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  مقدمه

 8ژهیوبه و یاجتماعو  ياقتصاد، یاسیسمختلف  لیدالبه  ریاخانیسالیطدرماکشور

 کـرده تجربـه   يزیـ رو برنامه تیریمدۀعرصررا د يمتعددمشکالت،سال دفاع مقدس

يهـا  بیآسدچار ثر شده وأمت اناتیجرنیاازاز همه  شیب،یانسانيروینبالطبع . است

ـ تربمدرسان در توانیمرا  ها بیآسنیابخش قابل توجه کهشدند  یروحویجسم  تی

کـه اسـت   ییهـا  وهیشـ از  ،زهیانگارتقاء وحفظ و  ازهاینتوجه به .کردجو وجستم معل

هاي فشـار و  هـا ینـاتوان ، یزگیانگبی پژوهشگران جهت مقابله با از سويریاخانیدرسال

شـواهد   .قرار گرفتـه اسـت   یبررسآن مورد  لیتعدویرفتگلیتحلو متعاقب آن  یروان

تـأثیر الزم،  يهـا یآمـادگ و باال بـودن سـطح    ازهاینتوجه به  کهدهدیمنشان  یقاتیتحق

افـراد کـه موجـب     یروانـ حفظ سالمت و یرفتگلیتحللیتعدفع و در ر يادیزاریبس

ـ ارتقاء بهداشت . دارد) 2(شودیموري باال بهره از  یکـ یبـه عنـوان    ،کـار طیمحـ یروان

و رشـد   يبـرا . مطرح اسـت  هاسازماندر  یانسانمنابع  يبهسازابعاد توسعه و  نیتر مهم

ـ ناز  دیباابتدا  ها نهیزمۀدر همه توسع ـ انگبـا یانسـان يروی و خـالق   متفکـر سـالم،  ، زهی

در  يفکـر و  یجسـم سـالم   يروهـا یناسـتفاده از  رسـد،   ینظرمـ بـه  رایـ ز؛کرداستفاده 

یسـازمان و  يفـرد يوردر باال بردن سطح بهـره  ياقتصاد، یخدمات، یآموزشمؤسسات

 هـا سـازمان افـراد در   یروانـ سـالمت  و  هـا ییتوانـا ، ازهـا ینتوجه به  .دارد ییبسزاتأثیر

عوامـل   یابیـ شـه یرو  یبررسـ ضمن دیباو  است يضروریآموزشيها طیمحالخص با

بار کار بردوش  شتریب، که مدرسانبه خصوصافراد،  یروانوسالمت  زهیانگةدکنندیتهد

ـ آیعمـوم ، توان و سـالمت  زهیانگو ارتقاء  تیتثبجهت الزم  يراهکارها، ستن ااآن  نان

 هسـتند آموزشیيهاسازمانۀرمجموعیزچون همم معل تیتربیآموزشمراکز .کردارائه 

ضـرورت دارد  ،جـه ینتدر .اسـت  روهاینيکاربردی ـ  علميها آموزش،هاآنتیمورأمو 

رفتگی لیتحلفشارهاي روانی و  لیتعدو ،اندرسممختلف  يازهایناي به ژهیوتوجه  که

ـ انگيهاي ارتقـا وهیشیبررسبه تابرآن است قیتحقنیا. پرداخت آنها ن ز مدرسـان ةزی

ومسئوالن  اریاختدررايدیمفبتواند اطالعات  قیطرنیاازو  بپردازدرانیامعلم  تیترب

  .ندینمااستفاده  انیمرببهتر  عملکردجهت ا ، تقرار دهدمعلم  تیتربرانیمد

به ویژهافراد، در یروانيفشارهاکهدهدیمانجام شده نشان  قاتیتحقجینتایبررس
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يهایژگیو:دارد از جمله یبستگیمختلفبه عوامل ،زنیعلمیئتهياعضاومدرسان

