
مقاله 

 پژوهشی

 5500 (تير)تابستان 455-456/ ص 500ۀ / شمارمبيستمجلۀ علوم روانشناختی/ دورۀ 
Journal of Psychological Science, Vol. 20, Issue 100, p 579-596, Summer(July) 2021 JPS 

 

444 

 

 

 *اثربخشی برنامه آموزشی توانمندسازی روانی بر افزايش سرمايه روانشناختی و بهزيستی عاطفی مرتبط با شغل معلمان

 5، حسن اسدزاده2، اميد شكری5مونا واله

Effectiveness of mental empowerment training program on increasing teachers’ 

psychological capital and job-related affective well-being 
Mona Valeh1, Omid Shokri2, Hassan Asadzadeh3 

 چكيده

و یا توجه کمتر به حفظ سبک زندگی شغلی سالم اشاره  حرفه خودگیری زود هنگام از بر روند فزآیندة تمایل معلمان به کناره نتایج مطالعات اخیر زمينه:

ژوهش حاضر با هدف پ هدف: سازد.سرمایة روانشناختی در معلمان را پررنگ می آموزشی با هدف تقویت -دارد، این امر ضرورت توسعة مداخالت روانی 

 گروهی از معلمان زن انجام شد. روانشناختی و بهزیستی عاطفی مرتبط با شغلبرنامه آموزشی توانمندسازی روانی بر افزایش سرمایه اثربخشی بررسی 

آماری پژوهش شامل  بود. جامعه پیگیری دو ماهه دوره غیرمعادل وگواه گروه  آزمون باپس -آزمون با طرح پیشآزمایشی شبه این پژوهش از نوع روش:

 2معلم زن در  11بودند. از این میان، 97-99و پرورش شهر تهران در نیمسال اول سال تحصیلی آموزش  0تمامی معلمان زن مقطع متوسطة اول و دومِ منطقة 

لوتانز، ) ید، قبل و بعد از آموزش به پرسشنامة سرمایة روانشناخته بودنگیری در دسترس انتخاب شدکه با روش نمونه نفر( 71)گواه و  نفر( 71) یشگروه آزما

 آموزش . بستةپاسخ دادند (2111 اسپکتور وکیلووای، فاکس، شغل )وتکاتویک،مرتبط با عاطفی  بهزیستیقیاس و م (2119آولیو، آوی و نورمن، 

 از هاداده تحلیل برای و شد اجرا آزمایش گروه برای گروهی شیوه به ،ساعت 2 جلسه هر وجلسه  01 در( 2107 همکاران، و بوام) معلمان روانی توانمندسازی

معلم در توانمندسازی روانی  یآموزش بستهمدت و بلندمدت، نتایج نشان داد که در کوتاه ها:يافته. گردید. استفاده ساده مختلط واریانس تحلیل آماری روش

شغل به طور  مرتبط باعاطفی  بهزیستیوجه منفی  شغل و در مقابل کاهش هیجانات منفی معلم،مرتبط با عاطفی  بهزیستیبُعد مثبت ، افزایش سرمایة روانشناختی

و تأمین پیشنیاز های معلمان روانی تحقق دغدغة توانمندسازی نشان داد که در مجموع، نتایج مطالعة حاضر  گيری:نتيجه(. >P 110/1) بود اثرگذار تجربی،

 .استقتی روانی در آنها مبتنی ای و بهبود پرطاای در آنها بر ارتقای سرمایة روانی معلمان، تقویت منابع مقابلهالزم جهت تحول و بالندگی حرفه

 آوری معلم، سرمایة روانشناختی، بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل.تاب كليدها: واژه
Background: Recent studies allude to an increasing trend in teachers to retire early from their profession and pay less 

attention to maintaining a health-oriented, occupational lifestyle. This highlights the need to develop psycho-

educational interventions aimed at strengthening psychological capital in teachers. Aims: This study was aimed to 

investigate the effectiveness of empowerment training program to increase psychological capital and emotional well-

being related to the job of a group of female teachers. Method: The present research was quasi-experimental with 

pretest, posttest, control group design and two-month follow-up period. The statistical population of the study included 

all female teachers of the first and second course of secondary school in the 4th educational region of Tehran in the 

first semester of the 99-98 academic year. Among them, 60 female teachers in experimental (n=30) and control (n=30) 

groups who were selected by convenience sampling method, before and after training answered the psychological 

capital questionnaire (Luthans, Avolio, Avey, & Norman (2007).) and the the Job-Related Affective Well-Being Scale 

(Van Katwyk, Fox, Spector & Kelloway (2000). Teachers' psychological empowerment training package (Baum et al. 

