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 براي دستیابی به افراد نمونه، از روش. به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند
 بر اساس نتایج تحقیق، .استفاده شد ايمرحله چند اي خوشه گیريِ نمونه

ي ها بیماري درصد از پاسخگویان حداقل یکی یا بیشتر از انواع 42/78
همبستگی . ضالنی بوده استترین آن، دردهاي عاند که شایعجسمانی را داشته

با این بعد از سالمت ) به جز اعتماد به آشنایان شغلی(متغیرهاي بعد شناختی 
دار بوده است و متغیرهاي حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی منفی و معنی

 ابعاد شناختی ههمبستگی هم.  درصد از واریانس آن را تبیین کنند7اند توانسته
اس سالمت بدنی و کاهش فرسودگی شغلی مثبت و سرمایه اجتماعی با احس

هیچ یک از انواع مشارکت با هیچ یک از ابعاد سالمت . دار بوده استمعنی
دار مشارکت به جز همبستگی مثبت و معنی(اند داري نداشتههمبستگی معنی

اند، متغیرهاي تحقیق توانسته). مذهبی و فوق برنامه با کاهش فرسودگی شغلی
 درصد از از واریانس کاهش فرسودگی شغلی، ایفاي 7، و 8، 22به ترتیب، 
توان گفت ابعاد عینی می. ها، و احساس سالمت بدنی را تبیین کنندمؤثر نقش

و ذهنی سالمت تحت تأثیر متغیرهاي یکسانی قرار ندارند؛  همچنین تأثیر بعد  
 بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر سالمت، به ویژه بعد ذهنی، بیشتر از از

  . ساختاري آن بوده است
   بوشهر، معلمان، سالمت، سرمایه اجتماعی:هاي کلیدي واژه

  
   و بیان مسأله  مقدمه

 در صـورتی  هـا  انسان. نیاز و ضرورت اولیه ایفاي هر نقش اجتماعی است        سالمت پیش 
توانند فعالیت کامل داشته باشند که هم سالم باشند، هم خود را سالم احساس کنند و  می

هایی که همیشه ممکن است بر هم منطبـق نباشـند             ها را سالم بداند؛ جنبه      م جامعه آن  ه
اي   با این وجود،  سالمت و شناسـایی آن بـه عنـوان پدیـده              ). 43-44 :1379محسنی،  (

پیچیده و چند بعدي که حداقل، داراي سـه بعـد جـسمانی، روانـی و اجتمـاعی اسـت             
 جامعه شناختی مورد مطالعه و ارزیابی قـرار   تواند از منظر پزشکی، روان شناختی، و        می
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مسلط بر  میو غیر عل میاما در مطالعات گذشته و کنونیِ سالمت، و در گفتمان عل    . گیرد
رویکـرد اول،  سـالمت را معـادل نداشـتن           . انـد   تر بـوده  این حوزه دو رویکرد برجسته    

نظر پزشکی به و بدنی فرد تصور کرده و از م میو مرتبط با  وضعیت جس میبیماري جس
در رویکرد دوم، سالمت روان و افـسردگی  . پردازد تشخیص بیماري یا سالمتی افراد می 

در اولویت بوده و از منظر روانشناسی و روانکـاوي بـه تـشخیص و ارزیـابی سـالمت                  
آمـوزان و   و روانـی دانـش     میهاي پایش سـالمت جـس     برنامه. شودروانی فرد توجه می   

.  مدرسه یا دانشگاه مصداق عینی چنین رویکردهایی هـستند دانشجویان در بدو ورود به  
وجه مشترك این دو رویکرد این است که سالمت و ارزیابی، تشخیص و درمـان آن را                

  .   داننداي فردي میپدیده
تـوجهی نـسبت بـه    توجهی یا کـم   رویکردهاي باال،  سببِ بی     هبرجستگی و سیطر  

ماعی گوناگون جامعه یا همـان رویکـرد        چگونگیِ توزیع سالمت در بین گروههاي اجت      
این به معنی کم اهمیت دانستن رویکردهاي پزشکی . جامعه شناختی سالمت شده است    

ها یا فاکتورهاي اجتماعی تأثیر یا روانشناسی سالمت نیست، بلکه اذعان به اهمیت زمینه
عی و  آن با عوامـل اجتمـا  هگذار بر سالمت است که به توزیع اجتماعی سالمت و رابط        

ي اخیر، جایگاه   ها  سالرویکردهاي جامعه شناختی، در     . برون فردي توجه بیشتري دارد    
فـرض اساسـی رویکردهـاي جامعـه     ). 9: 1389مـسعود نیـا،   (انـد  اي پیدا کرده  برجسته

هاي   ابعاد و گونههاي اجتماعی در همه  افراد و گروه   شناختی این است که سالمت همه     
و تحت تاثیر فاکتورهایی مانند سن، قومیت، جنسیت، درآمد،        آن یکسان و همانند نبوده      

بـا  ). Turner, 2004 (شغل، محل سکونت و پایگاه اقتصادي و اجتماعی آنان قـرار دارد 
،  سـرمایه    1970وجود تعدد و تکثر فاکتورهاي اجتماعی تأثیرگذار بر سالمت، از دهـه             

 نظـري وتجربـی مربوطـه،    اجتماعی به عنـوان یکـی از مهمتـرین فاکتورهـا در ادبیـات       
برجستگی و اهمیت خاصی یافته و رابطه آن با سالمتی مورد تحلیل و تحقیق روزافزونِ  

 ؛ Droogenbroeck, 2014  ؛1393رنجبــران و دیگــران، (محققــان قــرار گرفتــه اســت 
Younsi and Chakroun, 2014( .   ي اجتمـاعی از طریـق اثـر    بدین ترتیـب کـه سـرمایه
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گذارد، منجر به بهبـود سـالمت روانـی فـرد و               و اجتماع بر جاي می     توأمانی که بر فرد   
ي روانی شایع در جامعه از جمله افـسردگی و اضـطراب    ها  بیماريکاهش خطر ابتال به     

  ). Elizabeth, 2005(خواهد شد 
در بین گروههاي متعدد موجود در جوامع، معلمان یکی از مهمترین و وسـیعترین     

ثیر به سزایی در رشد و توسعه کنونی یا آتی هر کـشوري             گروههاي شغلی هستند که تأ    
اي تا حـد زیـادي      توان گفت توسعه کیفی و بلند مدت هر جامعه          تا جایی که می   . دارند

وابسته به توسعه آموزش و پرورش آن جامعه؛ و توسـعه آمـوزش و پـرورش تـا حـد                    
ح اصـالح و     زیبـاترین طـر    ".باشـد اش مـی  هاي کیفی معلمـان   زیادي وابسته به ویژگی   

بازسازي آموزش و پرورش در صورتی که معلم به تعداد کافی و با کیفیت مطلـوب در          
، بـه نقـل از      1389صـداقت،    ("اختیار نداشته باشیم با شکست روبـه رو خواهـد شـد           

عالوه بـر اهمیـت کیفـی کـار معلمـان بـه عنـوان یکـی از مهمتـرین                ). 1393: اي   کاوه
هاي گذشته، شـرایط کـاري معلمـان بـه میـزان قابـل              زیربناهاي توسعه انسانی، در دهه    

توجهی تغییر یافته و آنها باید در سطوح باالیی پاسخگوي وظایف و استاندارهاي اداري 
شـود،  اي از آن یـاد مـی      هاي حرفـه  این وضعیت که با عنوان افزایش درخواست      . باشند

 نـاظران،  معلمان را در معرض فشارهاي خارجی و تقاضـا از سـوي سیاسـت گـذاران،           
زیـرا  . والدین و کارشناسان گذاشته که این امر میتواند باعث ایجاد استرس در آنها شود            

گیرند که مسئولیت بیشتر و کنترل کمتري بر  کـار   آنها در یک موقعیت متناقض قرار می    
 که اندیشمندان از ظهور نـوعی بیمـاري   تا جایی. )Droogenbroeck, 2014(خود دارند 

اند که وضعیتی نگـران کننـده    سخن گفته" در نظام آموزش و پرورش  وابسته به شغل  "
زیرا استرس و از کار افتادگی معلم، بر یادگیري محیطی و موقعیـت افـراد تـاثیر                 . است

  ). Gugylimi and Tatrow, 1985(دارد فراوان 
عالوه بر توجه بـه پیامـدهاي سـالمت و اهمیـت کـار معلمـان در سـطح کـالن                     

اول .  وضعیت سالمت از دو جهت دیگر نیز مهم و ضـروري اسـت             اي، شناخت  جامعه
مـستلزم برخـورداري حـداقلی فاکتورهـا و          مـی   خود ایفـاي کارامـدِ نقـش معل         این که 
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دوم، از نظـر کمـی،      . هاي مرتبط با سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی اسـت         شاخص
ند؛ از نظر کیفی نیـز     اي را تشکیل میده   مخاطبانِ معلمان تعداد زیادي از افراد هر جامعه       
تواند بیـشترین تـأثیر و پیامـد مثبـت را         صحت و سالمت جسمانی و روانی معلمان می       

تواند  منجـر بـه   زیرا استرس در معلمان می. اي داشته باشدآموزان هر جامعه  براي دانش 
شود؛ مخاطبان حساسی که به شـدت تحـت تـاثیر       شان    آموزان  افزایش استرس در دانش   

تـوان گفـت   بنـابراین مـی  . )Alton, 2011 (گیرنـد یات معلم خود قرار مـی رفتار و روح
شخصیت و تعادل روانی معلمان به عنوان یکی از مهمترین قشرهاي تأثیرگذار اجتماعی  

