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بررسی وضعیت سالمت عمومی و کیفیت زندگی معلمان دبستانهای شهرستان جیرفت در
سال 1398
دریافت1399/05/19 :
سیدی*4

 .1کارشناسی ارشد آمارزیستی ،معاونت تحقیقات و فناوری ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران  .2مربی آناتومی ،گروه علوم تشریحی ،مرکز
توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران  .3پزشک عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران  .4استادیار ،گروه علوم تشریحی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران

چکیده
مقدمه و هدف :معلمان دارای نقش بنیادی در آموزش ،رشد و تربیت دانشآموزان میباشند .ازآنجاییکه دوره آموزش ابتدایی یکی از
حساسترین و تأثیرگذارترین دورهها در نظام آموزش است ،این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی و سالمت عمومی معلمان دبستان
در شهرستان جیرفت انجام شدهاست.
روش کار :این مطالعه مقطعی بر روی  241معلم دبستان شاغل در مدارس ابتدایی دولتی و غیرانتفاعی شهر جیرفت انجام شد .افراد
شرکتکننده در مطالعه با روش نمونهگیری به شیوه خوشهای تصادفی از بین  21مدرسه ابتدایی انتخاب شدند .جهت جمعآوری اطالعات
این تحقیق از سه پرسشنامه سالمت عمومی ( ،)GHQ-1979کیفیت زندگی (والتون )1974-و مشخصات دموگرافیک استفاده شد .دادهها
با استفاده از نرمافزار  SPSS 21با در سطح معنیداری  ،p≤0/05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :براساس یافتههای پژوهش ،میانگین نمره سالمت عمومی برابر با  16/08±6/17و میانگین نمره کیفیت زندگی برابر
 67/6±5/51بود .معلمان در حیطه کیفیت زندگی در مقیاس پرداخت منصفانه و کاری کمترین نمره را کسب کردند (.)3/38±2/04
همچنین در حیطه سالمت عمومی ،در مقیاس جسمانی-فیزیولوژیکی دارای باالترین میانگین نمره بودند ( .)5/35±3/5بر اساس نتایج
پژوهش بین سالمت عمومی و کیفیت زندگی ارتباط معنیداری وجود داشت (.)p>0/05
نتیجهگیری :با توجه به مناسب نبودن سطح سالمت عمومی و کیفیت زندگی معلمان دوره ابتدایی و بهدلیل اینکه آموزش ابتدایی
بنیادیترین دوره آموزش است پیشنهاد میشود آموزش و پرورش جهت ارتقای کیفیت زندگی ،سالمت عمومی و کاهش اختالالت
سالمت روان معلمان این دوره با برطرف کردن مشکالت معلمان از طریق مداخالت ارتقاء سالمت این مشکل را به حداقل برساند.
کلیدواژهها :سالمت عمومی ،کیفیت زندگی ،معلمان ،دبستان ،جیرفت
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شهره شفیعی ،1مهسا دلفاردی ،2سام بهرهمند ،3فاطمه

پذیرش1399/09/11 :

شفیعی و همکاران /بررسی وضعیت سالمت عمومی و کیفیت زندگی معلمان دبستانهای شهرستان جیرفت

