايش
خودکارآمدی بهبود سالمت روان را بهدنبال دارد ( .)26همچنين
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همچنان که دادههای جدول شماره  4نشان میدهد که بين
متغيرهای خودکارآمدی و افسردگی با توجه به آماره -1/392( R
= )Rرابطۀ منفی معناداری وجود دارد ،بهطوری که با توجه به
ضريب رگرسيون استانداردشده ( )β = -/221و آمارۀ  tمربوط به
آن متغير ( )t = -0/43میتوان گفت که متغير خودکارآمدی قادر
است تغييرات افسردگی را بهگونهای معنادار ( )P>1/119در بين
معلمان تبيين و پيشبينی کند .همچنين ضريب رگرسيون
استانداردشدۀ متغير حمايت اجتماعی ( )β= -/905با توجه به
آماره  tمربوط به آن ( )t = -3/00نشان میدهد که اين متغير
میتواند تغييرات مربوط به افسردگی را بهگونهای معنادار
( )P>1/119در بين معلمان تبيين و پيشبينی کند.
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( )3و  )12( )9319( Mirzabeygiنشان میدهد موجب ارتقای

میکند ،همخوانی دارد ( .)13،26در تبيين اين يافته میتوان
گفت از آنجايی که خودکارآمدی ،سالمت روان و توانايی انجام
کارها را افزايش داده و افراد را در برابر استرسهای شغلی مقاومتر
میکند؛ لذا رابطۀ منفی بين اين دو متغير با نشانههای جسمانی
که بهنوعی از عالئم اختالل روانی محسوب میشود ،قابل
پيشبينی بوده است؛ همانطوری که نتايج پژوهشهای پيشين
 )2112( Murisو  )2115( Banduraنيز اين موضوع را نشان
میدهد ( .)5 ،14همچنين بين متغير حمايت اجتماعی با
نشانههای جسمانی رابطۀ منفی معناداری وجود دارد و متغير
حمايت اجتماعی میتواند نشانههای جسمانی را در بين معلمان
بهگونۀ معناداری تبيين و پيشبينی کند .يافتۀ حاصله با
يافتههای پژوهش  MirSamiو ،)9320( Ebrahimi Ghavam
 ،)9319( Mirzabeygiبارلو ( )2112و  Lakeyو Orehek
( )2192که نشان دادند بين حمايت اجتماعی با سالمت روان
رابطۀ مثبتی وجود دارد ،هماهنگی و همخوانی دارد (،12 ،3
 .)27در تبيين اين يافته میتوان عنوان کرد از آنجا که حمايت
اجتماعی دريافتشده ،بهطور مداوم با سالمت روان ارتباط دارد و
استرس را کاهش میدهد؛ لذا رابطۀ منفی بين اين متغير با
نشانههای جسمانی که بهنوعی از عالئم اختالل روانی محسوب
میشود ،بين معلمان مدنظر بوده است .نتايج پژوهشهای پيشين
 Moradiو  )9314( Cheraghiو  Lakeyو  )2192( Orehekنيز
اين رابطه را منفی و معنادار نشان میدهند (.)11،27

همخوانی و هماهنگی دارد ( .)17 ،13 ،14در تبيين اين يافته
میتوان عنوان کرد از آنجايی که خودکارآمدی باال ،باعث افزايش
احساس کارآيی شغلی فرد میشود ،اين احساس کارآيی بالتبع
موجب تقويت اعتمادبهنفس و کاهش اضطراب فرد در انجام
فعاليتهای شغلی میشود؛ لذا معلمانی که از خودکارآمدی بااليی
برخوردارند بهعلت اينکه خود را در انجام فعاليتهای شغلی کارآمد
میدانند ،کمتر دچار اختالالت اضطرابی میشوند؛ اما بين متغير
حمايت اجتماعی با اضطراب و بیخوابی رابطۀ منفی معناداری
وجود ندارد و آن متغير نمیتواند تغييرات اضطراب و بیخوابی را
در بين معلمان بهگونهای معنادار تبيين و پيشبينی کند .اين يافتۀ
پژوهش ،با نتايج پژوهش  )2117( Bayaniکه نشان میدهد
منفیگرايی اجتماعی رابطۀ مثبتی با اضطراب دارد ،در حالی که
حمايت اجتماعی رابطۀ منفی معناداری با اضطراب دارد ،همخوانی
ندارد ( .)38اين تناقض موجود ميان نتايج اين دو پژوهش ،احتماالً
به تفاوت بين ابزارها و نمونههای دو پژوهش برمیگردد.
يافتۀ ديگر پژوهش نشان داد که بين متغير خودکارآمدی
و اختالل در کارکردهای اجتماعی رابطۀ منفی معناداری وجود
دارد و خودکارآمدی میتواند تغييرات مربوط به اختالل در
کارکردهای اجتماعی را در بين معلمان به گونهای معنادار تبيين
و پيشبينی کند .اين يافته با نتايج پژوهش  Pajaresو Schunk
( )2112و  Wangو همکاران ( )2195که نشان دادند احساس
خودکارآمدی باال ،سالمت روان و توانايی انجام کارها را افزايش
داده و افراد را در برابر استرسهای شغلی مقاومتر میکند،
هماهنگی و همخوانی دارد ( .)26 ،21در تبيين اين يافته
میتوان گفت که خودکارآمدی به لحاظ اينکه به افزايش
اعتمادبهنفس در افراد منجر میشود و آن موجب ارتقای
کارکردهای اجتماعی در فرد میشود؛ لذا ارتباط منفی آن با
اختالل در کارکردهای اجتماعی دور از انتظار نيست .همچنان که
در پژوهشهای پيشين گدارد ( )2119و  Pajaresو Schunk
( )2112نيز رابطۀ منفی خودکارآمدی با عالئم اختالل روانی افراد
تأييد شده بود ( .)21همچنين بين متغير حمايت اجتماعی با
اختالل

