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مقدمه

وی  حــیات  از  مــهــمی  بخـش  فردی  هــر  زندگی  در  اشـــتغال 
از  زیادی  کـسب درآمد، تعداد  از  نظر  که صرف  به شــمار می آیــد 
احـساس  اجتماعی،  پیوندهای  مانند،  آدمــی  اسـاسی  نیازهــای 

را  صالحیت  یا  کفایت  احساس  و  به نفس  اعتماد  ارزشمندی، 
عمدۀ  منبع  است  ممکن  اشتغال  همه،  این  با  می کند.  برآورده 
فشار روانی نیز باشد )1(. همچنین ممکن است فرد در شرایط یا 
عوامل  است  معنا  بدین  که  کند،  کار  مطلوب  نه چندان  محیط 

رویکرد الگویابی معادالت ساختاری در تبیین تأثیر فشار شغلی با میانجی  گری 
کز اختالل  یادگـیری ویژهݡ  اشتیاق شغلی بر بهزیستی روان شناختی مــربیان مـرا

ایران تهران،  آزاد اسالمی،  تهران مرکزی، دانشگاه  کودکان استثنایی، واحد  دانشجوی دکتری روان شناسی  آزیتا محمودپور،   □
ایران    ابهر،  آزاد اسالمی،  ابهر، دانشگاه  گروه روان شناسی، واحد  دانشیار  امیری مجد*،  مجتبی   □

ایران  آزاد اسالمی، تهران،  تربیت و مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه  گروه  استادیار  افسانه قنبری پناه،   □

ه چکید

بر  شغلی  اشتیاق  میانجی  گری  با  شغلی  فشار  تبیین  در  الگویی  آزمودن  و  طراحی  حاضر  پژوهش  از  هدف  هدف:  و  زمینه 
بود.  ویژه  یادگیری  اختالل های  کز  مرا مربیان  روان شناختی  بهزیستی 

کز  روش: این پژوهش از نوع الگویابی معادالت ساختاری و جامعۀ آماری آن شامل تمام مربیان مشغول فعالیت در »مرا
تحصیلی  سال  در  کشور  استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان  پوشش  تحت  یادگیری«  ویژۀ  مشکالت  توان بخشی  و  آموزشی 
نمودند.  شرکت  پژوهش  این  در  داوطلبانه  و  غیرتصادفی  نمونه گیری  روش  به  نفر   1030 آنها  بین  از  که  بود   1397-1398
گیردانو  و  اورلی  شغلی  فشار  پرسش نامۀ   ،)1989( ریف  روان شناختی  بهزیستی  پرسش نامۀ  کوتاه  فرم  پژوهش  ابزارهای 
و  ساختاری  معادالت  روش  از  استفاده  با  داده هــا  بودند.   )  2001( سـاالنوا  و  شــوفلی  شغلی  اشتیاق  پرسش نامۀ   ،)1980(

گرفت.  قــرار  AMOS مورد تجزیه و تحلیل  نرم افزار 

به طور  و  ویژه،  یادگیری  اختالل  کز  مرا مربیان  روان شناختی  بهزیستی  کاهش  به طور مستقیم موجب  یافته ها: فشار شغلی 
.)P> 0/05( مربیان می شود روان شناختی  بهزیستی  میزان  تعدیل  اشتیاق شغلی موجب  افزایش  از طریق  غیرمستقیم، 

نتیجه گیری: این پژوهش رابطۀ منفی بین فشار شغلی و بهزیستی روان شناختی، و رابطۀ مثبت بین فشار شغلی و اشتیاق 
و  ستادی  برنامه ریزی  در  آن  کاربست  و  پژوهش  این  نتایج  از  استفاده  با  است  شایسته  بنابراین،  می کند.  تأیید  را  شغلی 
استانی، تعارضات موجود را شناسایی و با استفاده از رویکرد بوم نگر جهت بهبود شرایط بهزیستی روان شناختی مربیان این 

نمود. اقدام  کز  مرا

ویژه یادگیری  اختالل   کز  مرا مربیان  شغلی،  فشار  روان شناختی،  بهزیستی  شغلی،  اشتیاق  کلیدی:  واژه های 

*  Email: amirimajd@yahoo.com

نوع مقاله: پژوهشی      ●      صفحات 37 ـــ 50 
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افراد  بیماری  یا  سالمت  با  وسیعی  به طور  کار  محیط  در  موجود 
در  روانی  بهداشت  به  توجه  بنابراین،  هستند.  ارتباط   در  شاغل 
مهم  بسیار  افراد  کاری  زندگی  جمله  از  زندگی  عرصه های  تمام 
به  منحصر  مدیران،  اصلی  مسئولیت  شک  بدون   .)2( است 
و  نیست  سازمان  مادی  منابع  به  توجه  و  بهره وری  افزایش 
توجه  و  انسانی  عوامل  گرفتن  نظر  در  بدون  اثربخش  مدیریت 
مدارس  مدیریت  نیست.  امکان پذیر  کارکنان  روانی  نیازهای  به 
مدیران  است  الزم  و  نیست  مستثنی  امر  این  از  نیز  استثنایی 
سالمت  ارتقای  برنامــه های  طراحی  به  نیز  استثنایی  مــــدارس 
همت  مربیان  در  سازمانی  اختالالت  از  پیشگیری  و  روان 
مربیان  به  نسبت  ویژه  یادگیری  اختالل  کز  مرا مربیان  گمــارند. 
کلی،  مــدارس عادی، دچار فشار روانی باالیی هستند. به طور 
چند  یا  یک  که  است  عصبی  اختالل  نوعی  یادگیری  اختالل 
تحت  را  نوشتن  یا  زدن  حرف  یادگیری،  در  اصلی  روانی  فرایند 
کودکان  در  یادگیری  اختالل  مشخصۀ   .)3( می دهد  قرار  تأثیر 
بیان  خواندن،  زمینۀ  در  تحصیلی  پیشرفت  عدم  نوجوانان  یا 
کودک  کلی  هوش  توانایی  با  مقایسه  در  ریاضیات  یا  نوشتاری 
می تواند  کودکان  این  آموزگاران  باالی  روانی  فشار   .)4( است 
این  مربیان  چون   )5( بینجامد  آنها  شغلی  فرسودگی  به  مرور  به 
فشار  از  باالیی  سطح  مربیان،  سایر  با  مقایسه  در  دانش آموزان 
خود  که  می کنند  تجربه  را  روان  سالمت  مشکالت  و  روانی 
چالش ها  افزایش  و  روان شناختی،  بهزیستی  کاهــش  مــوجب 
کز  مرا  .)6( می شود  خانواده  و  کار  محیط  در  آنها  مشکالت  و 
پرورش  و  آموزش  سازمان  پوشش  تحت  ویژه  یادگیری  اختالل 
کز آموزشی و توان بخشی  که بر سردر خود با عنوان »مرا استثنایی 
پاره وقت  به صورت  می شوند  شناخته  یادگیری«  ویژۀ  مشکالت 
هوش  علی رغم  که  همگانی  مدارس  دبستانی  دانش آموزان  به 
خدمات  دارند  مشکل  تحصیلی  زمینۀ  چند  یا  یک  در  بهنجار 
و اصالح  ترمیم  به  و  کرده  ارائه  و مداخله ای  آموزشی  تخصصی 
مشکالت یادگیری این دانش آموزان می  پردازند. از طرف دیگر، 
است  داده  نشان  رامسی1  و  لیو  ازجمله  پژوهش ها  برخی  نتایج 
به  نسبت  زن  مربیان  ویژه  نیازهای  با  کودکان  آموزش  زمینۀ  در 
شغلی  رضایت  از  و  می کنند  تجربه  را  بیشتری  فشار  مرد  مربیان 
بر  مؤثر  عوامل  به  توجه  این رو،  از   .)7( هستند  برخوردار  کمتری 
از معلمان حائز اهمیت است.  گروه  این  بهزیستی روان شناختی 

