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چكيده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی معلمان زیست شناسی و سالمت روانی دانش آموزان انجام شد  .پژوهش با روش :توصیفی –
همبستگی  ،انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین در سال  1333بودند  .تعداد
 323نفردانش آموز به روش تصادفی – طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد وضعیت سالمت
روان گلدنبرگ ) (GHQ-28وپرسشنامه محقق ساخته مهارت های ارتباطی معلمان استفاده گردید .اطالعات گردآوری شده جهت بررسی رابطه بین
متغییرها با روش آماری همبستگی اسپیرمن تجزیه وتحلیل شد  .همچنین بمنظور بررسی همبستگی چندگانه مولفه های مهارت ارتباطی معلمان با سالمت
روانی دانش آموزان  ،ازرگرسیون استفاده شد.یافته ها نشان دادند که بین مهارت ارتباطی معلمان با سالمت روانی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری
( )0/202وجود دارد  .مهارت ارتباطی معلمان  33درصد سالمت روانی دانش آموزان را پیش بینی می کند.همچنین بین هریک ازمولفه های اصلی مهارت
ارتباطی معلمان با سالمت روانی دانش آموزان رابطه مثبت معناداری دیده شد .
کليد واژگان :مهارت ارتباطی  ،مهارت کالمی  ،مهارت غیرکالمی  ،مهارت گوش دادن  ،مهارت بازخورد  ،سالمت روانی

مقدمه

هستند.آموزش ،بدون ایجاد رابطه معنایی نخواهد داشت

ارتباطات انسانی و روابط بین فردی مؤثر  ،اساس و

.معلمان در همان آغاز کار خود پی می برند که نحوه

شالوده هویت و کمال انسان است و مبنای اولیه پیوند وی

برقراری ارتباط با دانش آموزان بسیار اهمیت دارد (معینی

با دیگران را تشکیل می دهد و موجب شکوفایی افراد و

آرانی.)1334،

بهبود کیفیت روابط می شوند (وود  ،ترجمه فیروز بخت ،

جی آیرودهایا ( )2013پژوهشی با عنوان بررسی رضایت

 ، ) 1333بسیاری از اختالالت روانشناختی با نداشتن

معلمان از مهارت های ارتباطی بین فردی سرپرستان خود

مهارت های اجتماعی و ارتباطی همراهند و کسانی که

و رابطه آن با فرسودگی شغلی و پیشرفت شغلی در جنوب

بدلیل انواع بیماری های روانی بستری شده اند کاستی های

هند انجام داد.اطالعات این پژوهش از  140آموزگار حرفه

عمده ای در مهارت های ارتباطی نشان می دهند (هارجی

ای مدارس،کالج ها و دانشگاه های واقع در جنوب هند

و همکاران  ،ترجمه بیگی و فیروز بخت .) 1333 ،

جمع آوری گردید.نتایج پژوهش نشان داد که رضایت

یکی از مهمترین سازمانهای موجود در جامعه سازمان های

معلمان با مهارت های ارتباطی بین فردی سرپرستان رابطه

آموزشی و به عبارتی سیستم های اجتماعی مدارس
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مثبت داشته ومتناسب باپیشرفت شغلی بوده وبافرسودگی

