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 رضایت شافزای در نگرمثبت روانشناسی بر مبتنی آموزشی برنامه اثربخشی ارزیابی

 استثنایی مدارس معلمان شغلی
 

 1ابراهیمی الناز

 2ارجمندنیا اکبرعلی

 3افروز غالمعلی

 

 دهیچک

 کرمان شهر یینااستث مدارس معلمان یشغل تیرضا بر نگرمثبت یروانشناس بر یمبتن یآموزش برنامه ریتأث یبررس حاضر پژوهش هدف هدف:

 ییتثنااس معلمان یتمام را یآمار جامعه شد. یطراح کنترل گروه و آزمونپس -آزمونشیپ طرح با یشیآزمامهین نوع از همطالع نیا :روش بود.

 06 بر مشتمل پژوهش ۀنمون روش: بودند. سیتدر به مشغول کرمان شهر ییاستثنا مدارس در 3171 یلیتحص سال در که دادندیم لیتشک
 رسشنامهپ هاداده یگردآور جهت شدند. انتخاب موردنظر ۀجامع انیم از یاطبقه یتصادف یریگنمونه وشر از استفاده با که بود معلمان از نفر

 یرو یآموزش سهجل ده یط نگرمثبت یروانشناس بر یمبتن ساخته محقق برنامه شد. استفاده (SJJ) سمهیو و یینایم یشغل تیرضا سنجش

 داخالتم که است آن از یحاک پژوهش جینتا .شدند لیوتحلهیتجز انسیکــووار لیتحل روش به هاداده :هاافتهی .دیگرد اجرا شیآزما گروه

 یطورکلبه :یرگیجهینت (.p<663/6) بود مؤثر ییاستثنا مدارس معلمان یشغل تیرضا شیافزا در نگرمثبت یروانشناس بر یمبتن یشناختروان

 واندتمی آموزش نیا یریکارگبه لذا دهد. شیافزا افراد در را مثبت یهاشناخت و ارهارفت احساسات، تواندمی نگرتمثب یروانشناس مداخله روش
 شود. واقع دیمف ییاستثنا مدارس معلمان یشغل تیرضا بهبود یراستا در

 ییمعلمان مدارس استثنا ،یشغل تینگر، رضامثبت یروانشناس :هادواژهیکل

 
 مقدمه

 شناختیآسیب فهم بر روانشناسی حیطه در هاپژوهش بیشتر سابقاً
 یراً اخ بودند. متمرکز زمینه این در موجود هایبدعملکردی و روانی
 که است جادشدهیا 4نگرمثبت روانشناسی عنوان تحت ایزمینه
 ادهد افزایش را بشر تحول در مثبت هایدیدگاه به توجه و تأکید
 که متغیرهایی ترینمهم (.5،3631پاترسون و )اوونز است

 از: اندعبارت است متمرکز هاآن بر نگرمثبت روانشناسی
 هاآن از یک هر که 8مثبت عواطف و 9ذهنی خوشبختی ،0شادکامی

 (.3633 7میکوتا، و )پیترووسکی دارند همپوشی هامؤلفه دیگر با
نگر مداخالتی را با هدف افزایش سطح شادکامی روانشناسان مثبت

اند. این مداخالت در پی و رضایت از زندگی در افراد رشد داده

                                                           
 ایران تهران، تهران، تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه استثنایی، کودکان آموزش و روانشناسی گروه دکتری، یدانشجو 3
 ( arjmandnia@ut.ac.irمسئول: نویسنده) رانیا تهران، تهران، دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده استثنایی، کودکان آموزش و روانشناسی گروه دانشیار، 2
 ایران تهران، تهران، دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده استثنایی، کودکان آموزش و روانشناسی گروه ممتاز، استاد 1

 33/0/3170تاریخ پذیرش مقاله:   4/5/3170تاریخ ارسال مقاله: 
4 Positive psychology 
5 Owens & Patterson 
6 Happiness  
7 Subjective Wellbeing 
8 Positive affects 
9 Pietrowsky & Mikutta 
 10 Life satisfaction 
11 Gratefulness 
12 Gratitude 

ند کنافزایش عواطف مثبت در افراد هستند و به افراد کمک می
را  33خرسندی و 36تر باشند و سطح رضایت از زندگیاندیشمثبت

 33(؛ و بر قدرشناسی3633)پیترووسکی و میکوتا،  دهدمیافزایش 
افزایش  چراکهو استفاده از نقاط قوت اشخاص تأکید دارند، 

شادکامی و توجه به نقاط قوت افراد به طبع باعث کاهش 
شود تر شدن نقاط ضعف افراد میهای افسردگی و کمرنگنشانه

نگر روانشناسی مثبت در (. از سوی دیگر3631)اوونز و پاترسون، 
 مانند دارند وجود انسان در هاییتوانایی که است این بر فرض

 پشتکار که و امید ایمان، بینی،خوش نگری،آینده شجاعت،
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 3کنند. سلیگمنعمل می روانی هایبیماری سپری علیه عنوانبه

 و افسردگی از شدهآموخته بینیخوش که است داده نشان
این  در  کند.پیشگیری می ساالنبزرگ و کودکان در اضطراب

 شود، پرداخته آسیب ترمیم به فقط اینکه جایبه زمینه

هدف تمامی مداخالت مبتنی بر  .شوندشکوفا می نیز هاتوانمندی
نگر افزایش سطح شادکامی و بهزیستی روانشناسی مثبت

 (.3634است )سلیگمن،  یشناختروان

 انسان تطبیع به بینانهخوش نگاهی با نگرمثبت روانشناسی
 العهمط با کوشدمی و است او هایتوانمندی و فضائل رشد درصدد

 کند. سازگار علمی روش با را آن هایپیچیدگی انسان، رفتار
 جهت مردم به کمک برای نگرمثبت روانشناسی جنبش
 ذهنی یشادمان ارتقای طریق از زندگی کیفیت سازیبهینه
 زمینه در موجود هایپژوهش (.3،3635)جوزف است افتهیتبلور