بوده  فرد  ذهنی  تجارب  ماهیت  از  متأثر  روان شناختی  بهزیستی 
او  اجتماعی  و  روانی  جسمی،  عملکرد  مختلف  جنبه های  به  و 
احساسات  از  ترکیبی  را  روان شناختی  بهزیستی  است.  وابسته 
مثبت )بهزیستی هیجانی2( و عملکرد مثبت )بهزیستی اجتماعی 
وجــود  عدم  و  کامیابی  با  که  می کنند  تعریف  روان شناختی(  و 
سستی و ضعف رابطه دارد )8(. طبق تعریف سازمان بهداشت 
نداشــتن  مـــعنای  به  روان شــناختی  بهــزیستی   )2013( جـــهانی3 
روان شناختی دربرگیرندۀ  بهزیستی  روانی نیست. مفهوم  اختالل 
بهـــزیستی ذهــنی4، خودکارآمـــدی5، خودمــختاری6، و توانایی 
سازۀ  به  توجه  امروزه   .)9( است  دیگران  هیجانات  بازشناسی 
رو  متعدد  سازمان های  کارکنان  میان  در  روان شناختی  بهزیستی 
نیروهای موجود  از  بهینه  افزایش است. در حقیقت استفادۀ  به 
مشاغل  پیچیدگی  به دلیل  و  است  تأیید  مورد  سازمانی  هر  در 
بر  نیروها  به کارگیری  سازمانی،  هر  در  موجود  حساسیت های  و 
اهداف  پیشبرد  در  می تواند  انسانی  نیروی  تعهد  میزان  مبنای 
و  ساریرا  توسط  شده  پژوهش   انجام   .)10( باشد  مؤثر  سازمانی 
یادگیری  اختالل  کز  مرا مربیان  که  است  امر  این  بیانگر  بدین7، 
کودکان  درمان  و  آموزش  با  که  گروه هایی  از  یکی  به مثابه  ویژه، 
در  متعددی  مشکالت  هستند  ارتباط  در  ویژه  نیازهای  دارای 
از  ناشی  فشارهای  امروزه،   .)11( دارند  روان شناختی  بهزیستی 
و  شایع  مسئله ای  به  شغلی8  روانی  فشار  اصطالح  در  یا  شغل 
گفت  می توان  و  است  شده  بدل  کاری  محیط های  در  پرهزینه 
بیشتر افراد شاغل به طور مدام آن را تجربه می کنند. فشار شغلی 
وضعیت های  و  فشار زا  عوامل   شدن  جمع  روی هم  می توان  را 
افراد نسبت به فشار زا بودن آن  کثر  ا که  با شغل دانست  مرتبط 
اتفاق نظر دارند )12(. عوامل مختلفی بر بهزیستی روان شناختی 
این  از  یکی  که  هستند  اثرگذار  یادگیری  اختالل  کز  مرا مربیان 
عوامل، فشار شغلی  است. فشار شغلی عامل مهمی در سطح 
است.  می 

ّ
معل شغل  در  افراد  ماندن  باقی  احتمال  و  انگیزشی 

نارضایتی  کار،  مــحیط  در  مؤثر  کــنترل  فقــدان  شغلی،  مــسائل 
استثنایی،  دانش آموزان  رفتاری  الگوهای  دریافتی،  ازحقوق 
قوای  تحلیل  و  روانی  فشار  پیش بینی کننده های  ازمهم ترین 
پژوهشی  در  پورمحمود   .)13( می آید  به شمار  معلمان  روانی 
کاهش بهزیستی روان شناختی و  نشان داد فشار شغلی موجب 
نشان  یون9  و  پژوهش جانگ  معلمان می شود )14(.  شادکامی 

1. Liu & Ramsey 
2. Emotional Well-being
3. World Health Organization
4. Subjective Well-being
5. Self-efficiency

6. Autonomy
7. Sarriera & Bedin 
8. Job stress
9. Jung & Yoon
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کارکنان،  میان  درگیری  شغل،  ترک  به  منجر  شغلی  فشار  داد 
کاهــش  خالقیت،  کاهش  شغلی،  نارضایتی  سالمـتی،  اختالل 
کاهش تصمیم گیری درست و به مـوقع، احساس  رضـایت حرفـه ای، 
 .)15( می  شــود  کاری  کیفیت  کاهش  و  افسردگی  و  بی کفایتی 
دچار  پرستاران  داد  نشان  ژائو1  تان،  گو،  پژوهش  هــمچنین 
سطح باالیی از فشار شغلی هستند و در نتیجه باید مجموعه ای 
خود  شغلی  فشار  با  بتوانند  آنان  تا  شود  گرفته  به کار  راهبردها  از 
کنند  کرده و بدین ترتیب بهزیستی روان تنی خود را تقویت  مقابله 
و  پایین خواب  کیفیت  افسردگی، اضطراب،  تا سدی در مقابل 

نشانه های بدنی پرستاران باشد )16(. 
کر2  با و  زانتوپولو،  شاوفلی،  ساالنووا،  پژوهش  این،  بر  عالوه 
شــغلی  اشــتیاق  هــمانند  شــغـلی  مــتغیرهای  برخـی  داد  نشـــان 
روان شناختی  بهزیستی  با  شغلی  فشار  بین  رابطۀ  در  می توانند 
و  انرژی  میزان  به  شغلی،  اشتیاق  کنند.  ایفا  میانجی  نقش 
شامل  و  داشته  اشاره  حرفه ای  اثربخشی  و  شغل  به  دلبستگی 
اشتیاق شغلی  نیرومندی4، و وقف خود5 است )17(.  جذب3، 
شد؛  مطرح  شغلی  فرسودگی  با  تضاد  در  مفهوم  یک  به مثابه 
کارکنان  که از فرسودگی شغلی رنج میبرند،  کسانی  یعنی برخالف 
کارشان  دارای اشتیاق شغلی احساس مطلوب و ارتباط مؤثری با 
که با پیامدهای مثبتی  دارند )18(. اشتیاق شغلی مفهومی است 
رفتارهای مدنی سازمانی و  تقویت  باال،  همچون عملکرد شغلی 
منفی  رابطۀ  ترك شغل  با قصد  و  مثبت،  رابطۀ  خشنودی شغلی 
بر  مثبتی  تأثیر  شغلی،  اشتیاق  این،  بر  عالوه   .)19( دارد  باالیی 
کیا، در پژوهشی  نیز دارد )20(.  افراد  روانی  بهزیستی  و  سالمتی 
نشان داد اشتیاق شغلی و تاب آوری می توانند رضایت از زندگی 
کوارشی،   .)21( کنند  تبیین  را  استثنایی  دانش آموزان  معلمان 
کارهای  انجام  و  بودن  مالل آور  دادند  نشان  فرانک6  و  المبرت 
تکراری بر اشتیاق شغلی در میان افسران پلیس هندوستان تأثیر 
افزایش  در  بسزایی  نقش  اجتماعی  حمایت   .)22( دارد  منفی 
اشتیاق شغلی معلمان مدارس استثنایی دارد. امروزه این تصور 
که فرسودگی شغلی ممکن است در هر شغلی ایجاد  وجود دارد 
شود و شواهد، بیانگر آن است این نشانگان برای همۀ افرادی 
بزرگی  تهدید  می تواند  می کنند  فعالیت  مشاغل  انواع  در  که 
نشان  شغلی  اشتیاق  دربارۀ  کر  با مطالعات   .)23( آید  به شمار 
بوده  بیشتری  مثبت  تجارب  دارای  مشتاق  کارکنان  است  داده 
خوشحالی،  حس  خود  کار  برای  زمان  گذران  و  کار  انجام  از  و 

کز اختالل یادگیری ویژه  کار در مرا که  وجد و لّذت دارند. از آنجا 
نیاز به سطح باالیی از تخصص در حوزۀ آموزش ویژه دارد به نظر 
تغییرات  و  تخصصی  و  فنی  دانش  کاربست  مشاهدۀ  می رسد 
و  استاندارد  خدمات  که  دانش آموزانی  در  زیربنایی  و  بنیادی 
تأمین رضایت دانش آموز،  به  منجر  کرده اند  دریافت  را  مطلوبی 
والدین و آموزگار می شود و احساس مؤثر بودن در مربیان شکل 
بتواند  باال،  این است اشتیاق شغلی  بر  انتظار  بنابراین،  می گیرد. 
کاهش دهد. داشتن  اثرات منفی فشار شغلی را در این مربیان 
شور و جاری بودن به مثابه یک حالت ذهنی، تعریف شده است 
 در شغلش درگیر می شود و هر چیز دیگر، جز 