(2018).) was performed in 10 sessions and 2 hours in each session, in a group method for the experimental group. For 

data analysis, simple mixed analysis of variance statistical method was used. Results: The results indicated that,in the 

short and long term teachers' psychological empowerment training package was effective in increasing psychological 

capital, positive dimension of job-related emotional well-being and in contrast was empirically effective in reducing 

negative teacher emotions, the negative aspect of job-related emotional well-being (p< 0/001). Conclusions: In 

summary, the results of the present study showed that the realization of teachers 'psychological empowerment concerns 

and the provision of essential prerequisites for professional development and growth in them is based on promoting 

teachers' psychological capital, strengthening coping resources and improving their mental resilience. 

Key Words: Teacher resilience, psychological capital, occupational well-being. 
Corresponding Author: oshokri@yahoo.com 
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 مقدمه

با ظهور نهضت نوپای روانشناسی مثبت، تالش برای استفادة 

های در عرصه های کارکردی این جنبشحداکثری از ظرفیت

مختلف زندگی بشری، برای محققان مختلف به یک اولویت بنیادی 

؛ نوالن و موال، 2121ایرنی، لیو و کانریناس، تبدیل شده است )مک

( بر اساس شواهد موجود و با تأثیرپذیری از خیزشِ مفهومی 2109

های محققان آموزش و پرورش مثبت، تالش برای شناسایی دغدغه

ای، و در صدر مند به قلمرو روانشناسی سالمت حرفهتربیتی عالقه

آنها تحقق ایدة توانمندسازی روانی معلمان همواره در کانون توجه 

این افراد قرار گرفته است )توماس، تاتیناس، دیواس، کلچتیمانس و 

؛ دارکسن، کالسن و 2109؛ سامیچ و باگلر، 2109وندرلیندی، 

ی یک انتخاب توانمندساز (.2101؛ بیرد، هوی و هوی، 2109دانیلز، 

ناظر بر مدیریت راهبردی است که موجب تشویق کارکنان به کار و 

شود )برات دستجردی، عابدینی فعالیت فراتر از حدمعمول آنان می

های معلمان ها و توانمندی(. تقویت ویژگی0797و بهشتی مآل، 

دارای دو مزیت اساسی است. اول، این امر تأثیر چشمگیری بر 

گذارد )کرامر و اینجسترام، عملکرد، تعهد و رضایت معلمان می

(. دوم، بر ارتقای میزان رضایت فراگیران نیز بسیار تأثیرگذار 2109

 (.2107؛ تانگ، 2121است. )ژانگ، یو و ژیانگ، 

ترین مسیرهای مفهومی بر اساس شواهد موجود، یکی از مطمئن

بر تقویت سرمایة روانی ناظر بر تحول توانمندسازی روانی معلمان، 

؛ آوی، 2102؛ بوریک و سوریک، 2100آنها مبتنی است )آوی، 

ین بار لوتانز، آولیو، آوی و نورمن نخست (.2100آولیو و لوتانز، 

( سازة بسیط سرمایه روانشناختی را 2119( و لوتانز و یوسف )2119)