  یفراسازمانو  یسازمان،يفرد

بـه   تـوان یمـ ، شـود مـی افـراد  در یروانفشارعیتسرباعث  کهيفرديهایژگیواز

یسسـت ضـعف و  ، تعارض نقش، سـن افـراد و  سیتدر، یشغلیتینارضا، زهیانگکاهش

يفشـارها سـاز بـروز   نـه یزمکـه یفراسازمانویسازمانيهایژگیوازوکرداشاره  ناآن

، يکـار ادیـ زحجـم  و یکافبه عدم وقت  توانیمدر افراد است،  یرفتگلیتحلویروان

 ناآنمشارکتعدم  نیهمچنوتیریمدکمترتیحماو، توجه انیدانشجوتعداد  شیافزا

  ).6(کرداشاره  یاصوليهاو فقدان راهبرد هايریگمیتصمدر 

ـ انگارتبـاط  ن تحـت عنـوا   یقـ یتحقدر) 1380(زاده  عیوشفی خلج بـا عوامـل    زشی

  . افتندیدست  ریزجینتابه  بدنی، تیتربعلمی معلمان مرد ، مهارتی وآمادگی جسمانی

درعوامـل اثرگـذار   از یکـ یوشناسـی ورزش  هـاي روان نهیزمنیتر مهماز  زشیانگ

ـ نشـان داد کـه    ها دادهلیتحلوهیتجز.ترقابت اسو نیتمر،سیتدر ـ انگنیب بـا   زشی

ي وجـود نـدارد   معنادارۀرابطبدنی تیتربو مهارتی معلمان مرد عوامل آمادگی جسمانی 

  . وجود داردمعنادارعلمی آنان رابطه ) آزمون(عامل با زشیانگنیبولی 

، یعصـب نقـش ورزش بـر فشـار     یبررسـ تحت عنوان  یقیتحقدر) 1380(يموسو

 کشـور 3ۀمنطقیاسالمآزاد  هايدانشگاهکارمندانو  استادانیجسمانو  یروانسالمت 

  :افتیدست  ریزجینتانفر، به  905ۀتوجه به تعداد نمون، باینیتمرۀبرنام ۀارائو

یجـان یهو  یشناخت، يرفتار، یجسميها پاسخدر  ورزشکارکارکنانیروانفشار .1

> 05/0pسـطح  درزن  استاداننیبدرتفاوت  نیابود اما  رورزشکاریغکارکنانازکمتر

  .نبود معنادار

امـا ، شـد یمکاستهکارکنانیروانفشاراز سطح  نیتمرتعداد جلسات  شیافزابا .2

  .نبود معنادار > 05/0pزن در سطح  استاداندرها تفاوتنیا

یورزشـ يهـا  تیفعالدر  شرکتۀسابق سال 20ازشتریبکهیکارکنانیروانفشار .3

 نیریسـا ازکمتـر  > 05/0pسطح در یجانیهو  یشناخت، یجسميهاسخپا، درداشتند

.بود

وري منـابع  شـاخص بهـره   هـاي مؤلفـه م نابا یقیتحقدر) 1382(همکاران و هنري
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جهـت   لیـ تحلوهیـ تجزکـه روش   دیرسـ جهینتنیابدنی، به  تیتربسازمان انسانی در

نـد یافرایAHPکیتکناساس ی برمنابع انسانبرمؤثرعوامل  تیاولونییتعوییشناسا

ـ انگ: نـد از ااصلی مورد بررسـی عبـارت   ۀمؤلفهشت . سلسله مراتبی است لیتحل ، زشی

سـازمانی، شـناخت شـغل، اعتبـار، بـازخورد عملکـرد و       تیـ حماتعهد سازمانی، توان، 

و داشـتند عملکـرد کارکنـان   سـهم را در  نیشـتر یبزشیانگاست که  یطیمحسازگاري 

  .رگیدهايمؤلفهسپس 

عوامـل   نیبـ خود تحت عنوان ارتبـاط   يادکترۀرسالدر) 1382(يبروجردیصادق

ـ با سالمت  یشغليفشارزا یعلمـ هیئـت ياعضـا یرفتگـ لیـ تحلو  یجسـم ی ـ  روان

  :افتیدست  لیذجینتابهکشورهايدانشگاهیبدنتیترب

ـ فشـار   يدارانفر 215ۀبه تعداد نمون یبررستحت  ۀجامع  یفتگـ رلیـ تحلو  یروان

قـرار  یمطلوبسطح در یجسمی ـ  رواناز نظر سالمت  کهبودند، هرچند  یتوجهدرخور 

 یرفتگـ لیتحل، یکارشناسمدركیعلمهیئتي اعضادرباال  یروانفشاروجود . داشتند

ی ـ روانـ سـالمت   اهش، کـ یمـان یپافـراد  اضطراب در، وجودادکترمدركدر دارندگان 

و آموزش  قیتحق، یتیریمدستمیسدر  مشکالتد زنان نسبت به مردان، وجودر یجسم

 يکارهـا وسـاز یسـت یباکهبودند  یلئمسایهمگیعلمهیئتياعضان و منزلت أو ش

ـ ز؛برد کاررا به  اهآنبا  ییارویرويبرايشنهادیپمناسب  ـ ارای کـه نشـان داد   قیـ تحقنی

در حـد  یجسمی ـ روانو سالمت  یرفتگلیتحل، یشغليفشارزاعوامل  نیبیهمبستگ

 تأثیرتحتراگریدموارد  تواندیممورد هربر يگذارتأثیربه طور طبیعیاست و  ییباال

  .قراردهد

بایجسمانیآمادگۀرابط یبررسم ي خود با ناادکتر ۀدر رسال 1383در سال  صانعی

بـه   کشورینظامهايدانشگاهیعلمهیئتاعضاء  نیبدریروانسالمت و یرفتگلیتحل

  : افتیست د ریزجینتا

لیتحلبا  یجسمانیآمادگۀخصوص رابطدر ها نیانگیميآمارلیتحلتوجه به با. 1

نیبـ 002/0سطح در معکوسومعنادارۀرابط کهنشان داد  جینتا،هایآزمودندریرفتگ

یرفتگـ لیـ تحلزانیم،یجسمانیآمادگزانیمشیافزاباجهینتر، دداردوجودریمتغدو

 معنـادار ۀرابطـ  هایآزمودنیروانسالمت و یجسمانیآمادگنیب، اما دابی یمکاهشآنها
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ـ . دامـ یندست ه ب) p>05/0( سطح در ـ و سـالمت   یرفتگـ لیـ تحلزانیـ منیب یروان