ً
که طی آن فرد قویا

کار برای او مهم به نظر نمی رسد. تجربۀ شور و جاری بودن  انجام 
در هر حیطۀ زندگی ممکن است رخ دهد. این تجربه در موقعیت 
کارمند تعادل  که یک  کاری به احتمال زیاد هنگامی روی می دهد 
تجربه  حرفه  ای  اش  مهارت های  و  شغلی  تقاضا  های  بین  خوبی 
کــند )24(. صفرزاده به بررسی نقش ابعاد حمایت اجتماعی در 
دورۀ  استثنایی  مدارس  زن  معلمان  شغلی  اشتیاق  پیش بینی 
حمایت  داد  نشان  او  یافته های  پرداخت.  اهواز  شهر  ابتدایی 
معلمان  شغلی  اشتیاق  افزایش  در  بسزایی  نقش  اجتماعی 
به  که  خیرالدین،  پژوهش  نتایج   .)25( دارد  استثنایی  مدارس 
شادکامی  و  روان شناختی  بهزیستی  با  شغلی  فشار  رابطۀ  بررسی 
کاهش  موجب  شغلی  فشار  داد  نشان  پرداخت  معلمان  در 
 .)26( می شود  معلمان  در  شادکامی  و  روان شناختی  بهزیستی 
انرژی  دارای   

ً
اصوال هستند  فشار  و  فرسودگی  دچار  که  افرادی 

افراد  این  در  می کنند.  خستگی  احساس  ازحد  بیش  و  بوده  کم 
در  تغییرات  و  کم خوابی  سردرد،  نظیر  بدنی  فشار  نشانه های 
فشار  و  فرسودگی  است.  شده  گزارش  فراوان  غذایی  عادات 
کارایی در  عاطفی نوعی افسردگی و احساس درماندگی و عدم 
به  نسبت  بدبینی  مثل  عالئمی  با  شخصیت  مسخ  است.  شغل 
نسبت  بدگمانی  دیگران،  از  گله مندی  بی اعتمادی،  دیگران، 
 .)27( می دهد  نشان  را  خود  دیگران  صداقت  و  درستی  به 
 سبب می شوند 

ً
ابهام در نقش و تعارض در نقش چون احتماال

شغلی  اشتیاق  کاهش  با  برسد  به نظر  دشوارتر  و  نامطلوب  کار، 
که به آسیب روان شناختی منجر می شوند ) 22(.  مرتبط هستند 
توجه  می بایســت  سـازمــانی  هر  مــسائلی  که  جمــله  از  بنابراین، 
ویـــژه ای به آن داشته باشد، شناخت و پیش بینی مسائل روانی 

کارکنان است )28(. و شغلی 
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نتایــج  و  نظــری  مــبانی  بررســی  با  پژوهشـــگر  روی هم رفـــته، 
فــرضـی  الگویی  طراحی  به  اقـــدام  زمـــینه،  این  در  پــژوهــش ها 
بهزیستی  مستقل،  متغیر  به عنوان  شغلی  فشار  آن  در  که  نمـــود 
به عنوان  شغلی  اشتیاق  و  وابسته  متغیر  حکم  در  روان شناختی 
عوامل  شامل  کاری  محیط  شدند.  گرفته  نظر  در  میانجی  متغیر 
وضعیت  در  کدام  هر  که  است  روانی  و  اجتماعی  فیزیکی، 
زندگی  سالمتی نقش مهمی دارند و می توانند دیگر حیطه  های 
و  زندگی  سوم  یک  دست کم  فرد  هر  دهند.  قرار  تأثیر  تحت  را 
فشارهای  و  می کند  صرف  کار  محیط  در  را  شبانه روز  اوقات 
سبب  می تواند  روانی،  فشار  جمله  از  شغل  از  ناشی  روانی 
سالمت  شده،  فرد  برای  رفتاری  و  روانی  جسمی،  عوارض 
کرده  تهدید  را  سازمانی  اهداف  انداخته،  مخاطره  به  را  وی 
در  مهم  عوامل  از   .)29( شود  منجر  وی  عملکرد  کاهش  به  و 
توجه  مورد  که  شغلی  مخاطرات  جمله  از  و  اداری  نظام  های 
از  که  است  شغلی  فشار  و  اضطراب  فرسود گی،  است  مدیران 
و در گیری های درازمدت  روانی  و  فیزیکی  به عنوان خستگی  آن 
یک  شغلی  فشار  و  فرسودگی  می شود.  یاد  انسان  در  شغلی 
که تحت شرایط فشار شغلی شدید  روان شناختی است  فرایند 
عاطفی،  فشار  و  فرسودگی  صورت  به  را  خود  و  می شود  ایجاد 
کاهش انگیزه و تضعیف در عملکرد شخص  مسخ شخصیت و 
مورد  فرضی  الگوی  آزمودن  بنابراین،   .)30( می دهد  نشان 
مسئلۀ  ویژه  یادگیری  اختالل  کز  مرا مربیان  در  آن  برازش  و  نظر 

اساسی پژوهش حاضر بود. 
کز آموزشی و توان بخشی مشکالت ویژۀ یادگیری«  مربیان »مرا
کالس عادی را داشته  نه تنها می بایست اطالعات یک معلم 
دانش  تخصصی،  و  فنی  دانش  کسب  به  ملزم  بلکه  باشند 
بر  تســلط  کی،  ادرا و  شـناختی  آزمون های  بر  تســلط  مـهــارتی، 
رویکــردها و شـــیوه های مــداخلۀ مؤثر درحوزۀ اختالل یادگیری 
ویژه هــستند. تفاوت های فردی، تنوع نشانه های این اختالل 
اخــتالل های  سـایــر  با  اخــتالل  این  هـــمپوشی  و  هـــمبودی  و 
کز  با دیگر مرا را  کز  کــود کی، ماهــیت فعالیت در این مرا دوران 
کز  آموزشی متفاوت می کند و ممکن است برای مربیان این مرا
آنان  روان شناختی  بهزیستی  در  که  کند  ایجاد  دشواری هایی 
گروه از مربیان  کنون روی این  که تا اثر گذار باشد. با توجه به این 
نگرفته است  پژوهشی صورت  استثنایی  پرورش  و  آموزش  در 
جهت گیری  در  آن  کاربست  و  نتایج  استخراج  می رسد  به نظر 
گلوگاه های  برنامه های ساالنه در سطح ستاد و استان می تواند 

گفته  گرداند. با توجه به آنچه  ایجاد شده را شناسایی و مرتفع 
شد پژوهش حاضر قصد دارد نقش بعضی از عوامل احتمالی 
اثرگذار همچون فشار شغلی را بر بهزیستی روان شناختی مربیان 
کز اخــتالل  یادگــیری ویـــژه به صـــورت مــستقیم، به صـــورت  مــرا
با نقش واسطه ای اشتیاق شغلی مورد بررسی قرار  غیرمستقیم 
دهد. این پژوهش در صدد است با استفاده از روش معادالت 
اشتیاق  میانجی گری  با  رابطۀ فشار شغلی  کند  تبیین  ساختاری 
یادگیری  اختالل  کز  مرا مربیان  روان شناختی  بهزیستی  بر  شغلی 

ویژه از برازش مناسبی برخوردار است.

