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Abstract
Objective: In today’s challenging word, if individuals cannot experience the enjoyable life, they would face severe psychological problems.
Research reveals that proud spirituality in the workplace can lead to incentive and benefits such as increased creativity, trust, sensation of
personal promotion, organizational commitment, job satisfaction, job involvement and reduction of work leaves, increasing conscientiousness
and work motivation. All of these directly or indirectly lead to promotion of teacher's performance. Therefore, the purpose of the present study
was to predict resilience and happiness with faith at work in teachers of special schools.
Methods: This is a Cross-sectional and correlational study. The study population consisted of all teachers in primary, secondary, special
schools of Zahedan teaching courses in the first and second secondary schools in the school year 2015-2016. The sample consisted of 135
participants who were selected by convenience sampling. The research instruments were the Lynn, Naughton&VanderVeen Faith at Work
Scale, the Connor-Davidson Resilience Scale, and The Hill& Argyle Oxford Happiness Questionnaire. Pearson correlation and stepwise
regression were used to examine the research hypotheses. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21 was used for data
analysis.
Results: Among the 135 teachers of special schools, consisting of 33(24.4%) male and 102 (75.5%), 17 (12.6%) of them were 25-34 years,
65(48.1%) were 35-44 years and 53 (39.3) of them were 45 to 54 years. Also, 16 (11.9%) of the teachers had a high school diploma,
107(79.2%) were university undergraduates and 12 (8.9%) of them had a master’s degree. The results of this study revealed that there was a
significant and positive correlation between dimensions of faith at work with resilience (P<0.001). Also multiple regression analysis showed
that dimension of meaning was the most important factor in predicting resilience among teachers at special schools (P<0.004). The another
results of this study revealed that there was a significant and positive correlation between faith at work (relationships, meaning, community,
holiness, and giving) of teachers at special schools with happiness (P<0.001). Also multiple regression analysis showed that dimension of
community was the most important factor in predicting happiness in teachers at special schools (P<0.001).
Conclusion: It is deducted that promoting the level of resiliency and happiness lead individuals to become more resistant to stressors and
factors that cause psychological distress, so that they can overcome these conditions and distress. Therefore, it is necessary to seek the help of
faith and religious belief in coping with stresses and psychological distresses caused by work pressure and fatigue caused by student education.
Keywords: Faith at work, Resilience, Happiness, Teachers of Special Schools.
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چکیده

زمینه و هدف :در جهان دغدغهبرانگیز کنونی ،اگر افراد نتوانند زندگی کاری لذّتبخشی را تجربه کنند ،با مشکالت جدی در سالمت روان روبهرو میشوند .ازاینرو دینداری
نقش مهمی در سالمت روان دارد؛ لذا هدف این پژوهش رابطٔه دینداری در کار با تابآوری و شادکامی در میان معلمان مدارس استثنایی شهر زاهدان بود.

روشبررسی :پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعٔه آماری را تمامی معلمان مدارس استثنایی شهر زاهدان شامل دورههای ابتدایی و متوسطٔه اول و متوسطٔه

دوم ،در سال تحصیلی  1۳۹۴-۹۵تشکیل دادند .با روش نمونهگیری دردسترس ،تعداد  1۳۵نفر بهعنوان نمونٔه آماری انتخاب شدند .دادهها بااستفاده از پرسشنامٔه دینداری در

کار لین و نوتون و واندروین ،مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون و مقیاس شادکامی هیل و آرگیل جمعآوری شدند .برای تحلیل دادهها ،همبستگی پیرسون و رگرسیون
چندمتغیره بهکار گرفته شد .دادهها بهکمک ویراست  ۲1نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل شدند.

یافتهها :باتوجه به نتایج حاصلاز دادهها ،بین مؤلفههای دینداری در کار (ارتباط ،معنا ،اجتماع ،پرهیزگاری و واگذارکردن) با تابآوری در معلمان مدارس استثنایی رابطٔه
مثبت و معناداری وجود دارد ( .)p>۰٫۰۰1نتایج حاصلاز تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای پیشبینی تابآوری معلمان مدارس خاص نشان داد که مؤلفٔه معنا ،مهمترین

پیشبینیکنندٔه تابآوری در این معلمان است ()p>۰٫۰۰۴؛ همچنین نتایج مشخص کرد :بین مؤلفههای دینداری در کار (ارتباط ،معنا ،اجتماع ،پرهیزگاری و واگذارکردن) با

شادکامی در معلمان مدارس استثنایی رابطٔه مثبت و معناداری مشاهده میشود ( .)p>۰٫۰۰1نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره همزمان برای پیشبینی شادکامی

معلمان مدارس خاص بیان کرد که مؤلفٔه اجتماع ،مهمترین پیشبینیکنندٔه شادکامی در این معلمان است (.)p>۰/۰۰1

نتیجهگیری :بهنظر میرسد یاریجستن از ایمان و باورهای دینی در کار ،سبب ارتقای تابآوری و ایجاد شادکامی در معلمان مدارس استثنایی ،جهت مقابله با تنیدگیها و

پریشانیهای روانشناختی ناشیاز فشارکاری و خستگیهای ناشیاز آموزش دانشآموزان ،میشود.