هـاي   با این وجود،  بر اساس پـژوهش .  اي امري اساسی و ضروري است در هر جامعه  
ت تجربی اشاره خواهد شد، معلمان از ها در بخش ادبیا   انجام شده، که به مواردي از آن      

 بـر روي  1978پـرات در پژوهـشی کـه در سـال          . نظر سالمتی وضعیت مناسبی ندارند    
 سـالمت   درصـد از معلمـان در پرسـشنامه    21گوید تنهـا    معلمان مدارس انجام داد، می    

کردنـد کـه در        درصد از معلمان احـساس مـی       22بعالوه  . نمرات باالیی گرفتند    میعمو
هـا اولـین دلیـل آن را       درصـد آن   35ابتالي به آشفتگی روانی هستند که حدود        معرض  

دارنـد    اظهـار مـی   ) 1998(در همـین راسـتا کاسـک و اوزوکـی           . دانـستند   شان می شغل
خوابی، عصبانیت، بدبینی، خـستگی، هیجـان، تـرك تـدریس و         افسردگی، اضطراب، بی  

برنـد و    بریتانیـا از آن رنـج مـی    درصد معلمان25نظایر اینها از جمله مواردي است که        
هاست که این امر داللت بر بیش از یک سوم فشارهاي زندگی معلمان ناشی از شغل آن     

، زاده حسن (و پایین بودن سطح سالمت معلمان دارد میي معل باال بودن فشارهاي حرفه
1385 : 52.(  

موجود در  هاي   سالمت معلمان، بررسی پژوهش    هو کیفیِ قضی    میمهمتر از بعد ک   
به ویـژه در بعـد عینـی آن یعنـی        (دهد که وضعیت سالمت معلمان       میاین حوزه نشان    

. و تجربی مورد پژوهش قرار نگرفتـه اسـت   می، به صورت عل)داشتن یا نداشتن بیماري 
این کاستی و عدم توجه به سالمت معلمان،  هر چه از شهرهاي مرکـزي ماننـد تهـران،     

کنیم دو چندان  تر مانند بوشهر حرکت می رهاي پیرامونیبه سمت شه ... اصفهان و شیراز  



  
  
  
  
 1396 ، تابستان31شماره ، سال هشتم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     170 

شود و ما با نوعی عدم و فقر، تا کمبود، مطالعات در خصوصِ سالمت معلمان ایـن                 می
هـاي سـازمانی مختلـف     معلـم در پـست     2259در شهر بوشهر    . شهرها روبه رو هستیم   

یت سـالمت اینـان   مشغول هستند، که به گفته مقام مسئول این اداره هیچ آماري از وضع 
هوشیار، (تنها پژوهشی که در این شهر درباره سالمت معلمان انجام گرفته    . وجود ندارد 

؛ سالمت سـازمانی را مـد نظـر قـرار داده و سـالمت روانـی معلمـان را تـابعی                  )1388
در راستاي اهمیت و حساسیت سالمت معلمان به .  ازسالمت سازمانی آنان دانسته است

آنان،  میلی، کمبود تحقیقات مرتبط با سالمت، به ویژه سالمت جس       عنوان یک گروه شغ   
و ذهنـی معلمـان یکـی از شـهرهاي        میو مهمتر از همه شناسایی وضعیت سالمت جس       

  : محروم کشور، مقاله حاضر در راستاي پاسخگویی به سواالت زیر انجـام شـده  اسـت             
 سـرمایه   -2؟  معلمان شهر بوشهر چگونه است      ) ذهنی و جسمی  ( وضعیت سالمت    -1

  آنان دارد؟  میاي با  وضعیت سالمت ذهنی و جساجتماعی چه رابطه
  
   پژوهش هپیشین

 اجتماعی و سالمت تحقیقات زیادي انجام گرفته اسـت، امـا    ه سرمای هدر خصوص رابط  
 بـراي مثـال تحقیقـات داور   . تحقیقات انجام گرفته در در بین معلمـان محـدود هـستند         

ــر و زاده ، لهــسائی)1391( ــور قاســمی، )1386 (اديم ــانبخش و پ ، )1389 (گنجــه جه
 سـرمایه اجتمـاعی و      ه از جمله تحقیقاتی هستند که همگی بیانگر رابط        )1394 (حیدري

 سرمایه اجتماعی ه تحقیقات مذکور رابط هالزم به ذکر است که هم     . سالمت افراد هستند  
ري این مقاله معلمان بـوده   آماه اما از انجا که جامع      .اندبا سالمت روان را ارزیابی کرده     

  .شوند میهاي پیشین مربوط به معلمان با اختصار بیشتري ذکر  است، پژوهش
 يهـا   بیمـاري  بـا  روانـی  فـشار  رابطـه " پیرامـون  تحقیقی در) 1378 (یاراحمدي 

 عوامل بین به این نتیجه رسید که     "اهواز شهر معلمان  میعمو سالمت و روانی  میجس
 سالمت با زا فشار عوامل بین و مثبت همبستگی روانی و  میجس يها بیماري با زا فشار
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 جایگـاه  و بـاال  اجتمـاعی  حمایت داراي افراد بین. دارد وجود منفی همبستگی  میعمو
 بیرونـی  مهـار  جایگـاه  و پـایین  اجتماعی حمایت داراي افراد با مقایسه در درونی مهار

 ابعـاد   رابطـه دربـاره ") 1388( تحقیـق هوشـیار     .است نشده مشاهده داري  معنی تفاوت
 نشان داد بین "سالمت سازمانی با سالمت روانی معلمین مقطع متوسطه در شهر بوشهر

میـزان  . داري وجود داردي معنیسالمت سازمانی مدارس و سالمت روانی دبیران رابطه    
ن افسردگی و شکایات جسمانی دبیرانِ زن بیشتر از دبیران مرد و میزان پرخاشگري دبیرا

بین سالمت روانی دبیران و میزان سالمت سـازمانی     . مرد بیشتر از دبیران زن بوده است      
بـر اسـاس تحقیـق نوریـان     .  مدارس در سطح اداري و فنی رابطه معناداري وجود دارد  

 میـزان اعتمـاد اجتمـاعی و سـالمت           رابطـه "  درباره) 1390(نجف آبادي و جهانگیري     
، بـین میـزان سـالمت روان معلمـان بـا ابعـاد       "رون  روانی معلمان شهرستان تیران و ک     

بـا  ) 1382(بختیـار پـور   . مختلف اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد    
 " 79-80بررسی وضعیت بهداشت روانی معلمان استان اصفهان در سـال تحـصیلی             "

 93/10ان  ، در بـین مـرد     72/15پی برد میزان شیوع اختالالت روانی در بین معلمان زن           
باالترین درصد اخـتالل    .  درصد بوده است   65/26درصد و در کل معلمان مورد مطالعه        

ي ابتدایی و کمترین میزان در بین معلمـان دوره راهنمـایی بـوده و         در بین معلمان دوره   
میزان شیوع آن با وضعیت تأهل، شغل همسر، منطقه محل کـار، دوره تـدریس، مـدرك     

  .داري رابطه داشته استبه طور معنی  می سالمت عموتحصیلی و نمرات پرسشنامه
بـه   با تحلیل نظري و روش شناختی ادبیات مربـوط           )) 1998و تاترو   میگوگلیل

 امروزه در معلمان فشار کـار   گویند  ، می "سالمت، فرسودگی شغلی و سالمت معلمان     "
 فاطمــا آلتــون و . اســتیافتــه کــاهش ی شــغلیت و رضــای افــزایش؛و اســترس شــغل

با بررسی رابطـه بـین متغیرهـاي جمعیـت شـناختی و رفتارهـاي               ) ) 2011کارانشهم
سالمت فردي معلمان در شهرترابازون ترکیه، پـی بردنـد متغیـر جـنس بـه طـور قابـل            

                                                
1. Guglielmi and Tatrow 
2. Altun et al 
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توجهی با استرس و رژیم غذایی متعادل ارتباط داشته؛ نرخ سـیگار کـشیدن و مـصرف            
 اقتـصادي بـا   – و وضـعیت اجتمـاعی  الکل معلمان مرد بسیار باالتر از معلمان زن بـوده   
افـراد متأهـل و مجـرد نیـز از نظـر      .  سیگار کشیدن و سطوح استرس مرتبط بوده است     

مصرف روزانه صبحانه، متوسـط خـواب روزانـه، متوسـط زمـان کـار روزانـه، ورزش،         
بـا بررسـی   ) ) 2014یونـسی و چکـرون  . استرس و وضع سالمت با هم تفاوت دارنـد       

در دو سطح فـردي و جمعـی، در    ) اعتماد(ت و سرمایه اجتماعی     ارتباط علی بین سالم   
پی بردند ...) مانند ایران، مصر، کویت، لبنان، لیبی و( کشور خاورمیانه و شمال آفریقا  18

اما به نظر آنها . ي علیِ شدید و مثبتی با سالمت دارند     هاي اجتماعی فردي رابطه     سرمایه
 قابل توجهی بیشتر از تأثیر سرمایه اجتماعی بر تأثیر سالمت بر سرمایه اجتماعی به طور  

  . باشدسالمت می
فرسودگی شـغلی در میـان معلمـان        "با بررسی   ) 2014( و دیگران    دراگن بروك 

 در فنالند نشان دادند روابـط       "بررسی نقش حجم کار و روابط بین فردي و کار         : ارشد
رپرسـتان و مـدیران بـا    س. غیر شخصی ارتباط بسیار متفاوتی با فرسودگی شغلی دارنـد      