مقدمه
سالمت از نظر سازمان بهداشت جهانی به معنی رفاه کامل
جسمی ،روانی و اجتماعی میباشد ( .)1سالمت روان یکی از
مهمترین معیارهای سالمت عمومی بهشمار میرود که به معنای
رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی است .افراد دارای سالمت
روانی از سه ویژگی اصلی همچون احساس راحتی ،احساس
درست نسبت به دیگران و قدرت تأمین نیازهای زندگی
برخوردار هستند (.)2
یکی از مؤلفههای مهم در زمینه بهداشت سالمت روان
ارتباط بین کیفیت زندگی و سالمت عمومی است .نداشتن
رضایت مطلوب از کیفیت زندگی باعث اختالل در سالمت روان
و بروز عوامل منفی و تأثیرگذار از جمله ناامیدی ،عدم برقراری
روابط اجتماعی ،مشکالت عملکردی و شخصیتی افراد خواهد
شد ( .)3کیفیت زندگی عبارت است از درک افراد از وضعیت
زندگی در راستای اهداف ،انتظارات ،عالیق و استانداردهای خود.
بر اساس این تعریف کیفیت زندگی ارتباط نزدیکی با وضعیت
جسمی ،روحی و اعتقادات شخصی دارد .در واقع هرچه کارکرد
روابط بین فردی بهتر باشد ،کیفیت زندگی باالتر و سالمت
عمومی افراد هم بهتر میباشد .کیفیت زندگی ابعادی مانند
سالمت ،رضایت از زندگی ،درآمد مناسب خانواده و احترام و حق
انتخاب را در برمیگیرد که با افزایش این ابعاد ،سالمت عمومی
افراد و رضایت از زندگی آنان هم تغییر میکند (.)4
امروزه با اینکه شبکههای اطالعاتی گستردهای در اثر رشد
فناوری جهت باالبردن اطالعات عمومی ایجاد شدهاست ،اما
هنوز مدارس یکی از ارکان اصلی نظام تعلیم و تربیت در
کشورهای مختلف میباشند .ازآنجاییکه دانشآموزان بیشتر
وقت مفید خود را در مدارس سپری میکنند ،لذا مدرسه پس از
خانواده ،نقش مهمی در تعلیم و تربیت فرزندان دارد ( .)5در بین
تمام مقاطع تحصیلی ،دوره دبستان یکی از مهمترین دورههای
تحصیل برای تعلیم و تربیت دانشآموزان و تبدیل آنها به
افرادی وظیفهشناس در جامعه است ( .)6معلم دبستان نقش
مهمی در سازندگی یا ویرانی اخالق دانشآموز دارد ،چراکه از
نظر کودک ،معلم بهعنوان رهبر علمی وی و یک قهرمان است
که میتواند با اعمال و رفتار خود به یک الگو و سرمشق برای
کودک تبدیل شود ( .)7یک معلم خوب عالوه بر اینکه بایستی
از اطالعات به روز و کامل و روشهای صحیح تدریس برخوردار
باشد ،باید جهت بهدست آوردن مهارت کافی برای تربیت و
نقشپذیری دانشآموزان در جامعه ،دانش الزم را در حیطههای

روش کار
این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که در سال 1398
بر روی معلمان مدارس دولتی و غیرانتفاعی مقطع ابتدایی
شهرستان جیرفت انجام شد .حجم نمونه ،پس از دریافت تعداد
کل معلمان دبستان از مرکز آمار آموزش و پرورش شهرستان
جیرفت و با استفاده از فرمول کوکران  241نفر برآورد شد.
نمونهگیری به شیوه خوشهای تصادفی از بین  21مدرسه ابتدایی
بود و از هر مدرسه  11نفر انتخاب شد .معیارهای ورود به
مطالعه شامل داشتن تدریس در مدرسه ،سکونت در شهرستان
جیرفت و معیار خروج از طرح عدم رضایت در شرکت در مطالعه
بود .ابزار مطالعه شامل سه پرسشنامه سالمت عمومی (GHQ-
 ،)1979پرسشنامه کیفیت زندگی (والتون )1974-و پرسشنامه
دموگرافیک بود .روایی دو پرسشنامه در مطالعه مینا مستحفظیان
و همکاران مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامهها
با روش بازآزمایی برای سالمت عمومی  r=0/75و برای کیفیت
زندگی کاری  r=0/92بهدست آمد ( .)9با مراجعه به هریک از
دبستانهای انتخاب شده ،پس از شرح هدف پژوهش برای
معلمان و دریافت رضایتنامه از آنها ،پرسشنامهها در اختیار
شرکتکنندگان قرار داده شد و پس از تکمیل ،پرسشنامه توسط
محقق جمعآوری شد.
پرسشنامه سالمت عمومی
برای سنجش میزان سالمت عمومی معلمان از پرسشنامه
 GHQاستفاده شد که شامل  28سؤال  4گزینهای و چهار
مقیاس بهصورت زیر میباشد :سؤاالت مربوط به شاخص
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مختلف روانشناسی تربیتی داشته باشند ( .)8بدین ترتیب اگر
هرکدام از عوامل مؤثر بر شاخصهای کیفیت زندگی و سالمت
عمومی به خطر افتد ،زندگی و کار معلمان نیز به مخاطره خواهد
افتاد .اگر معلمی از سالمت روانی در محیط کار رنج برد ،در
محیط کار خود نمیتواند بهآسانی با شاگرد ارتباط برقرار کند و
به آنها تدریس کند که در واقع پیامدهایی از جمله عدم موفقیت
فردی ،خستگی روحی و عاطفی را برای معلمان در پی دارد (.)9
ازآنجاییکه معلمان نقش بنیادی در آموزش ،رشد و تربیت
دانشآموزان دارند و دوره آموزش ابتدایی یکی از حساسترین و
تأثیرگذارترین دورهها در نظام آموزش است ،این مطالعه با هدف
بررسی وضعیت سالمت عمومی و کیفیت زندگی معلمان
دبستانهای شهرستان جیرفت در سال  1398طراحی و انجام
شد.