کلیدواژهها :دینداری در کار ،تابآوری ،شادکامی ،معلمان مدارس خاص.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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فردریکسون معتقدند که شادکامی در تکامل و حفاظت ما نقش

مقدمه

بهسزایی داشته و سبب رشد شناختی و جسمانی و اجتماعی در ما

تعلیموتربیت امری وقتگیر و پرثمر و درعـینحـال دشوار است که در

میشود ()11؛ بنابراین موضوع شادکامی در کنار مبحث تابآوری در

آن معلمـان بـهعنـوان نقطـٔه آغـاز هـر تحول آموزشـی و پرورشـی،

معلمان مدارس خاص ،از اهمیت زیادی برخوردار است .باتوجه به

بیشـترین و برتـرین نقـش را عهدهدار هستند؛ همچنین بایـد بـاور

نتایج تحقیقات ،بیشتر معلمان این مدارس بهدلیل محیط آموزشی

داشـته باشـیم کـه زیباترین طرح اصالح و بازسازی آمـوزشوپـرورش
درصورت نداشتن معلم به تعداد کـافی و بـا کیفیـت مطلـوب ،بــا

میشود ( .)1۲شادی همانند خوشبختی امری نسبی است .هر فردی

شکســت روبــهرو خواهــد شــد (.)1

از چیزی و راهوروش خاصی شادمان میشود؛ درواقع از نیازهای

این مسئله بهویژه در آموزشوپرورش کودکان استثنایی مطرح است؛

روانی بشر شادی و نشاط بوده که بهدلیل تأثیر عمدٔه آن بر زندگی

چراکه معلمان استثنایی بهعلت موقعیت خاص آموزشی که در آن

افراد ،همواره ذهن انسان را بهخود مشغول کرده است .نشاط و شادی

فعالیت میکنند ،وظایفی دشوارتر و بهتبـع آن آسـیبپـذیری بیشـتری

از نیازهای اولیٔه فطری و ضروری بهشمار میرود و میتوان آن را از

نیـز دارند .اولینقدم در جهت رسیدن به کادر آموزشی موفق ،درک

مهم ترین عوامل سالمت خانواده و جامعه انگاشت .روح امید و

عواملی است که بـر کیفیـت فعالیـت معلمـان مـؤثراست؛ زیرا معلمان

تالش و پیشرفت در پرتو زندگی شاد و بانشاط است ( .)1۳واژٔه

مدارس استثنایی ،بهدلیل نوع محیط آموزشی خاص ،درمقایسه با

شادی را در انگلیسی میتوان به دو معنا بهکار برد :یکی شادی که

سایر معلمان ،بیشتر مستعد فرسودگی شغلی میشوند ( .)۲معلمانی

دراین صورت از هیجان مثبت در زمان حال سخن گفتهایم و معنای

که در مدارس خاص مشغول به فعالیت هستند ،باید بتوانند

دوم ،شادکامی و سعادتمندی .در این معنای اخیر ،شادکامی با

رویکردهای آموزشی خود را اصالحکرده و انگیزٔه یادگیری را در

خشنودی و رضایت از زندگی مترادف است و به نظر میرسد آنچه در

دانشآموزان تقویت کنند ( .)۲موضوع تابآوری در مباحث مربوط به

روانشناسی مثبتگرا از آن بحث شده ،این معنا از آن استنباط میشود

فرایند آموزش در چنین مدارسی ،بهعنوان عاملی مؤثر شناخته شده

( .)1۴معلمانی که شادکامی کمتری داشته باشند بههمان میزان

است .سطح تابآوری بر عملکرد معلمان در مدیریت رفتار و

افسردگی بیشتری را تجربه خواهند کرد که این امر سبب کاهش

واکنششان که فرایندی دشوار و پیچیده است ،تأثیر گذاشته و از این

عملکرد معلمان در محیط کار میشود ()۲؛ بنابراین برخورداری از

جنبه بهعنوان یکی از عواملی یاد میشود که میتواند سبب بهبود و

روحیٔه شاد و شادکامی سبب این میشود که فرد دنیا را دلپذیرتر

ارتقای کیفیت و استاندارهای آموزشی شود (.)۴

بیابد ،آسانتر و بهتر تصمیم بگیرد ،روابط محبتآمیز و استوارتری با