 این یرتأث دهندهنشان نگرمثبت روانشناسی بر مبتنی مداخالت
 .است افراد در زندگی از رضایتمندی سطح افزایش بر مداخالت

 تا کنندمی کمک افراد به مداخالت این که ترتیب بدین
 شخصیت و بخشد بهبود را هاآن 1خلق که بیاموزند را هاییمهارت

 یزندگ از رضایت سطح طریق بدین و کند بازسازماندهی را هاآن
 (.4،3633فردریکسون و )کوهن دهد افزایش انآن در را

 و است افتهیتکامل زمان طول در مفهوم و هدف نظر از شغل واژه
 ندیفرآ بلکه ست،ین امرارمعاش یبرا ایلهیوس تنها امروزه
 آن محرک و ثقل مرکز عنوانبه انسان که است یچندبعد

 از یکی عنوانبه 5شغلی رضایت راستا نیهم در است. قرارگرفته
 در افراد عملکرد در مهمی نقش زندگی از رضایت هایمؤلفه

 را، شغلی رضایت 0نیواستورم دیویس کند.می ایفا روزمره زندگی
 ست.ا کرده تعریف شغل به نسبت سازگار احساسات از ایمجموعه

 و آرزوها نیازها، ها،خواسته که شودمی حاصل زمانی احساس این
 دخو با سازمان به ورود هنگام شاغل فرد که هاییتجربه انتظار
 و اغلش توقعات بین گونه بدین شود. برآورده شغل طریق از دارد،

 ینگرش شاغل، درنتیجه، شود.می برقرار توازن ها،آن شدن برآورده
 نی)ل گرددمی او رضایت موجب که کندمی پیدا شغل به مثبت

 هاییاهرم تأثیر تحت شغلی رضایت .(3636،ایگارس و نگتونیهاریل
 در یتجل ارتقاء، هایانگیزه شغل، محتوای مزایا، و حقوق قبیل: از

 اما ؛است کاری شرایط و محیط گروهی، کار مشارکت، کار،
 اطفیع و روانی احساس نوعی عنوانبه شغلی رضایت طورکلیبه

 ضایتر شود.می تعریف اشتغال شرایط و شغل به نسبت مثبت
 افترهی این از که شده شاغل فرد کارایی و وریبهره باعث شغلی

                                                           
1 Seligman 
2 Joseph 
3 Mood 
4 Cohn & Fredrikson 
5 Job satisfaction 
6 Newstourm D. 

 که کسی (.3171خرم، )جعفری یابدمی  تحقق نی زما سا اهداف
 ارک یا شغل به نسبت باالست، سطحی در او شغلی رضایت

 و نیست راضی خود ارک از که کسی دارد. مثبت یخودنگرش
 دارد ارک به و شغل به نسبت منفی نگرشی ندارد، شغلی رضایت

 بحث کارمندان نگرش درباره کههنگامی (.3173)ذاکریان،
 رواقعد نیست. آنان شغلی رضایت جز چیزی منظور غالباً شودمی
 را «نگرش» و «شغلی رضایت» دو این معموالً زمینه این در
 کارها از بیش چیزی فرد هر شغل برند،می ر کا به یکدیگر جایبه
 گزارش ارائه رانندگی، تایپ، همچون، مشخصی هایفعالیت و
 سایرین و رجوعارباب ها،مافوق همکاران، با وی باید و است …و

 ار سازمان هاینامهآیین و مقررات و قوانین و باشد داشته تعامل
 هک محیطی یا کاری شرایط در فرد است ممکن حتی کند. رعایت
 واملع که است معنی بدان این کند؛ کار نباشد مطلوب هم چندان
 افراد بیماری یا سالمت با وسیعی طوربه کار محیط در موجود
 تمام در روانی بهداشت به توجه بنابراین ؛اندارتباط در شاغل
 است مهم بسیار افراد کاری زندگی ازجمله زندگی هایعرصه

 (.3174)مالکی،
 تواندیم یشغل یزندگ تیفیک که اندداده نشان یادیز هایپژوهش

 تیوه لیقب از کارمند یرفتار هایواکنش در یتوجهقابل ریتأث
 داشته یسازمان یبازده و یشغل مشارکت ،یشغل تیرضا ،یسازمان
 .(3661 ،7یگال ؛3661 ،8پسیلیف ؛3776 ،9یسرج و یافرات) باشد

 هایسرمایه نقش بررسی هدف اب که پژوهشی در (3174) آریانژاد
 دند،دا انجام شغلی رضایت بینیپیش در مثبت یشناختروان
 از تفادهاس با مثبت یشناختروان هایسرمایه افزایش که فتنددریا

 افزایش در مؤثری کننده ینیبشیپ مؤثر ایمداخله هایروش
 بر یمبتن مداخالت اینکه به نظر است. کارکنان شغلی رضایت

 در یزندگ از رضایت سطح افزایش پی در نگرمثبت روانشناسی
 از نبهج دو هر بتوانند باید مقصود این به نیل برای هستند افراد

 بیندراین که دهند؛ افزایش را ای(زمینه و )کلی زندگی از رضایت
 زا بسیاری امروز جهان در است. باالیی اهمیت از یشغل رضایت
 هایسازمان را جامعه موردنیاز حیاتی و اساسی هایفعالیت

 عملکرد تابع جامعه بقای و پیشرفت یعنی دهند.می انجام گوناگون
 یجامعه را امروز جامعه توانیممی بنابراین هاست.سازمان مؤثر

 و نیماتو نسو،الر ریزنز، و )گامرل .بنامیم سازمانی
 ترقی، و پیشرفت به دستیابی وسایل ترینمهم از (.36،3634اپیراریو
 هدهع از اثربخشی و کارآمدی با بتوانند که هستند هاییسازمان
 تاولوی از آموزشی هایسازمان گستره این در برآیند. خود وظایف