به مثابة یک کیفیت روانشناختی مثبت متشکل از چهار مؤلفة تاب 

بینی و امید توسعه دادند. در این منطق وری، خودکارآمدی، خوشآ

مفهومی، خودکارآمدی بیانگر قضاوت فرد دربارة توانایی خویش 

آمیز یک عمل در سطحی مشخص است. به بیان برای انجام موفقیت

دیگر، خودکارآمدی به باور فرد دربارة ظرفیت خود برای بسیج 

انجام یک رفتار در یک موقعیت منابع شناختی و انگیزشی با هدف 

کند. عالوه بر این، مفهوم خودکارآمدی ناظر بر خاص اشاره می

توانایی فرد برای بسیج تمامی منابع روانشناختی و پیمودن همة 

آمیز یک عمل مسیرهای معطوف به هدف به منظور انجام موفقیت

یی است. افراد دارای باور خودکارآمدی باال، از آنجا که به توانا

خود برای انجام تکالیف روزانه و بلندمدت اعتماد بیشتری دارند، 

کنند. امید بر احساس نیاز برانگیز را انتخاب می بیشتر تکالیف چالش

گذاری روانی ها و سرمایهو انتظاری مثبت برای محقق کردن هدف

ها داللت دارد. به هایی معطوف به هدفحلالزم و جستجوی راه

ید دو مؤلفه دارد. عاملیت یا تمایل به خودراهبری و بیان دیگر، ام

دهندگی و جستجوگری مسیرهایی که فرصت تحقق خودجهت

آورد. بنابراین، امید ناظر بر های خودگزینش شده را فراهم میهدف

گزینی و تالشی مسئوالنه و باورمندانه برای محقق کردن هدف

امید، ضمن وضع ها است. بر این اساس، افراد برخوردار از هدف

های حلهای فردی از توان کافی برای توسعة راهها و هدفاولویت

های پیشرفت اعم از متفاوت برای حصول موفقیت در موقعیت

شرایط کاری و تحصیلی برخوردارند. طبق دیدگاه سلیگمن، 

بینی ناظر بر مدل اسنادگزینی علّی افراد در مواجهة با خوش

امونی است. به بیان دیگر، ترکیب خاصی رخدادهای انگیزانندة پیر

های اسنادهای علّی شامل بیرونی بودن، ناپایدار بودن و از ویژگی

خاص بودن در مواجهة با رخدادهای منفی، از طریق عدم فراخوانی 

هیجاناتی منفی مانند احساس تحقیرشدگی، شرمساری و درماندگی 

آتی، بر  و همچنین، موجب شدگی انتظار وقوع رخدادهای مثبت

بینی بینانه داللت دارد. به طور کلی، خوشیک سبک تبیینی خوش

ای بهتراست و اغلب افراد ناظر بر انتظارفراگیر فرد برای آینده

بین در مواجهة با رویدادهای ناکام کننده مدلی از اسنادگزینی خوش

دهد رخدادها تحت کنترل آنها کنند که نشان میرا انتخاب می

های کاری و تحصیلی مبهم و بین، در موقعیتد خوشهستند. افرا

آوری ناظر حتی پراسترس، انتظار دارند که موفق شوند. مولفة تاب

بر توانایی بازگشت زودهنگام به شرایط پیش از وقوع رویداد ناگوار 

 .و همچنین توانایی سازگاری مثبت با رخدادهای منفی است

بیانگر مقاومت منفعالنه آوری قبل از آن که فقط تاب بنابراین،

ها یا شرایط تهدیدکننده باشد، بر مشارکت ارگانیسم در برابرآسیب

آور فعال و سازنده فرد درمحیط پیرامون خود داللت دارد. افراد تاب

شوند های رنجاننده سازگار میگریبه آسانی با رخدادها و مطالبه

؛ 0797؛ حسینچاری، قزل بیگو و جوکار، 2121)بوریک و موی، 

؛ آوی، 2107؛ الزاریدیس، باچالس و راباچ، 2109گرانزیرا و پریرا، 

؛ آوی، 2119؛ آوی، لوتانز و یوسف، 2100ریچارد، لوتانز و ماتری، 

 (.2119لوتانز و جنسن، 

بر اساس نتایج مطالعات موجود، مهمترین بسترهای مفهومی 

تحول کننده به تحقق ایدة توانمندسازی روانی و متعاقب آن کمک
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ای معلمان، شامل روابط، هیجانات، انگیزش و بهزیستی یافتگی حرفه

؛ میرهاشمی روته و شکری، 0792شود )نوری، شکری و شریفی، می

؛ 2109یاردی، گاس 2107؛ بام و همکاران، 0799؛ خدایی، 0799

؛ منسفیلد، بیتلمن، 0799؛ ایرجی راد و حاجی، 2107گاسیاردی، 

؛ استامپ، کراست، سوان، پری، 2101فل،  -برادلی و ویتربی 

، استامپ و همکاران 2109؛ پریتچارد، 2109ت، کالف و مارچان

( 2107(. برای مثال، بام و همکاران )2109؛ پریتچارد، 2109

کنند که توسعة برنامة آموزشی ویژه معلمان با هدف یادآوری می

توسعه دغدغة توانمندسازی روانشناختی آنان مستلزم 

های عظیم فکری و استفاده بیشتر از منابع اطالعاتی اریگذسرمایه

شود. بام و چندگانه شامل روابط، هیجانات، انگیزش و بهزیستی می

سازی مندی و غنیشوند که توسعه( یادآور می2107همکاران )

