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 گامآهسته

 *مجید هداوند

 **پریسا تجلی

 ***احمدیمنصوره شهریاری 

 دهیچک
یک پژوهش توصیفی  این مطالعه،. بود گامآهستهآموزان زندگی در معلمان دانش شناختی و امید بهبینی اشتیاق شغلی بر اساس بهزیستی روانپیش هدف از پژوهش حاضر،

 100تعداد  بود که 1398شهر تهران در سال  گامآهستهآموزان دانشاز میان معلمان مرد(،  194زن و  346نفر ) 540بود. جامعه آماری شامل تحلیلی از نوع همبستگی 
شناختی (، بهزیستی روانJEQالنوا )های اشتیاق شغلی شوفلی و ساپرسشنامه ابزار سنجش شاملگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. مرد( با روش نمونه 41زن و  59) معلم

افزار بسته آماری نرم 24ر نسخه شیوه همزمان دهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بهها با روشداده بود.( LEQزندگی میلر ) ( و امید بهPBWSریف و کیز )
مثبت رابطه  گامآهستهآموزان لمان دانش( معr=39/0زندگی )و امید به (r=36/0شناختی )اشتیاق شغلی با بهزیستی روان ،ها نشان دادیافته در علوم اجتماعی تحلیل شدند.

را  گامآهستهآموزان یاق شغلی معلمان دانشدرصد از واریانس اشت 1/24معناداری توانستند  طوربین بهمتغیرهای پیش ،و معنادار داشتند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد
زندگی در  شناختی و امید بهزیستی روان(. نتایج حاکی از اهمیت به>05/0Pزندگی بود ) شناختی بیشتر از امید بهسهم بهزیستی روان ،بینیبینی کنند که در این پیشپیش
یاق شغلی این معلمان، میزان بهزیستی برای بهبود اشت ،شودمشاوران و درمانگران پیشنهاد می به ،بود. بنابراین گامآهستهآموزان بینی اشتیاق شغلی معلمان دانشپیش
 افزایش دهند.ها را زندگی آن شناختی و امید بهروان

 شناختی، بهزیستی روانگامآهستهزندگی،  اشتیاق شغلی، امید به های کلیدی:واژه
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 مقدمه

، خانواده و معلمان خود را با 1گامآهستهآموزان گاهی دانش
سازند )کرک، گاالگر و کولمن، ای مواجه میمشکالت عمده

عملکرد  بهشوند و ها میموجب آشفتگی و استرس آن(، 2015
محمودی، بهروز رسانند )خود در خانواده و مدرسه آسیب می

(. در 1395آبکنار، سرچشمه، کریمی، انصاری شهیدی و جلیل
پرورش رکن اساسی جامعه انسانی است و یکی از وآموزش ،واقع

جامعه، وپرورش کودکان و نوجوانان اهداف عمده آن، آموزش
مستلزم  ،توسط معلمان و مدیران است. تحقق این هدف مهم

پور، داشتن معلمان با انگیزه و مشتاق در مدارس است )قدم
ویژه در معلمان له بهئ(. این مس1396منصوری و نصرآباد، 

چرا که معلمان مدارس  ,باشدمطرح می گامآهستهآموزان دانش
شی که در آن فعالیت علت شرایط خاص آموزبهتوان ذهنی کم
پذیری بیشتری دارند. تبع آن آسیببهکنند، وظایفی دشوارتر و می

درک عواملی  ،کادر آموزشی موفق بهاولین قدم در جهت رسیدن 
ثر است. یکی از این عوامل، ؤاست که بر کیفیت فعالیت معلمان م

 (.2018ها است )هاالهان، کافمن و پولن، آن 2اشتیاق شغلی
عنوان یک رفتار مثبت سازمانی یاد بهشغلی که از آن اشتیاق 

و نقطه مقابل فرسودگی شغلی است.  شناختیروانحالتی  ،شودمی
اشتیاق شغلی حالتی نافذ، پایدار و مثبت ذهنی  ،عبارتی دیگربه

 4، ازخودگذشتگی3های شوقلفهؤمرتبط با کار است که شامل م
سطح باالی انرژی و  بهکار بهشود. شوق داشتن می 5و جذب

آوری ذهنی در حین کار اشاره دارد )کرک، گاالگر و کولمن، تاب
تالش بیشتر در حرفه خود و  بهعبارتی دیگر، تمایل به(، 2015

عنوان بهخودگذشتگی هم رغم وجود مشکالت، ازبهآوری تاب
و چالش در شغل تعریف شده احساس مهم بودن و هم تمایل 

عنوان درجه ارتباط بهتوان می خودگذشتگی رااست. از
فرد با شغل نیز تعریف کرد و جذب در برگیرنده  شناختیروان

باشد رغم گذشت زمان میبهجذب شدن در شغل  رضایت و عمیقاً
 (.1395حسنی و کاوه، )حاجی

                                                           
1. slow paced students 

2. job engagement  

3. vigor  

4. dedication  

5. absarption  

6. psychological well-being 

ثیر مثبتی بر سالمت و بهزیستی أت ،داشتن اشتیاق شغلی
افراد نیز دارد )آپادیایا، وارتیانن و  7آوریو تاب 6شناختیروان

چه فرد برای آن به شناختیروان(. بهزیستی 2016سالمالآرو، 
کند. پژوهشگران اشاره می ،آن نیاز دارد بهبهزیستی و سالمت 