7 Efraty & Sirgy 
8 Philips 
9 Gallie 
10 Gamarel, Reisner, Laurenceau, Nemoto & 
Operario 
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 هاازمانس گونهاین رسالت ایفای در حیاتی نقش معلم و برخوردارند
 موفقیت و گیریشکل در نهایی عامل انسان دارد. عهده بر

 به هاسازمان عملکرد و کیفیت است. آموزشی هایسازمان
 معلمان، جامعه دارد. بستگی هاسازمان در شاغل هایگروه

 سایر با آن مسائل ارتباط و اثرگذاری که است سازمانیجامعه
 و اجتماعی سیاسی، )اقتصادی، کالن هایسیاست و هاسازمان

 انجام هتج ریزیبرنامه و توسعه نیست. پوشیده کسی بر فرهنگی(
 و یشغل رضایت گوناگون ابعاد شناخت نیازمند مناسب، اقدامات

 ستا معلمان رفتارهای و هانگرش انواع بر آنان تأثیرگذاری نحوه
 (.3634همکاران، و )گامرل

 در (3173) ییرضا و القیی شهنی افروز، آتش ،زاده یمهراب
 مدارس معلمان که افتندی دست جهینت نیا به خود پژوهش

 یادع مدارس معلمان به نسبت یعموم سالمت ازلحاظ ییاستثنا
 مانمعل یشغل یفرسودگ نیهمچن دارند. ترینامطلوب تیوضع

 و ینیب دگرسان ،یعاطف لیتحل) ابعاد تمام در ییاستثنا مدارس
 بود. یعاد مدارس معلمان از شتریب (یفرد تیموفق فقدان

 کل طورهب افراد یسازمان رفتار که هستند امر نیا نشانگر مطالعات
 ریتأث تحت شدتبه خاص( طوربه ییاستثنا مدارس معلمان )و

 نیهمچن است. یو خانواده بر حاکم جو و فرد یشغل تیرضا
 سطح در ییاستثنا معلمان یشغل استرس آثار است ممکن

 و سیتدر ختلف،م مشاغل انمی در .شود گرجلوه هاآن یرضامند
 به یاردشو و یتخصص شغل ،ییاستثنا مدارس در سیتدر ژهیوبه

 تعامل و آموزش خاص طیشرا ازجمله یمتعدد عوامل .دیآیم شمار
 باطارت ده،یچیپ یآموزش و یریادگی یازهاین دارای آموزاندانش با
 ندک بهبود و کودکان یهایناتوان نابهنجار، یهاجانیه و عادات با

 به شدهلیتحم فشار استثنایی، کودکان گروه در یریادگی ندیفرآ
 یندرضام سطح تواندمی که دهدمی شیافزا را ییاستثنا معلمان

 همکاران، و 3اودم) دهد قرار خود ریتأث تحت را یزندگ از هاآن
3665.) 

 ایدار آموزاندانش با ارتباط لیدل به ییاستثنا مدارس معلمان
 ،ییانیب ،یذهن هایبیآس لیقب از یمشکالت که ژهیو یازهاین

 اراد را هاتیمعلول نیا از یبیترک یموارد در و یحرکت ،ییشنوا
 یالح در نیا .ندنماییم تجربه را یخاص یکار طیشرا ،باشندیم

 یدگزن تیفیک به یتوجه ته،گرف صورت هایپژوهش در که است
 لهمسئ نیا و نگرفته صورت ییاستثنا مدارس مانلمع یشغل
 اضرح پژوهش لذا .خوردمی چشم به یپژوهش شکاف کی عنوانبه
 یامداخله برنامه کی یطراح درصدد ت،یوضع نیا از یآگاه با

 در را یغلش تیرضا سطح که است نگرمثبت یروانشناس بر یمبتن
 هاآن مقابله ییتوانا بیترت نیبد تا دهد ارتقا ییثنااست معلمان گروه

 بعط به و یروان بهداشت ،باالبرده را یشغل -یطیمح استرس با
 دهد. شیافزا را هاآن یشغل بازده

 روش
 یفیتوص روش، جهت از و یکاربرد هدف ازلحاظ حاضر پژوهش

 رلکنت گروه و آزمونپس -آزمونشیپ با یشیآزمامهین نوع از و
 مستقل ریمتغ ریتأث یبررس دنبال به پژوهشگر روش، نیا در .است

 پژوهش تهوابس رمتغی بر (نگرمثبت یروانشناس بر یمبتن برنامه)
 املش یآمار جامعه بود. (ییثنااست مدارس معلمان یشغل تیرضا)

 الس در کرمان استان ییاستثنا مدارس در شاغل معلمان یتمام
 یرگینمونه روش از استفاده با که بود 3171-74 یلیتحص

 در .دیگرد انتخاب نمونه عنوانبه نفر 06 تعداد یاطبقه یتصادف
 رایز است؛ شدهاستفاده ایطبقه یرگینمونه روش از پژوهش نیا

 همان اب هارگروهیز که شود انتخاب یاگونهبه دیبا قیتحق نهنمو
 نهنمو در جامعه ندهینما عنوانبه دارند وجود جامعه در که ینسبت

 بر ییاستثنا مدارس در شاغل معلمان نیب از شوند. انتخاب زین
 التیتحص سطح و تیجنس تأهل، تیوضع یرهایمتغ اساس
 06 شامل نمونه گروه تخابان از پس است. شدهانجام یرگینمونه

 یریگنمونه روش به ییاستثنا مدارس در شاغل معلمان از نفر
 شکل به افراد نیا ،موردنظر جامعه انیم از یاطبقه یتصادف
 پسس .گرفتند قرار کنترل و شیآزما ینفر 16 گروه دو در یتصادف
 تیارض پرسشنامه از استفاده با گروه دو هر یشغل تیرضا سطح

 عنوانبه ،یابیارز نیا جینتا گرفت. قرار موردسنجش یشغل
 ادامه در گرفت. قرار مورداستفاده هاداده یلیتحل در آزمونشیپ