گیري به آنان بدهند و  توانند قدرت بیشتري در تصمیم دادن استقالل بیشتر به معلمان می  
در روابط مثبت با همکاران این احتمال وجـود دارد کـه         . آنها را به ابتکار بیشتر وادارند     

الدین رابطه با و. هایشان بهتر شناسایی شود فشارهاي خارجی آنها کاهش یابد و خواسته
با بررسی ) ) 2014ویلیامز و کفی. نیز ارتباط قابل توجهی با ابعاد فرسودگی شغلی دارد

ها براي ارتقـا بهداشـت روان در    هاي معلمان مالتی و استرالیایی درباره ظرفیت     دیدگاه"
 پی بردند شرکت کنندگان معلم داراي نگرش به طور کلی مثبت نسبت             "محیط مدرسه 

تري در جهت ارتقاء  معلمان مدارس ابتدایی نگرش مثبت. ان هستندبه ارتقاء سالمت رو 
 تدریس اثر قابل توجهی      سابقه. بهداشت روان نسبت به همتایان خود در متوسطه دارند        

                                                
1. Younsi and  Chakroun  
2. Droogenbrooeck et al 
3. Williams  and Cefai  
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مطالعات پیشین،  بـر     . داشته است   میدر سالمت افراد نداشته و عامل جنس نیز تاثیر ک         
تعیـین  "مت و در واقـع بـر نقـش          تأثیر مثبت سطح باالي سـرمایه اجتمـاعی بـر سـال           

  . اند  سرمایه اجتماعی تأکید کرده"کنندگی
  

  ادبیات نظري تحقیق 
اي چند بعدي و متأثر از شرایط بیولوژیکی، ژنتیکی، روانی، سبک زندگی      سالمت پدیده 

تر محل زندگی فـرد     فرهنگی و محیطی گسترده    – اجتماعی –فردي و وضعیت اقتصادي   
، و گفتمان   گفتمان رفتارهاي سالم  ،  1سالمت زیست پزشکی  سه گفتمان متفاوت    . است

؛ به شناسایی، توصـیف، و  )) Reid and Tom, 2006سالمت هاي اجتماعیتعیین کننده
هاي جامعه شناختی، بیشتر بر تعیـین         در تحلیل . پردازندتبیین وضعیت سالمتی افراد می    

 اجتماعی مختلـف در  هاي اجتماعی سالمت و چگونگی توزیع سالمت گروههاي        کننده
 اجتماعی، وضعیت سـرمایه  -راستاي شغل، سن، جنس، محل سکونت، پایگاه اقتصادي       

 خـاص و    هتوجه به سالمت به عنوان یـک حـوز        . شود  تأکید می ... اجتماعی، فرهنگی و  
 یـا جامعـه شناسـی       در علم جامعه شناسی با نـام جامعـه شناسـی پزشـکی             تخصصی

هاي رویکرد جامعـه شـناختیِ سـالمت در کـار             ارقه نوظهور است؛ اما اولین ب     سالمت
تعامـل میـان کنـشگر و سـاختار از مهمتـرین            . شـود   شناسان کالسیک دیـده مـی     جامعه
ي میـان   هاي دورکیم، مارکس و وبر بدل به بستري مناسـب بـراي تبیـین رابطـه             دغدغه

اع  انـو هدورکـیم بـا طـرح مـسأل      . نیروهاي اجتماعی و حالت ذهنی و روانی فرد گردید        
 آن با میزان و نوع خودکشی؛ مـارکس بـا  مقایـسه و تبیـین طبقـاتی         ههمبستگی و رابط  

 افسون زدایی، روند روبه رشد عقالنی شـدن،  هنابرابري مرگ و میر؛ و وبر با طرح مسأل  

                                                
1. Biophysical health discourse 
2. Healthy Behaviour Discourse 
3. Social Determinant of health discourse 
4. Medical sociology 
5. Sociology of Health 
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ـ     ، هـر یـک، بـه صـورت مـستقیم یـا       "قفـس آهنـین  " هو گسترش بوروکراسی به منزل
ـ          غیرمستقیم وضعیت سالمت و بیمـاري را در         – اجتمـاعی  ه رابطـه بـا سـاختار و  زمین

  . اندتر تحلیل و تبیین کردهاقتصادي کالن
به مرور زمان و در راستاي شناسایی وضعیت فقـر و سـالمتی گروههـاي متنـوع                 

ریزي براي چگونگی مدیریت خدمات رفاهی و سـالمتی، رویکردهـاي         جامعه، و برنامه  
جامعـه شناسـی   "یافتند و رویکرد    جامعه شناختی به سالمت و بیماري اهمیت خاصی         

ي بـه ویـژه، از اواخـر دهـه     .  در جامعه شناسی ظهور و توسعه یافـت        1"پزشکی جدید 
هاي اقتصادي منتهی به مرگ و میـر و شـدت بیمـاري، جامعـه            ، در کنار نابرابري   1970

 توجـه  شناسان به دیگر عوامل اجتماعی مرتبط با سالمت، به ویژه، سـرمایه اجتمـاعی             
تا جاییکه مطالعات زیادي پیرامونِ رابطه سرمایه اجتماعی بـا سـالمت            . نمودندبیشتري  

   مثبـت سـرمایه اجتمـاعی بـا سـالمت هـستند       هبیـانگر رابطـ   انجام گرفتنـد کـه اکثـرا      
)Y0unes, 2014؛  Hamano, 2010 ،به نقـل از جـان فیلـد،    2001؛ وایتهد و دیدرشن ،

 به پیونـد سـرمایه اجتمـاعی و سـالمت،     با وجود تکثر و تعدد مطالعات مربوط  ). 1388
هاي بیـشتر در  توانند مطالعات و بررسیمسائلی اساسی در این حوزه وجود دارد که می       

تـوان بـه پیچیـدگیِ مفهـومِ  سـرمایه       این موارد می   هاز جمل . این حوزه را توجیه نمایند    
 هد آن و رابط ابعاهگیري آن، کم توجهی به هماجتماعی  و طرق متفاوت تعریف و اندازه

آنها با ابعاد مختلف سالمت، به ویژه بعد سالمت جسمانی، تفاوت و ناهمخوانی نتـایج           
منـد ادبیـات    با بررسی نظام  ) ) 2010دسیلوا و همکارانش  . تحقیقات مربوطه اشاره کرد   

گویند گرچه سرمایه اجتمـاعی بـا بهبـود سـالمت روانـی       مطالعات مربوطه میه سال 21
شود و این که قـدرت و جهـت   ي مغایر هم دیده میواهدي از رابطه  مرتبط است، اما ش   

                                                
1. New Medical Sociology 
2. Social Capital  

-را تعدادي از مطالعات بیانگر رابطه منفی یا عدم رابطه سرمایه اجتماعی  البته قید اکثرا عمدا آورده شده است زی
  .با سالمت تبوده اند که در ادامه به آنها اشاره می شود

4. Desilva  
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گیري رابطه، بسته به ساختاري و یا شناختی بودن نوع سرمایه اجتماعی، و سطوح اندازه    
  . ها متفاوت استآن

پردازان کلمن و بوردیو از پیشگامان و مهمترین نظریه، پوتنام، در دوران معاصر
هاي اجتماعی   بوردیو و کلمن بررسی شبکه.شوند  می سرمایه اجتماعی شناختههحوز

اي ؛ و پوتنام، بررسی عوامل رابطه)هاي اجتماعیهاي ساختاري شبکهسنجه(
این تأکیدات متفاوت، موجب . دانندرا مهم می) هنجارهاي اعتماد و کمک متقابل(

سرمایه ) امپوتن (ايو شبکه) کلمن و بوردیو (گرایانههاي اجتماعگیري رهیافتشکل
 هترین رویکرد در حوزگرا، به عنوان مسلطهاي اجتماعرهیافت. اجتماعی شدند

براي مثال تصور از اعتماد ( یا شناختی  اجتماعی-هاي روانیسالمتی، هر دو نوع سازه
هاي رهیافت. دانند را مهم میمحورهاي مشارکت اجتماعو شاخص) یا انسجام

پردازند که افراد چقدر و با چه کسانی در درون  این میاي، مستقیما به بررسی شبکه
 با بررسی میزان، دامنه و تنوع پیوندهاي. شان رابطه دارندساختارهاي اجتماعی

ها در دسترس است، اجتماعی افراد، و منابعی که به طور بالقوه در درون آن شبکه
  ).Bassett and Moore, 2013(شود سرمایه اجتماعی آنان ارزیابی می

بعد  ساختاري سرمایه اجتماعی به میزان گستردگی و تنوع شبکه ي روابط فـرد،      
بعد .  میزان مشارکت او در نهادهاي عمومی، و پیوند بین گروههاي اجتماعی اشاره دارد

شناختی، نیز  به میزان حمایت ادراك شده از سوي فرد و میزان اعتمـاد او بـه افـراد و                      
 به عبارت دیگر، بعد ساختاري ).Mckenzie, 2002: 281( داردنهادهاي اجتماعی اشاره 

؛  و بعـد  )مانند مـشارکت در انجمـن  (دهند   سرمایه اجتماعی به آنچه که مردم انجام می       
کنند، به تصور از وضعیت دیگر افراد و نهادها و            شناختی، به آنچه که مردم احساس می      

                                                
1. Communitarian 
2. Network 
3. Psychosocial 
4. Community Participitant 
5. Connections 
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 در پرتوي مفهوم اعتماد و انواع و وضعیتی که معموال. چگونگی عملکرد انها اشاره دارد
گیرد و بیشتر از همه در آثار گیـدنز مـورد توجـه قـرار      سطوح آن مورد بررسی قرار می    