خود، بهمعیارهایی از جمله دیدگاه مثبت نسبت  به ،در این راستا
ا وضعیت هایی منطبق بپذیرش خود، توانایی ایجاد بافت

خود، تسلط بر محیط، توانایی برقراری روابط گرم و  شناختیروان
گیری، هدف اعتماد با دیگران، هدفمندی و احساس جهتقابل

های بالقوه فردی، رشد فردی و در زندگی، رشد مداوم توانایی
؛ 1393پور، جودت و سلیمانی، نظر دارند )قاسممستقل بودن اتفاق

 دارای روانی، بهزیستی (.2013هوبنر، تیان، لیو، هانگ و 

سازه  و منفی و عاطفه مثبت بین تعادل های هیجانی،سازه
است )سلیمانی و  زندگی از رضایت درباره قضاوت شناختی
. 2009؛ لینلی، مالتی، وود، اوسبورن و هورلینگ، 1393حبیبی، 

فراتر از بهزیستی ذهنی و شاخص مناسبی  شناختیروانبهزیستی 
؛ 2008و  2000ر نظر گرفتن سالمت است )دسی و ریان، برای د

 (2006ریف و سینگر، 
های از جمله متغیرهایی است که در سال ،نیز 8زندگی بهامید 

خود جلب کرده است و شاخص سالمتی، بهاخیر توجه زیادی را 
شود )مک کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی افراد محسوب می

یک حالت روحی  ،(. امید2016پریسکات، درموت، دونالن، زاف و 
بینی کار و فعالیت و از نظر جهان بهو روانی و برانگیزاننده انسان 

حرکت  بهتوحیدی، یک تحفه الهی است که چرخ زندگی را 
شود آورد و عامل ایجاد انگیزه و تالش در زندگی میمیدر

 ندرما و امید نظریه گذاربنیان، (. اشنایدر1395)شمشادی، 
 شامل کند کهای تعریف میسازه عنوانبه را آن، امید بر مبتنی

 گوناگون در مسیرهای ریزیبرنامه )قدرت 9هامفهوم گذرگاه دو

 شود.می هدفدار( )تصمیم 10هدف( و کارگذار به برای رسیدن

 سویبههایی گذرگاه طراحی توانایی عبارت دیگر، امید یعنیبه

 11انگیزش عامل یا کارگذار و موجود موانع رغمبه اهداف مطلوب
 هایویژگی از یکی ،گذرگاه. امید این از استفاده برای الزم

7. resilienc 

8. life expectancy 

9. pathways 

10. agancy 

11. motivation 
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 دارد.وامی بهتر فردایی جویوجست به را ما که است زندگی

 هنگامی زیستن، برای دلیلی و بهتر و آینده موفقیت یعنی ،امید

 در سرور و شادی باشد، داشته وجود و ذهن دل در امید که

(. 2005داشت )اشنایدر و تسوکاسا،  حضور خواهد زندگی
باعث تسهیل تغییر شده  تواندمی ،اند که امیدمطالعات نشان داده

 ،و سالمت جسمانی و روانی را افزایش دهد و از طرف دیگر
ثیر قرار داده و أتتواند بهداشت روان فرد را تحتفقدان امید می

(. با 2016ها شود )یارچسکی و ماهون، بیماری بهساز ابتال زمینه
ایجاد ارتباط با دیگران پرداخته و  بهفرد  ،زندگی بهداشتن امید 

آینده نگاه مثبت و بهتری دارد و حتی زمانی که فرد در بدترین  به
دیگران  بهشرایط است، تمرکز خود را بر روی موارد مثبت، اتصال 

ذارد )هاالهان، کافمن و پولن، گو ادامه تعامل برای زندگی می
2018.) 

تی های مختلفی درباره ارتباط اشتیاق شغلی، بهزیسپژوهش
ده شهای مختلف انجام زندگی در گروه بهو امید  شناختیروان

نوان ع( پژوهشی با 2017لیتی وود و مک آدی ) است. برای مثال
 «یی و عادئوری و اشتیاق شغلی معلمان استثناآارتباط تاب»

نجام ای و عادی ئمعلم استثنا 180د. پژوهش بر روی انجام دادن
تر از پایین استثنائیآوری معلمان شد. نتایج نشان داد که تاب

روی اشتیاق شغلی معلمان  ،معلمان عادی است و این امر
اولورودا  باشد. آلبرشت، جونز، مونستون وثیرگذار میأت استثنائی

آوری با ه اشتیاق شغلی و تابرابط»( پژوهشی با عنوان 2014)
دادند.  انجام «استثنائیآموزان رضایت از زندگی در معلمان دانش

ه کلی گی بود. جامعه آماری این پژوهشپژوهش از نوع همبست
 100بر با و نمونه آماری آن برا استثنائیمعلمان شاغل در مدارس 

توانند یم ،آوریها نشان داد که اشتیاق شغلی و تابنفر بود. یافته
مایند و نرا تبیین  استثنائیآموزان رضایت از زندگی معلمان دانش

پژوهشی با  (2013کریستین، گارزا و ساالقتر ) .نتایج معنادار بود
با  شناختیروانبررسی اشتیاق شغلی و بهزیستی »عنوان 

وی انجام دادند. نمونه پژوهش بر ر «فرسودگی شغلی معلمان
اشتیاق  یج نشان داد که هر چقدر میزانمعلم انجام شد. نتا 120

م باالتر ها ه آن شناختیروانبهزیستی  ،شغلی معلمان باالتر باشد
ه رود و همچنین بین اشتیاق شغلی و فرسودگی شغلی رابطمی

 معکوسی وجود دارد. 