در شکل گیری شخصیتی کودکان و کیفیت تحصیلی آنان

شغلی رابطه منفی دارد( جی آیرودهایا .)2013،

است (کمالی.)1332 ،

از مهمترین توانایی های آموزگار به عنوان شخصیتی

مطالعات انجام شده حاکی از آن است که این مسائل می

تاثیرگذار در سرنوشت انسانها ،برقراری ارتباط صمیمی و

توانند تأثیرات زیان بخشی بر سالمت جسمانی و

موثر با دانش آموزان است.همه ی ما خاطرات شیرینی از

روانشناختی افراد داشته باشند  .در واقع  ،بین تعداد مسائل

معلمانی به یاد داریم که از توانایی ارتباطی خوبی برخوردار

روزمره ای که افراد تجربه می کنند و عالئم مشکالت

بوده اند.ارتباط بین دانش آموز و معلم یکی از بهترین انواع

سالمت

و تنش های روانشناختی و فیزیولوژیکی

روابط انسانی است که هر دوی آنها در طول زندگی تجربه

همبستگی وجود دارد (دالنگیس و همکاران.) 1332 ،

خواهند کرد (اصالنی .)1330،

کمپبل و سونسون ( ، )1332معتقدند زمانی که تنیدگی

اغلب معلم ها خواهان آن هستند که بدانند چگونه می توان

ناشی از مسائل روزمره شدید باشد و یا فرد به دالیل

در دانش آموز انگیزه ی یادگیری ایجاد کرد .پاسخ این است

مختلفی هر تنیدگی را به صورت منفی درک کند ،سالمت

که در او احساس اطمینان و اعتماد ایجاد کنید تا بتواند

و عملکرد وی (بویژه عملکرد تحصیلی ) تحت تأثیر قرار

شکست را متحمل شود .زیرا مهم ترین مانع یادگیری ترس

می گیرد ( کمپیل و سونسون؛ نقل از راس 1333،؛ میسرا

است؛ ترس از شکست ،ترس از توبیخ و ترس از نادان به

.) 2000،

حساب آمدن .اما معلم موفق این امکان را برای هر دانش

پنینگز و همکاران ( )2014در پژوهشی با عنوان تقابل میان

آموز فراهم می آورد که وقتی اشتباه می کند خودش را از

معلم و دانش آموز ،یک سیستم دینامیکی که در آن شاخص

تنبیه و مجازات در امان بداند .از میان بردن ترس در دانش

های محتوی ،ساختار و تکامل بود ،در نظر گرفتند  .برای

آموز ،زمینه ای برای تالش و کوشش در او ایجاد می کند.