  ).Hamano, 2010(گرفته است 
هاي پیشین، مشخص شد که ارتباط بین دو بعد         با مطالعات بیشتر و اصالح نظریه     

 آنهـا بـا ابعـاد سـالمت         هبطساختاري و شناختی سرمایه اجتماعی و کمیت و کیفیت را         
براي مثال مطالعه سیستماتیک دسیلوا نشان . پیچیده، چند وجهی، و بعضا متعارض است

داد که سرمایه اجتماعی شناختی نسبت به بعد ساختاري، ارتبـاط بیـشتري بـا سـالمت              
، هـاي پوتنـام   ضعف تئوري، مرور زمانبر این اساس، به ). Hamano, 2010(روان دارد 

 مثبـت سـرمایه اجتمـاعی و سـالمت          هبوردیو به خاطر قطعی پنداشـتن رابطـ       و  ،  کلمن
بـه  . اصالح و تکمیل آنهـا صـورت گرفـت       ،  آشکارتر شد و تالشهایی در راستاي انتقاد      

-ي سرمایه اجتماعی و سالمت شکل گرفت که جهتموج دوم کارها در حوزه ،  عبارتی

براي مثال، به ). 148 : 1394، حیدري (گیري این حوزه را  به شکلهاي اساسی تغییر داد 
هاي کیفی هاي اجتماعی،  به جنبهو ساختاري شبکه میهاي کجاي توجه صرف به جنبه    

 تأثیرگـذاري بـر   هروابط اجتماعی یا اثرات غیـرِ مـستقیم سـرمایه اجتمـاعی بـه واسـط               
). Berkman et al, 2000(فرایندهاي روانشناختی، مـورد توجـه بیـشتري واقـع شـدند      

رابطه دوسویه سرمایه اجتماعی با سـالمت و      در کتاب خود    )  ) 2002 و کولن  ویتفورد
 آمـوزش بهتـر و      ههـاي اجتمـاعی، فـراهم آورنـد       گویند گرچه شبکه   می سالمت روان 

ها سـرمایه  هایی که از طریق آن     دسترسی بیشتر به خدمات بهداشتی هستند، اما مکانیسم       
براي سالمت مفید است، به وضوح مشخص گذارد و این که سرمایه بر سالمت تأثیر می

هاي تأثیرگذار سرمایه بر سالمت بایـد    ي مکانیسم نیستند و  هنوز کارهاي زیادي درباره      
آنـان شـش مکانیـسم چگـونگی پیونـد بـین سـرمایه و سـالمت را شـامل                  . انجام شود 

                                                
1. Whiteford and Cullen  
2. the interrelation of social capital with health and mental health  
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پذیري، حمایت در مواقع بحران، مشارکت و مشارکت مدنی، اعتمـاد و عملکـرد             جامعه
  . دانندها میولتد

 روابط و پیوندهاي اجتماعی ارزشمند، به واسطه، هاي جدید بر اساسِ رهیافت
دهد و حمایتی که او گمان دارد از آنها دریافت معنایی که فرد به این روابط  می

هاي روانی فردي  دارد، از بیشترین میزان اثر بخشی بر سالمت و کاهش استرس می
توانند بر سالمت یا احساس  میبه عبارتی روابطی ). Wheaton, 1990(برخوردار است 

 یا احساس حمایت "حمایت اجتماعی" مبتنی بر نوعی سالمت افراد اثر گذار باشند که
ها در راستاي چند بعدي فرض  ترین تالشیکی از جدیدترین و سازنده. اجتماعی باشند

ها سه سطح سرمایه اجتماعی را  نآ. اندانجام داده 1کردن سرمایه اجتماعی را شفل و شاه
قلمروي درون شخصی .  4رفتاري، 3 بین شخصی، 2درون شخصی: انداز هم متمایز کرده

اعتماد تعمیم  (به رضایت از زندگی فردي؛ قلمرو بین شخصی به اعتماد فی مابین افراد
النه و حمایت آنها از یکدیگر؛ و قلمرو رفتاري به مشارکت فعا) یافته و اعتماد نهادي

   ).Valenzuela et al, 2009 (ي سیاسی و مدنی اشاره داردها فعالیتافراد در 
عالوه بر تغییر رویکردها به مفهوم سرمایه اجتماعی، و تغییر و اصالح 

 ه تحقیق پیرامونِ رابطهرویکردهاي پیشین در این حوزه، از دیگر مسائل اساسیِ حوز
گیري؛ و مسائل مربوط تعاریف و اندازهسرمایه اجتماعی و سالمت مشکالت مربوط به 

 آنها با ابعاد سرمایه هبه یکسان انگاشتنِ ابعاد دوگانه عینی و ذهنیِ سالمت و رابط
به تعبیري مطالعات محدودي وجود دارد که به بررسی سرمایه .  اجتماعی است

مایه زیرا رابطه سر. )Jennifer, 2009 (اجتماعی و سالمت به طور جامع پرداخته باشند
اجتماعی و ابعاد آن با بعد عینی سالمت یا همان ابتال یا عدم ابتالي به بیماري کمتر 

 ابعاد سرمایه اجتماعی ه یکسان و مثبتِ همهمورد توجه و تحقیق قرار گرفته و بر رابط

                                                
1. Shafl and Shah    
2. Intra personal 
3. Inter personal 
4. Behavioural 
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در صورتیکه، بعد ذهنی سالمت یا . با سالمت روان بیش از حد تأکید شده است
زیرا فرد ممکن است بیماري واقعی . اقعی تفاوت دارداحساس سالمت با بیماري و

 بیماري واقعی نداشته باشد، اما این کهداشته باشد، اما احساس کند سالم است یا 
  به مفهوم سالمت روانیاز این نظر احساس سالمت. احساس کند سالم نیست

قات پیشین بین با این وجود اکثر تحقی. شود، هر چند با آن هم متناظر نیستنزدیکتر می
اند؛  همچنین از آنجایی که بیشتر سالمت روان و احساس سالمت تمایز قایل نشده

یابند که  مربوط به سالمت، در قالب آمارهایی انتشار می  میهاي علاطالعات و گزارش
بر اساس فرض یکسان پنداشتن سالمت با نداشتن بیماري جسمانی و روانی انجام 

در . یابد شتن احساس سالمت با سالمت روانی افزایش میاند تصور یکی پندا شده
توان گفت سالمت روانی بیشتر علت درون  روانی و احساس سالمت می تمایز سالمت

تواند  دارد، اما احساس سالمت می) عملکرد فیزیولوژیک و روانشناختی فرد(فردي 
ت روانی همچنین سنجش سالم. داراي هر دو علت درون فردي و بیرون فردي باشد

اي است، اما سنجش مستلزم دانش تخصصی و ابزارهاي سنجش و آزمون حرفه
حیدري، (گیرد   صورت میاحساس سالمت بیشتر در قالب سالمت خود گزارشی

در این راستا مطالعه حاضر هم هر دو بعد ساختاري و شناختی سرمایه ). 1394
 حوزه، متغیرهاي رضایت از اجتماعی، به ویژه با اتکاي بر رویکردهاي جدید در این

، هر دو این کههم . زندگی و حمایت اجتماعی را در سنجش آن مد نظر قرار داده است
با در نظر گرفتن . بعد عینی و ذهنی سالمت افراد مورد مطالعه را بررسی کرده است

  : هاي اساسی تحقیق حاضر عبارتند ازاي مذکور فرضیهه هیها و  پیش فرضنظریه
                                                

1. illnesses 
2. Mental health 

-         درصـد  90" براي مثال، بر اساس آمارهاي ارائه شده توسط علیزاده، نایب رئیس انجمـن پزشـکان عمـومی 
، نتیجۀ آخرین پایش سالمت )1392(یا بر اساس گزارش سالمت نیوز   . "هاي ایرانی کمبود کلسیم دارند      دهخانوا

 ساله کشور بـه یکـی از اخـتالالت    64 تا 15 درصد از جمعیت 23/4 انجام شده، 90 و 89هاي  روان که در سال 
  .روانی مبتال هستند

4. Self report 
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 معلمـان رابطـه  ) ذهنـی و عینـی   ( از زندگی خانوادگی و سـالمت     بین رضایت  -
  . داري وجود دارد معنا

  . ي معناداري وجود داردمعلمان رابطه) ذهنی و عینی (بین اعتماد و سالمت -
معلمـان رابطـه معنـاداري      ) ذهنـی و عینـی     (بین مشارکت اجتماعی و سالمت     -

  . وجود دارد
 معنا داري وجود معلمان رابطه) ینیذهنی و ع (بین حمایت اجتماعی و سالمت -

  .دارد
  

  روش تحقیق 
جامعه آماري .  مقطعی انجام شده است–و روش پیمایشی  میاین مقاله با رویکرد ک

، با 1393-94معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهر بوشهر در سال تحصیلی ، مطالعه
با ، " لین"حجم نمونه بر اساس فرمول تعیین از این تعداد، .  نفر است2547تعداد کلی 

. به عنوان نمونه انتخاب شدند،  نفر341 ، %5و خطاي نمونه گیري % 95سطح اطمینان 
هاي مخدوش، البته با پیش بینی کردن مسائل مربوط به پرکردن پرسشنامه یا پرسش نامه

، جهت دسترسی به افراد نمونه.   نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند380نهایتاً 
به تفکیک جنس و مقطع  (متناسب با حجم  –تصادفی –ايگیري خوشهروش نمونهاز 