ی بررس»( پژوهشی با عنوان 1397زاده )کلور و کاظمرحیمی
غلی شبا فرسودگی  ناختیشروانرابطه اشتیاق شغلی و بهزیستی 

علمان انجام دادند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه م «معلمان
شهرستان اردبیل بود که حجم نمونه با استفاده از روش 

ن داد نفر انتخاب شد. نتایج نشا 200گیری تصادفی ساده نمونه
ا که بین شوق کار، وقف در کار و نمره کل اشتیاق شغلی ب

بین  منفی معناداری وجود دارد. همچنینفرسودگی شغلی رابطه 
فردی  پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، تسلط بر محیط، رشد

منفی  با فرسودگی شغلی رابطه شناختیروانو نمره کل بهزیستی 
طه راب»( پژوهشی با عنوان 1396معناداری وجود داشت. کیا )

آوری با رضایت از زندگی در معلمان اشتیاق شغلی و تاب
ز نوع اانجام داد. پژوهش  «شهرستان آمل استثنائیآموزان نشدا

ن های توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری ایپژوهش
تشکیل  استثنائیکلیه معلمان شاغل در مدارس  راپژوهش 

ها نشان داد نفر بود. یافته 100ها برابر با که تعداد آندادند می
علمان متوانند رضایت از زندگی می ،آوریکه اشتیاق شغلی و تاب

( 1395پور )را تبیین کنند. سجادی استثنائیآموزان دانش
در  آوری و رضایت شغلیبررسی مقایسه تاب»پژوهشی با عنوان 

امعه انجام داد. ج «یزد استثنائیبین معلمان مدارس عادی و 
زد یاستان  استثنائیآماری شامل کلیه معلمان مدارس عادی و 

علمان منفر از  20گیری تصادفی با استفاده از روش نمونهبود. 
و  انتخاب استثنائینفر از معلمان مدارس  20مدارس عادی و 

آوری و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین تابمورد
 یاستثنائرضایت شغلی معلمان مدارس عادی و معلمان مدارس 

( 1394محمدی )فر و گلتفاوت معناداری وجود دارد. تمنایی
، استرس شناختیروانمقایسه بهزیستی »پژوهشی با عنوان 

ادی و ع استثنائیشغلی )تنیدگی شغلی( در بین معلمان مدارس 
یستی انجام دادند. نتایج نشان داد که بین بهز «شهر اصفهان

ی و عاد استثنائیو استرس شغلی معلمان مدارس  شناختیروان
 تفاوت معنادار وجود دارد. 

وری اهمیت اشتیاق شغلی و نقش مهم آن در بهره بهبا توجه 
فردی و سازمانی، لزوم بررسی دقیق و موشکافانه این متغیر و 
شناسایی پیشایندها و عوامل ایجاد کننده آن در جهت تحقق 

شود )تیموریان، دولتشاه بیش احساس میازاهداف سازمانی بیش
و  گامآهستهآموزان ش(. عالوه بر این، دان1397و ملکشاهی، 
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ذبیحی رو هستند )هها با مشکالت متعددی روبمعلمان آن
تواند برای می ،نتایج این پژوهش همچنین (.1396حصاری، 

پرورش و کسانی که با ومعلمان و متخصصان آموزش
 بهکنند، مفید باشد. با توجه کار می گامآهستهآموزان دانش

م که مطالعات مختلفی در مورد یابیپژوهشی درمی هایپیشینه
زندگی  بهو امید  شناختیروانارتباط اشتیاق شغلی، بهزیستی 

 بههای اندکی ولی پژوهش ؛طور جداگانه انجام شده استبه
و امید  شناختیروانبینی اشتیاق شغلی بر اساس بهزیستی پیش

است  اختصاص یافته گامتهآهسآموزان زندگی در معلمان دانش به
پژوهشی در  که حاکی از اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر و خأل

بینی هدف از پژوهش حاضر پیش ،این حوزه است. بنابراین
زندگی بهو امید  شناختیرواناشتیاق شغلی بر اساس بهزیستی 

 است. گامآهستهآموزان در معلمان دانش

 روش 
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

 تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه -این پژوهش توصیفی
ر شهر تهران د گامآهستهآموزان آماری پژوهش، معلمان دانش

ن بودند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگا 1398سال 
فر شد ن 94حجم جامعه، حجم نمونه  بهاستفاده شد که با توجه 

 100د احتمالی تعداهای که برای اطمینان از حجم نمونه و ریزش
ین روش گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در انفر با روش نمونه

 گامآهستهآموزان ابتدا لیستی از همه معلمان دانش ،گیرینمونه
کمک  بههرکدام یک کد اختصاص داده شد و سپس  بهتدوین و 

ب ها با روش تصادفی ساده انتخاجدول اعداد تصادفی نمونه
شرکت در  بهمطالعه شامل تمایل  بهای ورود شدند. معیاره