انجام این پژوهش با استفاده از دستگاه جوی استیک

پذیرفتن اشتباه دانش آموز با روی خوش ،او را به یادگیری

کامپیوتری رفتار بین فردی معلم و دانش آموز به عنوان یک

تشویق می کند»(فراهانی .)1333،

ساختار دوبعدی مرکب از صمیمیت و همدلی اندازه گیری

یافته های تحقیق خاکساری( )1332تحت عنوان بررسی

شد .نتایج پژوهش نشان داد که محتوی و تکامل روابط بین

رابطه مهارت های ارتباطی معلمان و استرس دانش آموزان

معلمان متفاوت بوده و ساختار بین فردی مشخصی وجود

پایه ششم  ،نشان داد  :بین مهارت های ارتباطی معلمان و

نداشت که گویای درک تفاوتهای موجود در روابط معلم-

استرس دانش آموزان رابطه منفی معناداری() -0/232

دانش آموز می باشد (.پنینگز و همکاران)2014 ،

وجود دارد .همچنین بین هر یک از چهار مؤلفه ی اصلی

در مدارس وجود معلمان کارآمد جهت برقراری روابط

مهارت های ارتباطی معلمان و استرس دانش آموزان رابطه

مطلوب تر با دانش آموزان در مدرسه حیاتی است

ی منفی معناداری وجود دارد (خاکساری.)1332،

(الک.)2004،زیرا معلمان هستند که مدرسه را محیطی می

هر چند نظام آموزشی و تربیتی مدرسه برای کودکان فرصت

سازند که می تواند افق امید بخشی از دوستی ،تعادل،

گسترش جستجو برای کسب شایستگی و مهارتها را پیش

حمایت ،امنیت ،موفقیت ،احترام و سعادت را برای دانش

می آورد اما در مدرسه از کودک توقعات و انتظارات

آموزان به ارمغان آورد(کریسته . )2002،بنابراین معلمان

جدیدی پدید می آید.علی رغم اینکه فراگیری اطالعات

برای کمک به دانش آموزان جهت رشد اجتماعی و عاطفی

تازه می تواند برای اکثر کودکان هیجان انگیز باشد اما در

آنها مهمترین موقعیت را دارند (مک الگلین ،به نقل از

مورد برخی کودکان می تواند موجب ناتوانی و محرومیت

اصغری پور  . )1331،به عقیده سانتراک ( )1333برای

و به شکست اعتماد به نفس و تخریب شخصیت آنان منجر

مدیریت و برخورد با تضادهای موجود در کالس درس نیاز

شود.مشکالت رفتاری و هیجانی یکی از عوامل تاثیر گذار

به مهارت های ارتباطی مناسب دارید .محققان مختلف
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برآورد کرده اندکه بین 10-20درصد کودکان مدرسه ای

این مطالعه به شیوه توصیفی – همبستگی انجام شده

،دارای مشکالت عاطفی و رفتاری هستند(کاتلر 1333؛ورنن

است  .جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان سال

1333؛سازمان بهداشت روانی 1333؛ تامپسون و رادلف

سوم دوره متوسطه وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین که

،2000به نقل از اصغری پور و همکاران.)1331،

در سال تحصیلی  32-33مشغول به تحصیل بودند  ،به

پژوهش هاى متعدد نشان مى دهد که از هر  2دانش آموز

تعداد  2221نفر تشکیل می دهند .حجم نمونه بااستفاده از

یک نفر به نوعى دچار مشکالت مربوط به سالمت روانى

جدول مورگان  ،تعداد  323نفر برآورد و به روش

است که متأسفانه به دلیل عدم پیگیرى و مداخالت الزم

تصادفي -طبقه ای انتخاب شد.

این گونه اختالالت تا اخذ مدارج تحصیلى باالتر و حتى

ابزارها  :برای جمع آوری داده ها دراین مطالعه از دو

در ورود به اجتماع در آنها باقى مى ماند .اضطراب

پرسشنامه جداگانه استفاده شده است.الف) پرسشنامه ی

جدایى،استرس ،ترس از مدرسه ،وسواس و انواع تیک ها

مهارت های ارتباطي معلمان  :برای سنجش مهارت های

اختالالت عادى مانند ناخن خوردن کندن یا کشیدن موى

ارتباطی معلمان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده

سر کم توجهى و اختالالت عاطفى و خلقى (افسردگى)

است.این پرسشنامه

مشکالت ذهنى و یادگیرى از جمله مهمترین و رایج ترین

ارتباطات بین فردی

اختالالت دانش آموزان دوره ابتدایى به شمار مى رود

بر اساس مبانی نظری موضوع
در چهار مولفه

مهارت های

ارتباطی(مهارت کالمی ،مهارت گوش دادن ،مهارت غیر

(کمالی. )1332،

کالمی ومهارت بازخورد) و مرکب از  12گویه در مقیاس

فرضيه های پژوهش

پنج درجه ای تدوین شده است .ب) پرسشنامه وضعيت

 -4بين مهارت های ارتباطي معلمان زن و مرد مدارس

سالمت روان گلدنبرگ ( :)GHQ-28برای بررسی

تفاوت معني دار وجود دارد.

سالمت روانی از مقیاس  23سؤالی سالمت روانی گلدبرگ

 -1بين سطح سالمت رواني دانش آموزان دختر و پسر

( )GHQ-23استفاده شده است .این آزمون 23سؤال دارد

تفاوت معني دار وجود دارد.

که چهار زیرمقیاس را در برمی گیرد هر زیرمقیاس هفت

 -9بين مهارت ارتباطي معلمان وسالمت رواني دانش

سؤال دارد .زیرمقیاس اول شامل موادی درباره احساس

آموزان رابطه مثبت وجود دارد.

افراد نسبت به وضع سالمت خود و احساس خستگی

 -1بين مهارت کالمي معلمان وسالمت رواني دانش

آنهاست و نشانه های بدنی را دربر می گیرد .این زیر مقیاس

آموزان رابطه مثبت وجود دارد .