روش بررسی

الگویابی  و شیوۀ  از روش همبستگی  استفاده  با  پژوهش  این 
روان شناختی  بهزیستی  متغیر  شد.  انجام  ساختاری  معادالت 
متغیر  به عنوان  شغلی  فشار  متغیرهای  ک،  مال متغیر  به عنوان 
نظر  در  میانجی  متغیر  به عنوان  شغلی  اشتیاق  متغیر  و  پیش بین 
گرفته شدند. در پژوهش حاضر با استفاده از روش آماری الگویابی 
معادالت ساختاری، الگوی مفروض فشار شغلی با نقش میانجی 
اختالل   کز  مرا مربیان  روان شناختی  بهزیستی  بر  شغلی  اشتیاق 
پژوهش  آماری  جامعۀ  گرفت.  قرار  آزمون  مورد  ویژه  یادگیری 
توان بخـــــشی  و  آموزشی  کز  »مـــرا مربیان  تمام  شامل  حاضـــر، 
آموزش  سازمـــان  پوشـــــش  تحــت  یادگــیری«  ویــــــژۀ  مــشکالت 
 195 و  دولتی  مرکز   475( کشور  سراسر  در  اسـتثنایی  پرورش  و 
سال  در  مربی   2100 تعداد  به  مرکز(   670  

ً
جمعا غیردولتی،  مرکز 

پیشنهادی  الگوی  آزمودن  جهت  بود.   1397-1398 تحصیلی 
نظر  اساس  بر  و  متغیرها  گرفتن  نظر  در  با  پژوهش  فرضیه های  و 
که تا حد امکان تحلیل داده ها  کلی آن بود  متخصصان پیشنهاد 
با استفاده از روش آماری بر پایۀ مفروضه های بزرگ انجام شود. 
برخــط  الکترونیکی  پرسش نامه های  طراحی  پژوهــش  ایــن  در 
پژوهش  ابزارهای  از  یک  هر  گویه های  اساس  بر  )پرس الین( 
طریق  از  هــدف  گــروه  به  آن  پیوند1  ارائۀ  و  وب فـــرم،  قالب  در 
پذیرفت.  انجام  استان ها  استثنایی  پرورش  و  آموزش  ادارات 
کز اختالل یادگیری  تمهیدات الزم جهت شرکت تمام مربیان مرا
غیرتصادفی  روش  به  نمونه گیری  و  فراهم  کشور  سراسر  در  ویژه 
تمایل  و  دسترسی  سطح  اساس  بر  گرفـــت.  انجام  داوطلبانه  و 
با  سپس  و  جمع آوری  کسل  ا فایل  در  داده ها  شرکت کنندگان، 
تجزیه   AMOS نرم افزار  و  ساختاری  معادالت  روش  از  استفاده 
ویژه  یادگیری  اختالل  کز  مرا مربی  نفر   2100 بین  از  شد.  تحلیل  و 
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پژوهش  پرسش نامه های  به  داوطلبانه  نفر   1030 کشور،  سراسر 
اطالعات  شد.  حذف  نفر  شش  پرت1  مقادیر  و  دادند  پاسخ 

1024 نفر از این نمونه در نرم افزار تأیید شد.

ابـــزار

پرسش نامۀ   شامل  حاضر  پژوهش  در  شده  استفاده  ابزارهای 
بهزیستی روان شناختی ریف2 )1989(، پرسش نامۀ فشار شغلی اورلی 
گیردانو3 )1980(، و پرسش نامۀ اشتیاق شغلی شوفلی و ساالنوا4  و 

کدام آورده می شود. که در ادامه توضیحات هر  )2001(  بودند 

کوتاه پرسش نامۀ بهزیستی روان شناختی: پرسش نامۀ  ■ فرم 
بهزیستی روان شناختی5 در سال 1989 توسط ریف ساخته شد 
پرسش نامه  این  گرفت.  قرار  بازنگری  مورد   2002 سال  در  و 
لیکرتی   مقیاس  یک  در  که  است  پرسش  هجده  بر  مشتمل 
شش  و  می شود  نمره گذاری  مخالفم  کاماًل  تا  موافقم  کاماًل  از 
مثبت  ارتباط  شخصی،  رشد  محیط،  بر  تسلط  استقالل،  عامل 
اندازه گیری  را  خود  پذیرش  و  زندگی  در  هدفمندی  دیگران،  با 
بهزیستی  کلی  نمرۀ  عامل،  شش  این  نمرات  مجموع  می کند. 
امتیاز  آوردن  به دست  برای  می دهد.  تشکیل  را  روان شناختی 
شده  جمع  هم  با  ُبعد  آن  امتیازات  مجموع  ُبعد،  هر  به  مربوط 
مجموع  پرسش نامه،  کلی  امتیاز  آوردن  به دست  برای  و 
باالتر  نمرات  می شود.  محاسبه  پرسش ها  تک تک  امتیازات 
پاسخ دهنده  فرد  در  باالتر  روان شناختی  بهزیستی  نشان دهندۀ 
پایین  روان شناختی  بهزیستی  نشان دهندۀ  پایین،  نمرات  و 
این  درونی  همسانی  ضریب  دینبرگ6  و  ریف،سینگر  است. 
کـردند  گزارش  کرونباخ 0/91  پرسش نامه را با استفاده از آلفای 
ساختار  بررسی  هدف  با  سینگر  و  ریف  پژوهش  در   .)31(
مــــقیاس  کوتاِه  نســـخۀ  روان ســـنجی،  ویـــــژگـــی های  و  عاملی 
درونی  همسانی  دانشجویان،  در  ریف  روان شناختی  بهزیستی 
کرونباخ بین 0/51 تا  عوامل این مقیاس را با استفاده از آلفای 
کردند و برای بررسی ساختار عاملی پرسش نامه  گزارش   0/76
که  بود  آن  از  کی  حا نتایج،  نمودند.  استفاده  عاملی  تحلیل  از 
برازش خوبی  روان شناختی ریف  بهزیستی  ساختار شش عاملی 
پایایی  تعیین  برای  حاضر،  پژوهش  در   .)32( دارد  داده ها  با 
کرونباخ  آلفای  روش  از  روان شناختی  بهزیستی  پرسش نامۀ 

روایی  بود.   0/82 برابر  پرسش نامه  کل  برای  که  شد  استفاده 
گزارش شده است. نسخۀ فارسی پرسش نامه 0/87 

نســـخه های  روان ســـنجی  ویژگـــی های  مـــتعددی  مـــطالعات 
کرده اند. ریف ) 1989 ( در پژوهشی  کوتاه آزمون ریف را بررسی 
را   0/86 و   0/93 بین  پایایی  جوان  بزرگساالن  و  نوجوانان  روی 

به دست آورد )33(.
شناختی  بهزیستی  مقیاس  بازآزمایی  روش  به  پایایی  ضریب 
بـا  پـذیرش خـود، روابـط مثبـت  ریف 0/82 و خرده مقیاس هـای 
و رشد  زندگی هدفمند  بر محیط،  دیگران، خودمختاری، تسلط 
شخصی به ترتیب 0/71، 0/77، 0/78، 0/77، 0/70، 0/78 

محاسبه شد )34(.

و  اورلی  را  پرسش نامه  این  شغلی7:  فشار  پرسش نامۀ    ■
کردند و اعتبار و پایایی آن به روش تنصیف توسط  گیردانو طراحی 
گــــزارش    r=  0/75 و   r=  0/4 ترتیب  به  اصـــلی  پژوهشــگران 
چهارگزینه ای  گویۀ  چهـــارده  شامل  پرسش نامه  )35(.این  شد 
نمرۀ  کدام  به هر  ترتیب  به  که  الف، ب، ج، د است  به صورت 
، بندرت و هرگز( تعلق می گیرد. برای 

ً
، معموال

ً
1، 2، 3 و 4 )تقریبا

یکدیگر  با  امتیازات هر چهاره عبارت  کل،  نمرۀ  آوردن  به دست 
کمینۀ امتیاز ممکن 14 و بیشینۀ آن 56  جمع می شوند بنابراین، 
پایایی آن  گیردانو )1980( اعتبار r= 1/4 و  خواهد بود. اورلی و 
کردند. در پژوهشی ضرایب  گزارش   r= 0/71 را به روش تنصیف
آلفای  روش  از  استفاده  با  نیز  شغلی  فشار  پرسش نامۀ  پایایی 
و   0/70 با  برابر  ترتیب  به  که  شد  محاسبه  تنصیف  و  کرونباخ 
که بیانگر ضرایب پایایی قابل قبول پرسش نامۀ مذکور  0/75 بود 
است )36(. در پژوهش حاضر، برای تعیین پایایی پرسش نامۀ 
کل  برای  که  شد  استفاده  کرونباخ  آلفای  روش  از  شغلی  فشار 

پرسش نامه برابر 0/85 به دست آمد.