کانر و دیویدسون بیان میکنند که تابآوری تنها پایداری دربرابر

دیگران داشته و برای یاریدادن به دیگران از آمادگی بیشتری برخوردار

آسیبها یا عوامل تهدیدکننده نیست بلکه شرکت فعال و سازنده در

باشد ( .)1۵شادکامی و برخورداری از هیجانات مثبت به این معلمان

محیط پیرامونی خود است ()۵؛ همچنین میتوان تابآوری را

کمک میکند تا تغییرات نسبتاً پایداری را برای زندگی بهتر ایجاد کرده

توانمندی فرد برای برقراری تعادل زیستی روانی در وضعیت

و این احساسات مثبت ،را به دانشآموزان انتقال دهند؛ همچنین این

خطرناک ،بیان کرد؛ عالوهبراین تابآوری ،توانایی پایداری و

موضوع را میتوان نوعی معنادهی به موقعیتهای کاری و آموزشی

مقاومت دربرابر مشکلهای درهمشکنندٔه زندگی نیز تعریف میشود.

دانست و اینگونه تلقی کرد که این معلمان نوعی زندگی معنوی را با

تابآوری شامل فرآیندهای پویایی بوده که انطباق مثبت با رویدادهای

این دانشآموزان سپری میکنند (.)1۶

مهم و منفی را بهوجود میآورد ( .)۶پس تابآوری بهعنوان فرآیندی

امروزه دینداری و معنویبودن بهعنوان ظرفیتهای بالقؤه انسان ،در

پویا و مثبت و فراگیر سبب برخورد مناسب در وضعیت طاقتفرسا

کنار ابعاد جسمانی و روانشناختی و اجتماعی قرار میگیرند و حتی

شده ( ) ۷و همچنین موجب سازگاری مثبت در روبهروشدن با

در جهاتی نقشی مهمتر از آنها ایفا میکنند .دین ازطریق معنادادن به

تجربههای تلخ و ناگوار میشود ( .)۸باتوجه به موقعیت خاص

زندگی و همچنین راهنمایی برای گذر از فرازونشیبهای جهان هستی

آموزشی در مدارس استثنایی ،روبهروشدن معلمان با حجم زیاد کار و

به انسان ،انسانیت میبخشد ( .)1۷دینداری در کار بهمعنای تجربٔه

پیچیدگی آن در کالس درس ،مواجهشدن با سختیها و دشواریهای

هدف و معن ای واقعی در کار ورای دریافت حقوق و بازبینی عملکرد

آموزش و اینکه معلمان این مدارس بهعنوان الگویی برای نشاندادن

است .اشخاص دیندار در محل کار ،درک عمیقی از ارزش کار،

رفتار تابآورانه برای دانشآموزان محسوب میشوند ،داشتن سبک

زندگی ،پهناوری جهانهستی ،موجودات محیط طبیعی و نظام

رفتاری تابآورانه میتواند بهعنوان عامل مهمی برای برخوردهای

باورهای شخصی دارند؛ درواقع دین از زوایای مختلف بر زندگی فرد

درست و منطقی این معلمان تلقی شود (.)۹

و بهموازات آن زندگی کار وی تأثیر میگذارد .برای مثال این تأثیرات

از دیگر متغیرهایی که در حوزٔه روانشناسی سالمت مطرح بوده،

را میتوان در ابعاد نگرشی [ نگرش مثبت به جهان پیرامون و درنتیجه

شادکامی است .بهاعتقاد ارگیل و همکاران شادکامی سه جزء اصلی

تلقی موقعیتهای بحرانی بهعنوان فرصتی برای پیشرفت] ،ارتباطی

دارد :هیجان مثبت و رضا یت از زندگی و نبود هیجانات منفی ازجمله

[احساس همدلی و یکیبودن با دیگران و درنتیجه گذشت و بخشش و

افسردگی و اضطراب؛ همچنین آن ها دریافتند که روابط مثبت با

همکاری و مشارکت با دیگران] و شخصی [خودشناسی ،خودآ گاهی

دیگران ،داشتن هدف در زندگی ،رشد شخصیتی ،عشق به دیگران و

و اعتمادبهنفس] مشاهده کرد ( .)1۸واکر بیان میکند :دریافت ایمان

رضایت از زندگی ،از مؤلفههای شادکامی هستند ( .)1۰واف و

۲
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خاص ،از افسردگی رنج برده و این امر سبب کاهش راندمان آموزشی