. دست آمده ب 001/0سطح در يمعنادارۀرابط هایآزمودن

ازگروهدو یرفتگلیتحلۀسیمقاخصوص در ها نیانگیميآمارلیتحلباتوجه به . 2

83(داشـتند   يباالتریجسمانیآمادگنیانگیمکهیگروهکهنشان داد  جینتاها یآزمودن

ـ امت53(يتر نییپایرفتگلیتحلنیانگیماز) گریدگروهازیامت17مقابل در ازیامت درازی

.بودندبرخوردار )زایامت62مقابل 

ـ کـه دادنشـان   رهـا یمتغییشـگو یپخصوص در يآمارجینتا. 3 ـ تغمنیب یآمـادگ ری

دارد، وجـود  002/0سـطح  در معکوسویخطمعنادارۀرابط یرفتگلیتحلویجسمان

یبرخـ ویجسمانیآمادگزانیميروازتوانیمرا  هایآزمودنیرفتگلیتحل،جهینتدر

ۀمعادل.کردبرآورد  ناآنبدن  یچربدرصدو  یقلبجمله استقامت آن از يهارمجموعهیز

  = قیتحقنیاازده دست آمه ب ونیرگرس

  ).3] (یرفتگلیتحلشده  ینیبشیپنمره = -16/0) یجسمانیآمادگنمره + (68[ 

گرانیدو  ریاتن
1

بـر   یبـدن نیتمـر تـأثیر تحت عنوان  قیتحقکیدر، 1997در سال  

ـ اذهن و روان به  عملکرد ۀطـ یحدرریـ اخيهـا  شـرفت یپبـا   کـه دندیرسـ هـا  افتـه ینی

 ،توانـد یمـ نیتمـر دهندکـه یمشواهد موجود نشان  یتنی ـ روانۀشاخدر یشناختروان

ونینفـر ینـوراپ سـطوح   شیافـزا ،جـه ینتخون به مغز شـود و در   انیجرشیافزاسبب 

جـانوران   يمغـز در سـاختار   یدائمـ یراتییتغمنجر به  کهداشته باشد  یپرا در  نیدوپام

الزم  ژنیاکسـ تـأمین بـر توانـد یمـ یبدننیتمربه همراه  راتییتغنیااز  یبرخ.شودیم

  . دانسان بشو یشناختعملکردوحافظه  شیافزامنجر به  جهینتدرومغز اثر بگذارد  يبرا

يفر
٢

از  یشـغل تیرضـا و  يوررا تحت عنوان بهبود بهـره  یپژوهش،1988درسال  

پـس از  نشـان داد کـه    قیـ تحقجینتا. انجام داده است ،کارکنانیورزشهايبرنامهقیطر

کارکنـان بـه  ورزشـی  هـاي تیفعالوحرکات  نیتمروآموزش  ۀبرنامدوره کیياجرا

ـ نهادر  .افتیشیافزاآنان  یشغلتیرضاو  يور، بهرهیبهداشتمؤسساتاز  يتعداد تی

بـا صـرف   و یحـ یتفرنیهمچنـ ی و ورزشـ يهـا  تیفعالبا استفاده از توانندیمرانیمد

                                                                                                                              
1. Etnier et al
2. Frew
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زانیماز و شیافزارا کارکنان يوربهرهشغلی و متعاقب آن  تیرضا،يزیناچيهانهیهز

  .تکاسيادیزتا حدود  ناآنیشغلیدگیتنمربوط به  مشکالت

همکارانشو  یرکبیک
١

ـ انگعامـل  خود،  قیتحقدر  1999در سال   را در  یدرونـ ش زی

بـاال  بـا  کـه نشـان داد   قیتحقنیاجینتا.مورد مطالعه قرار دادند یسنمتفاوت  يهاگروه

.ابـد ی یمـ شیافـزا زینیورزشيها تیفعالدر  شرکتيبرایرونديهازهیانگرفتن سن،

ــادر  ــتحقنی ــترال280قی ــیچ103و  ییایاس ــورد  ین ــم ــد یبررس ــرار گرفتن ــرا.ق يب

