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ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر در افزایش رضایت
شغلی معلمان مدارس استثنایی
الناز ابراهیمی
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علیاکبر ارجمندنیا
غالمعلی افروز
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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر بر رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی شهر کرمان
بود .روش :این مطالعه از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل طراحی شد .جامعه آماری را تمامی معلمان استثنایی
تشکیل میدادند که در سال تحصیلی  3171در مدارس استثنایی شهر کرمان مشغول به تدریس بودند .روش :نمونۀ پژوهش مشتمل بر 06
نفر از معلمان بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای از میان جامعۀ موردنظر انتخاب شدند .جهت گردآوری دادهها پرسشنامه
سنجش رضایت شغلی مینایی و ویسمه ( )SJJاستفاده شد .برنامه محقق ساخته مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر طی ده جلسه آموزشی روی
گروه آزمایش اجرا گردید .یافتهها :دادهها به روش تحلیل کــوواریانس تجزیهوتحلیل شدند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که مداخالت
روانشناختی مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر در افزایش رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی مؤثر بود ( .)p>6/663نتیجهگیری :بهطورکلی
روش مداخله روانشناسی مثبتنگر میتواند احساسات ،رفتارها و شناختهای مثبت را در افراد افزایش دهد .لذا بهکارگیری این آموزش میتواند
در راستای بهبود رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی مفید واقع شود.

کلیدواژهها :روانشناسی مثبتنگر ،رضایت شغلی ،معلمان مدارس استثنایی
مقدمه
سابقاً بیشتر پژوهشها در حیطه روانشناسی بر فهم آسیبشناختی
روانی و بدعملکردیهای موجود در این زمینه متمرکز بودند .اخیراً
زمینهای تحت عنوان روانشناسی مثبتنگر 4ایجادشده است که
تأکید و توجه به دیدگاههای مثبت در تحول بشر را افزایش داده
است (اوونز و پاترسون .)3631،5مهمترین متغیرهایی که
روانشناسی مثبتنگر بر آنها متمرکز است عبارتاند از:
شادکامی ،0خوشبختی ذهنی 9و عواطف مثبت 8که هر یک از آنها
با دیگر مؤلفهها همپوشی دارند (پیترووسکی و میکوتا.)3633 7،
روانشناسان مثبتنگر مداخالتی را با هدف افزایش سطح شادکامی
و رضایت از زندگی در افراد رشد دادهاند .این مداخالت در پی

افزایش عواطف مثبت در افراد هستند و به افراد کمک میکنند
مثبتاندیشتر باشند و سطح رضایت از زندگی 36و خرسندی 33را
افزایش میدهد (پیترووسکی و میکوتا)3633 ،؛ و بر قدرشناسی33
و استفاده از نقاط قوت اشخاص تأکید دارند ،چراکه افزایش
شادکامی و توجه به نقاط قوت افراد به طبع باعث کاهش
نشانههای افسردگی و کمرنگتر شدن نقاط ضعف افراد میشود
(اوونز و پاترسون .)3631 ،از سوی دیگر در روانشناسی مثبتنگر
فرض بر این است که تواناییهایی در انسان وجود دارند مانند
شجاعت ،آیندهنگری ،خوشبینی ،ایمان ،امید و پشتکار که

 3دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
 2دانشیار ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) arjmandnia@ut.ac.ir:
 1استاد ممتاز ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
تاریخ ارسال مقاله 3170/5/4 :تاریخ پذیرش مقاله3170/0/33 :
4

Positive psychology
Owens & Patterson
6 Happiness
7 Subjective Wellbeing
8 Positive affects
9 Pietrowsky & Mikutta
10 Life satisfaction
11 Gratefulness
12 Gratitude
5
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سلیگمن3

بهعنوان سپری علیه بیماریهای روانی عمل میکنند.
نشان داده است که خوشبینی آموختهشده از افسردگی و
اضطراب در کودکان و بزرگساالن پیشگیری میکند .در این
زمینه بهجای اینکه فقط به ترمیم آسیب پرداخته شود،
توانمندیها نیز شکوفا میشوند .هدف تمامی مداخالت مبتنی بر
روانشناسی مثبتنگر افزایش سطح شادکامی و بهزیستی
روانشناختی است (سلیگمن.)3634 ،

