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 وضعیت سالمت روانی معلمان استان گلستانتعیین 
 1383-84 در سال )SCL.90.R(با استفاده از چک لیست نشانگان روانی 

 
 

 چکیده
 آموزان دانشروانی   در سالمت فکری و    که   یل نقش یبه دل  روانی معلم    سالمت : زمینه و هدف  

 بـا هـدف بررسـی        حاضـر  پژوهش .بیش از سایر طبقات اجتماعی بااهمیت است       ،کند  ایفا می 
 .شد انجام  در استان گلستانوضعیت سالمت روانی معلمان مقاطع مختلف تحصیلی

 معلمانیشامل  مورد مطالعه    جامعه   .بود مقطعی   -توصیفی  این پژوهش از نوع       :یروش بررس 
، در یکی از مدارس استان گلستان بـه صـورت رسـمی        1383-84 سال تحصیلی  در که   شد یم
ای   گیـری خوشـه     بـا اسـتفاده از روش نمونـه        .نـد دالتدریس مشغول تـدریس بو     ا حق ی یمانیپ

منـاطق    و ها  نفر از معلمان سه مقطع تحصیلی از شهرستان        535ای به حجم      ای نمونه   چندمرحله
 و بـا احتسـاب نقطـه    SCL.90.R و با استفاده از پرسشنامه ندمختلف استان گلستان انتخاب شد    

ـ 3/1طه برش  در هر بعد و نق5/2برش   (Globas Symptom Indes)ی  در بعد شاخص عالیم کل
 . قرار گرفتندغربال  ومورد بررسی

 9/18 مند و  درصد از معلمان استان به لحـاظ روانـی سـال           1/81  که نشان داد  نتایج  :ها یافته
 درصد در   9/14 درصد در زنان و      8/21( پزشکی  روانعالئم   از به یکی مشکوک  درصد از آنان    

  و افسـردگی   ) درصـد  8/5(، افکار پارانوئیـدی     ) درصد 3/7 (شکایات جسمانی . بودند) مردان
 باالترین میزان شیوع در میان معلمان ابتدایی      .  بودند یپزشک  روانعالئم  ترین    شایع ) درصد 9/4(
بـین مـدرک    . بـود ) درصـد  9/14(و کمترین میزان در معلمان مقطـع متوسـطه          ) درصد 6/21(

 دار مشاهده شد    ضریب همبستگی معنی   GSI کار با شاخص عالیم کلی     میزان اضافه  تحصیلی و 
)05/0P<(. 

در میـان    پزشـکی   روانعالئم  نتیجه پژوهش حاکی از متوسط بودن میزان شیوع           :گیری نتیجه
در میـان جمعیـت     انجـام شـده     های مشابه    که در مقایسه با پژوهش    بود  معلمان استان گلستان    

 .ار است از شیوع کمتری برخورد،معلمان
 

  معلمان-  میزان شیوع- گیرشناسی  همه-  بیماری روانی- سالمت روانی :ها  کلید واژه
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 مقدمه
 بــیش از ســایر طبقــات انشخصــیت و تعــادل روانــی معلمــ 

 تمـاس نزدیـک معلـم بـا       . با اهمیت است   اجتماعی مورد نظر و   
 نقش مهمی در سالمت     ،نفوذی که بر آنها دارد     آموزان و   دانش
 اهـداف   یبـا توجـه بـه همسـان       . کند  روانی آنها ایفا می    ری و فک

دو سـاختن     که مقصود هر   یآموزش و پرورش و بهداشت روان     
و خوشـبخت اسـت، ضـرورت چنـین          هـایی سـالم، مفیـد      انسان
 اگـر   .شـود  ی مـ  یپـرورش مهـم تلقـ        و    در آموزش  ییها  بررسی

 بـه منظـور    وگـردد وضعیت سـالمت روانـی معلمـان شناسـایی         
 ی عملکـرد تحصـیل    ،ریزی شود   برنامه آنانسالمت روانی    بهبود
 بـا کـاهش نـرخ افـت تحصـیلی     و  ه  بهتـر شـد   ز  یـ آموزان ن  دانش
پـرورش    کمـک شـایانی بـه اقتصـاد آمـوزش و           آموزان، دانش