نامه پژوهش، داشتن حداقل تحصیالت لیسانس، امضای رضایت
 شرکت در پژوهش و معیارهای خروج از مطالعه شامل داشتن

 پزشکی و مصرف داروهای خاص بود. های رواناختالل

 ابزار سنجش
توسط  پرسشنامه این :)JEQ( 1پرسشنامه اشتیاق شغلی

طراحی شده است. پرسشنامه  2002و ساالنوا در سال شوفلی 
 6عد نیرومندی )شود که سه بُعبارت می 17شامل  ،اشتیاق شغلی

                                                           
1. Job Engagement Questionnaire (JEQ)  

ها سنجد. پاسخماده( را می 6ماده( و جذب ) 5ماده(، وقف خود )
موافقم  ( تا کامال1ًمخالفم ) های این مقیاس از کامالًدر تمام ماده

(. حداقل نمره در این 1389 اند )خسروی،بندی شده( درجه5)
 85 بهچه نمره آزمودنی است. هر 85و حداکثر آن  17شنامه پرس

نشانه اشتیاق شغلی باالتر است )مانو، کینونن و  ،تر باشدنزدیک
( 2002) ساالنوا(. جهت تعیین اعتبار، شوفلی و 2009روکوالنین، 

ارتباط مقیاس اشتیاق شغلی با مقیاس فرسودگی شغلی را 
دند، رابطه منفی و باالیی بین این دو مقیاس یافتند. سنجی

های اشتیاق شغلی با فرسودگی شغلی مقیاس همچنین همه خرده
( پایایی درونی 2007طور منفی رابطه قوی داشت. باسکین )به

ضریب آلفای کرونباخ برابر  بهاین مقیاس را با استفاده از محاس
پایایی با روش آلفای  ،در این پژوهشگزارش کرد.  91/0با 

روش تحلیل عاملی  بهشد و روایی آن  بهمحاس 88/0کرونباخ 
 دست آمد.به 73/0

این  :)PWBS( 2شناختیروان بهزیستی مقیاس

مورد  2008طراحی و در سال  1989در سال  ریفتوسط  مقیاس
نوعی ابزار خودسنجی  ،تجدیدنظر قرار گرفته است. این آزمون

 موافقم تا کامالً ای از کامالًدرجه 6است که در یک پیوستار 
دهنده شود که نمره باالتر، نشان( پاسخ داده می6تا  1مخالفم )

الی شامل ؤس 54 مقیاس شناختی بهتراست. اینبهزیستی روان
 بر خودمختاری، تسلط شود کهالی میؤس نُهمقیاس  خرده شش

 در هدفمندی دیگران، با مثبت ارتباط خصی،ش رشد محیط،

 شش این نمرات سنجد. مجموعمی خود را پذیرش و زندگی

 بهشناختی محاسروان بهزیستی کلی نمره صورتبهمقیاس  خرده
 روایی است. 324و  54ترتیب بهشود که حداقل و حداکثر آن می

 هایپژوهش در شناختیروان بهزیستی هایمقیاس پایایی و

بیانی، کوچکی و بیانی، ) است شده گزارش متعددی مناسب
 را هامقیاس خرده درونی ( همسانی2005دایرندوک ) (.1387

یافته است.  90/0تا  77/0ها را بین و آلفای کرونباخ آن مناسب
 بهزیستی های( همسانی درونی مقیاس1997و ریف ) چموت

گزارش کرده است. همچنین  90/0تا  82/0بین  را شناختیروان
 85/0( ضریب آلفای کرونباخ 1393در تحقیق سلیمانی و حبیبی )

 72/0دست آمد. در این پژوهش پایایی با روش آلفای کرونباخ به

2. Psychologıcal Well-Beıng Scale (PWBS) 
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های آزمون و روایی آن با استفاده از روش همبسته کردن نمره
 شد. بهمحاس 68/0

پرسشنامه در  این :)LEQ( 1زندگی بهپرسشنامه امید 

سوال دارد.  48ساخته شد که  میلر و پاورزتوسط  1988سال 
هدف این پرسشنامه، سنجش میزان امیدواری در افراد است. این 

( تا بسیار 1پرسشنامه در طیف لیکرت از بسیار مخالف )نمره 
ها در پایان نمره تمامی ماده شود.گذاری مینمره (5موافق )نمره 

آوریم. نمره هر فرد بین دست میبهرا جمع کرده و نمره کل را 
چه رسشنامه نمره برش نیز ندارد و هرخواهد بود. این پ 240تا  48

این  میلر و پاورزنمره فرد باالتر باشد امیدواری بیشتری دارد. 
فای پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آل

(. میزان پایایی پرسشنامه 1988، میلر و پاورزاست ) 80/0کرونباخ 
دو شیوه  به( 1389در پژوهش عبادی ) ،میلر و پاورزامیدواری 

 87/0و  91/0شد و مقادیر  بهآلفای کرونباخ و تنصیف محاس
نمره کل  ،روایی پرسشنامه نیز بهدست آمد. برای محاسبه

طور همزمان توسط بهال مالک که ؤپرسشنامه با نمره س
 64/0ها کسب شده بود، همبسته گردید و ضریب اعتبار آزمودنی

 88/0پایایی با روش آلفای کرونباخ  ،دست آمد. در این پژوهشهب
دست به 73/0روش تحلیل عاملی  بهو روایی آن  شد بهمحاس
 آمد.