اهداف سا زما نی تحقق مییابد (جعفری خرم .)3171،کسی که
رضایت شغلی او در سطحی باالست ،نسبت به شغل یا کار
خودنگرشی مثبت دارد .کسی که از کار خود راضی نیست و
رضایت شغلی ندارد ،نگرشی منفی نسبت به شغل و به کار دارد
(ذاکریان .)3173،هنگامیکه درباره نگرش کارمندان بحث
میشود غالباً منظور چیزی جز رضایت شغلی آنان نیست .درواقع
در این زمینه معموالً این دو «رضایت شغلی» و «نگرش» را
بهجای یکدیگر به کا ر میبرند ،شغل هر فرد چیزی بیش از کارها
و فعالیتهای مشخصی همچون ،تایپ ،رانندگی ،ارائه گزارش
و… است و باید وی با همکاران ،مافوقها ،اربابرجوع و سایرین
تعامل داشته باشد و قوانین و مقررات و آییننامههای سازمان را
رعایت کند .حتی ممکن است فرد در شرایط کاری یا محیطی که
چندان هم مطلوب نباشد کار کند؛ این بدان معنی است که عوامل
موجود در محیط کار بهطور وسیعی با سالمت یا بیماری افراد
شاغل در ارتباطاند؛ بنابراین توجه به بهداشت روانی در تمام
عرصههای زندگی ازجمله زندگی کاری افراد بسیار مهم است
(مالکی.)3174،
پژوهشهای زیادی نشان دادهاند که کیفیت زندگی شغلی میتواند
تأثیر قابلتوجهی در واکنشهای رفتاری کارمند از قبیل هویت
سازمانی ،رضایت شغلی ،مشارکت شغلی و بازدهی سازمانی داشته
باشد (افراتی و سرجی3776 ،9؛ فیلیپس3661 ،8؛ گالی.)3661 ،7
آریانژاد ( )3174در پژوهشی که با هدف بررسی نقش سرمایههای
روانشناختی مثبت در پیشبینی رضایت شغلی انجام دادند،
دریافتند که افزایش سرمایههای روانشناختی مثبت با استفاده از
روشهای مداخلهای مؤثر پیشبینی کننده مؤثری در افزایش
رضایت شغلی کارکنان است .نظر به اینکه مداخالت مبتنی بر
روانشناسی مثبتنگر در پی افزایش سطح رضایت از زندگی در
افراد هستند برای نیل به این مقصود باید بتوانند هر دو جنبه از
رضایت از زندگی (کلی و زمینهای) را افزایش دهند؛ که دراینبین
رضایت شغلی از اهمیت باالیی است .در جهان امروز بسیاری از
فعالیتهای اساسی و حیاتی موردنیاز جامعه را سازمانهای
گوناگون انجام میدهند .یعنی پیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد
مؤثر سازمانهاست .بنابراین میتوانیم جامعه امروز را جامعهی
سازمانی بنامیم( .گامرل و ریزنز ،الرنسو ،نیماتو و
اپیراریو .)3634،36از مهمترین وسایل دستیابی به پیشرفت و ترقی،
سازمانهایی هستند که بتوانند با کارآمدی و اثربخشی از عهده
وظایف خود برآیند .در این گستره سازمانهای آموزشی از اولویت