 ).1 (دشخواهد 
به دلیل انتظارات زیادی  وش معلمی به دلیل ماهیت    تدریس و 

 فونتانـا و  . پرفشـاری اسـت     کـار پـرتنش و     ،رود  که از معلم مـی    
متوسـطه   با استفاده از یـک نمونـه معلمـان ابتـدایی و            آبوسیری

درصـد معلمـان بـه طـور     72انگلستان نشـان دادنـد کـه بـیش از         
درصد به طور جدی فشارهای روانی ناشی از کـار          23 خفیف و 

 پژوهشگران همچنین نشان دادند که بین       .)1( دننک  را تجربه می  
 گرایـی و    طور درون   و همین  نژندی و سطح فشارروانی باال      روان

همبسـتگی قـوی وجـود      ) به ویـژه در معلمـان مـرد       ( فشارروانی
 چنـد متغیـره،    ی است کـه در محیطـ      آنها بیانگر     این یافته . دارد

ــراد     ــژه در اف ــه وی ــروز اضــطراب ب ــی در جهــت ب گــرایش کل
 .)2( پذیر باالست آسیب
 گرایـی و   بـین ویژگـی شخصـیتی کمـال     یدیگـر ه  مطالعدر  

. )3(شـده اسـت     ی فشـارروانی معلمـان رابطـه پیـدا          سطوح باال 
هــای عصــبی را بــین   میــزان شــیوع بیمــارییا همطالعــن یچنــهم

 .)4(کرده است  درصد گزارش 55معلمان 
در مطالعــه کیــافر میــزان شــیوع اخــتالالت روانــی در میــان  

 ).5(درصد گزارش شده است 5/28معلمان 
پژوهش لستان،  با توجه به فقدان مطالعات مستند در استان گ        

با هدف بررسی وضعیت سالمت روانـی معلمـان مقـاطع           حاضر  
عالئـم  مختلف تحصیلی و مشخص کـردن میـزان شـیوع انـواع         

 1383-84 طی سـال     موجود در این قشر اجتماعی     پزشکی  روان
 .شد انجام 

 روش بررسی
 یمعلمـان  نفـر از     535 روی   یمقطعـ  –پژوهش توصیفی   ن  یا
ر یکـی از مقـاطع تحصـیلی         د 1383-84در سـال تحصـیلی      که  

های اسـتان گلسـتان       متوسطه در آموزشگاه    و ابتدایی، راهنمایی 
 گرگان، گنبـدکاووس، مینودشـت،      پرورش  آموزش و  مناطق(

 ،بـه صـورت رسـمی     ) قال، بنـدر تـرکمن و بنـدرگز         رامیان، آق 
 .، انجـام شـد    بودنـد التدریس مشغول به تدریس       پیمانی و یا حق   

شــکده تعلــیم و تربیــت ســازمان  بعــد از کســب اجــازه از پژوه
نفـــر  در اختیـــار هـــر، آمـــوزش و پـــرورش اســـتان گلســـتان

سن، جـنس،   (ک  یدموگراف اطالعات    تکمیل ی برا یا پرسشنامه
وضــعیت تاهــل، مقطــع تــدریس، مــدرک تحصــیلی، قومیــت، 

ــ و چــک) کــار مــذهب و میــزان اضــافه ی لیســت نشــانگان روان
SCL.90.R )  یئم روانـ  د نظر شده عال   یپرسشنامه فهرست تجد (

 بـه صـورت     مطالعهمعلمین شرکت کننده در این       .قرار داده شد  
 .ها اقدام نمودند داوطلبانه به تکمیل پرسشنامه

 وسـیله  بـه  1973برای اولین بار در سـال        SCL.90.Rآزمون  
های   براساس تجربیات بالینی و تحلیل     شهمکاران دراگوتیس و 

 معرفـی شـد   شکل فعلـی ارائـه و        سنجی قبلی به صورت و     روان
ین آزمـون در مطالعـات زیـادی مـورد          ا از آن زمان به بعد       .)6(

 یـک فهرسـت     SCL.90.Rآزمـون   . گرفتـه اسـت   استفاده قرار   
 بـه وسـیله   سوالی اسـت کـه     90عالئم روانی خودگزارش دهی     

ایـن آزمـون    . سنجی بالینی به وجود آمده اسـت        تحقیقات روان 
کمی، =1یچ،  ه=0( یا  درجه 5  ماده در مقیاس لیکرت    90شامل