گونه بود که پس از دریافت نحوه اجرای پژوهش بدین
مجوزهای اخالقی و پژوهشی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

پرورش و ومرکزی و هماهنگی الزم با مدیریت محترم آموزش
مدارس، اجازه پژوهش و همکاری با پژوهشگر گرفته شد. سپس 

و از معلمان منتخب خواسته شد تا  کرده مدارس مراجعه به
 بهنامه شرکت آگاهانه در پژوهش را تکمیل و رضایت

ها اصل ها پاسخ دهند. قبل از تکمیل کردن پرسشنامهپرسشنامه
ها رازداری، محرمانه ماندن اطالعات شخصی و تحلیل داده

ها بدون پرسشنامه ،ها بیان و در نهایتصورت کلی برای آنبه
ها در دو سطح دادهخانوادگی توسط آنان تکمیل شد. نامذکر نام و 

در سطح  Spssافزار نرم 24توصیفی و استنباطی با کمک نسخه 
های تحلیل شدند. در سطح توصیفی از شاخص 05/0معناداری 

گرایش مرکزی و پراکندگی برای بررسی توزیع متغیرها و در 
 های ضریب همبستگی پیرسون وسطح استنباطی از روش

های شیوه همزمان برای بررسی فرض رگرسیون چندگانه به
 آماری استفاده شد.

 هایافته

آموزان معلمان دانش نفر از 100کنندگان این پژوهش شرکت

سال بودند. در جدول  62/34±19/4با میانگین سنی  گامآهسته
یعنی اشتیاق  ؛های توصیفی متغیرهای پژوهشنتایج شاخص، 1

زندگی در معلمان  بهو امید  شناختیروانشغلی، بهزیستی 
 ارائه شده است. گامآهستهآموزان دانش

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص -1جدول 
 انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار متغیرهای پژوهش

 61/13 92/176 218 92 شناختیروانبهزیستی 
 85/11 24/137 196 69 زندگیبهامید 

 27/6 60/49 63 31 اشتیاق شغلی

های توصیفی کمترین مقدار، ، شاخص1جدول  بهبا توجه 
بیشترین مقدار، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش قابل 

های همبستگی و ها با روشمشاهده است. پیش از تحلیل داده
 -ها با آزمون کولموگروفهای آنفرضرگرسیون چندگانه، پیش

برای اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن، عامل تورم واریانس 

 واتسون برای همبستگی باقی -خطی چندگانه و دوربینهم
ها فرضها بررسی شد که نتایج حاکی از برقرار بودن پیشمانده

نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی روابط ، 2بود. در جدول 
زندگی در معلمان  بهو امید  شناختیرواناشتیاق شغلی، بهزیستی 

.ارائه شده است گامآهستهآموزان دانش
  

                                                           
1. Life Expectancy Questionnaire (LEQ) 
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 زندگی بهو امید  شناختیرواننتایج همبستگی اشتیاق شغلی، بهزیستی  -2جدول 
 اشتیاق شغلی زندگیبهامید  شناختیروانبهزیستی  متغیرهای پژوهش

   1 شناختیروانبهزیستی  -1
  1 48/0** زندگی بهامید  -2

 1 39/0** 36/0** اشتیاق شغلی -3

  **p≤0/01 *p≤     01/0  
 

در  شناختیروان، اشتیاق شغلی با بهزیستی 2جدول  بهبا توجه 
رابطه مثبت و معنادار داشت  گامآهستهآموزان معلمان دانش

(36/0=r همچنین اشتیاق شغلی با امید .)زندگی رابطه مثبت  به
 شناختیروان(. عالوه بر این، بهزیستی r=39/0و معنادار داشت )

(. در r=48/0ر داشت )زندگی رابطه مثبت و معنادا بهبا امید 
شیوه همزمان برای بررسی  نتایج رگرسیون چندگانه به، 3جدول 

و امید  شناختیروانبر اساس بهزیستی  بینی اشتیاق شغلیپیش
 ارائه شده است. گامآهستهآموزان زندگی در معلمان دانش به

 بینی اشتیاق شغلیشیوه همزمان برای پیش رگرسیون چندگانه بهنتایج تحلیل  -3جدول 
 F df P B SE β T P تغییر R 2R بینمتغیرهای پیش

  شناختیروانبهزیستی 
491/0 

 
241/0 

 
017/14 

2 
97 

 
001/0 

637/0 267/0 384/0 326/3 001/0 
 001/0 027/5 473/0 305/0 929/0 زندگی بهامید 

و  شناختیروان، ضریب همبستگی بهزیستی 3طبق نتایج جدول 
 گامآهستهآموزان زندگی با اشتیاق شغلی معلمان دانش بهامید 
 1/24معناداری توانستند  طوراست و این دو متغیر به 491/0

را  گامآهستهآموزان درصد از تغییرات اشتیاق شغلی معلمان دانش
 (. همچنین در این مدلP، 241/0=2R≥001/0بینی کنند )پیش

د ( و امی=001/0P≤ ،384/0β) شناختیروانترتیب بهزیستی به
ر ( نقش مستقیم و معناداری د=002/0P≤ ،473/0βزندگی )به