 چنانچه ،ساخته محقق برنامه آموزش تحت شیآزما گروه معلمان
 وهشپژ نیا در مستقل رمتغی .گرفتند قرار است، آمده 3 جدول در

 کنترل روهگ است. نگرمثبت یروانشناس بر یمبتن یآموزش برنامه
 و دو گذشت از پس و برنامه یاجرا از بعد .دندیند یآموزش چیه
 از استفاده با گروه دو هر معلمان در یشغل تیرضا ماه مین

 آزمونسپ عنوانبه یابیارز نیا جینتا شد. یریگاندازه پرسشنامه
 .گرفت قرار مورداستفاده هاداده لتحلی در
 در که یمعلمان انتخاب از: بودند عبارت پژوهش به ورود یارهایمع

 نیا ،اندبوده شاغل یرسم صورتبه کرمان شهر ییاستثنا مدارس
 نگرمثبت یروانشناس نهیزم در یآموزش نوع چیه تاکنون افراد
 رگید مراکز در خدمات نیا از پژوهش طول در و اندنکرده افتدری

 ابراز تباًک پژوهش در شرکت یبرا طرح نیا معلمان نکنند. استفاده
 روجخ اریمع تنها باشند. کرده امضا را نامهتیرضا و نموده لیتما
 در شرکت ادامه یبرا معلمان لیتما عدم زین پژوهش نیا در

 .بود هاپرسشنامه لیتکم و پژوهش
 است. شدهارائه 3 جدول در حاضر پژوهش طرح دیاگرام

                                                           
 1 Odom 
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 پژوهش طرح دیاگرام .1 شماره جدول
 آزمونپس مستقل متغیر آزمونشیپ گروه

 آزمایش
 گواه

1T 

T1 

X1 

- 

T2 
T2 

 
 است: شدهاستفاده ریز یابزارها از اطالعات یآورجمع یبرا 
شنامه -3 س ضا پر ضر قیتحق در :3یشغل تیر ضا اسیمق حا  تیر

ستفاده یشغل سش نیا گرفت. قرار موردا سط نامه پر  و یینایم تو
 نیا یگذارنمره .است هیگو 36 یدارا که است شدهیطراح سمهیو

ـــاس بر اسیمق  تا موافقم کامالً از یکرتیل یادرجه 5 اسیمق اس
خالفم کامالً جام م  اسیمق خرده دو از آزمون نیا .شـــودیم ان
 و ســازمانی – یطیمح عامل از: اندعبارت که اســت شــدهلیتشــک
ص عامل سان بیضر خود ۀمطالع در سمهیو و یینایم .یشخ  یهم

صد 83/6 را اسیمق نیا  جهت هاآن ن،یهمچن اند.کرده گزارش در
ستف یاکتشاف یعامل لیتحل از اسیمق سازه ییروا نییتع  کردند ادها

 در یشخص و یطیمح عامل دو دهندهنشان یعامل لیتحل جینتا که
 درصد 3/15 رفتههمیرو عامل دو نیا و است بوده پرسشنامه نیا

ندیم نییتب را اسیمق نمرات انسیوار کل از ف بیضـــر .کن  یاآل
باخ مه،یو و یینایم را ابزار نیا کرون  خود پژوهش در 88/6 ســـ
ــر، پژوهش در اند.کرده گزارش ــ ییروا حاض ــنامهپرس  قیطر از ش

 آمد. دست هب 85/6 کرونباخ یآلفا

 بر بتنیم آموزش نگر:مثبت یروانشناس بر یمبتن یآموزش بسته -3
 36 مدت به که شــد طراحی جلســه 36 در نگرمثبت روانشــناســی

شت. ادامه هفته سته نیا یمحتوا دا ش ب سا سرفصل و یآموز  تجل
 بخش دو یدارا جلسـه هر .اسـت 3 جدول شـرح به آن، یگانهده

ـــت عملی و یتئور ـــه هر موردنظر مفاهیم کهیطوربه اس  جلس
ـــدهفیتعر یتئور صـــورتبه  از یک هر درک افزایش برای و ش

ــتراتژ از مفاهیم، ــورتبه نگرمثبت یهاکیتکن و هایاس  یعمل ص
 منابع از آموزش مورد یمحتوا شد، اشاره که همچنان .اندکاررفتهبه

 نیا ییروا یبررس جهت عالوه،به است، شدهاستخراج موجود یعلم
ستفاده زین خبرگان دگاهید از ییروا یبررس وهیش از جلسات  و شد ا

ـــاس بر گان از نفر 36 از ینظرخواه اس ناســـ خبر  که یروانشـــ
 یحتوام داشــتند، نگرمثبت یروانشــناســ ینهیدرزم را ییهاتیفعال

سات س جل  هآنک ضمن شد. یابیارز مطلوب ،تیدرنها و شدهیبرر
س ص یبرر ص س نیمتخ شنا شور، داخل در مثبت یروان سو ک  ییهم

  یرانیا و یاســـالم یهایژگیو با را یآموزشـــ یمحتوا یفرهنگ
 یمحتوا ادامه در .دهدمی قرار دییتأ مورد کشور، داخل در موردنظر
 .شودیم داده شرح نگرمثبت یروانشناس بر یمبتن آموزش جلسات

 نگر مثبت روانشناسی بر مبتنی مداخله جلسات .2 جدول

 هدف تعریف عنوان ردیف

 کجا دارد، قرار کجا انسان، یک عنوانبه نفر هر اینکه درک - آشنایی و معرفی 3
 نگرتمثب روانشناسی بر مبتنی مداخالت اینکه و برود خواهدمی

 چیست

 لشک بهترین به آینده در چیزهمه که امر این تجسم بینیخوش 3
 بود خواهد ممکن

 هک خاصی راهبردهای شناخت و بینیخوش مفهوم با آشنایی
 کند تبدیل بینخوش افرادی به را افراد توانمی