عالئم بعد  9 این ابزار. باشد  می) شدت  به=4زیاد،  =3تاحدی،  =2
عملــی،  و  شــکایات جســمانی، وســواس فکــری( پزشــکی روان

ــومت،      ــطراب، خص ــردگی، اض ــردی، افس ــان ف ــیت می حساس
را ) پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان پریشی       

ضـافی نیـز    مـاده ا  7 در ایـن مقیـاس       .دهـد   مورد بررسی قرار می   
بنـدی نشـده     یک از ابعاد یاد شـده طبقـه        وجود دارد که در هیچ    

های  این آزمون حالت  . شود  با عنوان سایر از آنها یاد می       است و 
 .دهد ه پیش مورد ارزیابی قرار میفرد را از یک هفت
معیـار کلـی نیـز در ایـن آزمـون           3گانه فوق   9عالوه بر ابعاد    

، معیـار ضـریب     )GSI(  عالئـم مرضـی    که شـامل  گنجانده شده   
ــاراحتی ــم مرضــی) PSDI( ن ــ) PST( و جمــع عالئ باشــد و  یم

شـاخص کلـی صـورت    3گذاری و تفسیر آزمون براسـاس      نمره
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 در هـر    پزشـکی   روانعالئـم    برای تعیین شیوع     ).7و6 (گیرد  می
 5/2هـای     میانگین نمره  شود و    استفاده می  5/2 بعد از نقطه برش   

ان حالـت مرضـی بـه شـمار         در هـر بعـد بـه عنـو         5/2از  باالتر   و
کـار رفتـه     بـه 3/1 در شاخص عالئم مرضی نقطه بـرش       .رود  می

های انجام شده در ایران نیز همـین         در بسیاری از پژوهش   . است
مطالعـات زیـادی پایـایی و روایـی         . کار رفته است   نقطه برش به  

 ).7 (دکنن مطلوب این آزمون را تایید می
های بـه    ه گردید و داده   ها پس از تکمیل وارد رایان      پرسشنامه
هـای    شاخصو   SPSSر آماری   افزا  با استفاده از نرم   دست آمده   

 راهـه   آزمون تحلیل واریـانس یـک      تی و     آزمون ،آمار توصیفی 
ا  درصد برای تمامی متغیرهـ     95با درنظرگرفتن ضریب اطمینان     

  .مورد تحلیل قرار گرفت
 ها یافته

 اسـتان   ی معلمـان  وضـعیت سـالمت روانـ     ج  یبا توجـه بـه نتـا      
اد مشکوک   درصد افر  9/18 درصد افراد سالم و      1/81،  گلستان

 مشـکوک بـه  موارد  میزان .بودند پزشکی روانعالئم به یکی از  
ــان پزشــکی روانعالئــم   بــیش از مــردان)  درصــد8/21( در زن

عالئــم  افــراد مشــکوک بــه میــزان شــیوع .بــود)  درصــد9/14(
ــا پزشــکی روان ــان م  درصــد و26/5 در مجرده ــا  تاهــلدر می ه

 .به دست آمد) وع در مجردهایبرابر ش4حدود ( درصد 24/19
بـین معلمـان      در پزشکی  روانعالئم    افراد مشکوک به   میزان

ب یـ  بـه ترت   یدانشـگاه  شی، متوسطه و پ   یی، راهنما ییمقطع ابتدا 
ــد6/21 ــد27/20 ، درص ــد 97/14  و درص ــود درص ــان  وب  نش
سـایر مقـاطع     از   ی بـیش  یدر مقطـع ابتـدا    زان  یـ ن م ی ا  که دهد یم

 .است
سـانس و   یپلم، ل یـ د ، فـوق  یـپلم الت د یسـطح تحصـ   معلمان با   

 درصـد،   23/23 درصـد،    22/22ب  یـ  و باالتر به ترت    سسانیل فوق
 پزشکی  روانعالئم  مشکوک به    درصد   07/23 درصد و    91/14

ــد ــزان    .بودن ــاس می ــن اس ــر ای ــه    ب ــکوک ب ــراد مش ــم اف عالئ
 .بودها  ایر گروهها بیشتر از س دیپلم  در میان فوقپزشکی روان

شـکایات  شـامل   بـه ترتیـب      یپزشـک   روانعالئـم   ترین   شایع
، افکـار پارانوئیــدی  ) درصـد 3/7() جسـمانی سـازی  (جسـمانی  