استاندارد  پرسش نامۀ  این  شغلی8:  اشـــتیاق  پرسش نامۀ   ■
تدوین   )37( خسروی زاده  از  نقل  به  ساالنوا  و  شوفلی  توسط 
ماده(،   6( نیرومـــندی  ُبعد  ســـه  در  پرســش   17 دارای  و  شده 
وقف خود )5 ماده( و جذب )6 ماده( است. پاسخ ها در تمام 
لیکرتی  نوع  از  درجه ای   5 طیف  یک  در  مقیاس  این  ماده های 
می شوند.  نمره گذاری  مخالف=1(  کاماًل  تا  موافق=5  )کاماًل 
کمینۀ نمره در این پرسش نامه 17 و بیــشینۀ آن 85 است. هرچه 

1. Outlier
2. Ryff
3. Everly & Giordano
4. Shuffle and Salanova

5. Psychological Well-being
6. Ryff & Singer& Dienberg
7. Job Involvement Questionnaire 
8. Job passion Questionnaire
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باالتر  شغلی  اشتیاق  نشانۀ  باشد  نزدیکتر   85 به  آزمودنی  نمـــرۀ 
ارتباط   )2001( همکاران  و  شوفلی  اعتبار،  تعیین  جهت  است. 
سنجیدند  را  شغلی  فرسودگی  مقیاس  با  شغلی  اشتیاق  مقیاس 
 R=  0/38( یافتند  مقیاس  دو  این  بین  باالیی  منفی  رابطۀ  و 
هـــــمۀ  همچنین  دوم(.  نمونۀ  در   R=  0/42 و  اول  نمـــونۀ  در 
خرده مقیاس های اشتیاق شغلی با فرسودگی شغلی به طور منفی 
گزارش   0/94 را  پرسش نامه  پایایی  میزان  و  داشت  قوی  رابطۀ 
کردند. باسکین1 )2007( پایایی درونی این مقیاس را با استفاده 
نیز  ایران  در  کرد.  گزارش   0/91 برابر  کرونباخ  آلفای  محاسبه  از 
پایایی  ضریب  حیدری  و  عنایتی  عسگری،  نادری،  صفرزاده، 
گزارش   0/95 کرونباخ  آلفای  ضرایب  از  استفاده  با  را  آزمون 
نمودند )38(. میزان پایایی این پرسش نامه در پژوهش رحیمی 
زین الدینی  پژوهـــش  در   .)39( است  شده  گزارش   0/  79 ُکلور 
ضریب  و   ،0/87 شغلی  اشتیاق  پرسش نامۀ  روایی  رمـــضانی  و 
پایایی  ضرایب  خسروی   .)40( شد  0محاسبه   /96 آن  پایایی 
کردن به  کرونباخ و دونیمه  این پرسش نامه را به دو روش آلفای 
از روش  استفاده  با  را  آن  روایی  89/، و ضریب  0/93 و  ترتیب 
کرونباخ  آلفای  روش  به  را  آن  پایایی  و   ،0/40 همزمان  روایی 
مطلوب  پایایی  و  روایی  نشان دهندۀ  که  کردند  گزارش   0/99
پایایی  تعیین  برای  پژوهش حاضر،  این مقیاس است )41(. در 
شد  استفاده  کرونباخ  آلفای  روش  از  شغلی  اشتیاق  پرسش نامۀ 

کل پرسش نامه برابر 0/86 به دست آمد. که برای 

روش اجرا

به صورت  اطالعات  گــردآوری  روش  حاضـــر،  پژوهــش  در 
که پس از مشخص شدن جامعه،  میدانی بود. به این ترتیب 
گویه ها، پرسش نامه ها به صورت الکترونیکی  نمــونه و طــراحی 
و  آموزشی  کز  »مــرا شاغـــل  مـــربیان  تمــام  اخــتیار  در  برخــــط  و 
غیـــردولتی  و  دولــتی  یادگــیری«  ویــژۀ  مـــشکالت  توان بخــشی 
در  کشور  استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان  پوشش  تحت 
گرفت  قرار  استان ها  تمام  در   1397-1398 تحصیلی  ســال 
پیوند  به  ورود  با  و  کرده  شرکت  پژوهش  این  در  داوطلبانه  تا 
گویه های  تکمیل  به  نسبت  برخط  به صورت  ارسالی  )لینک( 
پژوهشگر  از سوی  کنند. توضیحات الزم  اقدام  پرسش نامه ها 
راجع به اهمیت موضوع و نحوۀ تکمیل پرسش نامه ها به وسیلۀ 
مـــربیان  و  شــد  ارائه  اســـتان  هر  یادگیری  اخــتالل  کارشــناس 

تکمـــیل  به  اقــدام  اطالعات،  امنیت  از  یافـــتـن  اطمـــینان  با 
پرسش نامه ها نمودند. سپس اطالعات به صورت یکپارچه در 
کسل جمع آوری شد. در این پژوهش ، داده های 1024  فایل ا
گرفت. بیشتر شرکت کنندگان زن  شرکت کننده مورد تحلیل قرار 
شغلی  سابقه  دامنۀ  بیشینۀ  بودند.  مرد  نفر   224 و  نفر(   800(
 25 از  بیش  سابقۀ  دارای  مربیان  به  مربوط  مشارکت کنندگان 
کمینۀ دامنۀ سابقۀ شغلی مربوط به مربیان زیر 5 سال  سال و 
به  نفر   2 با  زنجان  استان  و  نفر   79 با  خوزستان  استان  بود. 
پژوهش  در  را  شرکت کننده  مربیان  کمترین  و  بیشترین  ترتیب 

حاضر داشتند.
برای تجزیه و تحلیل داده ها و همین طور دستیابی به اهداف 
شغلی  فشار  رابطۀ  بررسی  نیز  و  آن  سؤاالت  به  پاسخ  و  پژوهش 
نقش واسطه ای اشتیاق شغلی بر بهزیستی روان شناختی مربیان 
کز اختالل  یادگیری ویژه از روش های آمار  توصیفی و استنباطی  مرا
روش  نمره،  کمینۀ  و  بیشینه  معیار،  انحراف  میانگین،  همچون 
تعیین  برای  و  ابزار  روایی  و  پایایی  تعیین  برای  کرونباخ،  آلفای 
همبستگی  ضریب  و  کشیدگی  و  کجی  از  داده ها  بودن  هنجار 
تحلیل  و  تجزیه  برای  و  استفاده  ساختاری  معادالت  و  پیرسون 
داده  های پژوهش، از نرم  افزار رایانه ای SPSS و AMOS نسخۀ 

24 استفاده شد.

یافته ها

متغیرهای  به  مربوط  توصــیفی  شاخص های   1 جــدول  در 
می شود  مشاهده  که  همان طور  است.  شده  آورده  پژوهش 
برای   -3 تا   +3 و  کجی  برای   -2 و   +2 دامنۀ  در  که  مقادیری 
کی از هنجار بودن داده ها هستند.  کشیدگی قرار داشته باشند حا
به عالوه، داده های پرت از طریق بررسی فاصلۀ ماهاالنوبیس2  
پژوهش  در  ماهاالنوبیس  فاصلۀ  شدند.  حـــذف  و  شـــناسایی 
که فاصلۀ ماهاالنوبیس  آمد. داده هایی  به دست   2/99 حاضر 
آنها بیشتر از این مقدار بود، شناسایی و حذف شدند. در جدول 
شماره 2 شاخص های برازندگی تحلیل ساختاری الگوی مفروض 

ارائه شده اند.