1

7

2

8

روانشناسی مثبتنگر با نگاهی خوشبینانه به طبیعت انسان
درصدد رشد فضائل و توانمندیهای او است و میکوشد با مطالعه
رفتار انسان ،پیچیدگیهای آن را با روش علمی سازگار کند.
جنبش روانشناسی مثبتنگر برای کمک به مردم جهت
بهینهسازی کیفیت زندگی از طریق ارتقای شادمانی ذهنی
تبلوریافته است (جوزف .)3635،3پژوهشهای موجود در زمینه
مداخالت مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر نشاندهنده تأثیر این
مداخالت بر افزایش سطح رضایتمندی از زندگی در افراد است.
بدین ترتیب که این مداخالت به افراد کمک میکنند تا
مهارتهایی را بیاموزند که خلق 1آنها را بهبود بخشد و شخصیت
آنها را بازسازماندهی کند و بدین طریق سطح رضایت از زندگی
را در آنان افزایش دهد (کوهن و فردریکسون.)3633،4
واژه شغل از نظر هدف و مفهوم در طول زمان تکاملیافته است و
امروزه تنها وسیلهای برای امرارمعاش نیست ،بلکه فرآیند
چندبعدی است که انسان بهعنوان مرکز ثقل و محرک آن
قرارگرفته است .در همین راستا رضایت شغلی 5بهعنوان یکی از
مؤلفههای رضایت از زندگی نقش مهمی در عملکرد افراد در
زندگی روزمره ایفا میکند .دیویس نیواستورم 0رضایت شغلی را،
مجموعهای از احساسات سازگار نسبت به شغل تعریف کرده است.
این احساس زمانی حاصل میشود که خواستهها ،نیازها ،آرزوها و
انتظار تجربههایی که فرد شاغل هنگام ورود به سازمان با خود
دارد ،از طریق شغل برآورده شود .بدین گونه بین توقعات شاغل و
برآورده شدن آنها ،توازن برقرار میشود .درنتیجه ،شاغل ،نگرشی
مثبت به شغل پیدا میکند که موجب رضایت او میگردد (لین
لیهارینگتون و گارسیا .)3636،رضایت شغلی تحت تأثیر اهرمهایی
از قبیل :حقوق و مزایا ،محتوای شغل ،انگیزههای ارتقاء ،تجلی در
کار ،مشارکت ،کار گروهی ،محیط و شرایط کاری است؛ اما
بهطورکلی رضایت شغلی بهعنوان نوعی احساس روانی و عاطفی
مثبت نسبت به شغل و شرایط اشتغال تعریف میشود .رضایت
شغلی باعث بهرهوری و کارایی فرد شاغل شده که از این رهیافت
Seligman
Joseph
3 Mood
4 Cohn & Fredrikson
5 Job satisfaction
6 Newstourm D.
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برخوردارند و معلم نقش حیاتی در ایفای رسالت اینگونه سازمانها
بر عهده دارد .انسان عامل نهایی در شکلگیری و موفقیت
سازمانهای آموزشی است .کیفیت و عملکرد سازمانها به
گروههای شاغل در سازمانها بستگی دارد .جامعه معلمان،
جامعهسازمانی است که اثرگذاری و ارتباط مسائل آن با سایر
سازمانها و سیاستهای کالن (اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی) بر کسی پوشیده نیست .توسعه و برنامهریزی جهت انجام
اقدامات مناسب ،نیازمند شناخت ابعاد گوناگون رضایت شغلی و
نحوه تأثیرگذاری آنان بر انواع نگرشها و رفتارهای معلمان است
(گامرل و همکاران.)3634،
مهرابی زاده ،آتش افروز ،شهنی ییالق و رضایی ( )3173در
پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که معلمان مدارس
استثنایی ازلحاظ سالمت عمومی نسبت به معلمان مدارس عادی
وضعیت نامطلوبتری دارند .همچنین فرسودگی شغلی معلمان
مدارس استثنایی در تمام ابعاد (تحلیل عاطفی ،دگرسان بینی و
فقدان موفقیت فردی) بیشتر از معلمان مدارس عادی بود.
مطالعات نشانگر این امر هستند که رفتار سازمانی افراد بهطور کل
(و معلمان مدارس استثنایی بهطور خاص) بهشدت تحت تأثیر
رضایت شغلی فرد و جو حاکم بر خانواده وی است .همچنین
ممکن است آثار استرس شغلی معلمان استثنایی در سطح
رضامندی آنها جلوهگر شود .در میان مشاغل مختلف ،تدریس و
بهویژه تدریس در مدارس استثنایی ،شغل تخصصی و دشواری به
شمار میآید .عوامل متعددی ازجمله شرایط خاص آموزش و تعامل
با دانشآموزان دارای نیازهای یادگیری و آموزشی پیچیده ،ارتباط
با عادات و هیجانهای نابهنجار ،ناتوانیهای کودکان و بهبود کند
فرآیند یادگیری در گروه کودکان استثنایی ،فشار تحمیلشده به
معلمان استثنایی را افزایش میدهد که میتواند سطح رضامندی
آنها از زندگی را تحت تأثیر خود قرار دهد (اودم 3و همکاران،
.)3665
معلمان مدارس استثنایی به دلیل ارتباط با دانشآموزان دارای
نیازهای ویژه که مشکالتی از قبیل آسیبهای ذهنی ،بینایی،
شنوایی ،حرکتی و در مواردی ترکیبی از این معلولیتها را دارا
میباشند ،شرایط کاری خاصی را تجربه مینمایند .این در حالی
است که در پژوهشهای صورت گرفته ،توجهی به کیفیت زندگی
شغلی معلمان مدارس استثنایی صورت نگرفته و این مسئله
بهعنوان یک شکاف پژوهشی به چشم میخورد .لذا پژوهش حاضر
با آگاهی از این وضعیت ،درصدد طراحی یک برنامه مداخلهای
مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر است که سطح رضایت شغلی را در
گروه معلمان استثنایی ارتقا دهد تا بدین ترتیب توانایی مقابله آنها