معیارهای اخالقی در افراد شاغل با برخورداری از دین و معنویت

میکند .طیف نمرات آزمون بین  1۵تا  ۷۵قرار دارد که نمرٔه 1۵

بیشتر دیده میشود و جدایی دین از کار در این افراد نگرانی و تنیدگی

بیانگر ایمان کم آزمودنی در بُعد شغلی و نمرٔه  ۷۵ایمان کامل فرد در

ایجاد میکند ( .)1۹کاسن و همکاران معتقدند که افراد برخوردار از

این بُعد را نشان میدهد .برای بهدستآوردن نمرٔه نهایی ،کافی است

دین ،سبک رفتاری تابآوری مناسبی داشته و بهتر از دیگران

امتیاز همٔه عبارات را باهم جمع کنید .ضریب آلفای کرونباخ مقیاس

میتوانند در محیطهای تنیدگیزا واکنش مناسبی را نشان دهند (.)۲۰

دینداری در کار  ۰٫۷۷گزارش شده که حاکیاز همسانی درونی زیاد

معلمان استثنایی که از ارکـان اصـلی آمـوزشوپرورش استثنایی بـه

آزمون است ( .)۲۲ضریب آلفای کرونباخ را رضاپور و همکاران

شـمار مـیرونـد ،درصـورت بهتـر آمـادهشدن در جریـان آمـوزش،

 ۰٫۸۶بیان کردند (.)۲۳

اثربخشـی الزم را در آموزشوپرورش کودکان استثنایی خواهنـد

مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون :این مقیاس شامل  ۲۵سؤال

داشـت .معلمانی که عهدهدار آموزش دانشآموزان دچار ناتوانی ذهنی

است .کانر و دیویدسون آن را جهت اندازهگیری قدرت مقابله با فشار

و جسمانی هستند ،درمقایسه با دیگر معلمان خستگی و تنیدگی و

و تهدید ،تهیه کردند .برای هر سؤال ،طیف درجهبندی پنجگزینهای

فشار روانی بیشتری دارند ()۲؛ بههمیندلیل بررسیها ،شیوع

(کامالً نادرست تا همیشه درست) در نظر گرفته شده که از صفر

اختاللهای روانشناختی و فرسودگی را در این معلمان ،بیشتر از

(کامالً نادرست) تا چهار (همیشه درست) نمرهگذاری میشود.