متغیرهای  به  مربوط  ساده  همبستگی  ضرایب   ،2 جدول  در 
در  همبستگی  ضرایب  معناداری  است.  شده  آورده  پژوهش 

کمتر از 0/05 )*( و 0/01 )**( نشان داده شده است. سطوح 

1. Baskin  2. Mahalanobis Distance
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نگینبیشینهکمینهمتغیر معیارمیا Pکشیدگیکجیانحراف  مقدار 
0/060/85-62415/682/22عجله
0/290/31-41610/571/81رقابت

شغلی 0/06-0/13-284/951/14حرصفشار 
0/08-284/131/210/18بی برنامگی

کل 0/271/09-144832/574/27نمرۀ 
0/27-3158/092/440/13پذیرش
41811/071/870/701/20ارتباط

یستی 3189/062/140/390/46خودمختاریبهز
0/770/96-31815/072/19تسلطروان شناختی

0/590/79-61812/281/69هدفمندی
0/310/82-31811/191/97رشد

کل 0/34-0/19-298266/794/68نمرۀ 
0/580/64-63024/893/70نیرومندی

شغلی 0/101/62-52522/272/87وقف خوداشتیاق 
0/15-52518/923/550/32جذب

کل 0/630/77-168066/098/93نمرۀ 

شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش  )1 جدول 

جدول همبستگی متغیرهای پژوهش جدول 2( 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ها مــتغیر

1 عجله

1 **0/44 رقابت

1 **0/39. **0/37 حرص

1 **0/29 *0/22 **0/41 بی برنامگی

1 0/03 -0/07 *-0/20 -0/13 پذیرش

1 *-0/17 0/07 0/11 *0/16 *0/15 ارتباط

1 -0/03 *0/17 0/12 0/02 -0/02 0/03 خودمختاری

1 -0/11 *0/16 *-0/25 -0/04 -0/01 0/13 0/05 تسلط

1 *0/25. **-0/52 0/06 *-0/18 -0/06 0/02 0/13 0/08 هدفمندی

1 0/02 *0/16 -0/01 0/06 -0/01 -0/02 -0/09 0/03 0/01 رشد

1 *0/21 *0/17 **0/37 -0/10 0/13 *-0/25 -0/08 -0/04 *0/23 0/09 نیرومندی

1 **0/75 *0/17 *0/18 **0/35 -0/07 0/11 *-0/25 -0/02 -0/03 *0/21 *0/14 وقف خود

1 **0/61 **0/63 *0/18 0/11 *0/24 -0/01 0/05 -0/08 -0/10 -0/13 0/11 0/04 جذب
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پژوهــش آزمــون شـدۀ  الگــوی  برازش  نیکویی  شاخــص هــای   )3 جـدول 

مـــــطلق1،  بــرازش  شــاخص های   ،3 شمــــــاره  جــــــدول  در 
در  شــــده اند.  گــزارش  تفـــــکیک  بــه  مـــــقتصد3  و  تطبیقــی2، 
شــاخص   ،4)GFI( بــرازش  نیکویــی  شاخــــــص  پژوهــش  ایــن 
مــــیانگین  ریـــشــــۀ  و   ،5)AGFI( تعدیل یافتــه  بــرازش  نیکویــی 
به عـــــنوان   6)SRMR( شــده  اســــتاندارد  باقیمانــدۀ  مــربــــعات 
 ،7)CFI( شــاخص های بــرازش مطلــق؛ شــاخص بــرازش تطبیقــی

در جدول 3، مقادیر به دست آمده در پژوهش حاضر و حد 
گزارش شده  است.  قابل پذیرش هر یک از شاخص های برازش 
با توجه به این جدول تمام شاخص های برازش در حد مطلوبی 
برازش  آزمون شده  الگوی  گرفت  نتیجه  می توان  و  دارند  قرار 
الگوی   2 جدول  در  دارد.  شده  گردآوری  داده های  با  مناسبی 

آزمون شدۀ پژوهش نشان داده شده است.

1. Absolute
2. Comparative
3. Parsimonious 
4. Goodness of Fit Index
5. Adjusted Goodness of Fit Index
6. Standardized Root Mean Squared Residual

7. Comparative Fit Index
8. Normed Fit Index
9. Non- Normed Fit Index
10. Parsimonious Normed Fit Index
11. Root Mean Square Error of Approximation

بــرازش  شــاخص  و   8)NFI( هـــنجارشـــــده  بــرازش  شاخــــــص 
بــرازش  شــاخص های  به عــــــنوان   9)NNFI( هــــنجارنشـــــــده 
تطبیقــی؛ و مـــــجذور خــی بــر درجــۀ آزادی )X2/df(، شــاخص 
برازش ایجــــــاز )PNFI(10، و مـــــجذور مــــیانگین مــربعات خـــطای 
مقتصــد  بــرازش  شــاخص های  به عنــوان   11)RMSEA( تقریــب 

گــــرفته شــدند. در نظــر 

SRMR AGFI GFI شاخص
0/04 0/93 مقدار به دست آمده 0/95

کمتر از 0/05 بیشتر از 0/90  بیشتر از 0/80 حد قابل پذیرش

NNFI NFI CFI شاخص
0/94 0/91 0/93 مقدار به دست آمده

بیشتر از 0/90 بیشتر از 0/90  بیشتر از 0/90 حد قابل پذیرش

RMSEA PNFI  X2/df شاخص
0/05 0/78 3/59 مقدار به دست آمده

کمتر از 0/08 بیشتر از 0/60 کمتر از 3 حد قابل پذیرش

شاخص های برازش مطلق

شاخص های برازش تطبیقی

برازش تعدیل یافته شاخص های 

بین  استاندارد  مسیر  ضرایب  روبرو(  )صفحه ی   1 نمودار  در 
شده  آورده  مفروض  ساختاری  الگوی  در  پژوهش  متغیرهای 
از   0/49 کل  در  مفروض  الگوی  که  است  ذکر  به  الزم  است. 
نموده  تبیین  را  روان شناختی(  )بهزیستی  وابسته  متغیر  واریانس 

اســـت.
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مفروض،  ساختاری  الگوی  در   ،4 شماره  جدول  به  توجه  با 
که  مــعنا دار شــده است  با مقدار 223/04   1 کا  شاخص مجذور 
)اما  است  داده  ها  با  اولیه  ساختاری  الگوی  برازش  عدم  بیانگر 
معنا دار   

ً
عمدتا شاخــص  این  بزرگ،  نمونه های  در  که  آنجــا  از 

باید  و  نمی شود  محسوب  معتبر  شاخص  یک  درحکم  می شود 
شاخص        همچنین،  نمود(.  بررسی  نیز  را  دیگر  شاخص  های 
است  الگو  مطلوب  برازش  عدم  بیانگر   3/59 با   cmin/df
باشد(.  تا 5   2 بین  این شاخص  بهتر است  برازش خوب  )برای 
 0/93  ،0/95 مقادیر  با  ترتیب  به    GFI، IFI،CFI شاخص های 
کردند )مقادیر 0/9 به باال  و 0/93، برازش مطلوب الگو را تأیید 
الگو هستند(. به عالوه،  برازش مطلوب  بیانگر  نزدیک به یک  و 
را  الگو  مطلوب  برازش  نیز   0/57 مقدار  با   RMSEA شاخص 
 0/05 باید  مطلوب  برازش  برای  شاخص  این  )مقدار  کرد  تأیید 

مفروض  الگوی  در  را  مسیرها  ضرایب   ،1 نمودار  باشد(  کمتر  و 
نشان می دهد.

در پژوهــش حاضـــــر بــرای بررســـــی اثــرات غــــیرمستقیم از روش 
کــرو پریچــر و هیــز3 )2008( اســتفاده  بوت اســتراپ2، و نرم افــزار ما
اثــرات  بررســی  بــرای  کــه  اســت  روشــی  اســتراپ  بــوت  شــد. 
غیرمســتقیم بــه کار مــی رود. برتــری روش بــوت اســتراپ نســبت بــه 
ــوت  ــه در ب ک کنــی4 و آزمــون ســوبل5 در ایــن اســت  ــارون،  روش ب
ــا بیــش از یــک  اســتراپ همزمــان می تــوان اثــرات غیرمســتقیم را ب
کــرد. مزیــت دیگــر روش بــوت اســتراپ ایــن اســت  میانجــی بررســی 
کمتــری دارد و در نتیجــه از دقــت باالتــری برخــوردار  کــه خطــای 
اســت. جــدول 5 نتایــج مربــوط بــه بررســی اثــرات غیرمســتقیم و 
کامــل را در الگــوی مفــروض نشــان  جــدول6 اثــرات مســتقیم و 

می دهنــد.