 دارند. گامآهستهآموزان بینی اشتیاق شغلی معلمان دانشپیش

   گیریبحث و نتیجه
بینی اشتیاق شغلی بر اساس بهزیستی پیش ،از این پژوهشهدف 
 گامآهستهآموزان زندگی در معلمان دانشبهو امید  شناختیروان

و امید  شناختیروانبهزیستی  ،بود. نتایج این پژوهش نشان داد
رابطه  گامآهستهآموزان زندگی با اشتیاق شغلی معلمان دانش به

و امید  شناختیروانتغیرهای بهزیستی مثبت و معنادار داشتند و م
درصد از تغییرات اشتیاق شغلی معلمان  1/24زندگی توانستند  به

 زندگی بهامید بینی کنند که سهم را پیش گامآهستهآموزان دانش
 ،بود. عالوه بر آن نتایج نشان داد شناختیروانبیشتر از بهزیستی 

زمان هم زندگی بهو امید  شناختیرواندر یک مدلی که بهزیستی 
وارد  گامآهستهآموزان بینی اشتیاق شغلی معلمان دانشبرای پیش

بینی معنادار اشتیاق شغلی را معادله رگرسیون شوند، توانایی پیش
 داشتند.

آدی وود و مکلیتی با نتایج پژوهش ،حاضر نتیجه پژوهش
تیاق با اش استثنائیآوری معلمان ( مبنی بر ارتباط تاب2017)

( در خصوص رابطه 2014ها؛ آلبرشت و همکاران )شغلی آن
آوری با رضایت از زندگی در معلمان اشتیاق شغلی و تاب

ی بر بینی رضایت از زندگو همچنین پیش استثنائیآموزان دانش
 استثنائیآموزان در معلمان دانش آوریاساس اشتیاق شغلی و تاب

شتیاق شغلی ( مبنی بر ارتباط ا2013) کریستین، گارزا و ساالقترو 
 ،حاضر خوانی دارد. نتیجه پژوهشهم شناختیروانبا بهزیستی 

ارتباط  ( مبنی بر1397زاده )کلور و کاظمرحیمی با نتایج پژوهش
صوص ( در خ1396؛ کیا )شناختیرواناشتیاق شغلی با بهزیستی 

آوری بینی رضایت از زندگی بر اساس اشتیاق شغلی و تابپیش
ی بر ( مبن1395پور )؛ سجادیاستثنائیآموزان در معلمان دانش

و  ئیاستثناآوری و رضایت شغلی معلمان مدارس ارتباط بین تاب
تی ( در خصوص ارتباط بین بهزیس1394محمدی )فر و گلتمنایی

 سو است. و اشتیاق شغلی معلمان مدارس هم شناختیروان
 بهو امید  شناختیرواندر تبیین توانمند بودن بهزیستی 

توان گفت در می ،بینی اشتیاق شغلیدر پیش زندگی
، معلمی شغلی تخصصی و با استثنائیپرورش وآموزش

آید. عواملی مانند نیازهای شمار میبههای سنگین ولیتؤمس
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های های فردی و محدودیتآموزان، تفاوتمتعدد دانش
والدین و بهگویی سخو فیزیولوژیکی آنان، لزوم پا شناختیروان

مربیان و تغییرهای سریع عقاید و انتظارات در مورد نقش معلمی 
معلمان  ،آموزش را بسیار پیچیده و مشکل ساخته است. بنابراین

دارای شرایط کار پرفشاری هستند و  گامآهستهآموزان دانش
کنند. معلمان این مدارس استرس می بهفرسودگی بیشتری را تجر
شوند که این استرس بر بهزیستی بیشتری را متحمل می

محمدیان و سجادی، ثیرگذار است )گلأها تآن شناختیروان
انجام مطلوب نقش معلمی، مستلزم داشتن  ،(. از طرفی1395
باشد و این میسر ای بس قوی و نیرومند از طرف آنان میانگیزه

این که مربیان از اشتیاق شغلی برخوردار باشند و مگر  ،شودنمی
 بهتوجهی ریشه آن در میزان ارضای نیازهای آنان است و بی

ای جز عدم اشتیاق برطرف نمودن نیازهای این معلمان، نتیجه
ثیر مثبتی بر سالمت و أت ،شغلی ندارد. داشتن اشتیاق شغلی

آپادیایا، دارد ) زندگی افراد نیز بهو امید  شناختیروانبهزیستی 
(. پس با شناسایی نیازهای معلمان 2016، وارتیانن و سالمالآرو

ها را تا حدودی توانیم رفتار آنمی ،گامآهستهآموزان دانش
ها فراهم بینی کنیم و شرایط الزم را برای اشتیاق شغلی آنپیش

اشتیاق شغلی  ،کنیم و تا زمانی که نیازهای معلمان برآورده نشود
ا در سطح پایینی خواهد بود و کارایی در آموزش این کودکان هآن

 ،(. بنابراین2015کاهش خواهد داشت )کرک، گاالگر و کولمن، 
آموزان اشتیاق شغلی معلمان دانشبهدر صورت عدم توجه 

پذیری ها بیشتر و میزان آسیب، فشاری کاری آنگامآهسته
ثیرگذار أآموزان تنشکنند که این امر بر روی داباالتری پیدا می

آید و از جهت سالمت تر میاست و کیفیت کاری معلمان پایین
گیرند. در حد پایینی قرار می شناختیروانو میزان بهزیستی 