معلمان دیگر میدانند ( .)۲1باتوجه به اینکه فرایند آموزش در چنین

حداکثر نمره برای افراد  1۰۰و حداقل صفر است .این مقیاس اگرچه

مدارسی شرایط خاصی را می طلبد و مستلزم آن است که معلمان

ابعاد مختلف تابآوری را میسنجد ،دارای یکنمرٔه کل است .روایی

مدارس استثنایی در مواجهشدن با ابهامات و سختیها و دشواری در

[بهروش تحلیلعوامل و روایی همگرا و واگرا] و پایایی [بهروش

کالس درس آموزشی ( ،)۹برخورد منطقی و درست داشته باشند،

بازآزمایی و آلفای کرونباخ] مقیاس به کمک سازندگان آزمون در

نیاز به سبک رفتاری تابآورانه و شادکامی بوده تا زمینه را برای

گروههای مختلف (عادی و درخطر) احراز گردیده و پایایی و روایی

مدیریت استرس و وظایف حرفهای فراهم آورد .بـاوجوداین به نیازها

آن را مناسب گزارش کردند .آلفای کرونباخ در این پژوهش برای متغیر

و کمبودهـای مـادی و معنـوی معلمان استثنایی توجه الزم نشده

تابآوری ۸۹درصد به دست آمد ( .)۵کیهانی ،تقوایی ،رجبی و

است؛ عالوهبراین باتوجه به مطالب مطرحشده ،و این امر که معلمان

امیرپور روایی سازٔه مقیاس تابآوری را براساس تحلیلعاملی تأییدی

کودکان استثنایی ماهیتاً با تنش روبهرو بوده و این تنش بر کیفیت

برای هر ده سؤال بار عاملی بین ۴۴تا۹۳درصد گزارش کردند که

زندگی و سالمت معلمان تأثیر میگذارد ( ،)1۶پس بهتر است بهجای

حاکیاز روایی سازٔه مطلوب و پذیرفتنی برای این مقیاس است

توجه صرف به شناخت منابع استرس و توصیٔه صرف به کاهش منابع

(.)۲۴

فشار روانی ،به تجهیز معلمان به ظرفیتهای فردی و روانی و

پرسشنامٔه شادکامی آکسفورد هیل و آرگیل :این پرسشنامه نسخٔه

شخصیتی پرداخته شود که همگی میتوانند متأثر از دین و ایمانبهخدا

اصالحی فهرست شادکامی آکسفورد بوده که هیل و آرگیل آن را منتشر

بوده و در تجربٔه موقعیتهای تنشزا و مشکلآفرین کمککننده باشد؛

کردند .این پرسشنامه  ۲۹سؤال چهارگزینهای دارد و براساس طیف

بههمیندلیل هدف پژوهش حاضر ،پیشبینی تابآوری و شادکامی

چهاردرجهای از صفر تا  ۳نمرهگذاری میشود .نمرٔه کل آزمودنیها از

معلمان مدارس استثنایی براساس دینداری در کار بود.

۰تا ۸۷در نوسان است .آلفای کرونباخ این پرسشنامه  ۰٫۹1گزارش

2

شده است ( .)۲۵قادری و قادری ضریب آلفای کرونباخ را در

روشبررسی

نمونهای از ورزشکاران ملی و حرفهای و غیرحرفهای ۰٫۹۸ ،گزارش

پژوهش حاضر توصیفیتحلیلی از نوع همبستگی بود .در این مطالعه

کردند (.)۲۶

پیشبینی تابآوری و شادکامی معلمان مدارس استثنایی براساس

جهت گردآوری اطالعات الزم برای انجام پژوهش و نمونهگیری،

دینداری در کار بررسی شد .جامعٔه آماری پژوهش شامل همٔه معلمان

بعداز اخذ مجوز الزم از ادارٔه کل آموزشوپرورش زاهدان به مدارس

مدارس استثنایی بهتعداد  ۲۳۰نفر بود که در سال تحصیلی -۹۵

استثنایی مراجعه کرده و بهصورت نمونهگیری دردسترس تعداد 1۳۵

 1۳۹۴در مدارس استثنایی (ابتدایی ،متوسطٔه اول و دوم) شهرستان

نفر از معلمان مدارس استثنایی برای آزمون دعوت شدند .توضیحات

زاهدان مشغول بهکار بودند .برای انتخاب نمونههای این پژوهش از

الزم را پژوهشـگر و همکـاران وی دربـارٔه چگونگی همکاری و طول

روش نمونهگیری دردسترس استفاده شد .باتوجه به فرمول تعیین

مـدتزمـان ،تکمیـل پرسشنامهها و محرمانهبودن اطالعات به

حجم نمونه کوکران تعداد  1۳۵نفر بهعنوان گروه نمونه انتخاب

آزمودنیها دادند .پس از اعالم رضایت ،پرسشنامهها جهت

شدند .در پژوهش حاضر جهت جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر

تکمیلشدن در اختیار آنـان قرار گرفت .پرسشنامهها بدون نام طراحـی

استفاده شده است:

شده و پساز تکمیل توسط آزمودنیها جمعآوری شدند .جهت

مقیاس دینداری در کار لین و نوتون واندروین :مقیاس دینداری در

تجزیهوتحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون

کار را در سال  ،۲۰۰۸لین و نوتون و واندروین ،بهمنظور سنجش

گامبهگام استفاده شد .تحلیل دادهها بهوسیلٔه نرمافزار  SPSSویراست

میزان دینداری در امور شغلی ساختند .این مقیاس دارای  1۵عبارت

 ۲1انجام شد.

و پنج بُعد رابطه ،معنا ،اجتماع ،پرهیزکاری و واگذارکردن است.
آزمودنی بااستفاده از مقیاس لیکرت ۵درجهای (از همیشه= ۵تا

۳
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در کار با نتایج مثبت در کار و زندگی مرتبط است .نگرش به

هرگز= )1میزان موافقت یا مخالفت خود را با هریک از عبارات بیان

۳

یافتهها

 1۶نفر (11٫۹درصد) از معلمان ،فوقدیپلم 1۰۷ ،نفر (۷۹٫۲درصد)
لیسانس و  1۲نفر (۸٫۹درصد) فوقلیسانس بود.

دربارٔه ویژگیهای جمعیتشناختی ،شایانذکر است که جنیست ۳۳

بهمنظور بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و

نفر (۲۴٫۴درصد) از معلمان مدارس استثنایی را مرد و  1۰۲نفر

رگرسیون گامبهگام استفاده شد که نتایج در جداول  1و  ۲ارائه شده

(۷۵٫۶درصد) را زن تشکیل داد .دامنٔه سنی  1۷نفر (1۲٫۶درصد) از

است.