که ، سالمت در دو بعد ذهنی و عینی بوده، متغیر وابسته تحقیق. استفاده شد) تحصیلی
ي چندگانه ها بیماريهاي دوجهی داشتن یا نداشتن بعد عینی سالمت به صورت پرسش

و به صورت ،  گویه با طیف لیکرت16قالب بعد ذهنی نیز در . ارزیابی شده است
براي تفکیک و شناسایی ابعاد متفاوت سالمت . گیري شد اندازه، 1سالمت خود گزارشی

هاي اصلی استفاده شد  از آزمون تحلیل عامل اکتشافی به روش شناسایی مؤلفه، ذهنی
، " احساس سالمت بدنی"سالمت ذهنی در ذیل سه عامل ، که بر اساس نتایج آزمون

                                                
1. Self- Report health 
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. بندي و ارزیابی شد   دسته"ها توانایی ایفاي مؤثر نقش"  و"کاهش فرسودگی عاطفی"
در بعد . متغیرهاي مستقل نیز شامل ابعاد ساختاري و شناختی سرمایه اجتماعی بودند

مشارکت در سه نوع غالبِ مشارکت اجتماعی که در نتیجه آزمون تحلیل ، ساختاري
 -رفاهی ، ) گویه6 (ی مشارکت در امور فوق برنامهیعن، عامل اکتشافی استخراج شدند

در بعد شناختی با اتکاي .  شدبندي و ارزیابیدسته)  گویه4 (و مذهبی، ) گویه3 (صنفی
 گویه 3 (متغیرهاي اعتماد در انواع مختلفِ محدود، هاي گیدنز و شفل و شاه بر تئوري
 گویه و آلفاي 8 (میم یافتهتع، )88/0 گویه و آلفاي 6 (آشنایان شغلی، )66/0و آلفاي 

 گویه و 11 (احساس حمایت اجتماعی، )93/0  گویه و آلفاي12 (و  نهادي، )76/0
. مورد بررسی قرار گرفت) 89/0 گویه و آلفاي8 (و رضایت از زندگی، )94/0آلفاي 

از اعتبار ، به ترتیب، هاي مربوط به سنجش متغیرهابراي ارزیابی اعتبار و پایایی گویه
؛ و روش برآورد میزان همبستگی درونی 1آزموناعتبار صوري و پیش،  محتواتحلیل
   .استفاده شد) ضریب آلفاي کرونباخ (هاگویه

 
 نتایج آزمون تحلیل اکتشافی تعیین عوامل سالمت ذهنی و مشارکت به تفکیک -1جدول 

   و بار عاملی مربوطهها عامل

 بار عاملی نام متغیر عوامل  نام سازه
ضریب 

  آلفا
 85/0 احساس ضعف و سستی

 85/0 احساس بیمار بودن

 76/0 احساس نیاز به داروهاي تقویتی

 74/0 احساس خوب نبودن

احساس 
سالمت 

  بدنی
 69/0 احساس داغ یا سرد بودن بدن 

88/0 

سالمت 
  ذهنی

  83/0 76/0 احساس بی ارزش بودنفرسودگی 

                                                
1. Pre-test 
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 74/0  آرزوي مرگ کردن

 67/0 احساس عصبی بودن

 64/0 عصبی و بدخلق شدن

  63/0 روزمره احساس ناتوانی در انجام کارهاي
 82/0 احساس مفید بودن در انجام کارها

  77/0 احساس انجام کارها به خوبی و سرفرصت
  76/0 گیري درباره مسائل توانایی تصمیم

ایفاي 
مؤثر 

 هانقش
  73/0 بردن از کارهاي روزمرهتوانایی لذت 

78/0  

 76/0 فعالیت ورزشی فوق برنامه

 70/0 شرکت در طرح اکرام

 65/0 فعالیت درکانون فرهنگی

 65/0 شرکت در جشن ملی

 63/0 شرکت در ورزش همگانی 

امور فوق 
  برنامه 

 

 59/0 رفتن به مهمانی دوستانه

81/0  

 86/0 هبیشرکت در جشن مذ

 77/0 شرکت در نماز جمعه

 59/0 انجمن اولیاء و مربیان
 مذهبی

 59/0 عضویت در بسیج

81/0  

 79/0 عضویت در صندوق حمایت خانگی 

 71/0 عضویت در شرکت تعاونی

 مشارکت 

  -رفاهی
 صنفی

 66/0  پژوهشی– میشرکت در انجمن عل

85/0  
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  تعریف مفاهیم 
کلی سالمت داراي دو بعد ذهنی و عینی است و ارزیابی بندي  در یک تقسیم: سالمت

احساس بیماري (و ذهنی ) داشتن بیماري واقعی(آن مستلزم توجه به هر دو بعد عینی 
به چگونگی عملکرد ارگانیسم و ) جسمانی(سالمت بعد عینی . است) یا سالمت

 مانی عملکرد جس-1 :استشامل چهار بعد وظایف فیزیولوژیک بدن مربوط بوده و 
  عملکرد در نقش فیزیکی-2؛ )هاي روزانهفعالیت و توانایی فرد در انجام وظایف(
  ؛ ) توسط فردهاي روزانه انجام وظایف و فعالیتبر چگونگی میتأثیر مشکالت جس(
احساس درد در اعضاي مختلف بدن، که فرد، طی هفته گذشته  ( دردهاي جسمانی-3

  وضعیتازدرك و توصیفی که فرد (فرد   سالمت کلی-4؛ )بدان دچار بوده است
، به آگاهی ذهنی فرد )احساس سالمت (سالمتبعد ذهنی ).  خودش دارد کلیسالمتی

 - بعد روحیاز اختالل و یا تغییرات منفی در سالمتی و بهزیستی اشاره دارد و بیانگر
  به نقل از حیدري،162: 1997فلیپ و گرج لوید (است روانی و عاطفی کیفیت زندگی 

و ذهنی ) به معناي ابتال به بیماري خاص (در این پژوهش هر دو بعد عینی). 1394
مورد توجه قرار ) و روحی خود میاحساس و تصور فرد از وضعیت جس (سالمت

احساس "الزم به ذکر است که . گرفته و به صورت خود گزارشی سنجیده شده است
رسی شده است؛ یک احساس  که بعنوان یکی از ابعاد سالمت ذهنی بر"سالمت بدنی

سالمت جسمانیِ ذهنی است و لزوما با داشتن بیماري منطبق نیست، اما بعد عینی 
  .  ست و ذهنی نیستها بیماريبیماري به منزله داشتن یکی یا چند از انواع 

کنند که سرمایه اجتماعی را به طور کلی به منابعی تعریف می: سرمایه اجتماعی
این منابع که از طریق . کنندند و کنش جمعی را تسهیل میامیراث روابط اجتماعی

هایی شوند، دربرگیرنده اعتماد، هنجارهاي مشارکتی و شبکهاجتماعی شدن حاصل می
از پیوندهاي اجتماعی هستند که موجب گرد آمدن افراد به صورتی منسجم و با ثبات 

، به نقل از 1382زاهدي، (شود در داخل گروه به منظور تأمین هدفی مشترك می
در . سرمایه، در دو بعد ساختاري و شناختی تعریف و ارزیابی شد). 15: 1391موسوي، 
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هاي مشارکت و در بعد شناختی اعتماد، حمایت و رضایت از بعد ساختاري، گونه
  .زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند

 و همراهی،  حمایت اجتماعی به میزان برخورداري از محبت:حمایت اجتماعی
به نقل از ، سارافینو (دوستان و سایر افراد تعریف شده است، توجه اعضاي خانواده

  .)18: 1391، کلدي
گیدنز اعتماد رابه عنوان اطمینان یا اتکاء به ماهیت یا خاصیت شخص یـا          : اعتماد

وي میان چهار نوع اعتماد بنیادین، اعتماد بین   . کنداي توصیف می  چیزي یا صحت گفته   
در ایـن  . )1377گیـدنز،   (شود ماد تعمیم یافته واعتماد نهادي تمایز قائل میشخصی، اعت 

پژوهش سه بعد اعتماد بین شخصی، تعمیم یافته و اعتماد نهادي سنجیده شده است که        
یعنی اعتماد بـه همـسر و    "اعتماد محدود"اعتماد بین شخصی، به صورت دو صورت      

مورد . ..عتماد به همکاران و داشن آموزان و یعنی ا"اعتماد به آشنایان شغلی" خانواده و
 اعتماد به کسانی در واقع اعتماد تعمیم یافته،  نوعی اعتماد  ذهنی و . ارزیابی قرار گرفت

سنجیده شده   گویه8این متغیر در قالب طیف لیکرت و با . شناسیم ها را نمی است که آن
با استراتژي و چشم انداز سازمان، تواند به اعتماد اعضاء  اعتماد نهادي  همچنین می. است

هـاي منـابع    شایستگی تجاري و فناوري آن، ساختارها و فرایندهاي منصفانه و سیاسـت     
  ). 1390 ؛ به نقل از شیرازي، Elloonen, 2007(انسانی سازمان اشاره کند 

هـاي  رضایت از زندگی بیانگر ارزیـابی کلـی فـرد از محـیط     :رضایت از زندگی
هـاي   تواند منفی یا مثبت باشد و تا حد زیادي به موجب پیوند    که می اش است     پیرامونی

 رضایت از زندگی  احساس خرسندي کلی فرد از زندگی است. شود اجتماعی تعیین می
  .)1389، به نقل از قهرمان، 2001، مکینتاش(