بهعالوه نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بين متغير
خودکارآمدی با اضطراب و بیخوابی رابطۀ منفی معناداری وجود
دارد و متغير خودکارآمدی میتواند تغييرات مربوط به اضطراب و
935
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سالمت روان افراد میشود و هرچه شبکۀ اجتماعی افراد
گستردهتر باشد از سالمت روان بيشتری برخوردار میشوند .هدف
اصلی پژوهش حاضر پيشبينی سالمت روان معلمان براساس
متغيرهای خودکارآمدی و حمايت اجتماعی بوده است .بر اين
اساس ،سؤالهايی طرح شد که پژوهشگر با جمعآوری دادهها به
آنها پاسخ داده است.
يافتههای حاصل از پژوهش نشان داد که بين متغير
خودکارآمدی با نشانههای جسمانی رابطۀ منفی معناداری وجود
دارد و متغير خودکارآمدی میتواند تغييرات نشانههای جسمانی
را در بين معلمان به گونهای معنادار تبيين و پيشبينی کند .اين
يافته با نتايج پژوهش  Wangو همکاران ( )2195و Mo'tamedi
( )9320که نشان دادند خودکارآمدی بهطور قویتری سالم
زيستی روانشناختی معلمان و سالمت جسمانی آنها را پيشبينی

بیخوابی را در بين معلمان بهگونهای معنادار تبيين و پيشبينی
کند .اين يافتۀ پژوهش با نتايج پژوهش ،)2112( Muris
 )9320( Mo'tamediو  )9322( Alinia Keroeiکه نشان دادند
نمرۀ کلی خودکارآمدی با اختاللهای اضطرابی رابطۀ منفی دارد
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معناداری وجود دارد و حمايت اجتماعی میتواند تغييرات اختالل
در کارکردهای اجتماعی را بهگونهای معنادار تبيين و پيشبينی
کند .اين يافته با نتايج پژوهش راين و دسی (MirSami ،)2115
و  )9320( Ebrahimi Ghavamکه نشان دادند بين حمايت
اجتماعی و سالمت روان رابطۀ مثبتی وجود داشته است همسو و
هماهنگ است ( .)3در تبيين اين يافته میتوان گفت از آنجايی
که حمايت اجتماعی موجب افزايش روابط اجتماعی فرد با
ديگران شده و از انزوای اجتماعی میکاهد میتواند منجر به
کاهش اختالل در کارکردهای اجتماعی افراد شود ،که اين
موضوع در مورد معلمانی که از حمايت همکاران و سازمان
برخوردارند نيز مصداق پيدا میکند.

( ،)16 ،14 ،5همخوانی دارد .در تبيين اين يافته میتوان عنوان
کرد از آنجايی که خودکارآمدی به معلمان کمک میکند تا با
شرايط استرسزا و اضطرابآور کنار بيايند و آسيب روانی کمتری
را تجربه کنند ،موجب ارتقای سالمت روان آنها شده و کاهش
افسردگی را در ايشان بهدنبال خواهد داشت .بين متغير حمايت
اجتماعی و افسردگی نيز رابطۀ منفی معناداری وجود دارد؛
بهطوری که حمايت اجتماعی میتواند تغييرات مربوط به
افسردگی را در بين معلمان بهگونهای معنادار تبيين و پيشبينی
کند .يافتۀ حاصله با يافتههای پژوهش راين و دسی ( )2115و
سيوکاچينگ و استفان ( )2111که نشان دادند متغير حمايت
اجتماعی با افسردگی رابطۀ منفی داشته و میتواند نشانههای
افسردگی را در افراد کاهش دهد ،همخوانی دارد .در تبيين اين
يافته می توان عنوان کرد از آنجايی که حمايت اجتماعی به افراد
کمک میکنند تا با شرايط استرسزا کنار بيايند و آسيب روانی
کمتری را تجربه کنند ،موجب ارتقای سالمت روان افراد شده،
افزايش ارتباطات اجتماعی و کاهش افسردگی را در آنها بهدنبال
خواهد داشت .همچنين حمايت اجتماعی موجب افزايش احساس
امنيت و خودارزشمندی در افراد میشود و امکان رشد و پويايی را
برای آنها فراهم میکند؛ لذا اين موضوع در مورد معلمان نيز
مصداق پيدا میکند .زمانی که خانواده ،دوستان و همکاران
مدرسه از آنها حمايت مینمايند احساس امنيت خاطر دارند و