 هب رساندن سود و دیگران منافع جهت در اعمالی انجام مهرورزی 1
 دستمزد توقع بدون هاآن

 برای خاصی راهبردهای شناخت و مهرورزی مفهوم با آشنایی
 هایفعالیت در شرکت برای افراد ترغیب و مهرورزی

 المنفعهعام

 امور یبان که دیگرانی از قدردانی و سپاسگزاری به میل قدرشناسی 4
 هستند فرد زندگی در مهمی

 هک خاصی راهبردهای شناخت و قدرشناسی مفهوم با آشنایی
 کند تبدیل قدرشناس افرادی به را افراد توانمی

 پیشرفت میزان بررسی و شدهآموخته مطالب یادآوری - جلسات مرور 5
 کنندگانشرکت

                                                           
3 Job Satisfaction Scale(JSS) 

 یدر مادران کودکان مبتالبه آسم و مادران کودکان با اختالل رفتار یو پرخاشگر یسالمت عموم سهیمقا
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 ایبر خاصی راهبردهای شناخت و طبعیشوخ مفهوم با آشنایی آورخنده و طنز موضوع یک خلق برای افراد توانایی طبعیشوخ 0
 سازگارانه طبعیشوخ

 داشتن و زندگی در چیزی به یابیدست برای تالش هدفمندی 9
 مفید هدف یک

 لدنبا برای راهبردهایی شناخت و هدفمندی مفهوم با آشنایی
 هدفمند زندگی یک کردن

 هک خاصی راهبردهای شناخت و تجربه لذت مفهوم با آشنایی احساس یا تجربه یک از بردن لذت تجربه از ناشی لذت 8
 شغلشان حفظ در توانمند و گراعمل افرادی به را افراد توانمی

 کند تبدیل

 رد روزی باالخره عالیق و آرزوها برخی اینکه به اعتقاد امیدواری 7
 داد خواهند رخ آینده

 که خاصی راهبردهای شناخت و امیدواری مفهوم با آشنایی
 کند تقویت افراد در را بودن امیدوار

 یاحتمال پیشرفت میزان بررسی و شدهآموخته مطالب یادآوری - جلسات مرور 36
 کنندگانشرکت

 

 هایافته
 التیتحص سطح و تیجنس تأهل، تیوضع انگریب یفیتوص هایافتهی

 که طورهمان است. شدهگزارش 1 شماره جدول در یآزمودن نفر 06
 ،دهدمی نشان معلمان درصد و یفراوان اساس بر مندرج اطالعات

 درصد 35 ،کردهازدواج معلمان درصد 86 تأهل تیوضع ریمتغ در
 دوباره و شده وهیب درصد 5 و بودند کردهازدواج دوباره و گرفته طالق

 یوانفرا نیشتریب ت،یجنس ریمتغ در نیهمچن بودند. کردهواجازد
 31) مردان به مربوط یفراوان نیکمتر و نفر( 19) زنان به مربوط

 1/51 ،دهدمی نشان جدول اطالعات که طورهمان .باشدیم نفر(
 یدارا درصد 9/40 و یکارشناس التیتحص یدارا معلمان درصد
 .اندبوده ارشد یکارشناس التیتحص

 

 

 

 نمونه گروه شناختی جمعیت هایویژگی .3 جدول

 درصد های جمعیت شناختیویژگی

 وضعیت تأهل

 86 کردهازدواج

طالق گرفته و دوباره 
 کردهازدواج

35 

بیوه شده و دوباره 
 کردهازدواج

5 

 جنسیت
 9/03 زن

 1/18 مرد

 تحصیالت

 - دیپلم

 1/51 لیسانس

 9/40 باالتر از لیسانس

 

 

 

 
 



 ییکودکان استثنا یوانمندسازتنامه فصل _________________________________________________________    84

 ۶۹۳۱ تابستان، ۲۲، شماره ۸سال 

 آزمایش و کنترل گروه در شغلی رضایت متغیر میانگین :4 جدول

 کنترل گروه آزمایش گروه   

 استاندارد( انحراف) نیانگیم استاندارد( انحراف) نیانگیم  متغیرها

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش 

 91/49(63/35) 60/49(37/35) 53/59(39/7) 70/51(61/31)  شغلی رضایت  

 هگرو یشغل تیرضا نیانگیم دهدمی نشان 4 جدول که طورهمان
 شتهدا یمعنادار تفاوت آزمونشپی به نسبت آزمون پس در شیآزما

 د.نش مشاهده تفاوت نیا کنترل گروه مورد در کهدرصورتی است،

 بود، کنترل گروه با آزمونپس و آزمونشیپ نوع از پژوهش طرح
 منظوربه شد. انتخاب p<65/6 پژوهش نیا در یمعنادار سطح

 انسیکووار لیتحل از آزمونشیپ اثر کنترل و هاداده لیتحل
 برقرار ییاهشرطشیپ یستیبا لیتحل نوع نیا در است. شدهاستفاده

 ا،هداده بودن نرمال داشت. نانیاطم آن جینتا به بتوان تا باشد
 یضرور یهافرضشیپ از خطاها، استقالل و هاانسیوار یهمگون
 سنجش یبرا است. انسیکووار لیتحل یآمار روش از استفاده

 ونیرگرس خطبیش یکسانی آزمون از پژوهش، یریگنمونه ییکارا
 زمونآ از استفاده با ابتدا ها،داده آوریجمع از پس .میکنیم استفاده

 =653/6) آزمونپیش شغلی رضایت ر متغی نرمال یع توز شاپیرو،
P) آزمونپس شغلی رضایت و (654/6= P) قرارگرفته یموردبررس 
 گروه ود میانگین تفاوت بررسی برای شد. تأیید هاداده بودن نرمال و

 آزمونپیش اثرات حذف با شغلی رضایت متغیر در کنترل و آزمایش
 یبایست تحلیل نوع این در شد. استفاده کوواریانس تحلیل از