آموزان، والدین فردی در بافت ارتباط با دانشهای رابطة بینمهارت

ریت تجارب هیجانی معلمان در و دیگر همکاران، کمک به مدی

های کاری و الزام به استفاده از راهبردهای انطباقی خودنظم محیط

بخشی هیجانی، کمک به تقویت مواضع انگیزشی معلمان و تشویق 

تعهدمندی در آنها برای مشارکت مسئوالنه در کمک به پیشبرد ایدة 

جانی بخشی میزان تجارب هیای و در نهایت، فزونبالندگی حرفه

مرتبط با حرفه و کاهش هیجانات منفی می گردد. سال نخست کار 

گیری آنها از این ترین دورة محتمل برای کنارهمعلمان، بحرانی

 91تا  01گیری بین حرفه است که برآوردها برای پدیدة کناره

دهد که درصد گزارش شده است. نتایج مطالعات مختلف نشان می

)یانکو، داونپورت و شرمن،  0ودگیعواملی مانند تنیدگی و فرس

؛ 2109؛ چیساک، کالسا، باگرا، جنکیس، بائر و سود، 2109

؛ اسچلیچتی، یسیل 2100؛ کایروکا، 2109پاپاگیورگیو و همکاران، 

( و عدم آمادگی افراد برای رویارویی با واقعیات 2119و مربلیر، 

گیری مربوط به مطالبات حرفه معلمی در تصریح دالیل کناره

ای برخوردار است )دیمتریو، ویلسون و معلمان از نقش قابل مالحظه

(. همچنین هنگامی که معلمان در کالس تدریس 2119وینترباتم، 

آموزان، کنند، ابعاد فیزیکی کالس، نوع و تنوع دانشمی

 شان از کالس درس، مجموعاً آنها را تحت فشار قرار میبرداشت

کارایی خود را افزایش دهند. شود تا بکوشند دهند و موجب می

روانی کافی برخوردار حال اگر معلمان در کالس درس، از سالمت

                                                           
1. burnout 

نباشند و دچار تنیدگی و اضطراب باشند اثربخشی آنها در کالس 

مندی و اشتیاق کاهش یافته و این فشار روانی منجر به کاهش عالقه

 اکبری،گردد )و ادامه فعالیت در حرفه معلمی میمعلمان به تدریس 

 (.0790ی و فرهادی، کردنوقاب

یکی از خطوط فکری منتخب برای تحقق ایدة توانمندسازی  

های فردی و معلم بر اساس برنامة ملی استرالیا مستلزم آموزش قابلیت

. )تشخیص هیجانات، 2های خودآگاهیاجتماعی شامل توانش

 7خودآگاهی، ادراک خود و خودارزشمندی(، خودمدیریتی

گزینی، انجام گری، هدفمناسب هیجانات، خودانضباط)بیانگری 

آوری و کارها به طور مستقل و مبتکرانه، اعتماد، تاب

های )همدلی، تصدیق دیدگاه 0یافتگی(، آگاهی اجتماعیسازش

مختلف، کمک کردن به جامعة مدنی، حمایت از کمک به دیگران، 

ل گیری، ح)تعامل، تصمیم 9درک روابط( و مدیریت اجتماعی

تعارض و مذاکره، ایجاد و حفظ روابط، رهبری، کار کردن به طور 

آوری، از طریق افزایش سطوح عواطف مثبت،  تاب همیارانه( است.

. شودهای منفی میی موفق با تجربهباعث تقویت عزت نفس و مقابله

عنوان یک نفس به براین اساس، تاب آوری از طریق تقویت عزت

پذیری مثبت و بهزیستی روانی منتهی طباقای به انمکانیزم واسطه

پور و ابوالمعالی، نمین، جاوید پیمانی، رنجبریزادهشود )حسنمی

آوری معلمان (. نتایج مطالعات مختلف از نقش تفسیری تاب0797

بینی طیف وسیعی از پسایندهای مثبت برای معلمان و در پیش

)منسفیلد، بلتمن، برادلی و اند فراگیران به طور تجربی حمایت کرده

؛ مورای و 2100؛ بالگ، 2100؛ گیلروی، 2101فل،  -ویسربی 

 (.2100؛ بیلتمن و همکاران، 2100پسی، 

 مرور پیشینة نظری و تجربی مربوط به قلمرو مطالعاتی تاب

کنندة دهد که محققان مختلف بر نقش تعیینآوری معلم نشان می

آور در راهبردهای ارجح معلمان برای مواجهة با رخدادهای تنش

کردهای اند. برای مثال برخی بر رویهای کاری تأکید کردهمحیط

اند )دولتی، های حل مسأله تأکید کردهجو برخی بر سبکمسأله

(. عالوه بر این، در تعدادی از مطالعات، 2100پور و کوشکی، امامی

های انگیزاننده، استفاده کار در مواجهة با موقعیتبرای معلمان تازه

                                                           
2. self-awareness 
3. self-management 
4. social awareness 
5. social management 
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های حل مسألة مبتنی بر تشریک مساعی )جانسون و از شیوه