دریافت های حسی بدنی را که اغلب با برانگیختگی هیجانی

 -5بين مهارت گوش دادن معلمان وسالمت رواني دانش

همراهند ،ارزشیابی می کند 3 .سوال مربوط به این زیر

آموزان رابطه مثبت وجود دارد.

مقیاس است .زیر مقیاس دوم شامل مواردی است که با

 -6بين مهارت غيرکالمي معلمان وسالمت رواني دانش

اضطراب و بیخوابی مرتبط اند که هفت سوال دیگر
پرسشنامه را در بر میگیرد .زیر مقیاس سوم گستره توانایی

آموزان رابطه مثبت وجود دارد .

افراد را در مقابله با خواستههای و مسایل زندگی روزمره

 -7بين مهارت بازخورد معلمان وسالمت رواني دانش

می سنجد و احساسات آنها را درباره چگونگی کنار آمدن

آموزان رابطه مثبت وجود دارد .

با موقعیت های متداول زندگی آشکار می کند  3 .سوال

-8بين مهارت کالمي،مهارت گوش دادن ،مهارت غير

سوم هم مربوط به این زیر مقیاس است .وباالخره چهارمین

کالمي و مهارت باخورد معلمان با سالمت رواني دانش

زیر مقیاس دربرگیرنده مواردی است که با افسردگی وخیم

آموزان همبستگي مثبت چند گانه وجود دارد.

و گرایش به خودکشی مرتبط اند که این مولفه هم هفت

روش
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سوال دیگر پرسشنامه را بخود اختصاص می دهد .سیستم

علوم اجتماعی) است.مفهوم یاد شده با این امر سر و کار

نمره گذاری سؤاالت از  0تا  3را دربرمی گیرد .نمره هر

دارد که چنانچه آزمون تکرار شود ،همان نتیجه به دست می

فرد در هر زیرمقیاس از  0تا  21متغیر است .نمره  0تا 3

آید .از جمله تعریف هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده

نشانه وضع وخیم پاسخگو است 3 .تا  14وضعیت در

است می توان به تعریف ارائه شده توسط ایبل و فریسبی

آستانه بیماری را نشان می دهد و نمره  14تا  21نشانگر

( )1333اشاره کرد « :همبستگی میان یک مجموعه از نمرات

وضع سالمتی پاسخگو است .نمره کلی هر فرد از حاصل

و مجموعه دیگری از نمرات دریک آزمون معادل که به

جمع نمرات چهار زیرمقیاس به دست می آید .فردی که در

صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است».با

مجموع از چهار زیرمقیاس نمره  0تا  23دریافت می کند

توجه به این امر معموال دامنه ضریب قابلیت از صفر (عدم

وضعیت وخیمی دارد نمره  23تا  22وضعیت در آستانه

ارتباط) تا به عالوه یک (ارتباط کامل) است.ضریب قابلیت

بیماری پاسخگو را نشان می دهد و فردی که نمره  22تا

اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری

 34را کسب می کند از وضعیت سالمتی خوبی برخوردار

ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و

است ( .معتمدی شارک  ،1333 ،ص.)33-33

موقتی وی را می سنجد.برای آزمون پایایی پرسشنامه در
این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ

استفاده شده

روایي 4وپایایي 1پرسشنامه ها:

است.قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از  0/20معموال

روش های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری

ضعیف ،دامنه  0/30قابل قبول و دامنه بیش از  0/30خوب

وجود دارد که در این تحقیق از اعتبار محتوایی استفاده شده

تلقی می گردد و هرچه ضریب به عدد یک نزدیک تر باشد،

است.اعتبار محتوایی به این مطلب اشاره دارد که یک سنجه

بهتر است.در مطالعه حاضر نیز میزان هماهنگی درونی این

تا چه میزان طیفی از فضاهایی را که در مفهوم گنجانده شده

مقیاس از طریق  αکرونباخ برای پرسشنامه مهارت های

است ،دربرمی گیرد ( ببی  ،1334،ص .)234برای این

ارتباطی معلمان  0/32و ضریب پایایی پرسشنامه سالمت

منظور برای اطمینان از روایی پرسشنامه عالوه بر استفاده از

روانی دانش آموزان  0/33می باشد.