معلمان بین ۲۵تا ۳۴سال ۶۵ ،نفر (۴۸٫1درصد) بین ۳۵تا ۴۴سال و

جدول  .1نتایج ضریب همبستگی بین دینداری در کار و تابآوری و شادکامی در معلمان مدارس استثنایی
متغیرها

تابآوری

زیرمؤلفهها

دینداری در کار

شادکامی

r

مقدار احتمال

r

مقدار احتمال

ارتباط

۰٫۵۰۶

۰٫۰۰1

۰٫۲۸۳

۰٫۰۰1

معنا

۰٫۵۵1

۰٫۰۰1

۰٫۳۴۹

۰٫۰۰1

اجتماع

۰٫۵۳۸

۰٫۰۰1

۰٫۵۳۷

۰٫۰۰1

پرهیزگاری

۰٫۴۶1

۰٫۰۰1

۰٫۲۸۴

۰٫۰۰1

واگذارکردن

۰٫۵۳۷

۰٫۰۰1

۰٫۳۳۵

۰٫۰۰1

همانطورکه در جدول  1مالحظه میشود تمامی زیرمؤلفههای

با شادکامی دارد.

دینداری در کار (ارتباط ،معنا ،اجتماع ،پرهیزگاری و واگذارکردن)

برای تشخیص اینکه میزان تابآوری و شادکامی در معلمان مدارس

همبستگی مثبت و معناداری با تابآوری در معلمان مدارس استثنایی

استثنایی بهوسیلٔه مؤلفههای دینداری در کار پیشبینیشدنی است ،از

دارند .در این میان زیرمؤلفٔه اجتماع بیشترین و زیرمؤلفٔه پرهیزگاری

روش آماری رگرسیون چندمتغیره بهصورت گامبهگام استفاده شد؛

کمترین ضریب همبستگی را با تابآوری نشان میدهد؛ همچنین

بهطوریکه هریک از مؤلفههای دینداری در کار بهعنوان متغیرهای

تمامی زیرمؤلفههای دینداری در کار (ارتباط ،معنا ،اجتماع،

پیشبینی و متغیرهای تابآوری و شادکامی بهعنوان متغیر مالک در

پرهیزگاری و واگذارکردن) دارای همبستگی مثبت و معناداری با

نظر گرفته شد .نتایج رگرسیون چندمتغیره برای تعیین عوامل

شادکامی در معلمان مدارس استثنایی هستند .در این میان زیرمؤلفٔه

پیشبینیکنندٔه تابآوری و شادکامی در جدول  ۲آمده است.

اجتماع بیشترین و زیرمؤلفٔه پرهیزگاری کمترین ضریب همبستگی را
جدول  .۲نتایج رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی تابآوری و شادکامی براساس مؤلفههای دینداری در کار
شاخصها
متغیر مالک
تابآوری
شادکامی

متغیر پیشبینی

برآورد غیراستاندارد

برآورد استاندارد

انحراف معیار

مقدار p

معنا

1٫۷۰۲

۰٫۳۳۵

۰٫۵۷۳

۰٫۰۰۴

اجتماع

1٫۸۸۲

۰٫۲۷۹

۰٫۷۶1

۰٫۰1۵

اجتماع

1٫۶۹۹

۰٫۳۵۷

۰٫۳۸۶

۰٫۰۰1

باتوجه به جدول  ،۲نتایج نشان داد که ازمیان زیرمؤلفههای دینداری

برآورد استاندارد نیز نشان داد که تنها عامل پیشبینیکنندٔه شادکامی

در کار ،زیرمؤلفههای معنا ( )p>۰٫۰۰۴و اجتماع ( )p>۰٫۰1۵با

در معلمان ،زیرمؤلفٔه اجتماع است.

تابآوری در معلمان مدارس خاص ،رابطٔه مثبت و معنادار وجود دارد
و زیرمؤلفههای معنا و اجتماع ،توان پیشبینی تابآوری را در این

4

معلمان دارند؛ نتایج نیز بیانگر آن است که ۳۰٫۳درصد از تغییرات

بحث

پژوهش حاضر باهدف پیشبینی تابآوری و شادکامی معلمان مدارس

متغیر تابآوری معلمان بهوسیلٔه زیرمؤلفٔه معنا و ۳٫1درصد بهوسیلٔه

استثنایی براساس دینداری در کار انجام شد .نتایج نشان داد که

زیرمؤلفٔه اجتماع آنان تبیین میشود .مقایسٔه برآورد استاندارد نیز

ازمیان زیرمؤلفههای دینداری در کار ،زیرمؤلفٔه معنا و اجتماع

مشخص کرد که مهمترین عامل پیشبینیکنندٔه تابآوری در معلمان،

پیشبینیکنندٔه مثبت و معنادار تابآوری در معلمان مدارس استثنایی

زیرمؤلفٔه معنا است.