نمودار 1( الگوی آزمون شدۀ پژوهش

مــفروض الگــــوی  سـاخـــتاری  تحلیل  برازنـــدگی  شــــاخص های  جدول4( 

Chi-squareDFPcmin/dfGFIIFICFIRMSEAشاخص/ الگو
223/04620/0003/590/950/930/930/05مفروض

1. Chi-square  
2. Bootstrap
3. Macro Preacher & Hayes

4. Baron and Kenny )1986( method
5. Sobel Test
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مندرجات جدول 5 نشان می دهد حد باال و حد پایین 
با میانجی  اثر غیرمستقیم فشار شغلی  ترتیب 0/03 و 0/07(  )به 
که  نیست  صفر  شامل  روان شناختی  بهزیستی  بر  شغلی  اشتیاق 

اثر  از معنا داری مسیر غیرمستقیم است. به عبارت دیگر،  کی  حا
روان شناختی  بهزیستی  بر  شغلی  اشتیاق  میانجی  با  شغلی  فشار 

معنا دار است.

ضرایب مسیر )اثرات غیر مستقیم( و سطح معنا داری آنها بین متغیرها در الگو مفروض جدول5 ( 

کلی متغیرها در پژوهش حاضر )ضرایب استاندارد مسیرها( اثرات مستقیم، غیرمستقیم و  جدول6 ( 

حد باالحد پایینخطای معیار )SE(سوگیریبوت استراپدادهاثر

اثر فشار شغلی به بهزیستی روان شناختی
از طریق  اشتیاق شغلی

- 0/045- 0/0450/00010/010/0270/07

کلی اثر  غیرمستقیم اثر  اثر مستقیم ضرایب استاندارد مسیر
- - - 0/161 فشار شغلی - بهزیستی روان شناختی

- 0/206 - 0/045 - فشار شغلی به بهزیستی روان شناختی از طریق اشتیاق شغلی

نتیجه گیری و  بحث 

با  شــغلی  فــشار  رابطۀ  بررســی  حاضــر،  پژوهـــش  از  هــدف 
مربیان  روان شناختی  بهزیستی  بر  شغلی  اشتیاق  میانجی گری 
بود.  یادگیری«  ویژۀ  مشکالت  توان بخشی  و  آموزشی  کز  »مرا
با  را  پیشنهادی  الگوی  قبول  قابل  برازش  پژوهش  یافته های 
دانش آموزان  خاص  شرایط  به  توجه  با  کردند.  تأیید  داده ها 
در  کز  مرا این  مربیان  مسئولیت  و  ویژه،  یادگیری  اختالل  با 
و  آموزشی  مؤثر  مداخالت  ارائۀ  و  شناسایی  تشخیص،  ارزیابی، 
توان بخشی به آنها، و نیز تنوع این اختالل و همبودی آن با سایر 
کز با چالش های زیادی  کودکی، مربیان این مرا اختالالت دوران 
این  مربیان  توانمندی  سطح  بودن  یکسان  عدم  هستند.  روبرو 
فشار  موجب  می تواند  مهارتی  و  تخصصی  دانش  نظر  از  کز  مرا
تأثیر  تحت  را  روان شناختی  بهزیستی  آن  به دنبال  و  شده  روانی 
قرار دهد. بدین منظور با اجرای پژوهش حاضر سعی در بررسی 
از  حاصل  نتایج  برشمردن  با  تا  بود  نظر  مورد  متغیرهای  دقیق تر 
نمودن  مرتفع  جهت  ستادی  سطح  در  برنامه ریزی  امکان  آن 
حاضر  پژوهش  گیرد.  قرار  کار  دستور  در  دغدغه ها  و  چالش ها 
تأیید  را  روان شناختی  بهزیستی  و  شغلی  فشار  بین  منفی  رابطۀ 

بیولــس و جونگی2 همسو  وایلم،   ،1 لوتانز  پژوهــش  های  با  و  کرد 
سالمت  و  شغلی  فشار  بین  نیرومند  و  مــنفی  رابطۀ  که  است 
بیدختی  پژوهش   نتایج   .)43  ،42( نمــوده اند  تأیید  را  روانی 
متعدد  منفی  پیامدهای  شغلی  فشار  کــه  دارد  آن  بر  داللت 
از  دارد.  درپی  عاطفی(  و  )شناختی  روانی  و  رفتاری  جسمانی، 
نارضایتی شغلی،  جمله مهمترین مشکالت عاطفی و شناختی، 
شغل  از  بیزاری  و  انزوا  کامی،  نا احساس  اضطراب،  افسردگی، 
که احساس امنیت  کی از آن بود  است )44(. نتایج پژوهش حا
افراد  روان شناختی  بهزیستی  تمام مؤلفه های  به طور مستقیم در 
در  اشتغال  که  این  با  توجه  با   .)8( است  اثرگذار  مطالعه  مورد 
و  عمومی  شرایط  بودن  دارا  نیازمند  ویژه  یادگیری  اختالل  کز  مرا
به  مربیان  از  برخی  دارد  امکان  است  شغل  با  مرتبط  تخصصی 
پاسخ گویی  و فقدان  این حوزه  فعالیت در  به  دلیل عدم تسلط 
و  باال  مسئولیت  احساس  یا  و  هدف  دانش آموزان  نیازهای  به 
انجام دقیق برنامه های ارزیابی، شناسایی و مداخلۀ متناسب با 
که تا این زمان هیچ پژوهش  نیاز، دچار فشار روانی شوند. از آنجا 
است  نگرفته  صورت  کز  مرا این  مربیان  روی  خارجی  و  داخلی 
برنامه های  طراحی  در  می تواند  اطالعات  این  به  دست یابی 

1. Luthans 2. Willem, Buelens & Jonghe
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کز و مربیان تحت پوشش آنها مؤثر باشد. با توجه  ساالنه برای مرا
به رابطۀ منفی بین فشار شغلی و بهزیستی روان شناختی در این 
پژوهش به نظر می رسد با استفاده از برنامه ریزی ستادی و ابالغ 
گزینش و انتخاب نیروهای تازه وارد  آن به استان ها در خصوص 
کارا )از طریق ایجاد  کز و نگهداشت نیروهای توانمند و  به این مرا
انجام  الزم  اقدام  روانی(  فشار  سطح  کاهش  و  اشتیاق  انگیزه، 