یزشـ یانگمتناسب از عوامـل   یبدنداشتن  ،هاینیچيبراو پاداش و  حیتفر،هاییایاسترال

  .دبو کردندر ورزش ناآن

بومان و همکارانش
2

ـ اخـود بـه    قیـ تحقدر 2001در سـال    کـه   دندیرسـ جـه ینتنی

، بهبـود  دیـ جديها مهارتيریادگی: ورزشکاران در پرداختن به ورزش ةزیانگنیتر مهم

ـ قبلی و موجود و احساس لذت بردن از کسب آمادگی جسمانی و  يها مهارت  نیهمچن

  .دان کردههمراه کسب شهرت و مقام، ذکر ه سالم ب يها رقابتشوق شرکت در 

همکارانو  گوتز
٣

ـ انگنیتـر  مهـم خود نشان دادند کـه   قیتحقدر  2002در سال    زهی

 هـا  مهـارت و بهبـود   يریادگی، یحیتفرورزشی و  يها تیفعالاز شرکت در   هایآزمودن

  .دانندیمرانیفراگنیبدر  دیجدیفیتکليریادگیعامل  زینرا  شرفتیپزشیانگاست و 

 بـه شـکل  جـام شـده در وزارت علـوم    ان قـات یتحقتوجه بـه  بندي کلی، باجمعدر

،، وزارت آموزش و پـرورش و بهداشـت  ییدانشجوهاي نامهانیپا،یقاتیتحقهاي پروژه

با تعامل رفتاري دريها مهارتوتوان با زهیانگيرهایمتغکه  دیرسجهینتنیابه  توانیم

سالمت  جسمانی، تیوضعو توان افراد در  زهیانگشکل که ارتقاء  نیبد، هستندگریکدی

بهبـود   درسـان م سیتـدر راستا،  نیهمگذاشته و در  تأثیرناآننشاط و شادابی عمومی و

استرس و فشارهاي مـزمن   لیتعددر  سیتدرازتیرضاو در نقطه مقابل،  افتیخواهد 

کـه   هسـتند لیـ دخفراگـرد   نیـ درايگریدهاي مختلف ریمتغالبته عوامل و . استمؤثر

  .     دارد يتر عیوسو  شتریبقاتیتحقبه  اجیاحت

                                                                                                                              
4. Kirkby et al
5. Bowman et al
8. Coetzee,M. et al
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  قیتحقروش

است کـه بـه    یشیمایپیفیتوصنوع از قیتحقو روش ت اي استوسعه قیتحقنیاهدف 

ـ انگسطح بررسی نظرسنجی و اي به و کتابخانه یدانیمقیطراي از صورت پرسشنامه ةزی

، رمنیاسـپ از روش همبسـتگی   نیهمچن. پردازدیمرانیامعلم  تیتربمراکز زن ان سردم

. ، پرداخته شـده اسـت  هایآزمودننیبدر  قیتحقيرهایمتغنیبۀرابط زانیمنییعتجهت 

، نظرسـنجی از  قیـ تحقهـاي  افتهیان، با توجه به سردم ةزیانگيارتقاهاي وهیشییشناسا

يآمـار ۀجامعـ . فته استصورت گر قیتحقسوابق و مبانی نظري  نیهمچنو  هایآزمودن

انتخـاب نمونـه در   ةاست و نحـو  رانیامعلم  تیربتمراکز زن ان سردم ۀیکل، قیتحقنیا

انتخاب شدند و سـپس   یراحتمالیغبه صورتنیمع، مراکز استاناول با توجه به  ۀمرحل

، بـه  )زهـر مرکـ   مدرسـان تعـداد   درصد 30(د برآور يارهایمع، طبق هایآزمودنۀنمونحجم 

  . ، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتندتصادفیصورت 

: شامل قیتحقنیدراستفاده ابزار مورد ا

 ،التیتحصـ خـدمتی،   ۀسابق، سن، تیجنس: شامل هایآزمودنعمومی  تیوضعۀپرسشنام

.محل خدمتو  یلیتحصۀرشت

 ۀپرسشـنام مصاحبه و به صورتکه  ،زهیانگشیافزاهاي راه ةدر بار مدرساننظرسنجی از 

ـ اعتبار. ساخته، مورد استفاده قرار گرفته شده استمحقق ـ ارسشـنامه در  پ یابی بـه  قیـ تحقنی

. شده است رفتهیپذحد مورد قبول درمحقق انجام و از سويهمزمان،  ییبازآزماصورت

کـه نـوع و   )یمـ یمقۀرجمت(فریفمازلو از جونز و  يازهاینسلسله مراتب  ۀپرسشنام

،یستیزازین. 1: هرم ةقائدز ا بیترتمثلث که به  کیرا در قالب  هایآزمودنزهیانگسطح 

تـا راس   ییخودشـکوفا ازین.5و یتیشخصازین. 4،یاجتماعتعلق  ازین.3، یمنیاازین.2

ـ اعتبارپرسشنامه در داخل کشـور   نیا. کندیمهرم بررسی   بـه طـور  شـده اسـت و    یابی

  .   متعدد مورد استفاده قرار گرفته است

 هـا یدنآزموةزیانگشدت  زانیم، قیتحقنیاکه در ) مسلش(رفتگی  لیتحلۀپرسشنام

9تـا   1سـؤاالت . شـده اسـت   لیتشـک ل ؤاس 25، از کندیمسلبی بررسی  به صورترا 

کـاهش عملکـرد افـراد و     زانیم17تا  10سؤاالت، فرسودگی عاطفی و جسمانی زانیم

ارزشـی   فیـ طاز  نیهمچن. کندیمتهی شدن از خود را بررسی  زانیم25تا  18سؤاالت
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ـ  ـ ادر  ازی پرسشـنامه از   نی

رفتگـی، مـورد    لیـ تحل زان

 بـه طـور  شـده اسـت و    ی

بـا توجـه بـه سلسـله     ( زه

ـ تربدر مراکـز   سیتـدر   تی

بـه   شـتر یب مدرسـان  ازینو 

 ایـ احساس تعلق  ای یاجتماع

ـ ن يارضـا ، پـس از آغـاز     ازی

و  يظـاهر فراتـر از تعلـق   

  

  ها

ان، معـادل  سـ ردم) رفتگـی  

رسـودگی عـاطفی و   ف(رفتگـی  

نسـبت  ) خـوب ( نییپاان در سطح 

ـ انگ، شـدت  گر ن اسـ ردم ةزی
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ـ . ه شده استاستفاد سؤاالتدهی ازیامتجهت  کرت ـ امت ۀدامن ی