راهنمائیهای اساتید محترم راهنما و مشاور به چند نفر از

شيوه تحليل داده ها  :برای تحلیل آماری دادهها از

صاحبنظران و متخصصان روانشناسی و مشاوره کودک

آزمون  ، tضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون

مراجعه شده و از نظرات آنها در طراحی سؤاالت پرسشنامه

استفاده شده است .

استفاده شد و روایی سواالت پرسشنامه به تایید آنها

یافته ها :

رسید.قابلیت اعتماد که واژه هایی مانند پایایی ،ثبات و

فرضيه اول -بين مهارت های ارتباطي معلمان زن و مرد

اعتبار برای آن به کار برده می شود ،یکی از ویژگی های

مدارس تفاوت معني دار وجود دارد.

ابزار اندازه گیری(پرسشنامه یا مصاحبه یا سایر آزمون های
جدول.4خالصه محاسبات آزمون  tبرای بررسي مقایسه مهارت های ارتباطي معلمان زن و مرد
مهارت ارتباطي
جنسيت معلمان

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

t

sig

مرد

465

54/71

3/63

43/70

0/000

زن

461

57/50

41/35

2- Reliability

1- Validity
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جدول.1خالصه محاسبات آزمون های  tبرای بررسي وضعيت سالمت رواني دانش آموزان به تفكيک جنسيت
جنسيت دانش آموزان

سالمت رواني
تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

t

sig

پسر

465

53/54

41/73

1/941

0/413

دختر

461

57/71

49/87

جدول . 1خالصه محاسبات تحليل رگرسيون برای بررسي رابطه مهارت ارتباطي معلمان با سالمت رواني دانش آموزان
ضرایب غيراستاندارد
مدل

ضرایب استاندارد

B

انحراف استاندارد

ضریب ثابت

10/933

1/796

مهارت ارتباطي

0/70

0/013

T

Sig

Beta
7/155

0/000

41/941

0/000

ضریب ثابت

43/110

1/753

-----

7/016

0/000

مهارت ارتباطي

0/516

0/035

0/167

5/513

0/000

مهارت کالمي

0/790

0/911

0/480

1/415

0/000

0/611

1

2

مدل

 Rضریب همبستگي

مجذور ضریب  R2همبستگي

معدل مجذور ضریب همبستگي

Std. Error of the Estimate

1

0/222

0/333

0/332

40/15

2

0/223

0/332

0/331

40/93

همانگونه که جدول فوق نشان می دهد با توجه به سطح

درصد نتیجه گرفت در جامعه ای که این نمونه از آن

معنی داری آزمون  tدو نمونهمستقل محاسبه شده ()0/000

انتخاب شده است ؛بین وضعیت سالمت روانی دختران و

میتوان گفت بین مهارت های ارتباطی معلمان زن و مرد

پسران در جامعه مورد پژوهش تفاوت معنی دار نیست .

تفاوت معنی داری وجود دارد.به عبارت دیگر میتوان با

فرضیه های سوم تا هفتم  :بين هر یک از مهارت های

اطمینان  33درصد نتیجه گرفت در جامعه ای که این نمونه

ارتباطي معلمان وسالمت رواني دانش آموزان رابطه

از آن انتخاب شده است ؛ مهارت های ارتباطی معلمان زن

مثبت وجود دارد .

بیشتر ازمعلمان مرد می باشد

همانگونه که جدول فوق نشان می دهد سطح معنی داری

 -1بين سطح سالمت رواني دانش آموزان دختر و پسر

مربوط به ضرایب همبستگی محاسبه شده کمتر از 0/01

تفاوت معني دار وجود دارد.