شفیعی و همکاران /بررسی وضعیت سالمت عمومی و کیفیت زندگی معلمان دبستانهای شهرستان جیرفت

جسمانی-فیزیولوژیکی (سؤاالت  ،)1-7سؤاالت مربوط به
شاخص احساسی-روانی (سؤاالت  ،)8-14سؤاالت مربوط به
شاخص کار و فعالیت ( ،)9-21سؤاالت مربوط به شاخص امید
به زندگی (سؤاالت  )22-28جهت امتیازدهی گزینههای هر یک
از سؤاالت پرسشنامه سالمت عمومی از روش نمرهگذاری
لیکرت چهار مقیاسی استفاده شد .نمره کل متغیر سالمت
عمومی افراد از  0تا  84میباشد .مطالعات گذشته نشان میدهد
که نمره سالمت عمومی افراد طبق پرسشنامه ()GHQ-1979
با وضعیت سالمتی آنها رابطه معکوس دارد یعنی هرچه نمره
سالمت عمومی افراد کمتر باشد ،از سالمت عمومی مطلوبتری
برخوردار هستند (.)9

تجزیه و تحلیل آماری
جهت تجزیه و تحلیل یافتههای مطالعه حاضر از روش آمار
توصیفی و استنباطی (آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ،آزمون
کروسکال والیس و مقایسات دوگانه) با استفاده از نرمافزار
 SPSS 21استفاده شد p<0/05 .به لحاظ آماری معنیدار در
نظر گرفته شد.

پرسشنامه کیفیت زندگی
ابزار دوم گردآوری اطالعات پرسشنامه کیفیت زندگی
مشتمل بر  29سؤال و  8مؤلفه اصلی بهصورت زیر بود :پرداخت
منصفانه و کافی (سؤاالت  ،)1-3محیط کاری سالم و ایمن
(سؤاالت  ،)4-6تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم (سؤاالت
 ،)10-7قانونگرایی در سازمان (سؤاالت  ،)11-14وابستگی
اجتماعی زندگی کاری (سؤاالت  ،)15-16فضای کلی زندگی
(سؤاالت  ،)17-20یکپارچگی و انسجام اجتماعی (سؤاالت -24
 ،)21توسعه قابلیتهای انسانی (سؤاالت  .)25-29جهت
امتیازدهی گزینههای هر یک از سؤاالت پرسشنامه کیفیت
زندگی نیز از روش نمرهدهی لیکرت پنج مقیاسی استفاده گردید.

نتایج
از بین  241نفر جامعه مورد مطالعه  218نفر زن ( )%90/5و
 23نفر مرد ( )%9/5بودند که محدوده سنی با حداقل و حداکثر
 29الی  53داشتند .همچنین میانگین سنی معلمان
 41/77±6/34سال بود .بیشتر افراد مورد مطالعه دارای سطح
تحصیالت لیسانس ( )%81/3و کمترین آن مربوط به علوم حوزه
( )%2/5بود .میانگین نمره کل کیفیت زندگی معلمان برابر با
 67/6± 5/51بود .یافتههای ابعاد حیطه کیفیت زندگی نشان
داد ،در بین مقیاسهای کیفیت زندگی یکپارچگی و انسجام
اجتماعی معلمان از وضعیت بهتری برخوردار است و پرداخت
منصفانه دارای حداقل میانگین میباشد (جدول .)1

جدول  .1میانگین و انحراف معیار حیطههای کیفیت زندگی معلمان
حیطههای کیفیت زندگی
پرداخت منصفانه و کافی
محیط کاری سالم و ایمن
تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم
قانونگرایی در سازمان
وابستگی اجتماعی زندگی کاری
فضای کلی زندگی
یکپارچگی و انسجام اجتماعی
توسعه قابلیت انسانی
نمره کل کیفیت زندگی