با استرس محیطی -شغلی را باالبرده ،بهداشت روانی و به طبع
بازده شغلی آنها را افزایش دهد.
روش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از جهت روش ،توصیفی
و از نوع نیمهآزمایشی با پیشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل
است .در این روش ،پژوهشگر به دنبال بررسی تأثیر متغیر مستقل
(برنامه مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر) بر متغیر وابسته پژوهش
(رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی) بود .جامعه آماری شامل
تمامی معلمان شاغل در مدارس استثنایی استان کرمان در سال
تحصیلی  3171-74بود که با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای تعداد  06نفر بهعنوان نمونه انتخاب گردید .در
این پژوهش از روش نمونهگیری طبقهای استفادهشده است؛ زیرا
نمونه تحقیق باید بهگونهای انتخاب شود که زیرگروهها با همان
نسبتی که در جامعه وجود دارند بهعنوان نماینده جامعه در نمونه
نیز انتخاب شوند .از بین معلمان شاغل در مدارس استثنایی بر
اساس متغیرهای وضعیت تأهل ،جنسیت و سطح تحصیالت
نمونهگیری انجامشده است .پس از انتخاب گروه نمونه شامل 06
نفر از معلمان شاغل در مدارس استثنایی به روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای از میان جامعه موردنظر ،این افراد به شکل
تصادفی در دو گروه  16نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند .سپس
سطح رضایت شغلی هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه رضایت
شغلی موردسنجش قرار گرفت .نتایج این ارزیابی ،بهعنوان
پیشآزمون در تحلیلی دادهها مورداستفاده قرار گرفت .در ادامه
معلمان گروه آزمایش تحت آموزش برنامه محقق ساخته ،چنانچه
در جدول  3آمده است ،قرار گرفتند .متغیر مستقل در این پژوهش
برنامه آموزشی مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر است .گروه کنترل
هیچ آموزشی ندیدند .بعد از اجرای برنامه و پس از گذشت دو و
نیم ماه رضایت شغلی در معلمان هر دو گروه با استفاده از
پرسشنامه اندازهگیری شد .نتایج این ارزیابی بهعنوان پسآزمون
در تحلیل دادهها مورداستفاده قرار گرفت.
معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :انتخاب معلمانی که در
مدارس استثنایی شهر کرمان بهصورت رسمی شاغل بودهاند ،این
افراد تاکنون هیچ نوع آموزشی در زمینه روانشناسی مثبتنگر
دریافت نکردهاند و در طول پژوهش از این خدمات در مراکز دیگر
استفاده نکنند .معلمان این طرح برای شرکت در پژوهش کتباً ابراز
تمایل نموده و رضایتنامه را امضا کرده باشند .تنها معیار خروج
در این پژوهش نیز عدم تمایل معلمان برای ادامه شرکت در
پژوهش و تکمیل پرسشنامهها بود.
دیاگرام طرح پژوهش حاضر در جدول  3ارائهشده است.

1 Odom
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جدول شماره  .1دیاگرام طرح پژوهش
گروه
آزمایش
گواه

متغیر مستقل
1X
-

پیشآزمون
T1
1T

برای جمعآوری اطالعات از ابزارهای زیر استفادهشده است:
 -3پر س شنامه ر ضایت شغلی :3در تحقیق حا ضر مقیاس ر ضایت
شغلی موردا ستفاده قرار گرفت .این پر سش نامه تو سط مینایی و
وی سمه طراحی شده است که دارای  36گویه است .نمرهگذاری این
مق یاس بر اســـاس مق یاس  5درجهای لیکرتی از کامالً موافقم تا
کامالً م خالفم ان جام میشـــود .این آزمون از دو خرده مق یاس
تشــکیلشــده اســت که عبارتاند از :عامل محیطی – ســازمانی و
عامل شخ صی .مینایی و وی سمه در مطالعۀ خود ضریب هم سانی
این مقیاس را  6/83در صد گزارش کردهاند .همچنین ،آنها جهت
تعیین روایی سازه مقیاس از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کردند
که نتایج تحلیل عاملی نشاندهنده دو عامل محیطی و شخصی در
این پرسشنامه بوده است و این دو عامل رویهمرفته  15/3درصد
از کل وار یانس نمرات مق یاس را تبیین میکنند .ضـــر یب آلفای
کرون باخ این ابزار را می نایی و ویســـ مه 6/88 ،در پژوهش خود
گزارش کردهاند .در پژوهش حاضــر ،روایی پرســشــنامه از طریق
آلفای کرونباخ  6/85به دست آمد.