( و جستجوی کمک گزارش شده است )شارپلین و 2100همکاران، 

(. نتایج مطالعات 2102؛ منسفیلد و همکاران، 2100همکاران، 

( نشان داد که راهبرد 2107( و لیکارنیو )2100همکاران )جانسون و 

حفظ تعادل کار ژ زندگی با بهزیستی معلمان رابطه داشت. تیات 

اسایی سطوح آور از طریق شن( دریافت که معلمان تاب2117)

هایی برای کاهش آن به کمک تنیدگی خویشتن و برداشتن گام

فعالیت بدنی و توسعة شبکه روابط اجتماعی خود، فعاالنه از سالمت 

کنند. مشارکت و تالش باورمندانه معلمان برای خود مراقبت می

ای خویشتن به دلیل پاسخدهی افزایش بیش از پیش یادگیری حرفه

و تمایالت معلمان، همواره به عنوان یک راهبرد به عالیق، نیازها 

آوری مورد توجه محققان مختلف بوده است )لروکس افزایش تاب

(. 2110؛ پترسون، کولینز و آبات، 2111؛ اُسالیوان، 2100و تیورت، 

ای یک مسیر مطمئن برای بازتوانی و همچنین، یادگیری حرفه

کاسترو و شود )ای معلمان محسوب میتوانمندسازی حرفه

-(. نتایج برخی از مطالعات بر مزایای راهبردِ هدف2101همکاران، 

مدت و بلندمدت که بخشی از های کوتاهگزینی و تالش برای هدف

شوند، تأکید ای تلقی میمحور و توسعة حرفهیک برنامة سالمت

(. توانایی برقراری تعامل 2100اند )شارپلین و همکاران، کرده

والدین و همکاران نیز یکی دیگر از راهبردهای بااهمیت سازنده با 

؛ 2100شوند )اسچلویس، زویتسلوت، بوس و ویزر، تلقی می

 0(. وضع مرزهای هیجانی2112؛ بوبیک، 2100شارپلین و همکاران، 

با هدف پیشگیری از تنیدگی و فرسودگی نیز یک راهبرد منتخب 

یشتر احساس ایمنی شود آنها بدیگر برای معلمان است که سبب می

(. در این قلمرو مطالعاتی، 2100و استقالل کنند )میستر و آرنس، 

نقش راهبردهای مشوق هیجانات مثبت نیز در بین معلمان تحلیل 

شود که معلمان طبعی سبب میشده است. برای مثال احساس شوخ

بتوانند هیجانات منفی را بهتر تحمل کنند و بیشتر احساس مهارگری 

( 2102(. کاری و اُبرین )2100نمایند )شارپلین و همکاران، هیجانی 

توصیف کردند.  2طبعی را به عنوان بخشی از بهزیستی خالقانهشوخ

مانند عبادت در  7نتایج مطالعات دیگر از نقش مراقبتی اعمال ایمانی

کند )ابیرسون، بینی بهزیستی معلمان به طور تجربی حمایت میپیش

                                                           
1. setting emotional boundaries 
2. creative wellness 
3. practices of faith 

( بر نقش 2100(. مورگان )2117اسمیت، ؛ یتس، پلفری و 2100

ای بااهمیت تأکید بخشی هیجانی به عنوان یک راهبرد مقابلهنظم

( نیز دریافت معلمانی که دارای سطوح باالیی 2117کند. تایت )می

توانند آوری، کارآمدی فردی و هوش هیجانی هستند، میاز تاب

بق دیدگاه سطوح تنیدگی خود را تشخیص داده و مدیریت کنند. ط

نیز به مثابة یک راهبرد  0آگاهی( ذهن2100جنینگز و همکاران )