حاصل شده است.بنابراین میتوان گفت بین میزان مهارت

همانگونه که جدول فوق نشان می دهد با توجه به سطح

ارتباطی معلمان در کلیه ابعاد آن و سطح سالمت روانی

معنی داری آزمون های  tدو نمونه مستقل میتوان گفت

دانش آموزان رابطه مثبت معنیدار وجود دارد .به عبارت

بین سالمت روانی دانش آموزان دختر وپسر تفاوت معنی-

دیگر میتوان با اطمینان  33درصد نتیجه گرفت در جامعه

دار وجود ندارد .به عبارت دیگر میتوان با اطمینان 33

ای که این نمونه از آن انتخاب شده است ؛بین مهارت
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ارتباطی معلمان و سالمت روانی دانش آموزان رابطه

معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر با افزایش سطح

مستقیم وجود دارد .یعنی هر چه سطح مهارت ارتباطی

مهارت ارتباطی معلمان ،میزان سالمت روانی آموزان

معلمان باالتر رود بر میزان سالمت روانی دانش آموزان

افزایش می یابد .همچنین بین مولفه های اصلی مهارت

افزوده می شود.

ارتباطی معلمان و سالمت روانی دانش آموزان رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد .و به بیان روشنتر هر چه بر سطح

-8بين مهارت کالمي،مهارت گوش دادن ،مهارت غير

مهارت کالمی  ،گوش دادن  ،غیرکالمی و بازخورد معلمان

کالمي و مهارت باخورد معلمان با سالمت رواني دانش

افزوده شود برمیزان سالمت روانی دانش آموزان افزوده می

آموزان همبستگي مثبت چند گانه وجود دارد.

شود .این نتیجه تحقیق با نتایج تحقیق مصطفی نژاد ()1330

همانطور که جدول فوق نشان می دهد در تحلیل رگرسیون

 ،تحت عنوان بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های

به روش  step wiseدو مدل پیشنهاد شده براساس مدل

ارتباطی بر سالمت روان دانشجویان سال اول دانشگاه علوم

 1ضریب همبستگی بین سالمت روانی و مهارت ارتباطی

بهزیستی کرمان  ،هم سو است  .همچنین معناداری این

 0/222و واریانس مشترک آنها برابر  0/333حاصل شده

ارتباط با بخشی از یافته ها و نتایج مطالعة تامپسون و

است ودر واقع حدود  %33درصد متغییر سالمت روانی

آندرسون ( ،)2003مورای و مورای ( ،)2004و همچنین

بوسیله مهارت ارتباطی تبیین می شود .و با توجه به اینکه

رد-ویکتور ( )2004همخوان است.همچنین چنانکه

سطح معنی داری محاسبه شده مربوط به نتایج تحلیل

اضطراب امتحان را یکی از مولفه های سالمت روانی دانش

واریانس نیز از  0/01کمتر است؛ بنابر این میتوان با

آموز در نظر بگیریم،نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش

اطمینان  33درصد نتیجه گرفت که واریانس مشترک

حاجیلری ( )1330مبنی بر اینکه بین برخورد دبیر و

محاسبه شده معنیدار است .به این معنا که بین مهارت های

اضطراب امتحان رابطه معنی داری وجود دارد ،انطباق داشته

ارتباطی معلمان و سالمت روانی دانش آموزان رابطه

و همسو می باشد .نیز با نتایج تحقیق خاکساری (، )1330

معناداری وجود دارد.