 از اشت.د اطمینان آن نتایج به بتوان تا باشد برقرار هاییشرطپیش
 نندما گسسته یرهایمتغ بردن بکار از اجتناب ،هاداده الزم شرایط

 رحاض پژوهش در شرط این است. همپراش متغیر عنوانبه جنسیت
 تحلیل ابتدای در که ییهاآزمون ازجمله است. شده رعایت

 رایب رگرسیون خطبیش یکسانی آزمون ،شودیم اجرا کوواریانس
 متغیر و آزمایشی شرایط بین تعامل عبارتی به است. آزمایشی شرایط

 باشد. معنادار نبایستی (،آزمونشیپ) همپراش

 شغلی( رضایتمندی )متغیر آزمایشی شرایط برای رگرسیون خطبیش یکسانی آزمون .5 جدول

Sig F منبع مجذورات مجموع آزادی درجه مجذورات میانگین 

 شدهاصالح مدل 89/3571 1 65/3373 653/9 6601/6

 میانجی 15/943 3 15/9431 654/4 663/6

 شرایط 19/3413 3 19/3413 138/3 668/6

 آزمونپیش 34/938 3 34/938 179 347/6

 آزمونپیش و شرایط 43/549 3 43/549 377 343/6

 خطا 11/36353 50 69/381  

 کل 35/1798 06   

 شدهاصالح کل 39/4338 57   

 با پراش هم متغیر و آزمایش شرایط بین تعامل 5 جدول مطابق
 بنابراین باشد،نمی معنادار JiS=343/6 و F=77/3 مقدار به توجه

 یدر مادران کودکان مبتالبه آسم و مادران کودکان با اختالل رفتار یو پرخاشگر یسالمت عموم سهیمقا
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 متغیر برای کنترل و آزمایش گروه در رگرسیون خطبیش
 خطبیش یکسانی به توجه با است. یکسان شغلی مندیرضایت

 باشد.می مجاز کوواریانس تحلیل از استفاده رگرسیون،

 

 کنترل و آزمایش گروه دو در شغلی رضایت متغیره تک کوواریانس تحلیل نتایج .6 جدول

 منبع مجذورات مجموع آزادی درجه مجذورات میانگین Sig F اثر ضریب

 یشغل رضایت 7450387 3 7450387 360148 60666 33/6
 (آزمونشیپ)

 گروه 16140388 3 16140388 050135 60666 13/6

 خطا 30480615 59 400450   

 کل 17980355 06    

 یشغل رضایت نمرات کوواریانس لیتحل جینتا 0 جدول اطالعات
 نشان آزمایش و کنترل گروه دو در آزمونپیش اثر حذف از بعد
 بین تفاوت JiS =663/6 و F=135/05 مقدار به توجه با .دهدمی
 به باشد.می معنادار P < 663/6 سطح در متغیر این در گروه دو

 ییراتتغ آزمایش، گروه برای شدهاستفاده آموزشی یبرنامه عبارتی،
 است. داده نشان گروه افراد شغلی رضایتمندی در را معناداری

 گیرینتیجه و بحث
 رب مبتنی آموزشی برنامه اثربخشی ارزیابی حاضر پژوهش هدف

 سمدار معلمان شغلی رضایت افزایش در نگرمثبت روانشناسی
 خالتمدا که دادند نشان پژوهش نتایج بود. کرمان شهر استثنایی

 شغلی ضایتر افزایش در نگرمثبت روانشناسی بر مبتنی روانشناسی
 نتیجۀ است. بوده مؤثر استثنایی مدارس در شاغل معلمان

 (،3173) کخوین و ینوروز ،یمرزوق هاییافته با آمدهدستبه
 و (3633) همکاران و یاو (،3174) نژادایآر (،3171) خرمیجعفر

 و یمرزوق پژوهش در است. همسو (3631) همکاران و رزیم
 یمدار معلمان یشغل یزندگ تیفیک سطح (3173) همکاران

 یجا که دیگرد برآورد نیانگیم از باالتر یمعنادار طوربه ییاستثنا
 ؛3776 ،یسرج و یافرات یهاافتهی طبق چراکه است یخوشحال یبس

 یشغل تیرضا بودن باال 3181 ،یاکبریعل و 3186 فرزانه، یرمضان
 تیفیک ،یسازمان تعهد رفتن باالتر باعث ییاستثنا مدارس معلمان
 (3171) خرمجعفری .گرددمی سازمان یبازده زین و شاغل عملکرد

 هایمهارت آموزش که یافتدست نتیجه این به خود پژوهش در
 اسیروانشن بر مبتنی مداخالت از بخشی عنوانبه اندیشیمثبت
 ناداریمع حد در را کارکنان شغلی رضایت سطح تواندمی نگرمثبت

 یرتأث بررسی هدف با که همکاران و میرز تحقیقات دهند. افزایش

 ادد نشان شد، انجام ها،سازمان در نگرمثبت روانشناسی مداخالت
 غلیش رضایت بر گرامثبت روانشناسی رویکرد بر مبتنی آموزش
 (.3633 همکاران، و )اوی دارد معنادار و مثبت تأثیر کارکنان
 در گراتمثب روانشناسی تأثیر بررسی به که فراتحلیل یک در
 دست هنتیج این به بود پرداخته کارگران عملکرد و رفتارها ها،نگرش
 نگربتمث روانشناسی بر مبتنی رویکردهای از استفاده که یافتند
 رد.دا تأثیر کارکنان شغلی رضایتمندی افزایش در شک بدون

 هایسرمایه نقش بررسی هدف با که نژادآریا پژوهش در همچنین
 رفتگ صورت شغلی رضایت بینیپیش در مثبت شناختیروان

 با بتمث شناختیروان هایسرمایه افزایش که دریافتند پژوهشگران
 رد مؤثری کننده ینیبشیپ مؤثر ایمداخله هایروش از استفاده
 طبوع،م حالتی شغلی رضایت است. کارکنان شغلی رضایت افزایش
 هومیمف است؛ شغلی تجارب یا و ارزیابی از حاصل مثبت، و عاطفی
 در را هاآن مجموعه باید که گوناگون عوامل و هاجنبه ابعاد، دارای