و همکاران ( Moradi ،)31( )2194و  )9314( Cheraghiنشان
میدهد حمايت اجتماعی اثر مستقيم بر بهزيستی روانشناختی و
کاهش افسردگی دارد (.)11

نتیجهگیری
با توجه به يافتههای پژوهش حاضر میتوان نتيجه گرفت
که با بهکارگيری شيوههايی برای افزايش خودکارآمدی معلمان در
دورۀ تربيت معلم ،فراهم نمودن حمايت اجتماعی و ارتقای جايگاه
اجتماعی ايشان در دورۀ اشتغال میتوان به ارتقای سطح سالمت
روان ميان آنها کمک نموده و به ارتقای مهارتهای مقابلهای
ايشان در مواجهه با استرس شغلی پرداخت که اين امر میتواند
کمک مؤثری به تحقق اهداف نظام آموزشوپرورش کند .براساس
يافتههای حاصله پيشنهاد میشود از آن جايی که تدريس شغلی
پراسترس است ،ضروری است که کارگزاران نظام تربيتمعلم برای
مراقبت از سالمت روان معلمان با تمرکز بر پرورش نگرشهای
شخصی سالم تالش کرده و معلمان جوان را با سبکهای
مقابلهای سالم و مهارتهايی که آنها را برای مواجه شدن با
تغييرات در کار روزانهشان آماده میسازد ،مجهز کنند .در اين
زمينه مراکز مشاوره و سالمت دانشجويی میتوانند نقش بسيار
مهمی را ايفا کنند .وزارت آموزشوپرورش از طريق بهکارگيری
روشهای حمايتی (مالی ،اداری ،قضايی) از معلمان ،از ميزان
استرسهای ايشان کاسته تا بدين وسيله زمينۀ ارتقای سطح
سالمت روان آنها را فراهم کند .وزارت آموزشوپرورش با همکاری
دانشگاه فرهنگيان از طريق برگزاری دورههای دانشافزايی،
مؤلفههای شخصی از جمله خودکارآمدی معلمان را افزايش دهد،
تا از طريق افزايش خودکارآمدی و فراهم کردن يک محيط
اجتماعی حمايتکننده ،بتوان اضطراب و افسردگی را در بين آنها
کاهش داد.
همچنين بهمنظور پيشگيری از بروز اختالالت روانی در بين
معلمان ،در دورۀ تربيتمعلم پودمان ،مهارتهای زندگی (ازسوی
مشاوران مجرب و ماهر) در قالب برنامههای فرهنگی به ايشان داده شود.
در پژوهش حاضر بهمنظور گردآوری اطالعات از معلمان
صرفاً از پرسشنامههای خودسنجی استفاده شد که از اين لحاظ
پژوهش با محدوديت همراه است.

سپاسگزاری
از استادان راهنمای رساله آقايان دکتر سهرابی و دکتر افروز و
استادان مشاور آقای دکتر دالور و خانم دکتر حسينيان که با
رهنمودهای ارزندۀ خود به غنای پژوهش افزودند ،سپاسگزاری
میشود .همچنين از معلمان مدارس دورۀ ابتدايی و متوسطۀ دوم
930
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همچنين نتايج پژوهش حاضر نشان میدهد که بين متغير
خودکارآمدی و افسردگی رابطۀ منفی معناداری وجود دارد،
بهطوری که خودکارآمدی میتواند تغييرات مربوط به افسردگی را
در بين معلمان بهگونهای معنادار تبيين و پيشبينی کند .اين
يافتۀ پژوهش با نتايج پژوهش Muris ،)9111( Bandura
( )2112و  )9322( Alinia Keroeiکه نشان دادند سطح پايين
خودکارآمدی با سطح باالی نشانههای افسردگی همراه بوده است

کمتر دچار افسردگی میشوند .بهطوری که نتايج پژوهشBorrelli

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.129
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تعارض در منافع
.بين نويسندگان تعارضی در منافع گزارش نشده است

شهر تهران که در اجرای پژوهش با پژوهشگر همکاری خوبی
. صميمانه تقدير و تشکر بهعمل میآيد،داشتند
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