شــــود.
پیدایش  با  عالئم  این  که  است  واضح  پر  دیگر،  طرف  از 
زندگی  فشارهای  و  هستند  تضاد  در  کار  محیط  در  بهزیستی 
منفی  حوادث  سایر  و  تحصیلی  شکست  فقر،  جمله  از  روزمره 
واقع  در  دارند.  منفی  رابطۀ  افراد  بهزیستی  و  سالمت  با  زندگی 
که  کاری  کارکنان را در اجرای  گر چه فشار مالیم،  گفت ا می توان 
بر عهده می گیرند هشیار نگاه  می دارد و موجبات تقویت دقت و 
درستی عملکرد را فراهم می آورد، و برای نیل به اهداف سازمان 
فرد(  تحمل  )آستانۀ  معینی  حد  از  که  صورتی  در  دارد  ضرورت 
پیامدهای  این رو،  از  می دهد.  تقلیل  را  فرد  عملکرد  شود  بیشتر 
تصور  قابل  کارکنان  بهزیستی  در  کاستی  جمله  از  ناخوشایندی 
در  می تواند  روان شناختی  بهزیستی  که  این  به  توجه  با  است. 
به  برای  شرایطی  ایجاد  با  باشد  مؤثر  کز  مرا این  مربیان  عملکرد 
با  فعالیتی  انگیزۀ  افزایش  و  مربیان  کاری  فشار  رساندن  حداقل 
تدوین  و  طراحی  در  ضروری  گامی  می توان  کار  محیط  در  تغییر 
کشور  استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان  ساالنۀ  برنامه های 
رابطۀ  حاضر،  پژوهش  یافته های  دیگر،  سوی  از  نمود.  ایجاد 
تأیید  را  شغلی  اشتیاق  و  شغلی  فشار  متغیرهای  بین  مثبت 
اشتیاق  مربیان،  در  شغلی  فشار  افزایش  با  که  معنا  بدین  کرد، 
پژوهش  این  یافته های  همچنین  یافت.  افزایش  آنها  شغلی 
و  درگاهی،  عباسی،  رضایی،  بیرگانی،  عالیپور  پژوهش های  با 
فشار  مثبت  رابطۀ  تبیین  در  است.  ناهسو   )47-45( ویلیامز1 
وقتی  گفت،  می توان  پژوهش  این  در  شغلی  اشتیاق  و  شغلی 
افراد درگیر عوامل فشارزا می شوند، به طور طبیعی میزانی از فشار 
فشار  میزان  که  صورتی  در  می کنند،  تجربه  را  اضطراب  و  روانی 
برای  فرد  اشتیاق  و  انگیزه  باشد،  تحملی  قابل  سطح  در  روانی 
دیگر،  به عبارت  می کند.  پیدا  افزایش  شغل  آن  در  شدن  درگیر 
در  اشتیاق  و  انگیختگی  ایجاد  برای  روانی  فشار  از  کمی  سطح 
یافته های  برخی  راستا،  همین  در  است.  ضروری  شاغل  افراد 
پژوهشی نشان داد ه اند رابطۀ بین فشار شغلی و اشتیاق شغلی 
 خطی نیست و با توجه به متغیرهای تعدیل کننده )از جمله 

ً
الزاما

ویژگی های  سایر  و  فرد  تاب آوری  سطح  فشارزا،  عوامل  میزان 
شخصیتی( می تواند غیرخطی باشد. به عبارت دیگر، متغیرهایی 
جنسیت،  تاب آوری،  سطح  شخصیتی،  ویژگی های  جمله  از 
کنش فرد  سطح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و... می توانند وا
کلی، وقتی عوامل  را در برابر فشار شغلی تعدیل نمایند اما به طور 
که  فشارزا و تعارض ها از سطح توانایی افراد باالتر باشند به حدی 
گفت در این حالت اشتیاق  باعث درماندگی فرد شوند می توان 
کارکنان  داده اند  نشان  مطالعات  می رود.  بین  از  فرد  شغلی 
گذر  کار و  از انجام  مشتاق دارای تجارب مثبت بیشتری بوده و 
که  کار خود حس خوشحالی، و لّذت می کنند. زمانی  زمان برای 
باشد  باال  صنایع  و  سازمان ها  انسانی  نیروی  در  شغلی  اشتیاق 
کار و  در صورت حمایت سازمانی؛ بازدهی شغلی، ایمنی محیط 
که سازمان  اما در صورتی  افزایش می یابد،  حتی سالمت روانی 
کارکنانش حمایت نکند اشتیاق شغلی زمینۀ فرسودگی شغلی  از 
آن  از   .)18( می کند  فراهم  را  روان شناختی  بهزیستی  کاهش  و 
بر  کامل  نیازمند تسلط  یادگیری ویژه  کز اختالل  کار در مرا که  جا 
کاربست  است،  ویژه  آموزش  حوزۀ  در  تخصصی  و  فنی  دانش 
زیربنایی  و  بنیادی  تغییرات  مشاهدۀ  و  تخصصی  و  فنی  دانش 
دریافت  را  مطلوبی  و  استاندارد  خدمات  که  دانش آموزانی  در 
آموزگاران  و  والدین  دانش آموز،  رضایت  تأمین  منجربه  کرده اند 
کز نشان می دهد  شده و احساس مؤثر بودن را در مربیان این مرا
و سبب می شود اشتیاق شغلی بتواند اثرات منفی فشار شغلی را 

کاهش دهد. در این مربیان 
از مـــحدودیت  هـــای ایــــن پژوهــــــش مــــی توان به مــــواردی از 
جملـه، اسـتفاده از پرسـش نامه  های خودارزیـاب بـرای جمـع آوری 
توان بخشـی  و  آموزشـی  کـز  »مرا مربیـان  روی  مطالعـه  اطالعـات، 
و  آمـوزش  سـازمان  پوشـش  تحـت  یادگیـری«  ویـژۀ  مشـکالت 
پیشـنهادی  الگـوی  برازندگـی  بررسـی  و  کشـور  اسـتثنایی  پـرورش 
کـرد،  اشـاره  سـاختاری  معـادالت  الگویابـی  روش  از  اسـتفاده  بـا 
متغیرهـا  بیـن  معلولـی  و  عـــلت  روابـط  اســـتنباط  در  بنابرایـــن 
بـر  عـالوه  آتـی  پژوهش هـای  در  همچنیـن،  نمـود.  احتیـاط  بایـد 
مشـاهده  ماننـد  روش هایـی  از  خودارزیـاب  پرسـش نامه های 
بـه عـالوه،  اسـتفاده شـود.  بـرای جمـع آوری داده هـا  و مصاحبـه 
مهـم  متغیرهـای  از  روان شـناختی  بهزیسـتی  کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
مزیـت  افزایـش  و  بهـره وری  عملکـرد،  سـالمت،  بـر  تأثیر گـذار  و 
می شـود  پیشـنهاد  اسـت  کاری  محیط هـای  و  سـازمان  نسـبی 
پژوهش هـای بیشـتری بـه منظـور شناسـایی پیامدهـای مهـم ایـن 

1. Williams
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پژوهـش  ایـن  کاربـردی  پیشـنهادهای  از  گیـرد.  صـورت  متغیـر 
نمـود:  اشـاره  زیـر  مـوارد  بـه  می تـوان 

بـه تأیید نقش میانجی اشتیاق شغلی بر بهزیستی  توجـه  با   ■
روان شناختی در پژوهش حاضر، مسـئوالن نهادهـا و سازمانهـا 
قرار  آن  اهميـت  و  نقـش  جريـان  در  پـيش  از  بیش  می  بایست 
اشتیاق  و  انگیزه  افزایش  جهت  متفاوت  روش های  از  و  گیرند 
کارکنان بهره مند شوند. پیشنهاد می  شود با توجه به رابطۀ منفی 
بین متغیرهای فشار شغلی با بهزیستی روان شناختی در پژوهش 
تقويـت  سـازمان  هـا  در  مشاوره  و  روانشناسي  خدمات  حاضر، 
روانی،  فشــار  بـا  مواجهه  هنگام  كاركنان  وسيله  بـدين  تـا  شود 

توانايي انطباق و سازگاری بيشتری به دست آورند. 
شده،  اســـتخراج  الگــــوی  اســاس  بر  می شـــود  پیشـــنهاد   ■
اختالل  کز  مرا مربیان  در  شغلی  و  حرفه ای  بازپروری  مـداخالت 
از  برشمرده  اطالعات  به  توجه  با  شود.  طراحی  ویژه  یادگیری 
با  مربیان  برای  خدمت  ضمن  دوره های  توصیفی،  داده های 
بر اساس  کز مذکور هدف گذاری شود.  کم در مرا سابقۀ خدمت 
کز مورد نظر، تمهید  کیفی مرا کمی و  اطالعات مربوط به توسعۀ 
الزم نسبت به تعیین برش سازمانی جهت توسعه صورت پذیرد. 

طـــرح،  ایــــن  در  اســتان ها  مـــشارکت  مـــیزان  به  توجــه  با   ■
کمتر مشارکت  که  برنامه هایی جهت مشارکت بیشتر استان هایی 

داشتند فراهم شود. 

مــــربیان  فــراوانی  به دلیل  می شـــود  پیشـــنهاد  پایان  در  و   ■
و  برنامــه  ویژه،  یادگیری  اختالل  کــز  مــرا در  مــرد  به  نســبت  زن 
زمـــینه های  با  ارتباط  در  جـــنسیت  این  به  مربوط  فعالیت های 

گرفته شود. آموزشی، روانی، اجتماعی و سالمتی در نظر 
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