 ار،ک نوع کارمند، صفات به توانمی عوامل، این ازجمله گرفت. نظر
 (.3661 فیلیپس،) کرد اشاره کار انسانی روابط و کار محیط

 تفادهاس هدف با آن بر مبتنی مداخالت و نگرمثبت ناسیروانش
 التمداخ گرفتند. شکل هاآن پرورش و افراد بالقوه هایتوانمندی از

 ایمانیدر هایروش و هافعالیت به نگرمثبت روانشناسی بر مبتنی
 هایشناخت و رفتارها احساسات، افزایش هاآن هدف که دارد اشاره
 بر مبتنی مداخالت اهداف ترینهمم از است. فرد در مثبت

 رضایت طحس افزایش و زندگی کیفیت بهبود نگرمثبت روانشناسی
 (.3174 آریانژاد،) است افراد در شغل از

 و تالش حداکثر او که گرددمی موجب معلم در نارضایتی وجود
 جه،درنتی نیاورد. عمل به تربیت و تعلیم جریان در را خود کوشش
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 د.ده ادامه خود کار به کارایی و کفایت داقلح با آموزشی مؤسسه
 تربیت و م تعلی بهبود و توسعه به که شد خواهد موجب عمل این

 غلیش رضایت انسانی، منابع مدیریت در شود. وارد آسیب فراگیران
 از که یمردم نیست شکی است. زندگی کیفیت هایشاخص از یکی
 به کنندمی احساس روز پایان در دارند، خاطر رضایت خود کار

 بینیوشخ و اطمینان با نیز را بعدی کاری روز و ؛اندآمدهنائل توفیقی
 اهداف و کارکنان بین سازگاری هرچه کنند.می آغاز باالتری
 ارکنانک شغلی رضایت و عملکرد و انگیزش باشد بیشتر سازمانی
 اصشانخ هایویژگی به توجه با استثنایی کودکان یابد.می افزایش

 هایویژگی با معلمانی نیازمند همچنین دارند، ویژه آموزش به نیاز
 ریباالت شادابی و امیدواری پشتکار، حوصله، و صبر نظیر خاص
 التمشک و مسائل سایر به توجه با هاییخصلت چنین وجود دارند،
 رفشا موارد، این همه به است. آموزش و توجه نیازمند معلمان جامعه
 باید ژهیو طوربه را استثنایی کودکان مانمعل و مربیان بر وارد کاری
 تحقیق این نتایج دادن قرار مدنظر با است الزم بنابراین ؛کرد اضافه

 بر ار الزم هایمهارت نگر، مثبت روانشناسی تأثیرگذاری وضوح و
 داد آموزش استثنایی کودکان معلمان به آموزشی، شیوه این اساس

 بنگرند، ودخ کاری وظایف و اییاستثن کودکان به تریمثبت دید با تا
 جسمی و ذهنی توان از حداکثری استفاده آن حاصل که امید

 کارآمدی و کودکان این بیشتر استقالل منظوربه استثنایی، کودکان
 (.3661 گالی،) باشد خودشان زندگی در آنان باالتر

 رد حساس ینقش که است یمشاغل ازجمله یمعلم یطورکلبه
 عامل است. گرید مشاغل یربنایز درواقع و داشته یبشر اجتماع

 برآورده درراه مستقیماً که آموزشی هایسازمان در آموزشی مهم
 کنندههماهنگ هاآن هستند. معلمان کنندمی کوشش هدف کردن

 هایهدف تحقق جهت در تا هستند آموزاندانش میان در ارتباطات
 حیطم ساختن مساعد شود. فراهم مطلوبی زمینه تربیت و تعلیم

 گرمدل خود کار به را معلم که است شرایطی ایجاد مرهون تربیتی،
 و توجه موفق هایسازمان در باشد. مؤثر او از حمایت در و کند

 و توسعه کنندهتعیین روانی سالمت نقش بر سازمان متولیان تمرکز
 حوزه شاغالن یشغل یزندگ تیفیک لذا بود. خواهد سازمان موفقیت

 فیظاو انجام یچگونگ بر یمهم ریتأث تواندمی ییاستثنا یآموزش
 باشد. داشته افراد نیا

 ییاستثنا مدارس معلمان یرو بر تنها حاضر پژوهش

 لذا ت،اس گرفته صورت یذهن توانکم و نایناب ناشنوا، های¬شیگرا
 یهاشیگرا ریسا نیمعلم به آن از حاصله جینتا میتعم در دیبا

 به نمود. طایاحت سمیاوت و یتیمعلول چند کودکان همانند ییاستثنا
 هیوصت هستند نهیزم نیا رد پژوهش به مندعالقه که یپژوهشگران

 هماهنگ یاجرا جهت برنامه، شروع از قبل یهیتوج جلسات شودیم
 کنندگانشرکت یهمکار زانیم شیافزا و محور آموزش برنامه
 نهیزم رد ییاستثنا وپرورشآموزش مسئوالن نیهمچن کنند. برگزار

 ریسا زین و نگر مثبت یروانشناس مانند یاثربخش یهابرنامه دیفوا
 و معلمان خصوصاً خود، کارکنان به یشناختروان یهاموزشآ

 امکان، صورت در که است نیا گرید مهم مسئله شوند. هیتوج انیمرب
 چندجانبه یفشارها .ابدی شیافزا معلمان یبرا یآموزش دوره زمان

 یبرا که شودیم منجر شاغالن، از قشر نیا یرو یآموزش طیمح در
 یراستا رد مهم عوامل ازجمله باشند. تهداش ازین یشتریب زمان ر،ییتغ

 وسعهت و جادیا به توانیم معلمان یشغل یزندگ تیفیک شیافزا
 انمعلم یهامهارت و هاییتوانا از استفاده آنان، یبرا یشغل تیامن
 ،یآموزش یهاگروه در تیمسئول داشتن لیقب از یآموزش امور در