بخشی هیجانی معلمان را قادر برای کاهش تنیدگی و افزایش نظم

های بالقوه خویشتن را شکوفا سازند. عالوه براین، سازد ظرفیتمی

محور جهت ای دیگری مانند مداخلة کالسهای مداخلهتالش

آموزان، برنامة انگیزگی دانشکاهش بی کمک به معلمان برای

آموزش مدیریت کالس برای کاهش مشکالت رفتاری 

(، 2107)هوتچینگز، مارتین ژ فاربیس، دالی و ویلیامز،  9آموزاندانش

)جابر، ساترلند و داکی،  1شناسانهبرنامة آموزش همدلی دانش

)دیجیسیوس، میگوئل ژ  9( و برنامه آموزش مدیریت استرس2107

برنامة آموزش تحول  ( و2100بال، روس، ویسیو و گامبوآ، تو

( نیز با هدف کمک به تجهیز 2109ای معلمان )والف و پیلی، حرفه

 اند.خزانة مهارتی معلمان استفاده شده

های مالخالتی ناظر بر در مجموع، فقر اطالعاتی پیرامون تالش

قویت ارتقای سرمایة روانشناختی معلمان و متعاقب آن ضرورت ت

گر سبک زندگی های رفتاری تسهیلنرخ رجوع معلمان به گزینش

محور، آزمون اثربخشی برنامة توانمندسازی ای سالمتحرفه

( را بر سرمایة روانشناختی و بهزیستی 2107بام معلمان )روانشناختی 

کند. بنابراین، هدف مطالعه عاطفی مرتبط با شغل در آنها توجیه می

ی برنامه آموزشی توانمندسازی روانی معلمان حاضر، بررسی اثربخش

بر افزایش سرمایه روانشناختی و بهزیستی عاطفی وابسته به شغل در 

 آنها است.

 روش

 آزمایشی با طرح پیشپژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه

آزمون با گروه گواه غیرمعادل و همراه با پیگیری دو پس -آزمون 

با توجه به عدم گمارش  (2101ماهه بود. طبق دیدگاه کرک )

کنندگان در دو گروه آزمایش و گواه، در این تصادفی مشارکت

                                                           
4. mindfulness 
5. classroom management training program to decrease 

students’ behavior problem 
6. epistemic empathy training program 
7. stress management training program 
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رو استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل پژوهش از این

آموزش و  0تمامی معلمان زن مقطع متوسطة اول و دومِ منطقة 

نفر در نیمسال اول سال  2291پرورش در شهر تهران به تعداد 

معلم  11بودند. نمونه آماری در این پژوهش شامل  97-99تحصیلی 

 گیری در دسترس انتخاب شدند.زن بودند که با روش نمونه

در این مطالعه که مشتمل بر دو گروه آزمایش و گواه بود، بر 

؛ سرمد، بازرگان و حجازی، 0971) 0اساس منطق پیشنهادی کوهن

است برای  11/1 اندازه اثر برابر با و = 19/1( با فرض آن که 0791

، برای هر یک از دو 79/1دستیابی به توان آزمون آماری برابر با 

نفرانتخاب شدند.  71ای حدود گروه آزمایش و گواه، نمونه

های ورود به پژوهش برای گروه آزمایش شامل رضایت مالک

آگاهانه معلمان برای مشارکت در پژوهش، اشتغال به حرفه معلمی 

پرورش شهر تهران، عدم سابقة ارجاع به آموزش و  0در منطقة 

پزشکان و وسیلة روانروانشناس و یا مصرف داروهای تجویز شده به

سال، با هدف  09تا  21متخصصان سالمت و در نهایت، دامنة سنی 

های ای، بودند. عالوه بر این، مالکمشابهت در میزان تجارب حرفه

برنامة آموزشی  خروج از مطالعة حاضر شامل شرکت همزمان در هر

گردان، غیبت مشابه دیگر، سوء مصرف مواد مخدر و داروهای روان

جلسه از برنامة آموزشی، عدم مشارکت فعاالنه در جلسات  2

 آموزشی و عدم انجام مسئوالنة تکالیف خانگی بودند.