عملی -وسواس فکری و   ) درصد 9/4(، افسردگی   ) درصد 8/5(
 یهـا   الزم به ذکر است کـه در کـل نمونـه           . بودند ) درصد 1/4(

 کمترین  ی درصد 9/1 اختالل روانپریشی با شیوع      ،مورد مطالعه 
 .)1جدول  (میزان را به خود اختصاص داده بود

اخــتالل ( در میــان زنــان مــورد مطالعــه، شــکایات جســمانی
 3/6( اختالل افکـار پارانوئیـدی       ،) درصد 6/7()  سازی  جسمانی
ترین اخـتالالت     شایع ،) درصد 1/5( و اختالل اضطراب     )درصد
 ت جســمانی شــکایازیــ ندر میــان مــردان مــورد مطالعــه .بودنــد

 5/6( اخـتالل افسـردگی      ،) درصـد  7() اختالل جسمانی سازی  (
ــد ــری   )درص ــواس فک ــتالل وس ــی - و اخ ــد6/5( عمل  ) درص
 .)1جدول  (دادند یل میرا تشکترین اختالالت  شایع

هـای پـژوهش در تمـامی        میانگین نمرات اکتسابی آزمودنی   
، در پرسشــنامه GSI شــاخص عالئــم کلــی  وهــا خــرده مقیــاس

SCL.90.R های مستقل برای پیدا کـردن   در گروه ی ت با آزمون
بــروز  در  ومــرد مــورد تحلیــل قــرار گرفــت تفــاوت بــین زن و

 بین زن و مـرد در شـاخص کلـی           پزشکی  روانعالئم  های    نشانه

 براساس 5/2 در میان جمعیت مورد مطالعه با احتساب نقطه برش یپزشک روان  عالئمتوزیع درصد شیوع انواع : 1ل جدو
   چک لیست نشانگان روانیهای پرسشنامه مقیاس  نمرات اکتسابی آنها در خرده
 درصد مقطع تدریس جنسیت

 کل نمونه متوسطه راهنمایی ابتدایی مرد زن یپزشک روان عالئم

 3/7 2/4 2/12 5/6 7 6/7 شکایات جسمانی
 1/4 2/4 4/5 3 6/5 2/3 عملی  - وسواس فکری

 6/3 2/4 7/4 2 1/5 5/2 حساسیت میان فردی
 9/4 4/5 4/7 3 5/6 8/3 افسردگی
 5 3 1/8 5/4 1/5 1/5 اضطراب

 2/3 2/4 7/4 1 7/4 2/2 )پرخاشگری( تخصوم
 2/2 3/2 4 5/0 8/3 3/1 ترس مرضی

 8/5 4/5 4/5 6 1/5 3/6 افکار پارانوئیدی
 9/1 8/1 4/3 5/0 3/3 9/0 روانپریشی
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ــی  ــاوت معن ــد داری  تف ــت آم ــه دس   و)>05/0P  وt=-28/2( ب
عالئـم  هـای   مقایسـه بـا مـردان نشـانه     توان گفت که زنان در  می

 .)2جدول  ( را بیشتر از خود بروز دادندپزشکی روان
مــردان در  بــین زنــان ودار  ی معنــیهــا تفــاوتبــا توجــه بــه 

، وســواس )جســمانی ســازی(هــای شــکایات جســمانی  اخــتالل
کـه در   تـوان گفـت      یمـ  اضطراب    و  عملی، افسردگی  -  فکری

همه این اختالالت میانگین نمـرات زنـان در مقایسـه بـا مـردان               
 .بیشتر است
 معلمــان یت ســالمت روانــین وضــعیافتن تفــاوت بــیــبــرای 

های پژوهش   زمودنیآمیانگین نمرات اکتسابی    مقاطع مختلف،   
با استفاده از  SCL.90.Rسشنامه  پرGSI در شاخص عالئم کلی

 راهـه مـورد تحلیـل قـرار گرفـت          آزمون تحلیل واریـانس یـک     
  ).3جدول (

شـاخص   متوسـطه در      و هـای ابتـدایی، راهنمـایی       بین گـروه  
  و F=139/3(شـت   دار وجـود دا      تفاوت معنـی   GSIعالیم کلی   

05/0P< (هـای    حـداقل یکـی از گـروه       به این معنی است که       و
بـا  . هـا تفـاوت دارد   شرکت کننده در پـژوهش بـا دیگـر گـروه       