Mean± SD
3/38± 2/04
6/34± 1/56
6/69± 1/44
11/81± 1/45
6/1± 1/37
11/4± 2
11/85± 1/86
10/01± 2/03
67/6± 5/51

در این مطالعه میانگین نمره کل آزمودنیها در سالمت عمومی
 16/08±6/17بود .در بین مقیاسهای سالمت عمومی ،شاخص
امید به زندگی معلمان ،در کمترین مقدار و معادل 0/3±0/96

حداقل
0
3
3
9
2
7
8
6
50

حداکثر
6
9
9
14
8
15
14
13
79

بود .درحالیکه میانگین نمره آنها در مقیاس جسمانی-
فیزیولوژیکی بیشتر از سایر مقیاسها بود ( )5/35±3/5که
حاکی از سالمت جسمانی نامناسب آنها بود (جدول .)2
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نمره کل کیفیت زندگی افراد از  0تا  116است .مطالعات گذشته
نشان میدهد هرچه نمره کیفیت زندگی افراد طبق پرسشنامه
(والتون )1974-بیشتر باشد از کیفیت زندگی مطلوبتری
برخوردار هستند (.)10 ،9

شفیعی و همکاران /بررسی وضعیت سالمت عمومی و کیفیت زندگی معلمان دبستانهای شهرستان جیرفت
جدول .2میانگین و انحراف معیار حیطههای سالمت عمومی معلمان

نشان داد بهترین نمره سالمت عمومی در بین افراد فوقلیسانس
با میانگین  15 ±3/09و بدترین وضعیت سالمت عمومی در
بین معلمان با سطح تحصیالت دیپلم و معادل 21/37±6/48
بود .بر اساس نتایج آزمون کروسکال والیس بین میانگین میزان
تحصیالت و سالمت عمومی افراد تفاوت معنیداری وجود دارد
( .)p>0/001در مقایسات دوگانه ،میانگین سالمت عمومی بین
سطوح تحصیالت ،فقط بین دیپلم با فوقدیپلم ،لیسانس،
فوقلیسانس ،علوم حوزه و همچنین بین لیسانس و علوم حوزه
تفاوت نشان داد (( (p>0/05جدول .)3

وضعیت کیفیت زندگی معلمان به تفکیک سطح تحصیالت
نشان داد بیشترین نمره کیفیت زندگی در بین افراد فوقلیسانس
با میانگین  73/41±5/46و کمترین مقدار مربوط به سطح
تحصیالت دیپلم و برابر با  60/37±4/61بود .بر اساس نتایج
آزمون کروسکال والیس بین میزان تحصیالت و کیفیت زندگی
افراد تفاوت معناداری وجود داشت ( .)p>0/001همچنین در
مقایسات دوگانه میانگین کیفیت زندگی در سطوح تحصیالت،
فقط بین تحصیالت دیپلم با فوقدیپلم ،لیسانس و فوقلیسانس
و بین فوقدیپلم با علوم حوزه تفاوت نشان داد (.)p>0/05
وضعیت سالمت عمومی معلمان به تفکیک سطح تحصیالت نیز

جدول  . 3میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی و سالمت عمومی به تفکیک سطح تحصیالت معلمان

کیفیت زندگی

سالمت عمومی

سطح تحصیالت
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
علوم حوزه
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
علوم حوزه

Mean± SD

60/37± 4/61
68/21± 4/47
72/37± 5/15
73/41± 5/46
65/74± 3/5
21/37± 6/48
16/17± 1/5
16/29± 5/31
15± 3/09
17/82± 4/71

میانگین و انحراف معیار سالمت عمومی و کیفیت زندگی به
تفکیک رشته تحصیلی معلمان دبستان نشان داد معلمانی که
رشته تحصیلی آنها آموزش ابتدایی است از سالمت عمومی
بیشتر و کیفیت زندگی بهتری برخوردار هستند .درحالیکه
معلمان با رشته تحصیلی حقوق ،کمترین میزان سالمت عمومی
و کیفیت زندگی را دارند .براساس آزمون کروسکال والیس ،بین
کیفیت زندگی معلمان و رشته تحصیلی آنها تفاوت معنیداری
وجود دارد ( .)p>0/05در مقایسات دوگانه ،میانگین کیفیت