و  شناختیروانعاملی است که هم بر بهزیستی  ،اشتیاق شغلی
کلور و ثیرگذار است )رحیمیأآنان ت زندگی بههم بر امید 

  (.1397زاده، کاظم
 شناختیروانافرادی که دارای سطح بهزیستی عالوه بر این، 

پذیر بیشتری از خود نشان باالیی هستند، رفتارهای انعطاف
کنند که این دهند و روابط بهتری را با دیگران ایجاد میمی

له بهتر و درک بهتر شرایط ئپذیر باعث حل مسرفتارهای انعطاف
در  شناختیرواننقش بهزیستی  بهتوجه  ،همین دلیلبهشود. می

نظر بهضروری  گامآهستهآموزان معلمان دانشاشتیاق شغلی 

(. بنابراین، دور از انتظار 2018رسد )هاالهان، کافمن و پولن، می
را  گامآهستهآموزان نیست که بتوان اشتیاق شغلی معلمان دانش

بینی یشها پزندگی آن بهو امید  شناختیروانبر اساس بهزیستی 
 کرد.

ه کدر یک مدلی  ،طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان دادبه
بینی اشتیاق برای پیش زندگیبهو امید  شناختیروانبهزیستی 

ترتیب رقابت نمایند، به گامآهستهآموزان شغلی معلمان دانش
ا در موثرترین متغیره زندگی بهو امید  شناختیروانبهزیستی 

یمی باشند که هر دو نقش مستقها میبینی اشتیاق شغلی آنپیش
در  شناختیروانپس بهزیستی  ؛بینی اشتیاق شغلی دارنددر پیش

بینی اشتیاق شنقش بیشتری در پی زندگی بهامید مقایسه با 
با  گامآهستهآموزان چه معلمان دانشهر ؛ بنابراینشغلی داشت

ها کنند و با آن بهآموزان خود بیشتر احساس نزدیکی و تشادانش
ی از اشتیاق شغلی بیشتر ،رابطه دوست صمیمی داشته باشند

 برخوردارند. 
دهی در ترین محدودیت، استفاده از ابزارهای خودگزارشمهم

های این پژوهش بود. محدودیت دیگر، تعداد زیاد گویه
 بهبا توجه  گامآهستهآموزان دانشها برای معلمان پرسشنامه

عدم  نیز، زای شغلی آنان بود. محدودیت دیگرشرایط استرس
های وجود تفاوتبهمقایسه معلمان زن و مرد بود. با توجه 

ارزیابی  گامآهستهآموزان رسد معلمان دانشنظر میبه ،جنسیتی
شود میپیشنهاد  ،متفاوتی از اشتیاق شغلی داشته باشند. بنابراین

مقایسه اشتیاق شغلی معلمان مرد  بهای در یک پژوهش مقایسه
که این پژوهش بر روی معلمان مرد و زن پرداخته شود و یا این

تفکیک انجام شود و نتایج با هم مقایسه شود. پیشنهاد بهو زن 
ها از آوری دادههای آتی برای جمعدیگر این که در پژوهش

ساختاریافته استفاده شود. یا نیمه های ساختاریافته ومصاحبه
سایر  گامآهستهآموزان همچنین انجام پژوهش در معلمان دانش

تواند مفید باشد. شاید نتایج پژوهش بر روی معلمان شهرها می
ها موجود تفاوت بهسایر شهرها با توجه  گامآهستهآموزان دانش

عنوان آخرین بهمیان شهرها با نتایج این پژوهش متفاوت باشد. 
بینی ثر در پیشؤآموزش متغیرهای م بهتوان اقدام می ،پیشنهاد

یعنی آموزش  ؛گامآهستهآموزان اشتیاق شغلی معلمان دانش
 به ،زندگی کرد. بنابراین بهو امید  شناختیروانبهزیستی 

نتایج این  بهبا توجه  ،شودریزان پیشنهاد میوالن و برنامهؤمس
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هایی برای طراحی برنامه بهاقدام ، بههای مشاهشپژوهش و پژو
کنند. عالوه  گامآهستهآموزان بهبود اشتیاق شغلی معلمان دانش

برای بهبود تا شود مشاوران و درمانگران پیشنهاد می به ،بر آن
بهتر است  ،گامآهستهآموزان اشتیاق شغلی معلمان دانش

 ها افزایش داد. را در آن زندگی بهو امید  شناختیروانبهزیستی 

 منابع
ایایی مقیاس پ(. روایی و 1387بیانی، ع. ا.، کوچکی، م.، و بیانی، ع. )

شناسی پزشکی و روانمجله روانشناختی ریف. بهزیستی روان
 .8-20 (،2)14 .بالینی ایران

 (. مقایسه بهزیستی1394محمدی، ص. )فر، م. ر.، و گلتمنایی
شغلی )تنیدگی شغلی( در بین معلمان شناختی، استرس روان

 دومین کنفرانس ملیی و عادی شهر اصفهان. ئمدارس استثنا
 . آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه

ی رابطه بین (. بررس1397تیموریان، ا.، دولتشاه، ز.، و ملکشاهی، م. )
 مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی معلمان مقطع متوسطه شهر

وزش ات آموزشی مرکز مطالعه و توسعه آمنشریه مطالعاردبیل. 
 .33-53 (،2)7 .پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

گیری هدف، (. تعیین سهم جهت1395حسنی، م.، و کاوه، م. )حاجی
عامل بزرگ شخصیت در  پنجحمایت سازمانی ادراک شده و 

مجله بینی اشتیاق شغلی معلمان زن شهرستان شهرکرد. پیش
 .56-68 (،3)4 .ارگونومی

شرکت  (. بررسی رابطه هویت سازمانی در کارکنان1389خسروی، و. )
شناسی نامه کارشناسی ارشد روانپایان گاز استان خوزستان.