پسآزمون
2T
2T

 -3بسته آموزشی مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر :آموزش مبتنی بر
روانشــناســی مثبتنگر در  36جلســه طراحی شــد که به مدت 36
هفته ادامه دا شت .محتوای این بسته آموز شی و سرفصل جلسات
دهگانهی آن ،به شـرح جدول  3اسـت .هر جلسـه دارای دو بخش
تئوری و عملی اســـت بهطوری که مفاهیم موردنظر هر جلســـه
بهصـــورت تئوری تعریفشـــده و برای افزایش درک هر یک از
مفاهیم ،از اســتراتژیها و تکنیکهای مثبتنگر بهصــورت عملی
بهکاررفتهاند .همچنان که اشاره شد ،محتوای مورد آموزش از منابع
علمی موجود استخراجشده است ،بهعالوه ،جهت بررسی روایی این
جلسات از شیوه بررسی روایی از دیدگاه خبرگان نیز استفاده شد و
بر اســـاس نظرخواهی از  36نفر از خبر گان روانشـــ ناســـی که
فعالیتهایی را درزمینهی روانشــناسـی مثبتنگر داشــتند ،محتوای
جل سات برر سی شده و درنهایت ،مطلوب ارزیابی شد .ضمن آنکه
برر سی متخ ص صین روان شنا سی مثبت در داخل ک شور ،هم سویی
فرهنگی محتوای آموزشـــی را با ویژگی های اســـالمی و ایرانی
موردنظر در داخل کشور ،مورد تأیید قرار میدهد .در ادامه محتوای
جلسات آموزش مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر شرح داده میشود.

جدول  .2جلسات مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر
ردیف

عنوان

تعریف

هدف

3

معرفی و آشنایی

-

درک اینکه هر نفر بهعنوان یک انسان ،کجا قرار دارد ،کجا
میخواهد برود و اینکه مداخالت مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر
چیست

3

خوشبینی

تجسم این امر که همهچیز در آینده به بهترین شکل
ممکن خواهد بود

آشنایی با مفهوم خوشبینی و شناخت راهبردهای خاصی که
میتوان افراد را به افرادی خوشبین تبدیل کند

1

مهرورزی

انجام اعمالی در جهت منافع دیگران و سود رساندن به
آنها بدون توقع دستمزد

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

4

قدرشناسی

میل به سپاسگزاری و قدردانی از دیگرانی که بانی امور
مهمی در زندگی فرد هستند

آشنایی با مفهوم قدرشناسی و شناخت راهبردهای خاصی که
میتوان افراد را به افرادی قدرشناس تبدیل کند

5

مرور جلسات

-

یادآوری مطالب آموختهشده و بررسی میزان پیشرفت
شرکتکنندگان

)Satisfaction Scale(JSS

3 Job
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0

شوخطبعی

توانایی افراد برای خلق یک موضوع طنز و خندهآور

آشنایی با مفهوم شوخطبعی و شناخت راهبردهای خاصی برای
شوخطبعی سازگارانه

9

هدفمندی

تالش برای دستیابی به چیزی در زندگی و داشتن
یک هدف مفید

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

8

لذت ناشی از تجربه

لذت بردن از یک تجربه یا احساس

آشنایی با مفهوم لذت تجربه و شناخت راهبردهای خاصی که
میتوان افراد را به افرادی عملگرا و توانمند در حفظ شغلشان
تبدیل کند

7

امیدواری

اعتقاد به اینکه برخی آرزوها و عالیق باالخره روزی در
آینده رخ خواهند داد

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

36

مرور جلسات

-

یادآوری مطالب آموختهشده و بررسی میزان پیشرفت احتمالی
شرکتکنندگان

یافتهها
یافتههای توصیفی بیانگر وضعیت تأهل ،جنسیت و سطح تحصیالت
 06نفر آزمودنی در جدول شماره  1گزارششده است .همانطور که
اطالعات مندرج بر اساس فراوانی و درصد معلمان نشان میدهد،
در متغیر وضعیت تأهل  86درصد معلمان ازدواجکرده 35 ،درصد
طالق گرفته و دوباره ازدواجکرده بودند و  5درصد بیوه شده و دوباره

ازدواجکرده بودند .همچنین در متغیر جنسیت ،بیشترین فراوانی
مربوط به زنان ( 19نفر) و کمترین فراوانی مربوط به مردان (31
نفر) میباشد .همانطور که اطالعات جدول نشان میدهد51/1 ،
درصد معلمان دارای تحصیالت کارشناسی و  40/9درصد دارای
تحصیالت کارشناسی ارشد بودهاند.

جدول  .3ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه
ویژگیهای جمعیت شناختی

وضعیت تأهل

درصد
ازدواجکرده

86

طالق گرفته و دوباره
ازدواجکرده

35

بیوه شده و دوباره
ازدواجکرده
جنسیت

تحصیالت

5

زن

03/9

مرد
دیپلم
لیسانس

18/1
51/1

باالتر از لیسانس

40/9
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جدول  :4میانگین متغیر رضایت شغلی در گروه کنترل و آزمایش
گروه آزمایش
متغیرها

گروه کنترل

میانگین (انحراف استاندارد)
پیشآزمون
(51/70)31/61

رضایت شغلی

همانطور که جدول  4نشان میدهد میانگین رضایت شغلی گروه
آزمایش در پس آزمون نسبت به پیشآزمون تفاوت معناداری داشته
است ،درصورتیکه در مورد گروه کنترل این تفاوت مشاهده نشد.