زانیم نیشتریب، 175رفتگی و  لیتحل زانیم نیکمتربا  یعنی، 25

ـ اعتبارپرسشنامه در داخل کشـور   نیا. ردیگ یمقرار  ریتفس یابی

. متعدد مورد استفاده قرار گرفته است

  ها افته

ـ انگسـطح   نیانگیمکه  دهد یمنشان  )1(شکل مشاهدات در  زهی

تـدر مشـغول بـه    سردنفر م 246تعداد از ) مازلو يازهاینمراتب 

و  لیتمامعنی است که،  نیبدعدد  نیا. است 7/2، معادل معلم

  . است »تعلق اجتماعی«  ۀمقول

اجتماع يازهاین تأمین، یمنیاو  یستیز يازهاین يارضاپس از 

، پـس از آغـاز   شـود  یمـ  داریپدبه صورت غالب  ازهاینمحبت در ساختار 

فراتـر از تعلـق    يزیـ چدر گروه  شان تیعضو، خواهند یمتعلق، افراد عموماً 

  .باشد یرسم تیعضو

ها یآزمودن يازهاینسلسله مراتب  )1( لشک

ـ انگشدت  نیانگیم )4(توجه به جدول با  ـ م( ةزی  لیـ تحل زانی

رفتگـی   لیـ تحل زانیـ ممعنی اسـت کـه    نیبدعدد  نیا. است 47/55

ان در سطح سردم... ) جسمانی، کاهش عملکرد و تهی شدن از خود 

گرید يریتعببه  .است) درصد 100( 175رفتگی  لیتحلبه حداکثر 

    . قابل قبولی است تیوضعدر 

%)15/4(نفر38=خودشکوفایی

%)24/4(نفر60=شخصیت

%)30/5(نفر75=تعلق اجتماعی

%)16/3(نفر40= امنیت

%)  12/6(نفر 31=زیستی
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کرتیل

25

تفس

متعدد مورد استفاده قرار گرفته است

افتهی

مشاهدات در 

مراتب 

معلم

مقول

محبت در ساختار 

تعلق، افراد عموماً 

عضو

47

جسمانی، کاهش عملکرد و تهی شدن از خود 

به حداکثر 

در 
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  هایآزمودن) رفتگی لیتحلزانیم(زهیانگشدت  نیانگیم) 1(جدول 

  درصد سطح  سطحنیانگیم  

  %69/31  47/55  مدرسان رفتگی لیتحل

  %100  175  رفتگی لیتحل

مـورد   قیـ تحقيرهـا یمتغهمبسـتگی  ، شودمیشاهده م )2(طور که در جدول همان

  .    بررسی قرار گرفته است

  قیتحقهاي ریمتغیهمبستگ)2(جدول 

  یرفتگلیتحل  التیتحص  سابقه  سن  جنس  ازین  

  -   -   -   -   -   -   ازین

  - -  -  -  -   -   جنس

  0/15  0/57  0/89  -     -   سن

  - 0/39  - 0/89-  -   سابقه

  -   - 5700/39/  -  -   التیتحص

  -   -   - 150/  -   -   یرفتگلیتحل

مثبـت   معنـادار ۀرابطـ  ،سن با سـابقه نیبکه،  دهدیمنشان )2(در جدول  مشاهدات

)r= 0/89 ( ي معناداربا سطح)001 %p= (رابطه حاکی از آن است کـه   نیا. دست آمده ب

  .   ابدی یمشیافزاهم  ناآنسابقه کاري ، مدرسانسن شیافزابا 

ي معنـادار سـطح  بـا  ) r= /57(آمـاري مثبـت    معنـادار ۀرابطـ  ،التیتحصسن با نیب

)001%p= (سطح ، مدرسانسن شیافزارابطه حاکی از آن است که با  نیا. دست آمده ب

  .   ابدی یمشیافزاهم  ناآنالتیتحص

بـا سـطح   ) رمنیاسـپ r= 0/15(آماري مثبـت   معنادارۀرابط ،رفتگی لیتحلسن با نیب

سـن  شیافـزا رابطـه حـاکی از آن اسـت کـه بـا       نیا. دست آمده ب) =p% 02(ي معنادار

  .   ابدی یمشیافزاهم  ناآنرفتگی  لیتحلسطح ، مدرسان

ي معنـادار بـا سـطح   ) r= 0/39(آمـاري مثبـت    معنادارۀ، رابطبا سابقه التیتحصنیب
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)001 %p= (مدرسـان ۀابقسـ  شیافـزا رابطه حاکی از آن است که بـا   نیا. دست آمده ب ،

  .   ابدی یمشیافزاهم  ناآنالتیتحصسطح 

  .شودیممشاهده ا هیآزمودن)ازین(زهیانگاختالف سطح  )3(جدول در 

هایآزمودن) ازین(زهیانگبررسی اختالف سطح  )3(جدول 

  زنان مدرس

9/574 مجذور خی

4 آزادي ۀدرج

0/048 سطح معناداري

  .شودیممشاهده ا هیآزمودن)رفتگی لیتحل(ةزیانگاختالف شدت  )4(در جدول 

هایآزمودن)رفتگی لیتحل(ةزیانگف شدت بررسی اختال )4(جدول 

زنان مدرس

21/.33 مجذور خی

35 آزادي ۀدرج

./970. سطح معناداري

مشـاهده   سیتـدر ۀبا توجه به سابق)ازینسطح (زهیانگاختالف سطح  )5(در جدول 

  .شودیم

سیتدرۀتوجه به سابق باازینبررسی اختالف سطح )5(جدول 

ا سابقهب مدرسانازینسطح  کم سابقه مدرسانازینسطح 

11/7 9/8 مجذور خی

4 4 آزادي ۀدرج

./20 0/043 سطح معناداري

قابل مشاهده  کم سابقه مدرسانازیناختالف سطح ) 5(با توجه به مشاهدات جدول 

ـ ا. سـت ینمعنـادار اختالف از لحاظ آمـاري   نیابا سابقه  مدرساندر اما.است بـدان   نی
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  .با سابقه است مدرساناز  شتریبکم سابقه و جوان  مدرسانازینتنوع معنی است که 