گیـری تـوکی مشـخص شـد کـه بـین گـروه                انجام آزمـون پـی    

 مرد های دو گروه زن و های مستقل برای مقایسه میانگین  در گروهی تنتایج آزمون : 2ل دوج
  SCL.90.Rهای کلی پرسشنامه  خصها و شا مقیاس  در نمرات خرده

ار یانحراف مع تعداد جنس اختالالت روانی
 Pارزش  df t نیانگی م±

 >05/0 65/3 529 79/0±81/0 215 مرد شکایات جسمانی 06/1±82/0 316 زن

 >05/0 29/2 529 85/0±79/0 215 مرد عملی - وسواس فکری 1±7/0 316 زن

 طبیعی 87/0 529 69/0±77/0 215 مرد حساسیت بین فردی 75/0±64/0 316 زن

 >05/0 30/3 529 75/0±8/0 215 مرد افسردگی 98/0±74/0 316 زن

 >05/0 72/2 529 70/0±79/0 215 مرد اضطراب 88/0±74/0 316 زن

 طبیعی 16/0 529 64/0±74/0 215 مرد )پرخاشگری( خصومت 65/0±57/0 316 زن

 طبیعی 73/1 529 38/0±69/0 215 مرد ترس مرضی 47/0±59/0 316 نز

 طبیعی 62/1 529 99/0±81/0 215 مرد افکار پارانوئیدی 1/1±76/0 316 زن

 طبیعی 567/0 529 47/0±7/0 215 مرد روانپریشی 50/0±54/0 316 زن

 >05/0 -28/2 529 72/0±7/0 215 مرد GSIشاخص عالیم کلی  84/0±58/0 316 زن
 
 

  SCL.90.R پرسشنامه GSIراهه روی میانگین نمرات شاخص عالیم کلی  نتایج تحلیل واریانس یک : 3ل جدو
 در بین معلمان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه

 
 Pارزش SS df MS F منبع تغییرات
 225/1 2 450/2 ها بین گروه
 >05/0 139/3 390/0 511 433/199 ها درون گروه

    513 883/201 کل
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میــانگین   دریدار  ابتـدایی و متوسـطه تفـاوت معنـی    ،راهنمـایی 
 . وجود داردGSIی نمرات در شاخص عالیم کل

 بحث
ــژوهش ــایج پ ــزان  نت ــه حاضــر می ــراد مشــکوک ب ــم  اف عالئ

 درصـد  9/18 را در میـان معلمـان اسـتان گلسـتان     پزشـکی  روان
در کشـور   انجـام شـده      همطالعـ سه با   یدر مقا  یافته این   .نشان داد 

 ).5(کمتر بود 
 در  یپژوهشـ هـای     ه یافته بک  ینزدباً  یمطالعه حاضر تقر  ج  ینتا
 مشـخص را    یوع اختالالت روانشناخت  یزان ش ی که م  است آلمان

ن بـا   یهمچنـ  .)8(بـه دسـت آورد       درصـد    8/29ان معلمان   یدر م 
دسـت آمـده از پرسشـنامه       ه   ب یها براساس داده که   Bauer  افتهی

SCL.90 درصد گزارش   20 را   یتن وع اختالالت روان  یزان ش ی م 
 ).9(باشد  یز مشابه می ن،کرده

در  را   یپزشـک   روانوع اخـتالالت    یشـ  میـزان    زادهیـ عل شمس
ن یـ ا یدیـ  و ام  درصد4/26ک روستا از توابع تهران      یان افراد   یم
گـزارش   درصـد 2/24 نطنـز    یت شـهر  یـ ان جمع یـ را در م  زان  یم

وع اخـتالالت   یزان شـ  یـ  م یصـادق ن  یهمچنـ ). 11و10(انـد    کرده
 درصـد 15/25 کرمانشـاه    یت شـهر  یان جمع ی در م  یپزشک  روان

شـتر  یمطالعـه حاضـر ب    سـه بـا     یمقا که در    )12(است  رده  اعالم ک 
عالئم وع یزان شیتوان گفت که م یها م افتهین  یبر اساس ا  . است
 .است یعاد تیکمترازجمع مراتب به ان معلمانی در مپزشکی روان

عالئـم   در مـورد میـزان شـیوع         هـا   جه پـژوهش  ینتتفاوت در   
 تفاوت   ممکن است به دلیل    ، در مطالعات مختلف   پزشکی  روان