میانگین (انحراف استاندارد)

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

(59/53)7/39

(49/60)35/37

(49/91)35/63

شاپیرو ،توز یع نرمال متغی ر رضایت شغلی پیشآزمون (=6/653
 )Pو رضایت شغلی پسآزمون ( )P =6/654موردبررسی قرارگرفته
و نرمال بودن دادهها تأیید شد .برای بررسی تفاوت میانگین دو گروه
آزمایش و کنترل در متغیر رضایت شغلی با حذف اثرات پیشآزمون
از تحلیل کوواریانس استفاده شد .در این نوع تحلیل بایستی
پیششرطهایی برقرار باشد تا بتوان به نتایج آن اطمینان داشت .از
شرایط الزم دادهها ،اجتناب از بکار بردن متغیرهای گسسته مانند
جنسیت بهعنوان متغیر همپراش است .این شرط در پژوهش حاضر
رعایت شده است .ازجمله آزمونهایی که در ابتدای تحلیل
کوواریانس اجرا میشود ،آزمون یکسانی شیبخط رگرسیون برای
شرایط آزمایشی است .به عبارتی تعامل بین شرایط آزمایشی و متغیر
همپراش (پیشآزمون) ،نبایستی معنادار باشد.

طرح پژوهش از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود،
سطح معناداری در این پژوهش  p>6/65انتخاب شد .بهمنظور
تحلیل دادهها و کنترل اثر پیشآزمون از تحلیل کوواریانس
استفادهشده است .در این نوع تحلیل بایستی پیششرطهایی برقرار
باشد تا بتوان به نتایج آن اطمینان داشت .نرمال بودن دادهها،
همگونی واریانسها و استقالل خطاها ،از پیشفرضهای ضروری
استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس است .برای سنجش
کارایی نمونهگیری پژوهش ،از آزمون یکسانی شیبخط رگرسیون
استفاده میکنیم .پس از جمعآوری دادهها ،ابتدا با استفاده از آزمون

جدول  .5آزمون یکسانی شیبخط رگرسیون برای شرایط آزمایشی (متغیر رضایتمندی شغلی)
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig

منبع
مدل اصالحشده

3571/89

1

3373/65

9/653

6/6601

میانجی

943/15

3

9431/15

4/654

6/663

شرایط

3413/19

3

3413/19

3/138

6/668

پیشآزمون

938/34

3

938/34

179

6/347

شرایط و پیشآزمون

549/43

3

549/43

377

6/343

خطا

36353/11

50

381/69

کل

1798/35

06

کل اصالحشده

4338/39

57

مطابق جدول  5تعامل بین شرایط آزمایش و متغیر هم پراش با
توجه به مقدار  F=3/77و  JiS=6/343معنادار نمیباشد ،بنابراین
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شیبخط رگرسیون در گروه آزمایش و کنترل برای متغیر
رضایتمندی شغلی یکسان است .با توجه به یکسانی شیبخط
رگرسیون ،استفاده از تحلیل کوواریانس مجاز میباشد.

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

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig

ضریب اثر

رضایت شغلی
(پیشآزمون)

7450387

3

7450387

360148

60666

6/33

گروه

16140388

3

16140388

050135

60666

6/13

خطا

30480615

59

400450

کل

17980355

06

اطالعات جدول  0نتایج تحلیل کوواریانس نمرات رضایت شغلی
بعد از حذف اثر پیشآزمون در دو گروه کنترل و آزمایش نشان
میدهد .با توجه به مقدار  F=05/135و  JiS =6/663تفاوت بین
دو گروه در این متغیر در سطح  P > 6/663معنادار میباشد .به
عبارتی ،برنامهی آموزشی استفادهشده برای گروه آزمایش ،تغییرات
معناداری را در رضایتمندی شغلی افراد گروه نشان داده است.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر
روانشناسی مثبتنگر در افزایش رضایت شغلی معلمان مدارس
استثنایی شهر کرمان بود .نتایج پژوهش نشان دادند که مداخالت
روانشناسی مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر در افزایش رضایت شغلی
معلمان شاغل در مدارس استثنایی مؤثر بوده است .نتیجۀ
بهدستآمده با یافتههای مرزوقی ،نوروزی و نیکخو (،)3173
جعفریخرم ( ،)3171آریانژاد ( ،)3174اوی و همکاران ( )3633و
میرز و همکاران ( )3631همسو است .در پژوهش مرزوقی و
همکاران ( )3173سطح کیفیت زندگی شغلی معلمان مداری
استثنایی بهطور معناداری باالتر از میانگین برآورد گردید که جای
بسی خوشحالی است چراکه طبق یافتههای افراتی و سرجی3776 ،؛
رمضانی فرزانه 3186 ،و علیاکبری 3181 ،باال بودن رضایت شغلی
معلمان مدارس استثنایی باعث باالتر رفتن تعهد سازمانی ،کیفیت
عملکرد شاغل و نیز بازدهی سازمان میگردد .جعفریخرم ()3171
در پژوهش خود به این نتیجه دستیافت که آموزش مهارتهای
مثبتاندیشی بهعنوان بخشی از مداخالت مبتنی بر روانشناسی
مثبتنگر میتواند سطح رضایت شغلی کارکنان را در حد معناداری
افزایش دهند .تحقیقات میرز و همکاران که با هدف بررسی تأثیر