مشـاهده   سیتـدر رفتگی بـا توجـه بـه سـابقه      لیتحلاختالف سطح  )6(در جدول 

  .شودیم

سیتدرۀرفتگی با توجه به سابق لیتحلبررسی اختالف سطح  )6(جدول 

با سابقه مدرسانرفتگی  لیتحلسطح  ابقهکم س مدرسانرفتگی  لیتحلسطح 

6/733 5/267 مجذور خی

18 22 آزادي ۀدرج

0/992 1 سطح معناداري

ۀرفتگی با توجه به سـابق  لیتحلاختالف سطح  دهدیمنشان ) 6(مشاهدات جدول 

معنـی اسـت کـه سـابقه در      نیبـد نیا. تسینمعنادارز لحاظ آماري ، امدرسانسیتدر

  .، نقش کمرنگی داردهایآزمودنرفتگی  لیتحل

شیافزاهاي بندي راهتیاولوو  ییشناساخصوص در مدرسانبررسی نظرات  جهت

اي و نـه یگزبسته چنـد   سؤالکیساخته مبتنی بر اي محقق، پرسشنامههایآزمودنةزیانگ

ـ   نآنـا ، به استقیتحقاصلی  يرهایمتغباز که منبعث از  سؤالکی نظـرات  ا داده شـد، ت

هـاي هـر   نـه یگزتیاولو، جهینتدر . کنندبازگو ، ها نهیگزبندي تیاولوبه صورتخود را 

  .ه استشدج در )2(و شکل  )7(در جدول آراء  تیاکثرکلی با  ۀجینتمشخص و  سؤال
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  ها یآزمودن ةزیانگ شیافزاهاي  راهبندي  تیاولوو  ییشناسانظرسنجی جهت  )7(جدول 

درصدفراوانی  نظـــــــــــرسنجی  تیاولو

%1435/15  ایمزا وحقوق  شیافزا  1

%10211  ساالري ستهیشا  2

%1008/10  فنّاوريو  قاتیتحقمعلم به وزارت علوم و  تیتربالحاق   3

%863/9  مداکار تیریمد  4

%839  شغل یمنیا  5

%817/8  احترام به مدرسان  6

%604/6  فضاي آموزشی مناسب  7

%594/6  و اثربخشی کارایی  8

%548/5  يریگ میتصممشارکت در   9

%369/3  جانبی التیتسه  10

%279/2  اریاخت ضیتفو  11

%223/2  سیتدرتنوع در   12

%189/1  یشکسوتیپ تیرعا  13

%189/1  استقالل شغلی  14

%145/1  طیمحبهداشت   15

%101  مدرسان یابیارزشنظام  تیتقو  16

%/.8  8  حیصح يزیر برنامه  17

  

  

  ها یآزمودن ةزیانگ شیافزاهاي  راهبندي  تیولواو  ییشناسانظرسنجی جهت  )2(شکل 
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حقـوق و   شیافـزا "نـه یگزبـه  مدرسـان ةزیانگشیافزاجهت درصد افراد،  نیشتریب

ـ تربالحاق «و  »ساالري ستهیشا«هاي نهیگزداده بودند و سپس راي ، "ایمزا معلـم بـه    تی

هـاي آخـر   نـه یگزرسدیمبه نظر . دوم و سوم قرار داشتند يها تیاولودر  »وزارت علوم

     . اند داشتهدر سطح مطلوبی قرار  »حیصحيزیربرنامه«مانند 

  گیرينتیجه

و یاجتماعمازلو تعلق  يازهایندر سلسله مراتب  یفراواننیشتریب)1(شکل با توجه به 

ـ یاو  یسـت یزيازهـا ینيارضـا پـس از  . مطرح اسـت  یستیزدر سطح  یفراواننیکمتر ، یمن

بـه صـورت غالـب     ازهـا ینمحبـت در سـاختار    ایـ احساس تعلق  اییاجتماعيازهاینتأمین

ـ نهستند،  یاجتماعموجودات  انیآدمکه، از آنجا ازین، در ساختار شودیمداریپد بـه تعلـق    ازی

يازهـا ینکـه یهنگـام . شـوند  رفتـه یپذگونـاگون   يهـا  گـروه ۀلیوسـ به  خواهندیمو  دارند

پـس از  . دیکوشـ سخت خواهـد   گرانیدبا  اردیمعنروابط  يبرایآدم، ردیگیماوج  یاجتماع

فراتـر از تعلـق    يزیچدر گروه  شانتیعضو، خواهندیمتعلق، افراد عموماً  ازینيارضاآغاز 

  .باشد یرسمتیعضوو  يظاهر

خـود تحـت    قیتحقر ، د1380ر سال دن و همکارانژادیهمتاز جمله ه مشاب قاتیتحقدر 

ود ، خـ آموزش و پرورش استان تهـران  یبدنتیربتنمسئوالیزشیانگيازهاینیبررسعنوان 

  .اول و دوم مطرح کرده است يهاتیاولورا به عنوان  یاجتماعيازهاینی و یشکوفا

خـود تحـت عنـوان بررسـی      قیتحقر ، د1380در سال  نو همکارا یصانعنیهمچن

ـ اولورا بـه عنـوان    یاجتماععلق ، تانیمربو توان  زهیانگي ارتقاهاي وهیش د اول خـو  تی

  .کرده است یمعرف

، مدرساندرصد 5/30معادل  ،)ازینمراتب (زهیانگشاخص سطح  نیانگیمبا توجه به 

ـ ا. کنندبازگو می » تعلق اجتماعی«ۀرا به مقول خودلیمات ـ اگـواه  ر امـ  نی  کـه  سـت ا نی