حداقل
50
67
65
64
63
9
12
5
7
9

حداکثر
75
74
74
79
70
35
23
22
24
25

زندگی بین رشتههای تحصیلی ،فقط بین کسانی که رشته
تحصیلی آنها حقوق است با آموزش ابتدایی تفاوت وجود دارد
( .)p>0/05همچنین بین سالمت عمومی و رشته تحصیلی
افراد تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)p>0/001در مقایسات
دوگانه نیز میانگین سالمت عمومی بین رشتهها تحصیلی ،فقط
بین کسانی که رشته تحصیلی آنها تربیت بدنی ،زیست شناسی،
کشاورزی و باغبانی ،کودک یاری (سایر) است با حقوق و الهیات
و ادبیات فارسی تفاوت وجود داشت ( )p>0/05جدول .4
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حیطههای سالمت عمومی
شاخص جسمانی-فیزیولوژیکی
شاخص احساسی و روانی
شاخص کار و فعالیت
شاخص امید به زندگی
نمره کل سالمت عمومی

Mean± SD
5/35± 3/5
5/24± 2/99
5/17± 2/42
0/3± 0/96
16/08± 6/17

حداقل
0
0
1
0
5

حداکثر
15
12
12
7
35

شفیعی و همکاران /بررسی وضعیت سالمت عمومی و کیفیت زندگی معلمان دبستانهای شهرستان جیرفت
جدول  .4میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی و سالمت عمومی به تفکیک رشته تحصیلی معلمان
Mean± SD
حداکثر
حداقل
رشته تحصیلی

سالمت عمومی

با کمک دو متغیر اصلی کیفیت زندگی "پرداخت منصفانه و
کافی" و "یکپارچگی اجتماعی" رضایت شغلی اعضای
هیأتعلمی را پیشبینی کردند ،نتایج حاصل تحقیق آنان نشان
داد با پرداخت منصفانه و کافی کیفیت زندگی کارکنان افزایش
مییابد ( .)12مقایسه نتایج مطالعه حاضر با مطالعه انجام شده
توسط رحیمی و همکاران نشان داد در هر دو مطالعه بین
پرداخت منصفانه و کافی و وابستگی اجتماعی ارتباط معنیداری
وجود دارد که نشاندهنده اهمیت مسائل اقتصادی-اجتماعی
بهعنوان تعیینکننده در سالمت روان است ( .)13پرداختچی و
همکاران در پژوهشی به بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و
فرسودگی شغلی در بین معلمان و مدیران شهرستان تاکستان
پرداختند و در نتایج بیان کردند از میان مؤلفههای کیفیت زندگی
کاری به ترتیب متغیرهای پرداخت منصفانه ،تناسب اجتماعی،
رفاه کلی زندگی و توسعه قابلیتهای فردی بیشترین تأثیر را بر
فرسودگی شغلی دارند ( Radermarcher .)14گزارش کرد که
وجود سالمت محیطی و امکانات محیطی در حد مطلوب و مورد
نیاز ،یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده کیفیت زندگی است،
بهگونهای که نبود آن منجر به تخریب زندگی افراد شده و
رضایت آنها را از ابعاد مختلف زندگی تا حد زیادی کاهش می-
دهد ( .)15در جامعه امروز ارتقاء سطح سالمت با شیوه زندگی
افراد ارتباط دارد .بهگونهای که عوامل شیوه زندگی یکی از
معیارهای مهم در سالمت عمومی میباشد .معلمان اجزا مهم
منابع انسانی در آموزش و پرورش هستند که جهت انجام
وظایف خود باید سطح سالمت عمومی مطلوبی داشته باشند.