تحت عنوان بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان

براساس مدل  2ضریب همبستگی بین سالمت روانی و

واسترس دانش آموزان  ،هم سو است .از طرفی با توجه به

مهارت ارتباطی  0/223و واریانس مشترک آنها برابر

اینکه سالمت روانی در دانش آموزان موجب باال رفتن

 0/332حاصل شده است ودر واقع حدود  %40درصد

سازگاری تحصیلی ویادگیری وموفقیت آنها می شود(طبق

متغییر سالمت روانی بوسیله مهارت کالمی تبیین می شود

اظهارات بخش مشاوره اداره آموزش و پرورش شهرستان

.و با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده مربوط

قرچک)  ،و با توجه به نتیجه این پژوهش مبنی بر اینکه

به نتایج تحلیل واریانس نیز از  0/01کمتر است؛ بنابر این

باالرفتن مهارت ارتباطی معلمان (مهارت های:

می توان با اطمینان  33درصد نتیجه گرفت که واریانس

کالمی،گوش دادن،غیرکالمی و بازخورد) ،سالمت روانی

مشترک محاسبه شده معنی دار است .به این معنا که بین

دانش آموزان را افزایش می دهد ،می توان چنین نتیجه

مهارت های کالمی معلمان و سالمت روانی دانش آموزان

گرفت که باالرفتن مهارت ارتباطی معلمان  ،سازگاری

رابطه معناداری وجود دارد.

تحصیلی ،یادگیری و موفقیت دانش آموزان را نیز افزایش
دهد که از این نظر با نتایج تحقیقات گایل،پریس،بورل و
آلن()2002؛ هریسون ،کالرک و انجرز()2002؛ ریان و

بحث و نتيجه گيری

کوپر()2000؛فرایمی و هوسر ()2000؛ گرهام()1333؛

اولین یافته تحقیق نشان داده است که بین مهارت های

وبلز ،برکل مان و هوی مایرز( )1331و هاوتون ،ولدال،

ارتباطی معلمان و سالمت روانی دانش آموزان رابطه

جود و شارپ ( ،)1330همسو می باشد .وچنانچه اضطراب
28

رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سالمت روانی دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین /سلیمانی

امتحان را مترادف استرس وعدم سالمت روانی دانش آموز

زندگی اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان و راههای تقویت

در نظر بگیریم،نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش حاجیلری

هر یک از مؤلفه های اصلی مهارت های ارتباطی معلمان

( )1330مبنی بر اینکه بین برخورد دبیر و اضطراب امتحان

،ضروری به نظر می رسد.

رابطه معنی داری وجود دارد ،انطباق داشته و همسو می

بر اساس یافته های این پژوهش به دست اندرکاران

باشد .بنابراین طبق نتایج پژوهش،مهارت های ارتباطی

آموزش و پرورش ،مراکز مشاوره و والدین پیشنهاد می

ناصحیح معلمان می تواند دانش آموزان را دچار مشکل

شود ،وزارت آموزش و پرورش برای مطالعه ی عوامل مؤثر

استرس و اضطراب نموده  ،و سالمت آنان را تحت الشعاع

بر سالمت روانی دانش آموزان از جمله مهارت های

قرار دهد.

ارتباطی معلمان اهمیت دو چندان قائل شده و شاخص

یافته دیگر این تحقیق نشان داده است که  :بین مهارت های

هایی که بیشترین تأثیر را بر مهارت های ارتباطی معلمان

ارتباطی معلمان زن و مرد تفاوت معنادار وجود دارد  .که

دارند شناخته و تقویت نمایند همچنین .با توجه به یافته

با نتایج تحقیقات تلخابی علیشاه و همکاران ( )1333که

پژوهش که نشان داد مهارت کالمی معلمان بیشترین تأثیر

نشان داد  ،مهارت ارتباطی معلمان زن به طور معنی داری

را بر سالمت روانی دانش آموزان دارد.لذا پیشنهاد می شود

باالتر از مهارت ارتباطی معلمان مرد است همسو است .ولی

در وزارت آموزش و پرورش به تقویت مهارت کالمی

با نتایج تحقیق خاکساری( )1330همخوانی ندارد .البته این

معلمان برای افزایش سالمت روانی دانش آموزان توجه

تفاوت می تواند ناشی از استفاده از ابزارهای مختلف در

بیششتری شود .با توجه به نتایج حاصل از فرضیه پنجم که

سنجش مهارت ارتباطی معلمان همچنین جامعه پژوهش

مشخص شد مهارت ارتباطی معلمان زن بیشتر از معلمان

مورد مطالعه باشد.