های محققان پس از تخصیص واحدهای آزمایشی به گروه

منظور مهارگری آماری  بهآزمون آزمایش و گواه، در مرحلة پیش

های فردی آنها در قلمروهای چندگانة بهزیستی عاطفی تفاوت

مرتبط با شغل و سرمایة روانشناختی، قبل از ارائة بستة روانی 

(، برای 2107همکاران آموزشی توانمندسازی روانی معلمان )بام و 

گروه آزمایشی، واحدهای آزمایشی در هر دو گروه به ابزارهای 

کنندگان گروه آزمایش پاسخ دادند. سپس، برای مشارکتسنجش 

برنامة »های مختلف ساعت، توانش 2هفته و هر هفته  01به مدت 

(. پس از اتمام 0ارائه شد )جدول « جامع توانمندسازی روانی معلمان

آزمون اول در دو گروه آزمایش و گواه های پسجلسات، اندازه

ماه، به منظور آزمون  2ت آوری شد. در نهایت، پس از گذشجمع

ماندگاری اثر برنامة آموزشی، مجدد در مرحلة پیگیری از دو گروه 

آوری شد. در های مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق جمعاندازه

                                                           
1. Cohen 

نهایت، با هدف تامین مالحظات اخالقی پژوهش، پس از گردآوری 

ها در مرحله پیگیری، محتوای برنامه آموزشی منتخب در پنج داده

کنندگان گروه گواه که در فهرست انتظار به سر لسه به مشارکتج

برند، نیز ارائه شد. در مجموع، در بُعد شناختی، با توجه به نقش می

های شناختی افراد در تفسیری اسنادهای علّی و الگوی ارجح ارزیابی

یافتگی اجتماعی و هیجانی آنها در مدل بینی سطح سازشپیش

منظور شناخت باورها و افکار ناکارآمد و تالش فرآیندی مقابله، به 

برای جایگزینی اسنادهای انطباقی به جای اسنادهای بدکارکرد، مدل 

تفکر رخدادهای انگیزاننده، باورهای، پیامدها، مجادله با خود و 

(. در 7تا  0شود )جلسات به افراد آموزش داده می 2انرژی دهندگی

سازی انی، با هدف غنیبُعد اجتماعی بستة توانمندسازی رو

فردی شامل های رابطة بینفردی در افراد توانشهای رابطة بینتوانش

، احساسات مثبت 0، ادراک مثبت از دیگران7بهم وابستگی در روابط

های مدیریت همیارانة ، توانش1برد -، اهداف برد 9نسبت به دیگران

فراد به ا 7فردیهای تعامل بینو توانش 9های متعارضموقعیت

فردی، های تعامل بینشود. در بخش پایانی توانشآموزش داده می

، آموزش ظرفیت نمایش 9های حل مسئلة اجتماعیآموزش توانش

به طور مشخص  00و آموزش توانش مذاکره 01رفتارهای ابرازمندانه

 (.01تا  0در کانون توجه محققان قرار گرفت )جلسات 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2. Activating events, Beliefs, Consequences, Disputing, 

Energy 
3. interdependence in relationships 
4. positive perception of others 
5. positive feelings for others 
6. win-win goals in relations 
7. collaborative conflict management skills 
8. interpersonal communication skills 
9. social problem solving skills 
10. assertive behaviors 
11. negotiation 
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 هاها و فعالیتای به تفکیک هدف. رئوس کلی بستة توانمندسازی روانی معلمان بر اساس شواهد نظری و تجربی در قلمرو روانشناسی سالمت حرفه0جدول
 و تکلیف فعالیت عنوان و هدف جلسات

 جلسه اول

آشنایی اعضا با یکدیگر و مدرس و 
برنامة جامع توانمندسازی روانی تشریح 

های مفهومی معلمان بر اساس آموزه
ای به مثابة یک روانشناسی سالمت حرفه

 گرنهضت فکری چندجانبه

آزمون، مرور مجمل زیربنای نظری بستة جامع توانمندسازی روانی معلمان بر اساس شواهد نظری و تجربی در اجرای پیش
 ایقلمرو روانشناسی سالمت حرفه

 جلسه دوم

آموزش الگوی رابطة بین حاالت هیجانی 
متعاقب رویارویی با رخدادهای منفی با 

نظام باورهای فرد بر اساس مدل پیشنهادی 
الیس و ارزیابی الگوی اسنادی افراد در 

 مواجهه با رویدادهای ناخوشایند

با این رویدادها و باورهای زیربنایی این  کننده، پیامدهای مواجههی یک اتفاق ناراحتارائه چندین سناریوی دربردارنده
تبیین رویدادها براساس الگوی الیس )مدل تفکر  -بینی در برابر بدبینی خوش -پیامدها. همچنین، تعریف مفهوم اسناد 