مداخالت روانشناسی مثبتنگر در سازمانها ،انجام شد ،نشان داد
آموزش مبتنی بر رویکرد روانشناسی مثبتگرا بر رضایت شغلی
کارکنان تأثیر مثبت و معنادار دارد (اوی و همکاران.)3633 ،
در یک فراتحلیل که به بررسی تأثیر روانشناسی مثبتگرا در
نگرشها ،رفتارها و عملکرد کارگران پرداخته بود به این نتیجه دست
یافتند که استفاده از رویکردهای مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر
بدون شک در افزایش رضایتمندی شغلی کارکنان تأثیر دارد.
همچنین در پژوهش آریانژاد که با هدف بررسی نقش سرمایههای
روانشناختی مثبت در پیشبینی رضایت شغلی صورت گرفت
پژوهشگران دریافتند که افزایش سرمایههای روانشناختی مثبت با
استفاده از روشهای مداخلهای مؤثر پیشبینی کننده مؤثری در
افزایش رضایت شغلی کارکنان است .رضایت شغلی حالتی مطبوع،
عاطفی و مثبت ،حاصل از ارزیابی و یا تجارب شغلی است؛ مفهومی
دارای ابعاد ،جنبهها و عوامل گوناگون که باید مجموعه آنها را در
نظر گرفت .ازجمله این عوامل ،میتوان به صفات کارمند ،نوع کار،
محیط کار و روابط انسانی کار اشاره کرد (فیلیپس.)3661 ،
روانشناسی مثبتنگر و مداخالت مبتنی بر آن با هدف استفاده
از توانمندیهای بالقوه افراد و پرورش آنها شکل گرفتند .مداخالت
مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر به فعالیتها و روشهای درمانیای
اشاره دارد که هدف آنها افزایش احساسات ،رفتارها و شناختهای
مثبت در فرد است .از مهمترین اهداف مداخالت مبتنی بر
روانشناسی مثبتنگر بهبود کیفیت زندگی و افزایش سطح رضایت
از شغل در افراد است (آریانژاد.)3174 ،
وجود نارضایتی در معلم موجب میگردد که او حداکثر تالش و
کوشش خود را در جریان تعلیم و تربیت به عمل نیاورد .درنتیجه،
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مؤسسه آموزشی با حداقل کفایت و کارایی به کار خود ادامه دهد.
این عمل موجب خواهد شد که به توسعه و بهبود تعلی م و تربیت
فراگیران آسیب وارد شود .در مدیریت منابع انسانی ،رضایت شغلی
یکی از شاخصهای کیفیت زندگی است .شکی نیست مردمی که از
کار خود رضایت خاطر دارند ،در پایان روز احساس میکنند به
توفیقی نائلآمدهاند؛ و روز کاری بعدی را نیز با اطمینان و خوشبینی
باالتری آغاز میکنند .هرچه سازگاری بین کارکنان و اهداف
سازمانی بیشتر باشد انگیزش و عملکرد و رضایت شغلی کارکنان
افزایش مییابد .کودکان استثنایی با توجه به ویژگیهای خاصشان
نیاز به آموزش ویژه دارند ،همچنین نیازمند معلمانی با ویژگیهای
خاص نظیر صبر و حوصله ،پشتکار ،امیدواری و شادابی باالتری
دارند ،وجود چنین خصلتهایی با توجه به سایر مسائل و مشکالت
جامعه معلمان نیازمند توجه و آموزش است .به همه این موارد ،فشار
کاری وارد بر مربیان و معلمان کودکان استثنایی را بهطور ویژه باید
اضافه کرد؛ بنابراین الزم است با مدنظر قرار دادن نتایج این تحقیق
و وضوح تأثیرگذاری روانشناسی مثبت نگر ،مهارتهای الزم را بر
اساس این شیوه آموزشی ،به معلمان کودکان استثنایی آموزش داد
تا با دید مثبتتری به کودکان استثنایی و وظایف کاری خود بنگرند،
امید که حاصل آن استفاده حداکثری از توان ذهنی و جسمی
کودکان استثنایی ،بهمنظور استقالل بیشتر این کودکان و کارآمدی
باالتر آنان در زندگی خودشان باشد (گالی.)3661 ،
بهطورکلی معلمی ازجمله مشاغلی است که نقشی حساس در
اجتماع بشری داشته و درواقع زیربنای مشاغل دیگر است .عامل
مهم آموزشی در سازمانهای آموزشی که مستقیماً درراه برآورده
کردن هدف کوشش میکنند معلمان هستند .آنها هماهنگکننده
ارتباطات در میان دانشآموزان هستند تا در جهت تحقق هدفهای
تعلیم و تربیت زمینه مطلوبی فراهم شود .مساعد ساختن محیط
تربیتی ،مرهون ایجاد شرایطی است که معلم را به کار خود دلگرم
کند و در حمایت از او مؤثر باشد .در سازمانهای موفق توجه و
تمرکز متولیان سازمان بر نقش سالمت روانی تعیینکننده توسعه و
موفقیت سازمان خواهد بود .لذا کیفیت زندگی شغلی شاغالن حوزه
آموزشی استثنایی میتواند تأثیر مهمی بر چگونگی انجام وظایف
این افراد داشته باشد.
پژوهش حاضر تنها بر روی معلمان مدارس استثنایی
گرایش¬های ناشنوا ،نابینا و کمتوان ذهنی صورت گرفته است ،لذا
باید در تعمیم نتایج حاصله از آن به معلمین سایر گرایشهای
استثنایی همانند کودکان چند معلولیتی و اوتیسم احتیاط نمود .به
پژوهشگرانی که عالقهمند به پژوهش در این زمینه هستند توصیه
میشود جلسات توجیهی قبل از شروع برنامه ،جهت اجرای هماهنگ
برنامه آموزش محور و افزایش میزان همکاری شرکتکنندگان
برگزار کنند .همچنین مسئوالن آموزشوپرورش استثنایی در زمینه