براساس آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ،بین سالمت
عمومی و سن ( ،)r= 0/228کیفیت زندگی و سن (،)r= 0/242
ارتباط آماری معنیداری وجود داشت ( .)p<0/01همچنین بین
سالمت عمومی و کیفیت زندگی معلمان مقطع دبستان
شهرستان جیرفت ( )r= 0/128ارتباط معنیداری بود (.)p<0/05
در هر سه حالت ارتباط مستقیم ضعیف وجود دارد بدین صورت
با افزایش یکی (سالمت عمومی ،کیفیت زندگی و سن) ،دیگری
نیز اندکی افزایش مییابد.
بحث
هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه وضعیت سالمت
عمومی و کیفیت زندگی معلمان بود .نتایج همبستگی اسپیرمن
نشان داد که بین سالمت عمومی و کیفیت زندگی در بین
معلمان دبستان رابطه آماری معکوس و معنیداری وجود دارد.
همچنین این نتایج نشان داد ،با افزایش سطح تحصیالت افراد
سالمت عمومی و کیفیت زندگی آنها افزایش مییابد و در بین
مؤلفههای سالمت عمومی ،پایین بودن شاخص جسمانی
فیزیولوژیکی حاکی از سالمت جسمانی پایین آنها میباشد .در
مطالعه انجامشده توسط شعبانی بهار و همکاران با هدف بررسی
رابطه بین فرسودگی شغلی با سالمت عمومی معلمان تربیت
بدنی مشخص شد معلمان با داشتن عالئم اختالل جسمانی در
مؤلفه سالمت دارای فرسودگی شغلی باالیی میباشند ( .)11باال
بودن سطح کیفیت زندگی جهت حفظ سالمت عمومی افراد در
محیط کاری مهم میباشد و بازخوردی از ارتباط بین افراد شاغل
و محیط کاری آنان میباشد .ساروی و همکاران در مطالعه خود
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کیفیت زندگی

حقوق
ادبیات فارسی
آموزش ابتدایی
علوم ریاضی/انسانی/تجربی/تربیتی
الهیات و معارف اسالمی
سایر
حقوق
ادبیات فارسی
آموزش ابتدایی
علوم ریاضی/انسانی/تجربی/تربیتی
الهیات و معارف اسالمی
سایر

45/72± 3/5
67± 3/57
67/94± 4/56
66/69± 5/83
65/16± 6/24
67/27± 6/14
22/18± 3/91
17/07± 6/69
14/27± 7/4
18/13± 6/51
16/75± 6/03
15/96± 6/13

64
63
50
52
50
50
21
6
6
7
9
5

74
73
75
78
75
79
34
35
27
32
28
28

شفیعی و همکاران /بررسی وضعیت سالمت عمومی و کیفیت زندگی معلمان دبستانهای شهرستان جیرفت

بنابراین توجه به این سازمان مهم اجتماعی میل و رغبت
بیشتری را در افراد ایجاد میکند ،عالوه بر افزایش کارایی
مدرسه باعث باالرفتن سطح کیفیت زندگی معلمان میشود.
در مطالعه محمدی و همکاران  %57/3پرستاران از نظر
پرداخت منصفانه و کافی در سطح پایین و در سایر ابعاد در
سطح متوسط کیفیت زندگی کاری قرار داشتند و افزایش حقوق
از مؤلفههای مهم در کیفیت زندگی کاری مشخص شد (.)16
شاخصهای مختلف کیفیت زندگی کاری از جمله پرداخت
منصفانه و کافی ،محیط کاری سالم و ایمن ،تأمین فرصت رشد
و امنیت مداوم میتوانند از طریق ارتقاء وضعیت کاری و ایجاد
حس مفید بودن افراد بر سالمت عمومی افراد تأثیرگذار باشند
( .)17همچنین محیط کاری پرتنش و فاقد امکانات در کاهش
عملکرد اجتماعی معلمان نقش دارد و سالمت عمومی این افراد
را با مشکل مواجه میکند .در پژوهش انجامشده توسط بیگلری
و همکاران دو مؤلفه پرداختهای منصفانه و محیط ایمن و سالم
بر سالمت روان کارکنان تأثیر زیادی داشتند .همچنین رابطه
معکوس و معناداری بین کیفیت زندگی کاری و اختالالت روان
وجود داشت ،بدین صورت که نیازهای روانی کارکنان را میتوان
از طریق ارتقای کیفیت زندگی کاری برطرف کرد (.)18
در مطالعه انجامشده توسط  Yangو همکاران با هدف
بررسی کیفیت زندگی و استرس شغلی در معلمان مدارس
ابتدایی و متوسطه ،سن ،فشار روانی و فیزیکی با هر دو مؤلفه
جسمی و روانی مرتبط بود( .)19در مطالعه منجمد و همکاران
بیشتر بیماران باالی  40سال از کیفیت زندگی نامطلوبی
برخوردار بودند و مشخص شد بین سن و کیفیت زندگی ارتباط
آماری معنادار وجود دارد ( .)20نتیجه مطالعه  Jakobssonو
همکاران نشان داد بیماران با سن باالتر نمرات پایینتری در
کیفیت زندگی دارند ( .)21نتایج مطالعهای که با هدف بررسی
کیفیت و عوامل مؤثر بر آن در زنان سرپرست خانوار تحت
پوشش منطقه  9تهران توسط ریماز و همکاران انجام شده بود
تأییدکننده این مطلب است که بین متغیر سن با حیطه سالمت
جسمانی و نمره کلی کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج این مطالعه همسو با نتایج مطالعه ما میباشد ( .)22نتایج
حاصل از این مطالعه نشان داد با افزایش میزان تحصیالت،
سالمت عمومی و کیفیت زندگی معلمان افزایش مییابد .این
نتایج همسو با مطالعه انجام شده توسط کریمزاده شیرازی و
همکاران با هدف بررسی تأثیر خودکارآمدی معلمان شاغل بر
کیفیت زندگی آنان بود (.)23