 رشد بر عالوه رام نیا نمود. اشاره ...و یآموزش یهادوره یبرگزار
 تیتقو را هاآن یشغل یوابستگ و تعلق احساس معلمان، یشغل

 یهاکتابخانه و نترنتیا لیقب از یامکانات آوردن فراهم .کندیم
 منابع هب یدسترس لیتسه و معلمان ازیموردن موضوعات با یتخصص
 اشتراک لیقب از هاآن یپرورش و یآموزش امور جهت الزم یاطالعات
 یریگمیتصم اراتیاخت یواگذار در تواندمی یتخصص مجالت
 ودشیم شنهادیپ شود. ارائه معلمان به یاتیعمل سطح در حداقل

 یهمم نقش که ییاستثنا مدارس معلمان یشناختروان یهایژگیو
 دارند ییاستثنا کودکان یجانیه و یشناخت یهایتوانمند پرورش در
 .رندیگ قرار موردتوجه شیازپشیب ییاجرا یهابرنامه و هاپژوهش در

 کردیرو بر یمبتن مناسب یحیتفر و یآموزش یهابرنامه نیهمچن
 دهید دارکت ییاستثنا کودکان معلمان یبرا نگر مثبت یروانشناس

 شود.

 یسپاسگزار
 زیعز معلمان و کرمان استان ییاستثنا وپرورشآموزش اداره از

 را یهمکار تینها پژوهشگران با که طرح نیا در کنندهشرکت
 .گرددیم یقدردان و تشکر داشتند،

 منابع
 مثبت یشناختروان یهاهیسرما نقش یبررس (.3174) .دیناه انژاد،یآر

 توسعه یراهکارها یمل شیهما نیاول .یشغل تیرضا ینیبشیپ در
 .یتیترب علوم جیترو و
 یهامهارت آموزش یاثربخش (.3171) .میمر خرم،یجعفر

 دانکارمن یشغل یفرسودگ و یشغل تیرضا در یشیاندمثبت
 و یتیترب علوم یمل شیهما نینخست مرودشت: .شگاهیآسا

 .یروانشناس
 با یکار یزندگ تیفیک رابطه یبررس (.3186) طاهره. ،فرزانه یرمضان

 و 3 هیناح پسرانه و دخترانه یعاد هایرستانیدب رانیمد عملکرد
 ه(،نشد )چاپ ارشد یکارشناس نامهانیپا .همدان شهرستان 3

 تهران. ییطباطبا عالمه دانشگاه
 اب یکار یزندگ تیفیک رابطه یبررس (.3181) معصومه. ،اکبرییعل

 نامهانیپا تهران. گمرک سازمان در شاغل کارکنان عملکرد
 ان.تهر طباطبایی عالمه دانشگاه ،(نشده )چاپ ارشد یکارشناس

 یدر مادران کودکان مبتالبه آسم و مادران کودکان با اختالل رفتار یو پرخاشگر یسالمت عموم سهیمقا
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 در یشغل تیرضا و یسازمان جو سهیمقا (.3174) .نیآوارس ،یمالک
 نامهانیپا اهواز. شهر یرانتفاعیغ و یدولت مدارس معلمان

 قاتیتحق و علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه ارشد، یکارشناس
 اهواز.

 .لیمحمداسماع کخو،ین و اله نصر ،ینوروز و اله رحمت ،یمرزوق
 یینااستث مدارس معلمان یشغل یزندگ تیفیک یبررس (.3173)

 .5-39 (،339)4 ،ییاستثنا تیترب و میتعل مجله بوشهر. استان
 بررسی (.3186) سعید. ،زادهحسن و اکبریعل ویسمه، و اصغر مینایی،

 .لفیقیت شنوایکم آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر مؤثر عوامل
 .34-38 ،(3)4،استثنایی کودکان مجله

 و جهیمن الق،یی شهنی و عسگر افروز، آتش و مهناز ،زاده یمهراب
 یشغل استرس ،یعموم سالمت سهیمقا (.3173) شبنم. ،ییرضا

 مجله .یعاد و ییاستثنا مدارس معلمان یشغل یفرسودگ و
 .51-04 ،7 ،رفتار( دانشور) تیشخص و ینیبال یروانشناس

 و یکار یزندگ تیفیک ابعاد یبررس (.3173) .ابوالفضل دیس ان،یذاکر
 مجله ،یخودروساز صنعت کی در یشغل تیرضا با آن ارتباط

 .40-10 (،1)3،رانیا یانسان عوامل یمهندس و یارگونوم
 PremalP & ,.P .. JmiimP F.P ,simehauP ,.P S. ,yavP
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Psychology on Increasing Job Satisfaction of Teachers Working in Exceptional 

School 
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Abstract 

miA: The purpose of this study was to investigate the effect of positivist psychological 

education program on the job satisfaction of exceptional school teachers in Kerman. Method: 

This study was a semi-experimental design with pre-test, post-test and control group design. 

The statistical population consisted of all the exceptional teachers who taught in the exceptional 

schools of Kerman during the 2014 school year. The research sample consisted of 60 teachers 

who were selected by stratified random sampling from the target population. The data were 

collected using a questionnaire for measuring the job satisfaction of enamel and visma (JSS). 

A researcher-made program based on positive psychology was conducted on the experimental 

group during the ten sessions:stluseR . Data were analyzed by covariance analysis. The results 

of this study indicated that psychological interventions based on positive psychology were 

effective in increasing job satisfaction of exceptional school teachers (p <0.001). :noCsltsioC 

In general, the method of positive psychologic intervention can increase feelings, behaviors 

and positive cognition in individuals. Therefore, the use of this training can be useful in 

improving the job satisfaction of exceptional school teachers. 

Keywords: Positive Psychology, Job Satisfaction, Teachers of Exceptional School 
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