بودند .در تبیین این یافتهها میتوان گفت که افراد دیندار از هیجانات

براساس نتایج دیگر بین مؤلفٔه اجتماع و شادکامی در معلمان مدارس

مثبت نظیر خوشخلقی ،مهربانی ،اعتمادبهنفس ،توجه و آرامش

خاص رابطٔه مثبت و معناداری مشاهده میشود ( )p>۰٫۰۰1و

بیشتری برخوردار هستند .با ارتقای باورها و اعمال مذهبی میتوان

زیرمؤلفٔه اجتماع توان پیشبینی شادکامی این معلمان را دارد؛

شادمانی و تابآوری را در افراد افزایش داد ( .)۲۷دین ،با تنظیم

همچنین نتایج بیانگر این است که 1۲٫۷درصد از تغییرات متغیر

رفتار و هیجانها و نسبتدادن ارزش به رفتارها و نگرشهای خاص،

شادکامی معلمان توسط زیرمؤلفٔه اجتماع آنان بیان میشود .بررسی

۴
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 ۵۳نفر (۳۹٫۳درصد) بین ۴۵تا ۵۴به دست آمد .میزان تحصیالت

اجتناب از رفتارهای پرخطر فراهم کنند که این امر در ارتقای سالمت
جسمانی و روانشناختی نقش بهسزایی ایفا میکند؛ چراکه دینداری،

شود و کسانی که از چنین موهبتی برخوردارند ،بهتر با سختیهای

درگیرشدن در رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت را افزایش میدهد ()۲۸؛

زندگی کنار میآیند ( )۳۶همسوست؛ همچنین با یافتههای بیگدلو و

همچنین دینداری با تأثیر بر رفتارها و نگرشهای فرد ،سبب ارتقای

بزرگی که بر نقش دین و ایمان بر خودکارآمدی و سازگاری و شادمانی

تابآوری و سالمت روانشناختی میشود؛ زیرا افراد مذهبی

زندگی معلمان تأ کید دارد ( )۳۷و گریف و البسر ( )۳۸که بر نقش

درمقایسه با دیگران ازنظر اجتماعی فعالتر هستند و بههمیندلیل از

معنویت بهعنوان صفت و خصوصیت تابآور اشاره دارد ،هماهنگ

سطح حمایت اجتماعی ،تابآوری ،خوشبینی و امید بیشتری

است.

برخوردارند ()۲۹؛ عالوهبراین داشتن عقاید مذهبی ،افراد را دربرابر

ایمان به خدا ،و مشارکت در مناسک مذهبی تأثیر زیادی بر میزان

تنشها و استرسهای محیطی ایمنتر ساخته و باعث افزایش سطح

شادمانی دارد و حمایت اجتماعی ،هدفمندی ،احساس پذیرفتهشدن و

تابآوری افراد دربرابر این مشکالت میشود ( .)۳۰کاسن و همکاران

امیدواری را برای فرد به ارمغان میآورد .ازنظر گریلی ،فعالیتهای

معتقدند :عواملی همچون داشتن عقاید دینی قوی و تابآوری در

مذهبی کارکردهایی دارند که درنهایت موجب افزایش شادمانی فرد

سطح عالی ،افراد را دربرابر افسردگی و سایر مشکالت بهوجودآمده

میشوند ( .)۳۹هیلز و آرگایل در بیان این کارکردها به نکاتی ازجمله

در محیط محافظت میکنند ( .)۲۰نتایج برخی پژوهشها نشان داد

احساس اتصال با معبودی بسیار قدرتمند و مقدس ،عشق ،برابری و

افرادی که در مراسم و مناسک مذهبی مشارکت فعال داشته و دین از

احساس درجمعبودن اشاره میکنند ( .)۲۵دربارٔه محدودیتهای این

جنبههای اصلی زندگیشان است ،از سالمت ذهنی بیشتر و افسردگی

پژوهش میتوان گفت نمونٔه پژوهشی محدود به معلمان دانشآموزان

کمتر و زندگی نسبتاً طوالنیتری درمقایسه با دیگران برخوردارند

استثنایی شهر زاهدان بود؛ لذا در تعمیم نتایج آن باید احتیاط کرد.