ترین بعد ساختاري سرمایه اجتماعی،  مهمترین و شناخته شده: مشارکت اجتماعی
 در میزان عضویت وي . پاتنام بیش از سایرین به آن پرداخته استکه مشارکت است 

 را درمطالعات هاگروه در این مشارکت کیفیت و ها گروه، اجتماعى ارتباط هاى شبکه
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 مشارکت به معنی. )54: 1385، اختر محققی (است داده نشان مهم بسیار، خود مختلف
اجتماعی و فرهنگی و بطور کلی ، اقتصادي، شرکت فعاالنه افراد در حیات سیاسی"

: 1385، ساروخانی (" مشارکت استعرصه، تمام ابعاد حیات است و تمام ابعاد زندگی
بعد از انجام تحلیل عاملی به صورت سه متغیر  این متغیر، در این پژوهش). 42
ي مشارکتی که افراد به قصد پر کردن ها فعالیت ("مشارکت در امور فوق برنامه"

 "مشارکت مذهبی"؛ )دهند ت یا به قصد تفریح و ورزش انجام میاوقات فراغ
یی که ها فعالیت (" صنفی-مشارکت رفاهی "؛ و )ي جمعی با ماهیت مذهبیها فعالیت(

) گیرنددر راستاي برطرف کردن نیازهاي مالی و یا تقویت حرفه فرهنگی صورت می
  . ارزیابی شده است

  
  هاي توصیفی پاسخگویان ویژگی
 2/48 درصد مرد؛  5/34 درصد از پاسخگویان زن و 5/65هاي توصیفی،   دادهبر اساس

 درصد در متوسطه دوم 3/25 اول و  درصد در متوسطه 8/25درصد در مقطع ابتدایی، 
 5/19 درصد لیسانس و 3/61 درصد پاسخگویان فوق دیپلم، 15/0. اندشاغل بوده

 درصد 7/3و   میکارمند رس درصد 5/90. انددرصد قوق لیسانس و باالتر بوده
 درصد مدیر یا معاون و 2/18 درصد آموزگار، 4/38غیررسمی؛ از نظر پست سازمانی، 

 درصد مجرد 7/4 درصد از پاسخگویان  متأهل و 6/91. اند درصد دبیر بوده4/38
اند که حداقل یک یا بیشتر از انواع  درصد از پاسخگویان گفته42/78. اند بوده

 میاند که هیچ نوع بیماري جس، گفته57/21اند و تنها انی را داشتهي جسمها بیماري
 به ترتیب، دردهاي عضالنی ها بیماريترین نوع  ها، شایع و کم شایعدر بین بیمار. ندارند 

 درصد از 9/18.  درصد بوده است5/9 درصد و بیماري قند و دیابت با 4/47با 
 درصد از احساس سالمت 5/64 پاسخگویان  وضعیت احساس سالمت ذهنی پایین،

  . اند درصد از احساس سالمت سطح باالیی برخوردار بوده6/16متوسط و 
  



   
  
  
  

 185  ...     بررسی وضعیت سالمت معلمان و رابطه آن با

 نانآ توزیع فراوانی و درصدي پاسخگویان به تفکیک وضعیت سالمت ذهنی -2جدول 

  درصد  تعداد  وضعیت سالمت ذهنی
 9/18 72  پایین

 5/64 245  متوسط

  6/16 63 باال
  

  نی و درصدي پاسخگویان بر اساس ابتال به یک یا چند بیماري جسمانی توزیع فراوا-3جدول 
  درصد  تعداد  ي جسمانیها بیماريابتال به 

  4/47 180 ...)پادرد، درد انگشتان و(دردهاي عضالنی 
 4/37 142 ضعف جسمانی وخستگی شدید

 5/30 116 مانند ضعیف بودن میي چشها بیماري

 6/26 101 دیسک کمر و گردن

 1/26 99  ...ي گوارشی مانند معده درد وها ريبیما

 75/23 90 اي شدید سردرد دوره

 4/17 66 فشار خون و چربی

  3/16 62 ي روحی و روانی مانند افسردگیها بیماري
 15/0 57 .روماتیسم و دردهاي مفصلی

 9/13 53 مشکالت تنفسی

 4/12 47 بیماریهی پوستی

  1/11 42 ي قلبی و عروقیها بیماري
 4/12 47 ي پوستی ها بیماري

 5/9 36 ي قند و دیابت ها بیماري

N= 380 
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  تجزیه و تحلیل استنباطی 
اي و نسبی مقاله بر اساس آزمون همبستگی  متغیرهاي با سطح سنجش فاصلهه همهرابط

بر اساس نتایج آزمون، سه متغیر حمایت اجتماعی، ). 4جدول (پیرسون ارزیابی شد 
دار و اعتماد تعمیم یافته، به ترتیب، باالترین همبستگی  منفی و معنیرضایت از زندگی 

مقادیر همبستگی مربوط به این متغیرها با ابتالي به . اند را با بعد عینی سالمت داشته
 ذهنی هدر ابعاد سه گان. بوده است) -17/0(، و )-19/0(، )-23/0(بیماري، به ترتیب، 

متغیرهاي رضایت از زندگی، اعتماد محدود، و سالمت، در بعد احساس سالمت بدنی 
، به ترتیب، )18/0(، و )21/0(، )22/0(حمایت اجتماعی با داشتن مقادیر همبستگی 

در بعد . انددار را با این بعد از سالمت ذهنی داشتهبیشترین همبستگی مثبت و معنی
، اعتماد 35/0کاهش فرسودگی عاطفی، متغیرهاي حمایت اجتماعی با مقدار همبستگی 

، به 20/0، و اعتماد محدود با مقدار همبسگی 24/0تعمیم یافته با مقدار همبستگی 
در نهایت، . انددار را با این بعد داشته ترتیب، باالترین همبستگی مثبت، مستقیم و معنی

ها، متغیرهاي رضایت از زندگی، حمایت اجتماعی، و اعتماد در بعد ایفاي مؤثر نقش
، به ترتیب، بیشترین 11/0، و 20/0، 22/0با داشتن ضرایب همبستگی، تعمیم یافته، 

بر اساس مقادیر . انددار را با این بعد از سالمت داشته همبستگی مثبت، مستقیم و معنی
توان گفت، هر دو بعد عینی و ذهنی سالمت، و حتی ابعاد فرعی سالمت همبستگی می

همچنین، همبستگی ابعاد شناختی . رندذهنی، تحت تأثیر متغیرهاي یکسانی قرار ندا
نان با بعد عینی آن بوده آابعاد ذهنی سالمت باالتر از همبستگی  سرمایه احتماعی با

  .است
  



   
  
  
  

 187  ...     بررسی وضعیت سالمت معلمان و رابطه آن با

  نتایج آزمون همبستگی دو سویه متغیرهاي بعد شناختی با ابعاد عینی و ذهنی سالمت -4جدول 
 ابعاد سالمت

 ذهنی عینی

ابتال به 
 بیماري

ایفاي مؤثر 
 ها شنق

کاهش 
فرسودگی  

 عاطفی

احساس سالمت 
 بدنی

  

  اعتماد تعمیم یافته  *101/0   0/**243  *114/0  *-113/0
  اعتماد نهادي  *129/0   **155/0 086/0   **-135/0
 اعتماد محدود  **212/0   **234/0 090/0  **-173/0

  اعتماد به آشنایان شغلی 085/0  *100/0 081/0 025/0
  حمایت اجتماعی   **187/0   **352/0    **207/0 *  *-234/0
 رضایت از زندگی   **223/0   **223/0   **223/0   **-195/0

                       
) بعد ساختاري سرمایه اجتماعی(بیانگر میزان همبستگی انواع مشارکت  5 جدول 

، انواع مشارکت مذهبی بر اساس نتایج آزمون. باشد می) ذهنی و عینی(با ابعاد سالمت 
دار را با کاهش به ترتیب باالترین همبستگی مثبت و معنی) 17/0(و ارادي )18/0(

اما همبستگی دیگر انواع مشارکت با دیگر . اند فرسودگی عاطفی سالمت ذهنی داشته
  . داري نبوده استابعاد سالمت ذهنی و سالمت عینی معنی

  
 مشارکت با ابعاد ذهنی و عینی سالمت نتایج آزمون همبستگی انواع -5جدول 

  ابعاد سالمت
  ذهنی عینی

ابتالي به 
 بیماري

ایفاي مؤثر 
 نقش 

کاهش فرسودگی 
 عاطفی

احساس سالمت 
 بدنی

  انواع مشارکت

  مشارکت مذهبی 097/0   **188/0 085/0 042/0
  مشارکت صنفی 068/0 080/0 -026/0 044/0
  فوق برنامه مشارکت  073/0   **177/0 002/0 079/0
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 گـام بـه گـام بـراي     ه بیانگر نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره بـه شـیو     6جدول  
بینی میزان و جهت تأثیر هر یک از متغیرهاي مـستقل بـر بعـد احـساس       ارزیابی و پیش  

بر اساس نتایج آزمون،  در بین تمـام متغیرهـاي وارد شـده بـه           . باشدسالمت بدنی  می   
ضایت از زندگی و اعتماد محـدود بـر احـساس سـالمت بـدنی          معادله، تنها دو متغیر ر    
تأثیر بیـشتري  ) 180/0(رضایت از زندگی با وزن بتاي باالتر    . اندپاسخگویان تأثیر داشته  

 درصـد از  7انـد  این دو متغیـر بـا هـم  توانـسته         . بر احساس سالمت بدنی داشته است     
  . واریانس احساس سالمت بدنی پاسخگویان را تبیین کنند