 گرانیدو حفظ روابط دوستانه وگرم با  يبرقراربه  لیمبه طور ذاتیطور که انسان همان

 ناآنـ تیوضعنسبت به ن ومسئوالبه درك متقابل سازمان  يشتریبازینهم  سانمدر. دارد

کـه ارتباطـات و تعلقـات    طلبـد مـی ، یمدرسیشغلتیماهبا توجه به  ،در مقابلدارند، 

 تیرید، مـ ساالريستهیشاه احتمال دارد ضعف در ک قشر شاخص باشد نیادر  یاجتماع

ـ ، ویاثربخشی و عف در کارای، ضمرخورد نامناسب و عاري از احترا، بکارامدنا سـهم   ای
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  .کرده باشد تیتقوناآنرا در  ازیننی، اکالن مراکز يهايریگمیتصمدر مدرسانکم 

ـ اگـواه   ،دهـد یمـ را نشان  درصد 69/31که  یرفتگلیتحلیکلسطح  )4(جدول   نی

دت شـ  ،یسـلب گیـري نتیجهو با توجه به نییپاهایآزمودنرفتگی  لیتحلزانیمکه  ستا

ۀسن و سـابق  نیانگیما توجه به باال بودن ب. تقابل قبولی اس تیوضعدر مدرسانةزیانگ

فـظ و  ، حیرفتگـ لیـ تحلزانیـ مسـن و سـابقه بـا     شیافـزا میمستقرابطه و هایآزمودن

 دیبانمسئوالاست که  یهیدب. تو قابل توجه اس ریچشمگان آنةزیانگنگهداشت شدت 

حاضـر و   قیـ تحقکـه در   مدرسانيازهاینز جمله رفع ا، در حفظ و ارتقاء وضع موجود

  .اي داشته باشندژهیومشابه آمده است، اهتمام  قاتیتحق

عنـوان ارتبـاط    تحـت  1382بروجردي در سال  یصادقمشابه از جمله  قاتیتحقدر 

هیئـت اعضـاي   یرفتگـ لیتحلو  یجسمی ـ  روانبا سالمت  یشغلعوامل فشارزاي  نیب

 یتـوجه قابل  یرفتگلیحل، تآماري نامبرده ۀمون، نهاي کشورگاهدانش یبدنتیتربیعلم

  .است یشغلعوامل فشارزاي داشتند که علت اصلی آن

سـال نشـان    21را بـاالي  )درصـد  8/63(هایآزمودناکثر  ۀسابق نیانگیم)2(جدول 

بـا سـابقه و مجـرب در مراکـز     مدرسـان ،در حال حاضرکه ت سا نیاگواه که . ددهیم

:شـامل  ها فرصت.را به همراه دارد ییدهایتهدو  ها فرصت،تیوضعنیارد که وجود دا

ـ ندهایتهدما ت اسن ااآنیرفتگلیتحلبودن سطح  ییناپو باال ۀجرب، تیپختگ  :شـامل  زی

ـ  يروهاین(ا قابل اتک ۀفقدان پشتوان نسـل حـداکثري    اتیـ تجربه کـ ) هجوان و کم تجرب

  .استمدرساناز موعد براي  شیپتگی امکان بازنشس ، وموجود را داشته باشند

خود تحـت   قیتحقر د 1380ر سال ن دو همکارا یصانع، یداخلمشابه  قاتیتحقدر 

سال نشان داده  7/16سابقه  نیانگیم،انیمربو توان  زهیانگارتقاءهاي وهیشعنوان بررسی 

ـ فیکارتقـاء   يزیرسازي جهت برنامهقوت براي فرصت ۀشده است که به عنوان نقط تی

  .محسوب شده است سیتدر

ـ انگتحت عنوان بررسـی   یقیتحقدر 1376سال در  شنوربخ نیهمچن شـغلی   زشی

ی ـ  زشـ یانگو عوامل  سیتدرۀسابق نی، بیبدنتیتربهاي علمی دانشکده هیئتاعضاي 

  .ي مشاهده کرده استمعنادارفاوت ، تیبهداشت

ـ نتحت عنوان بررسی اختالف سـطح   )3(جدول  ، سیتـدر ۀبقبـا توجـه بـه سـا     ازی
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ـ ا. ددهـ یمـ کم سـابقه رانشـان    مدرسانازینختالف ا يازهـا ینسـتردگی  ، گموضـوع  نی

را بـه   نمسئوالشتریبه توجه ک دهدیمخدمت نشان  هیاولهاي جوان را در سال مدرسان

بـودن حقـوق و    ییناپـ قشر جوان و کم سابقه با توجه به  يازهاینرایز ؛دطلبیمامر  نیا

  .زندگی قابل توجه است ۀیاولحتاجیمادیخرخانواده و لیتشکو لزوم  ایمزا

نشان  سیتدرۀرفتگی با توجه به سابق لیتحلتحت عنوان اختالف سطح )3(جدول 

ز لحـاظ  ، اباسـابقه  مدرسـان کم سابقه بـا   مدرسانرفتگی  لیتحلاختالف سطح  دهدیم

نیـ ايهـا یدنآزمـو رفتگـی ِ  لیـ تحلاختالف سـابقه در   ،جهینتر د. تسینآماري معنادار 