نتیجهگیری
با توجه به مناسب نبودن سطح سالمت عمومی و کیفیت
زندگی معلمان دوره ابتدایی و بهدلیل اینکه آموزش ابتدایی
بنیادیترین دوره آموزش است پیشنهاد میشود آموزش و
پرورش جهت ارتقای کیفیت زندگی ،سالمت عمومی و کاهش
اختالالت سالمت روان معلمان این دوره با برطرف کردن
مشکالت معلمان از طریق مداخالت ارتقاء سالمت این مشکل
را به حداقل برساند.
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل از پایان نامه مقطع دکتری حرفه ای با کد
اخالق  IR.JMU.REC.1398.60در دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت میباشد .بدینوسیله از شرکت کنندگان در مطالعه تقدیر
و تشکر می گردد.
تعارض منافع
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 Svavarsdottirو همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر
کیفیت زندگی کاری بر بهبود خدمات سالمت روان پرداختند.
یافتههای تحقیق حاکی از آن بود که بهبود کیفیت زندگی بر
سالمت روان و بهبود اختالالت روانی مؤثر است که تأییدکننده
نتایج مطالعه حاضر میباشد ( .)24همچنین مطالعه
 Greenbergو همکاران نیز نتایج مشابه مطالعه حاضر داشت
بهگونهای که کیفیت زندگی کاری با اختالالت روانی ارتباط
منفی معنیدار داشت ( .)25بررسیهای مطالعه  Perkinsو
همکاران در آمریکا نشان داد بین حیطه سالمت روانی کیفیت
زندگی بیماران با خودکارآمدی جسمی ارتباط معناداری وجود
دارد ( .)26محمدپورابراهیمی و همکاران در مطالعه خود که به
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با سالمت عمومی پرسنل
پرستاری مرکز روانپزشکی رازی تهران پرداختند به نتایج
مشابهی دست یافتند .در این مطالعه رابطه مثبتی بین مؤلفههای
سالمت عمومی و کیفیت زندگی کاری وجود داشت .بهگونهای
که تمام ابعاد سالمت روانی قادر به پیشبینی کیفیت زندگی
کاری کارکنان بودند (.)27
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Abstract
Introduction: Teachers play a fundamental role in the education, and training of students. In fact, primary
education is one of the most crucial and effective courses in the educational system. Therefore, this study
aims to investigate the quality of life and general health of primary school teachers in Jiroft city.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted with 241 primary school teachers
working in public and non-profit primary schools in Jiroft in the academic year 2019-2020. Participants of
this study were selected by random cluster sampling from among 21 primary schools. Three general health
questionnaires (GHQ-1979), quality of life (Walton-1974) and demographics were used to collect data in
this study. Data were analyzed using SPSS 21 software with a significance level of p≤0.05.
Results: Based on the research findings, the mean score of general health was 16.08±6.17 and the mean
score of quality of life was 67.6±5.51. In the field of quality of life, they received the lowest score on the
scale of fair payment and work 3.38±2.04. Moreover, in the field of general health, teachers had the
highest mean score on the physical-physiological scale 5.35±3.5. Based on the research results, significant
relationship was shown between general health and quality of life scales (p<0.05).
Conclusion: Due to the inadequacy of general health and quality of life of primary school teachers as
well as the significant importance of primary education, it is recommended that the ministry of education
improve the quality of life, and general health of teacher and reduce their mental health disorders in this
course by minimizing their problems through face-to-face interviews.
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