  
 نتایج آزمون تأثیر متغیرهاي مستقل بر احساس سالمت بدنی  به روش رگرسیون -6جدول

 چندگانه گام به گام 

Sig T Beta B R


 R 
متغیرهاي 

 مستقل

000/0 522/3 180/0 158/0 050/0 223/0 
رضایت از 

 زندگی

001/0 244/3 166/0 399/0 076/0 275/0 
اعتماد 
 محدود 

a=3/475                             F=15/404                      Sig=0/000 

  
 گـام بـه گـام بـراي     ه بیانگر نتایج آزمون رگرسیون چنـدمتغیره بـه شـیو   7جدول  

ارزیابی میزان و جهت تأثیر هر یک از متغیرهاي مستقل بر  کاهش فرسـودگی عـاطفی               
ه به مدل،  پنج متغیر      بر اساس نتایج آزمون، در بین متغیرهاي وارد شد        . باشد میمعلمان  

حمایـت اجتمـاعی بـه      . انـد داري  برکاهش فرسودگی عاطفی معلمان داشـته       تأثیر معنی 
 از واریـانس کـاهش   12/0عنوان اولین متغیر مهم تأثیر گذار توانسته اسـت بـه تنهـایی          

 16/0بعد از آن اعتماد تعمیم یافته ضریب تبیـین را بـه          . فرسودگی عاطفی را تبیین کند    
مشارکت مذهبی، گرچه به لحاظ وزن بتا  چهارمین متغیر تأثیرگذار         .  داده است افزایش  



   
  
  
  

 189  ...     بررسی وضعیت سالمت معلمان و رابطه آن با

 بـه ضـریب تبیـین    03/0باشـد کـه    میاست، اما بعنوان سومین متغیر وارد شده به مدل          
متغیرهاي بعدي تأثیر گذار بـر  کـاهش فرسـودگی عـاطفی،  رضـایت از          . افزوده است 

 از واریـانس  22/0انـد  این متغیرها، توانستهدر مجموع   . اندزندگی و اعتماد محدود بوده    
  .   فرسودگی عاطفی معلمان را تبیین کنند

  
 نتایج آزمون تأثیر متغیرهاي مستقل تحقیق بر کاهش فرسودگی عاطفی به روش -7 جدول

 گام به گام 

Sig T Beta  B  R2 R  متغیرهاي مستقل 

  حمایت اجتماعی  352/0 124/0 106/0 232/0 505/4 000/0

 اعتماد تعمیم یافته 405/0 164/0 155/0 180/0 887/3 000/0

  مشارکت مذهبی  437/0 191/0 159/0 136/0 928/2 004/0

  رضایت از زندگی  460/0 212/0 106/0 147/0 849/2 005/0

  اعتماد محدود   469/0 220/0 194/0 098/0 019/2 044/0
a=0/682                                F=21/134                        Sig=0/000 

  
 که بیانگر میزان و جهت تأثیر هر یک از متغیرهاي مستقل بر ایفاي مؤثر           8جدول  

دهد که تنها دو متغیر رضایت از زندگی و حمایت اجتمـاعی           باشد، نشان می    ها می نقش
 درصد 8اند انستهداري داشته، که این دو متغیر با هم تو    ها تأثیر معنی  بر ایفاي مؤثر نقش   

 مربوطـه تـأثیر هـر دو    Bبر اساس مقـدار  . از واریانس این بعد از سالمت را تبیین کنند 
ها مثبت بوده و در راستاي افزایش رضایت از زندگی متغیر بر احساس ایفاي مؤثر نقش     

کـرده اسـت کـه از توانـایی         فردي و احساس حمایت اجتماعی پاسخگو احـساس مـی         
  .هایش برخوردار استمؤثر نقشبیشتري براي ایفاي 
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 نتایج آزمون تأثیر متغیرهاي مستقل تحقیق بر ایفاي مؤثر نقشها به روش -8 جدول
 رگرسیون گام به گام 

Sig T Beta  B  R2 R  متغیرهاي مستقل 

 رضایت از زندگی  278/0 078/0 117/0 232/0 280/4 000/0

 اعی حمایت اجتم  295/0 087/0 035/0 109/0 005/2 046/0

a=6/675                          F=18/026                            Sig=0/000 

  
 بیانگر میزان و جهت برآورد تأثیر میزان و جهت هر یـک از متغیرهـاي                9جدول  

بـر اسـاس نتـایج      . باشـد مـی ) داشتن یا نداشتن بیمـاري    (مستقل بر  بعد عینی سالمت       
 وارد شده به معادله، تنهـا دو متغیـر حمایـت اجتمـاعی و      متغیرهايهآزمون، از بین کلی   

انـد و آنهـا     دار در معادله باقی مانده    اعتماد محدود به عنوان متغیرهاي تأثیرگذار و معنی       
بـر  .  از واریانس ابتالي افراد بـه بیمـاري را تبیـین کننـد     ) 06/0(  میاند مقدار ک  توانسته

یرها بر ابتالي بـه بیمـاري منفـی بـوده و در      توان گفت تأثیر این متغ     می B اساس مقدار 
راستاي افزایش حمایت اجتماعی و اعتماد محدود از احتمال بیمار بودن فرد کاسته شده 

البته این داده مستلزم تحقیقات بیشتر است چـون سـاز و کـار دقیـق پیونـد بـین         . است
  .حمایت اجتماعی و اعتماد محدود با ابتال به بیماري مشخص نیست

  
  نتایج آزمون تأثیر متغیرهاي مستقل تحقیق بر بعد عینی سالمت به روش گام به گام-9 جدول

Sig T Beta  B  R2 R متغیرهاي مستقل 

 حمایت اجتماعی  234/0 05/0 -05/0 -202/0 -892/3 000/0

 اعتماد محدود    260/0 07/0 -14/0 -116/0 -241/2 026/0
a=6/314                         F=13/615                       Sig=0/000 
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  گیري  بحث و نتیجه
، گروههاي اجتماعی و ها انسان میسالمتی حالتی است که مورد عالقه و توجه تما

هاي متنوعی توصیف و تبیین شده است که  سالمت در گفتمان. باشد جوامع بشري می
 ؛ به نقل از ریاحی، 3: 2000مارکس، (اند  ها به طور اجتماعی ساخت یافته این گفتمان

 تأثیر یکی "هاي اجتماعی سالمت تعیین کننده"این مقاله از منظر گفتمان ). 1389
 را بر سالمت عینی و ذهنی " سرمایه اجتماعی"ازمهمترین فاکتورهاي اجتماعی یعنی

بر اساس نتایج پژوهش، رضایت از زندگی و . معلمان شهر بوشهر بررسی کرده است
 به ترتیب، باالترین همبستگی مثبت را با احساس سالمت بدنی؛ حمایت اعتماد محدود،

اجتماعی و اعتماد تعمیم یافته، باالترین همستگی مثبت را با کاهش فرسودگی عاطفی؛ 
و رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی، به ترتیب، باالترین همبستگی مثبت را با 

تماد، اعتماد محدود بیشترین همبستگی در بین ابعاد اع. اندها داشتهایفاي مؤثر نقش
دار مثبت را با احساس سالمت کلی؛ و بیشترین همبستگی  منفی را با بعد عینی معنی

دار را با بعد ایفاي اعتماد نهادي کمترین همبستگی مثبت معنی. سالمت داشته است
المت داشته ها؛ و اعتماد تعمیم یافته کمترین همبستگی منفی را با بعد عینی سمؤثر نقش

توان گفت همبستگی ابعاد شناختی سرمایه بر اساس نتایج آزمون همبستگی می. است
احتماعی با بعد ذهنی سالمت به مراتب باالتر از هبستگی آنها با ابعاد ساختاري سرمایه 

همبستگی مشارکت مذهبی و ، در بعد ساختاري سرمایه اجتماعی. اجتماي بوده است
رنامه با احساس سالمت بدنی و کاهش فرسودگی عاطفی مثبت مشارکت در امور فوق ب

بر اساس . همخوان است) 2000 (این نتیجه با نتایج پژوهش ونستر. دار است و معنی
کارگروهی با همکاران، حضور در مراسم مذهبی، باشگاه و مشارکت بر ، تحقیق وي

  . سالمت تأثیر مثبت دارد
 در خصوص ابعاد ذهنی و بعد عینی ها و ي داده در بخش تحلیل چند متغیره

متغیرهاي رضایت از زندگی، ، توان گفت در بعد احساس سالمت بدنی سالمت می
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حمایت اجتماعی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد محدود و مشارکت مذهبی، به ترتیب، 
 از واریانس این بعد از 20/0اند و در مجموع توانستند  تأثیر گذارترین متغیرها بوده

در بعد کاهش فرسودگی عاطفی حمایت اجتماعی، . ت ذهنی معلمان را تبیین کنندسالم
اعتماد تعمیم یافته، مشارکت مذهبی، رضایت از زندگی و اعتماد محدود، به ترتیب، 

 از واریانس کاهش عاطفی 22/0اند و با هم توانستند  تأثیر گذارترین متغیرها بوده
ها، نیز، متغیرهاي رضایت از زندگی و مؤثر نقشدر بعد ایفاي . معلمان را تبیین کنند

دار در معادله باقی ماندند و توانستند  حمایت اجتماعی، به عنوان تنها متغیرهاي معنی
در بعد .  درصد از واریانس این بعد از احساس سالمت پاسخگویان را تبیین کنند8تنها  