مرد است و این اختالف معنادار است ،پیشنهاد می شود

بر اساس نتایج این تحقیق مسئوالن آموزش و پرورش به

برنامه ریزان نظام آموزشی با در نظر گرفتن تمهیدات الزم

نکات ذیل توجه نمایند .موفقیت نظام آموزشی در عصر

به تقویت مهارت های ارتباطی در معلمان مرد بپردازند تا

ارتباطات تنها بر مبنای تعامل صحیح میان معلم و دانش

با بهبود این مهارت در معلمان ،از آثار مخرب ناشی از

آموز و به کارگیری معلمانی با مهارت های الزم امکان پذیر

ضعف آن بر دانش آموزان جلوگیری نمایند .همچنین به

است  .وچه بسا تقویت این عامل راهگشای بسیاری از

کلیه معلمان توصیه می شود با مطالعه کتابهایی در خصوص

مشکالت دانش آموزان باشد.در همین زمینه رابطه ی هر

مهارت های ارتباطی ،ارتباط با دانش آموز و روانشناسی

یک از چهار مؤلفه ی اصلی مهارتهای ارتباطی معلمان با

کودکان اطالعات خود را در این زمینه تقویت نمایند.

سالمت روانی دانش آموزان سنجیده شد .براساس یافته
های پژوهش افزایش سطح مهارتهای ارتباطی معلمان می

پيشنهادات :

تواند سالمت روانی دانش آموزان را افزایش دهد .بنابراین

 -گنجاندن یک تا دو واحد درسی تحت عنوان فرسودگی

تقویت مهارت های ارتباطی می تواند راهی در گشایش

شغل در واحدهای کارشناسی وکارشناسی ارشد برای

مشکالت رفتاری دانش آموزان و سالمت روانی آنها باشد.

کارکنان

دیدگاه معلمان و برنامه ریزان آموزش و پرورش نسبت به

 -برنامه ریزی دورههای آموزشی ضمن خدمت مناسب

اهمیت این امر نقش به سزایی در بهبود وضعیت تعامل

جهت کارکنان

بین معلم و دانش آموز دارد .لذا آشناسازی معلمان و تصمیم

 -افرادی که جهت حرفه خاصی پذیرفته میشوندتحت

گیرندگان اصلی آموزش و پرورش با مؤلفه های اصلی

بررسی تست های شخصیتی قرارگیرند تا کسانی که مقاوم

مهارت های ارتباطی و شاخص های هر یک از آنها  ،میزان

تر و از لحاظ شخصیتی راحت تر کنار میآیند جذب شوند.
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Abstract
The focus of this research is on addressing the relations between communication skills of biology teachers and
students’ mental health. For this reason, this research incorporates descriptive – correlation method for whole
junior high school and pre college students of Varamin in 1393 as a research population statistics. Where sample
size includes 327 students that chosen by random-class method. Goldenberg questionnaire (GHQ-28) and
researcher prepared teachers’ communication skills questionnaire which are used to gather information.
Spearman's correlation method is used to analyze the relations between variables of accumulated information.
Furthermore, regression is to be included in the research that enables to study multiple correlations of teachers’
communication skills’ components (e.g. verbal skills, nonverbal skills, listening skills, and feedback skills) with
students’ mental health. Findings reveal the direct relation with 0.602 correlation between teachers’
communication skills and students’ health. Also regression forecasts that teachers’ communications skill will bring
39% of students’ mental health. Moreover, direct relation was discovered between teachers’ communication skills’
components. The main finding is improving teachers’ communication skills will result in enhancing students’
mental health.
Key words: communication skills, verbal skills, nonverbal skills, listening skills, feedback skills, and mental
health.
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