فواید برنامههای اثربخشی مانند روانشناسی مثبت نگر و نیز سایر
آموزشهای روانشناختی به کارکنان خود ،خصوصاً معلمان و
مربیان توجیه شوند .مسئله مهم دیگر این است که در صورت امکان،
زمان دوره آموزشی برای معلمان افزایش یابد .فشارهای چندجانبه
در محیط آموزشی روی این قشر از شاغالن ،منجر میشود که برای
تغییر ،زمان بیشتری نیاز داشته باشند .ازجمله عوامل مهم در راستای
افزایش کیفیت زندگی شغلی معلمان میتوان به ایجاد و توسعه
امنیت شغلی برای آنان ،استفاده از تواناییها و مهارتهای معلمان
در امور آموزشی از قبیل داشتن مسئولیت در گروههای آموزشی،
برگزاری دورههای آموزشی و ...اشاره نمود .این امر عالوه بر رشد
شغلی معلمان ،احساس تعلق و وابستگی شغلی آنها را تقویت
میکند .فراهم آوردن امکاناتی از قبیل اینترنت و کتابخانههای
تخصصی با موضوعات موردنیاز معلمان و تسهیل دسترسی به منابع
اطالعاتی الزم جهت امور آموزشی و پرورشی آنها از قبیل اشتراک
مجالت تخصصی میتواند در واگذاری اختیارات تصمیمگیری
حداقل در سطح عملیاتی به معلمان ارائه شود .پیشنهاد میشود
ویژگیهای روانشناختی معلمان مدارس استثنایی که نقش مهمی
در پرورش توانمندیهای شناختی و هیجانی کودکان استثنایی دارند
در پژوهشها و برنامههای اجرایی بیشازپیش موردتوجه قرار گیرند.
همچنین برنامههای آموزشی و تفریحی مناسب مبتنی بر رویکرد
روانشناسی مثبت نگر برای معلمان کودکان استثنایی تدارک دیده
شود.
سپاسگزاری
از اداره آموزشوپرورش استثنایی استان کرمان و معلمان عزیز
شرکتکننده در این طرح که با پژوهشگران نهایت همکاری را
داشتند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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The Assessment of the Impact of an Educational Program Based on Positive
Psychology on Increasing Job Satisfaction of Teachers Working in Exceptional
School
Elnaz Ebrahimi1
Ali Akbar Arjmandnia2
Gh.Ali Afrooz3

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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