طور بـه دلیـل    های مورد استفاده و همین    روش ناشی از ابزارها و   
های محیطی و محل زندگی       سایر ویژگی  ،ها تفاوت در فرهنگ  

 .افراد باشد
ــهی ــژوهش   افت ــای پ ــا ه ــان داد م ــیوع  نش ــزان ش عالئــم می
 Vonه مطالعـ است کـه بـا     در زنان بیش از مردانپزشکی روان

Korff ،Hollifield و Lehtinen  13-15( باشــد همســو مــی.( 
 در  پزشـکی   روانعالئـم   دهد که شـیوع بـاالی        شواهد نشان می  

هـای   زنان، بیشتر به دلیل محـدود بـودن نقـش زنـان در فعالیـت          
ــترس   ــودن اس ــاد ب ــاعی و زی ــی  اجتم ــای محیط ــکالت ه  و مش

 .خانوادگی است

 از دیگر نتایج این پژوهش وجود رابطـه همبسـتگی منفـی و            

هـای   حصـیلی و میـزان ابـتال بـه بیمـاری          دار بین مـدرک ت     معنی
دهنـده اهمیـت نقـش تحصـیل در ایجـاد            روانی است که نشـان    

رابطه ن یهمچن. استتاثیر آن بر عملکرد و سالمتی فرد      بینش و 
کار و میزان ابتال بـه       دار بین میزان اضافه    معنی همبستگی مثبت و  

 سیتـدر  ،دهـد    نشـان مـی    کـه به دست آمـد     های روانی    بیماری
 عـالوه بـر تـاثیر       ،ددر صورت کار زیـا     و   پراسترس است  یکار

 .نیز تاثیر داردشان  در سالمت روان،معلمانمنفی بر بدن 
هـای ضـیاءالدینی مبنـی بـر شـیوع افسـردگی در میـان                یافته

نـه  ی ما در زم   های مطالعه  نیز با یافته  ) 16(معلمان استثنایی کرمان    
 داشـتند  هـا  بیشترین میزان شیوع را درکـل نمونـه        که   یتاختالال

 8/5( ، اختالل افکـار پارانوئیـدی     ) درصد 3/7( سازی   جسمانی[
 .، همسو است]) درصد9/4(  اختالل افسردگی و)درصد

شـاید بتـوان   در مورد شیوع زیاد اخـتالل افکـار پارانوئیـدی        
 کرد که زیاد بودن میـزان ایـن اخـتالل در معلمـان              چنین توجیه 

کـه   ییاز آنجـا  .  است به خاطر شرایط کاری آنهـا باشـد         ممکن
هـای زیـادی      والن، وعده ؤمزایا از مس   معلمان در مورد حقوق و    

، این حالـت عـدم اعتمـاد        هاند که هرگز به آنها عمل نشد        شنیده
ــران و  ــه دیگ ــک و ب ــه   ش ــه از مشخص ــد ک ــار   تردی ــای افک ه
 . در شخصیت آنها نیز رسوخ پیدا کرده است،پارانوئیدی است

 گیری نتیجه
عالئـم  نتیجه پژوهش حاکی از متوسط بـودن میـزان شـیوع            

 که در مقایسه با      بود  در میان معلمان استان گلستان     پزشکی  روان
در کـل   . های مشابه از شیوع کمتـری برخـوردار اسـت          پژوهش

 یها معلمان نسبت به سایر مشاغل از فشارکاری بیشتر و حمایت   
شـود   ی که سبب م   خوردارندبر یکمتراداری، مالی و اجتماعی     

بـه همـین دلیـل      . ابـد ی در آنهـا کـاهش       یسطح تحمل فشارروان  
 را در خـود نشـان       پزشـکی   روانعالئـم   های    سطوح باالی نشانه  

ریـزان    الزم اسـت برنامـه     ، بهبود شـرایط   برایاین  ر بناب .دهند  می
 بــه پیشــنهادات پژوهشــگران توجــه الزم را یاســتان  ویکشــور

 .داشته باشند
 قدردانیتشکر و 

غ یـ در ی بـ  یهـا  یدانند از همکار   یسندگان برخود الزم م   ینو
 ت ســازمان آمــوزش ویــترب م ویپژوهشــکده تعلــ همکــاران در

 .ندی نمایپرورش استان گلستان تشکر و قدردان
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