ود، بر میزان ابتالي به بیماري عینی، تنها تأثیر دو متغیر رضایت از زندگی و اعتماد محد
 درصد از واریانس این بعد از 7اند تنها اند که با هم توانسته داري داشتهتأثیر معنی

  . سالمت را تبیین کنند
 انها هبا توجه به ضریب واریانس تبیین شده نهایی مربوط به ابعاد سالمت و مقایس

. متغیرهاي یکسانی قرار ندارندتوان گفت، ابعاد ذهنی و عینی سالمت، تحت تأثیر  می
بدین ترتیب که متغیرهاي موجود در مدل تحقیق بیشترین قدرت تبیینی را براي بعد 

اند؛ اما قدرت تبیین آنها براي  کاهش فرسودگی شغلی و احساس سالمت بدنی داشته
در بعد عینی نیز، تنها تأثیر . ابعاد ایفاي مؤثر نقش و بعد عینی سالمت محدودتر است

  . عد مذهبی مشارکت در وضعیت سالمت پاسخگویان مؤثر بوده استب
نتایج این پژوهش نشان داد که بعد ذهنی سالمت نسبت به بعد عینی، بیشتر از 

دوم، بعد شناختی سرمایه، نسبت به بعد ساختاري، . پذیرد فاکتورهاي اجتماعی تأثیر می
، که )2010( نتایج پژوهش دسیلوا این نتیجه با.  ابعاد سالمت داردهتأثیر بیشتري بر هم

بعد شناختی سرمایه نسبت به بعد ساختاري، ارتباط بیشتري با سالمت روان دارد، 
به طور کلی میتوان گفت که سالمت یک پدیده چند وجهی پیچید است . همخوان است

از طرف دیگر یک پدیده  فقط  . و ابعاد فراوان دارد که سنجش آن را دشوار کرده است
در ایجاد، حفظ یا از میان  می شناختی نیست و عوامل اجتماعی متعددي نقش مهزیست
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تواند وضعیتی  میرفتن سالمت انسان دارند، که در این بین نقش سرمایه اجتماعی، 
  .تعیین کننده و اساسی در ارتقاي سالمتی پاسخگویان داشته باشد

  
  اجرایی – میپیشنهادات عل

شتري در خصوص وضعیت بیماري معلمان به بی میدر بخش علمی، مطالعات عل
- تفکیک جنس، مقطع تدریس، میزان سرمایه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی در دسترس

تواند با می ها و وزارت آموزش و پرورش همچنین ادارات، سازمان. شان انجام شود
در  اطالعاتی بانک آوري تحقیقات انجام شده و انجام تحقیقات جدید، یکجمع

سالمت جسمانی و روانی معلمان و کارکنان خود  وضعیت ناخت و بررسیخصوص ش
هایی که در مقاطع تحصیالت تکمیلی در خصوص نامهبعالوه، از پایان. تشکیل دهند

در بخش اجرایی . شوند حمایت مالی و معنوي نمایندوضعیت سالمت معلمان انجام می
 به تدریس مشغول شوند که امکان شود در حد امکان معلمان در جاهایینیز پیشنهاد می

از آنها وجود ... مانند خانواده، اقوام و خویشان و  میهاي اجتماعی غیررسحمایت
بیشتري از معلمان بعمل آید یا   میهاي اجتماعی رسهمچنین حمایت. داشته باشد

. شودطوري با آنان برخورد شود که حداقل احساس کنند از آنها حمایت می
هاي حضور و مشارکت بیشتر توانند در قالب تدارك زمینهمی  یمهاي رس حمایت

هاي دوستانه، مسابقات ي غیر آموزشی مانند برگزاري نشستها فعالیتمعلمان در 
به نظر . هاي تکمیلی مانند خدمات بیمه طالیی تحقق پیدا کنندتدارك بیمه... ورزشی،

، صندلی معلم، وضعیت رسد کنترل و بهبود کیفیت ساختار فیزیکی کالس درسمی
توانند تا حد زیادي به بهبود ها می گرمایشی کالس–روشنایی و سیستم سرمایشی 

زیرا همانطور که گفته شد بیشترین . وضعیت سالمت جسمانی معلمان کمک کند
 عالوه بر این کهمهمتر . بیماري معلمان مورد مورد مطالعه بیماري عضالنی بوده است

اي معلمان به عنوان یک گروه شغلی  و مسائل اجتماعی و حرفهدر نظر گرفتن نیازها
هاي و چه از نظر کیفی، چه از نظر تعداد و ویژگی  میچه از نظر ک(مهم در جامعه 
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که نیازمند حمایت و توجه ) هاي مخاطبان شانخودشان و چه از نظر تعداد و ویژگی
ازهاي متفاوت آنان نیز توجه بیشتري هستند؛ باید به تنوعات درون گروهی معلمان و نی

  .شود
  
  منابع 

 کتابخانه ملی ایران، چاپ : تهران، سرمایه اجتماعی، )1385. (اخترمحققی، مهدي
  . اول

 بررسی وضعیت بهداشت روانی معلمان استان اصفهان ، )1382. (بختیار پور، پروین
، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي، 79-80در سال تحصیلی 

  .16 شماره
 و  میعمو سالمت توسعه و پرورش و آموزش، )1385 (.زاده حسن، حسین 

 .اندیشه آوند : تهران، زندگی يها مهارت

 عزت نفس به مثابه میانجی رابطه سرمایه اجتماعی و )1394. (حیدري، آرمان ،
  .58پیاپی . 2 ، شماره 26، سال فصلنامه جامعه شناسی کاربرديسالمت روانی، 

 فصلنامه ،"روان سالمت براي بستري اجتماعی سرمایه" ،)1391( .داور، بهزاد 
  .6 شماره، دوم سال، اجتماعی رفاه پژوهشی – میعل

 1393 (.محمود، خدادوست کوروش؛، اعتماد حمید؛، سوري مهدي؛، رنجبران( ،
 تحلیل روش کاربرد و سالمت وضعیت با اجتماعی – اقتصادي وضعیت ارتباط
  .جیرفت پزشکی علوم نشگاهدا مجلهاصلی،  يها مؤلفه

 ساختار قدرت در خانواده و مشارکت )1385. (ساروخانی، باقر؛ امیرپناهی، محمد ،
  .3 ، شماره4، دوره پژوهش زناناجتماعی، 
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 تأثیر اعتماد سازمانی بر )1390. (شیرازي، علی؛ خداوردیان، الهام؛ نعیمی، محمد ،
رکت گاز استان خراسان ش: بروز رفتارهاي شهروندي سازمانی؛ مورد مطالعه

  .، سال چهارم، شماره هفتمپژوهش نامه مدیریت تحولشمالی، 
 تهران، احمدرضا، پور اصغر :ترجمه، اجتماعی سرمایه، )1388 (.جان، فیلد.  
 و اجتماعی حمایت رابطه" ،)1389 (.گنجه، سحر جهانبخش پور، مریم؛ میقاس 

 پژوهشی– میعل نامهفصل ،"آباد خرم شهرستان دانشجویان در روان سالمت
  .43 مسلسل، 1 شماره، دوازدهم دوره، لرستان پزشکی علوم دانشگاه

 بررسی مفهوم رضایت از زندگی و سنجش آن در میان )1389. (قهرمان، آرش ،
شماره ، فرهنگ و جامعه، دو فصلنلمه پژوهش جواناندانشجویان دختر و پسر،  

  .چهارم
 پیش بینی رضایت شغلی )1393. (مجتبیاي، طیبه؛ عاشوري، احمد؛ حبیبی،  کاوه ،

بر اساس باورهاي خود کارآمدي، خود کارآمدي تدریس، استرس شغلی  وسطح 
، سال مجله تعلیم و تربیت استثنایینیازهاي معلمان استثنایی استان لرستان، 

  . 126 پیاپی – 4چهاردهم، شماره 
 بـر  اجتمـاعی  یـت حما تـأثیر  ، بررسـی  )1391 (.پروانه،  سلحشوري علیرضا؛ ،کلدي 

 شـماره ،  چهـارم  سال،  ایران اجتماعی توسعه مطالعات مجلهزنان،   سازي توانمند
   .چهارم

 مرکز نشر: تهران، محسن ثالثی :ترجمه، مدرنیت پیامدهاي، )1377 (.آنتونی، گیدنز.  
 سرمایه اجتماعی و سالمت ه، رابط)1386. (لهسایی زاده، عبدالعلی و مرادي، گلمراد 

   .26، شماره 7، شماره پژوهشی رفاه اجتماعی– میفصلنامه علران، روان در مهاج
 طهوري، چاپ پنجم: ، تهرانجامعه شناسی پزشکی، )1385. (محسنی، منوچهر.  
 دانشگاه تهران:، تهرانی بزشکیجامعه شناس، )1389 (.یم، ابراهیامسعودن .  
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 ایه اجتماعی هاي سرم تاملی بر نظریه، )1391. (موسوي، میرطاهر؛ علی پور، پروین
  .انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول: ، تهراندر جامعه شناسی

 رابطه بین میزان اعتماد )1390. ( جهانگیري، نرجس؛نور یان نجف آبادي، محمد ،
، )معلمان شهرستان تیران و کرون: مطالعه موردي(اجتماعی و سالمت روانی 

 .، پاییزو زمستان2، شماره 2دوره ، جامعه شناسی تاریخی

 درباره رابطه ابعاد سالمت سازمانی با سالمت روانی ، )1388. (هوشیار، بهمن
، اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد معلمین مقطع متوسطه در شهر بوشهر،

  . دانشگاه شهید چمران اهواز
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