  .قش قابل توجهی نداشته است، نقیتحق

رفتگـی   لیـ تحلزانیـ مو  سیتدرۀبا سابق زهیانگسطح  نیبدهدیمنشان )4(جدول 

.شودیمسن و سابقه همبستگی مشاهده  نیبما ا. دي وجود ندارمعنادارۀرابط هایآزمودن

رفتگـی   لیـ تحلوسن  نیب.وجود دارد معنادارهمبستگی  التیتحصسن و  نیبنیهمچن

همبسـتگی   زیـ نالتیتحصـ سابقه و  نیبنکهیاباالخره وشودیمهمبستگی مشاهده  زین

  .خوردیمبه چشم  معنادار

 يرهـا یمتغابطه قـوي بـا   ، راست که باال رفتن سن تیواقعنیاناظر بر  قیتحقجینتا

ـ اجـاد یارصت ، فخدمت ۀسابق شیافزارایز ؛رفتگی دارد لیتحلو التیحص، تسابقه نی

 ۀرابطـ  التیتحصکار و سطح  ۀسابق شیافزانیبنیمچنه. ددهیمرا به افراد  ها تیموقع

رفتگـی و سـطح    لیـ تحلشیافـزا :همچـون  یداتیتهداما خوردیممستحکمی به چشم 

  .کندیمجادیازینو سازمان را  نمسئوالانتظارات از 

خـود   قیتحقدر  1381ر سال ديمشابه داخلی ازجمله کوروش مفاخر قاتیتحقدر 

يکـرد یروبـا  ) ع(از منظر حضرت علی  تیریمدو کاربرد آن در  زشیانگبا نام بررسی 

کـاربرد عوامـل    ۀکننده دامننییتعرا  ها رزش، امدار زشیانگيهايتئوربه برخی  یقیتطب

ـ انگ ـ ادر و دانــدیمـ زشی ـ  یســتیزذات را در بعـد   انتیصــامـل  ع دامنــه نی ه عنــوان ب

ـ انگنـوع   نیتـر یعالعشق و محبت الهی را به عنوان  عامل و عامل نیتريضرور در  زهی

ارتبـاط  ن تحت عنوا یقیتحقدر  1382در سال  يصادقی بروجرد نیمچنه. دریگیمنظر 

جسـمی را در حـد بـاال و    رفتگی و سالمت روانی ـ   لیحل، تعوامل فشارزاي شغلی نیب

  .کندیممورد عنوان گذار بر هرتأثیر
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ـ انگارتقاءبراي  تیاولو17: دهدیمنشان  )5(جدول  ه ، کـ وجـود دارد  مدرسـان زهی

ساالري ستهیا، ش)درصد 5/15(ا یمزاحقوق و  شیافزابیترتآنها به  نیباالترو  نیتر مهم

. تاسـ  فنّـاوري و  قـات یتحقمعلم بـه وزارت علـوم    تیتربو الحاق مراکز )درصد 11(

نشـدن نظـام    ءبر کامل اجـرا است، ناظر  ایمزاحقوق و  شیافزااول که  تیاولواست مکن م

و  قـات یتحقها از جمله وزارت علـوم  وزارتخانه ریسابا  سهیمقاهماهنگ پرداخت حقوق در 

کنکور وزارت علـوم   قیطرمعلم از  تیتربمراکز  انیدانشجوکه همواره ز آنجاا. دباش فنّاوري

هـاي  دانشگاه استادانمراکز با  مدرسانسیتدرسرفصل  به طور طبیعیو شوندیموارد مراکز 

ـ از  نآنـا نیبـ ضیتبعـ انتظار دارند کـه   هایآزمودناست،  کسانیوابسته به وزارت علوم   نیب

، شـود یمـ وابسته به وزارت علـوم   استادانجانبی که شامل حال  يایمزاگریدز طرف ا. دبرو

طیمحـ علمـی، علمـی بـودن     هیئـت تیعضـو :ازجملـه . (مراکز وجود ندارد مدرسانبراي 

ـ یزممحوري، فـراهم بـودن   پژوهش ـ   ،ها دانشگاه  :شـامل  یرفـاه امـور ، یلیتحصـ ارتقـاء ۀن

به امور رفـاهی فرزنـدان و    یدگیرسساعت کار،  لیتقلپرسرعت، انتشارات،  نترنتیامسکن، 

ـ ، ممطالعاتی کوتـاه مـدت   يها فرصت، ها دانشگاهخانواده، استقالل  مـدت، و درازمـدت    انی

المللـی و اردوهـاي   نیبـ يهـا  شیهمـا رکت در جهت شـ  التیتسهۀداخلی و خارجی، ارائ

  ...)، وکتب درسی دانشگاهی، ساختار مستحکم فیلأت، یستمیسطیمحعلمی، 

نیمسـئول و  رانیمـد ممکن است نـاظر بـر انتخـاب ناکارامـد      زینساالري  ستهیشابه  ازین

  .باشد که در خور توجه است ربطيذ

تحـت عنـوان بررسـی     1383ال در سـ ) 3(یمشابه داخلی از جملـه صـانع   قاتیتحقدر 

 و کارامـد  تیرید، مـ ایـ مزاحقـوق و   شیفـزا ، اسـپاه  انیـ مربو تـوان   زهیانگارتقاءهاي وهیش

  .دهدیملیتشکاول تا سوم را  يهاتیولو، اآموزشی حیصحيزیربرنامه

، عالئـق و  ازهاینبا نظر به  ناآنکه  ستا نیانشان از مدرساننظرسنجی از  جینتاماحصل 

معنـی   نیبـد ؛اند کردهرا بازگو  یشنهاداتیپت پرسشنامه پاسخ داده و سؤاالخود به  کمبودهاي

م معلـ  تیتربةمشکل عمد نکهیانه  استقشري محدود برخاسته از گروه و يشنهادیپکه هر 

ـ تربزانیـ رو برنامه نمسئوالۀفیوظنیا،جهینتدر . باشد يآورکـه بـا جمـع   معلـم اسـت    تی

  .شندیندیبمدرسانةزیانگرا در جهت ارتقاء ییراهکارها، ها درخواست
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