( .)۲۸،۳1بررسی تحقیقات متعدد روی معلمان مدارس استثنایی

براساس یافتههای پژوهش همچنین پیشنهاد میشود با تدارک

مشخص کرد به دلیل وجود مشکالت این معلمان در برقراری ارتباط با

برنامههایی در قالب کالسها و کارگاههای آموزشی باتوجه به نقش

کودکان ناتوان ذهنی ،دچار تنیدگی و فشار کاری بیشتری درمقایسه با

دینداری در کار ،به تقویت سطح تابآوری و شادکامی معلمان

سایر معلمان میشوند ()۳۲؛ ازطرفدیگر معلمان این مدارس بایستی

دانشآموزان استثنایی کمک کرد.

برای کنارآمدن با چنین کودکانی از سبکهای مقابلهای مؤثر استفاده

۵

کنند .این امر درگیریهای جسمانی و روانشناختی بیشتری را بر آنها

نتیجهگیری

از نتایج میتوان چنین استنباط کرد که ارتقای تابآوری و سطح

وارد میسازد و درنتیجه سالمت این معلمان بیشتر تهدید میشود

شادکامی سبب میشود که افراد دربرابر موقعیت تنیدگیزا و همچنین

()۳۳؛ بنابراین دین و ایمان به خدا با افزایش تابآوری در معلمان،

عوامل ایجادکنندٔه پریشانیهای روانی ،از خود مقاومت بیشتری

زمینه را برای مواجٔه موفقیتآمیز با موقعیتهای معضلبرانگیز فراهم

نشانداده تا بتوانند بر این وضعیت و پریشانیها غلبه کنند؛ پس برای

میآورد .معلم نقش الگو و سرمشق را برای دانشآموز ایفا میکند؛

ارتقای تابآوری و ایجاد شادی در معلمان مدارس استثنایی ،جهت

پس برخورداری از سطح تابآوری بیشتر در معلمان ،میتواند زمینه

مقابله با تنیدگیها و پریشانیهای روانشناختی ناشیاز فشار کاری و

را برای ارتقا و رشد این سازه در دانشآموزان مهیا سازد (.)۹

خستگیهای ناشیاز آموزش دانشآموزان ،نیازمند یاریجستن از

ازطرفدیگر چون فرایند تدریس در این مدارس و با این گروه از

ایمان و باورهای دینی است؛ زیرا باور به قدرت خداوند و نیایش او و

دانشآموزان ،امری بسیار دشوار و مستلزم صبر و شکیبایی و

سرنهادن به خواست و ارادٔه الهی ،در تسکین دردها به انسان توان

تحملپذیری زیاد است ( ،)۳۴بایستی معلمان با اتکا به ایمان به خدا

تحمل میدهد .در این حال است که نیازهای روحی تأمین میشوند،

و توسل به دین و مناسک مذهبی ،چنین ظرفیتی را در خود ایجاد

سرمایههای اخالقی تبلور مییابند و انسان توان آن را پیدا میکند که

کنند؛ زیرا تابآوری ظرفیت بازگشت مستمر و ارتقای سریع و

در هر محیطی چنان آرامشیافته که تنیدگیها و پریشانیها را تجربه

اثربخش نقاط قوت در مواجهه با تنیدگی است و میتواند بر شدت

نکند .داشتن چنین نگرشی تضمینکنندٔه تابآوری و شادمانی بعدی

خودکارآمدی و انگیزٔه معلم اثر گذارد؛ بنابراین ،معلمان دارای

در این افراد است.

احساس تعلق ،مسئولیتپذیری ،خودکارآمدی ادراکشده و
ویژگیهای تابآورانهای هستند که میتواند اثربخشی و احساس
کفایت آنها را درگیر سازد (.)۳۵

6

همچنین افزونبراین ،یافتههای پژوهش نشان داد که فقط زیرمؤلفٔه

تشکروقدردانی

از تمامی افرادی که محققا ن را در امر پژوهش یاری رساندند،

اجتماع بهصورت مثبت و معنادار ،شادکامی را در معلمان مدارس

صمیمانه قدردانی میشود.

استثنایی پیشبینی میکند .این یافتهها با نتایج بررسیهای لویس و

۵
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به افراد کمککرده تا اهدافی را برای درگیرشدن در رفتارهای خاص و

مالتبی و بورکینشاو که بیان میکنند داشتن معنا در زندگی و اعتقاد به
حضور خدا در زندگی میتواند سبب کسب شادی و شادکامی در افراد
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