 صنعتی و سازمانی. دانشگاه شهید چمران اهواز. 

زندگی بر  هایثیر آموزش مهارتأ(. ت1396حصاری، ن. خ. )ذبیحی
نشریه . گامآهستهحرمت خود و سالمت روان نوجوانان 

 .88-95 (،22)8 .یئتوانمندسازی کودکان استثنا

یاق شغلی (. بررسی رابطه اشت1397زاده، ر. )کلور، ح.، و کاظمرحیمی
مجله شناختی با فرسودگی شغلی معلمان. و بهزیستی روان

 . 128-112 (،69)7 .شناسی مدرسهروان

ی در آوری و رضایت شغل(. بررسی مقایسه تاب1395پور، ف. )سجادی
س هفتمین کنفرانبین معلمان مدارس عادی و استثنائی یزد. 

 . شناسی و علوم اجتماعیالمللی روانبین

 آوریابت و هیجان تنظیم (. ارتباط1393سلیمانی، ا.، و حبیبی، ی. )

شناسی روان مجله .آموزاندر دانش شناختیروان بهزیستی با
 .51-72 (،4)3 .مدرسه

ی . تهران: ندازندگیسالمندی و امید به(. 1395شمشادی، م. )
 کارآفرین.

. بررسی (1389) پور، م.و حسین .،فقیهی، ع ،سودانی، م. ،عبادی، ن.
فزایش ااثر بخشی آموزش مثبت نگری با تأکید بر آیات قرآنی بر 

های نو در یافتهز. زنان مطلقه شهر اهواامید به زندگی 
 .84-71 (،10)4 .شناسیروان

 زیستیبه (. مقایسه1393پور، ع.، جودت، ح.، و سلیمانی، م. )قاسم

مجله  غیرورزشکار، و ورزشکار آموزاندانش در شناختیروان
 .193-204 ،(2)13 .دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اد حمایت (. نقش ابع1396نصرآباد، ح. )پور، ع.، منصوری، ل.، و قدم
ی ئنابینی اشتیاق شغلی معلمان زن مدارس استثاجتماعی در پیش

 .نگفصلنامه علمی پژوهی زن و فرهدوره ابتدایی شهر اهواز. 
9(33،) 83-75. 

ز زندگی در اآوری با رضایت (. رابطه اشتیاق شغلی و تاب1396کیا، ا. )
دومین همایش ی شهرستان آمل. ئآموزان استثنامعلمان دانش

ت در پژوهشی استانی راهبردها و راهکارهای ارتقا کیفی -علمی
 .وپرورشآموزش

شناختی (. نقش سرمایه روان1395محمدیان، م.، و سجادی، ن. )گل
مان بینی فرسودگی شغلی معلو رفتار شهروندی سازمانی در پیش

اسی افراد شنفصلنامه روانی. ئمقطع ابتدایی مدارس استثنا
 .38-54 (،24)9 .یئاستثنا

، م.، محمودی، ف.، بهروز سرچشمه، س.، کریمی، م.، انصاری شهیدی
 رب زندگی مهارت آموزش تأثیر (.1395آبکنار، س. س. )و جلیل
 توانمندسازی نشریه .گامآهسته آموزاندانش اجتماعی کفایت

 .60-67 (،19)7ی، ئکودکان استثنا
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Predicting job engagement based on psychological well-being and life expectancy in 

teachers of Slow Paced Students  

Majid Hadavand1 
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Mansoreh Shahriari Ahmadi3 

Abstract 
This study was aimed to predict job engagement based on psychological well-being and life expectancy in teachers 

of slow paced students. It was a descriptive-analytical study of correlational type among teachers of slow paced 

students of Tehran City in 2019. Research population consisted of 540 individuals (346 female and 194 male) from 

among whom 100 teachers (59 female and 41 male) were selected by simple random sampling method. All 

participants completed the Schaufeli & Salanova Job Engagement Questionnaire (JEQ, 2002), Ryff & Keyes 

Psychological Well-Being Scale (PWBS, 2008) and Miller's Life Expectancy Questionnaire (LEQ, 1998). Data 

were analyzed by Pearson correlation and multiple regression by SPSS (version 24). The findings showed job 

engagement have a positive and significant relationship with psychological well-being (r=0/36) and life expectancy 

(r=0/39) in teachers of slow paced students. The results of multiple regression showed that predicting variables 

were significantly able to predict 24/1 percent of variance of job engagement in teachers of slow paced students 

that in this predicting the share of psychological well-being was higher than life expectancy (P<0/05). The results 

indicated the importance of psychological well-being and life expectancy in predicting the job engagement in 

teachers of slow paced students. Therefore, it is suggested to counselors and therapists to improve their job 

engagement, increasing the level of psychological well- being and life expectancy. 

Keywords: Job engagement, life expectancy, psychological well-being, slow paced 
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