ABCDE.) کنندگان تر تأثیرات اسنادهای علّی بر تجارب هیجانی مشارکتاین مرحله، برای کمک به فهم هر چه دقیق در
کنندگان با نحوة تکمیل جدول ثبت وقایع از یک مثال استفاده شد. ی آشنایی مشارکتبرا جدول ثبت وقایع استفاده شد.از 

آموزان از گوید که دانشکنندگان تقاضا شد که تصور کنند مدیر مدرسه به آنها میدر این موقعیت مفروض از مشارکت
های مفرط در مواجهة خودسرزنشگری یا خودانتقادگریکه چگونه بیشنحوه تدریس آنها رضایت ندارند. معلمان آموختند 

تواند واکنش هیجانی منفی و شدیدی را در آنها ایجاد کند. در این مثال مفروض، تمامی مشارکت با این رخداد مفروض می
رآورد تجربة خود از شدت ( را برای ب011کنندگان به دلیل استفاده از اسنادهای بدکارکرد بیشترین نمرة قابل تصور )نمره 

 شان منظور کردند.واکنش هیجانی

 جلسه سوم
ها و باورهای مجادله و مقابله با بازخورد

 پندارانهفاجعه

پنداری . اجتناب از فاجعه7. مطرح کردن تفسیرهای جایگزین 2. گردآوری شواهد 0اصل کنندگان به کمک چهار مشارکت
در این مرحله نیز برای انجام تکالیف خانگی، الزام به تکمیل افکار منفی را آموختند.  ی حمله، فن مجادله با. تدوین نقشه0

 های فاجعه پندارانه، در اولویت قرار گرفت.های به چالش کشیدن نگرشجدول ثبت وقایع منفی با افزودن گام

 جلسه چهارم
فردی بهم آموزش توانش رابطة بین

 وابستگی

سازش یافتگی یا »یا پیوند هیجانی دو فرد با یکدیگر و « انسجام»تأکید بر دو عنصر مفهومی  فردی باسازی روابط بینغنی
یا توانایی افراد برای تغییر در پاسخ خود نسبت به دیگری برای دستیابی به تعادل. در این مرحله، از مشارکت « یافتگیتطبیق

آموزان، را در بافت تعامل با افراد مختلف مانند دانش کنندگان تقاضا شد که میزان پیوند عاطفی و ظرفیت انطباق خود
 همکاران و مدیر در یک بازه زمانی دوماهه در جدول ثبت کنند.

 جلسه پنجم
آموزش توانش ادراکات مثبت نسبت به 

 دیگران

تصدیق »و در نهایت « پذیرش و احترام»، «بازشناسی نیرومندها»، «ادراک برابرنگرانه»فردی با تأکید بر سازی روابط بینغنی
بر این، در این مرحله، همسو با دغدغة رویکرد مبتنی بر نیرومندی، با هدف خلق احساسات مثبت نسبت به  عالوه «.هاتفاوت

به »، «آنچه را انجام دادید دوست دارم»، «به پشتکار شما اعتماد دارم»دیگران در بطن رابطة با آنها استفاده از جمالتی مانند 
و... به معلمان آموزش داده شد. در این مرحله نیز از معلمان تقاضا شد نرخ رجوع خود به  «گذارمشما احترام میطرز تفکر 

در این مرحله،  آموزان مشخص کنند.های برآمده از رویکرد نیرومندمحور را در بافت تعامل با دیگران به ویژه دانشآموزه
 ها در متن نقاط ضعف بود.ندییک تکلیف خانگی بر تهیه جدول بازشناسی نیروم

 جلسه ششم
آموزش توانش احساسات مثبت نسبت به 

 دیگران

، «گرم بودن»هایی مانند فردی نیازمند آن است که احساسات افراد نسبت به دیگران به کمک ویژگیسازی روابط بینغنی
از سناریوهای مفروض و متعاقب آن استفاده مشخص شود. در این بخش نیز تکالیف نیز بر استفاده « همدلی»و « انسانی بودن»

 فردی مبتنی بود.از احساسات مثبت در بطن روابط بین

 جلسه هفتم
آموزش انتخاب اهداف برد ژ برد در 

 روابط

برد و در  -باخت، هدف باخت  -فردی با تأکید بر تمایز در تبعات انتخاب یکی از سه گزینة هدف برد سازی روابط بینغنی
فردی و های خود در بافت روابط بینگزینیبرد. در این بخش، از افراد تقاضا شد که مدل ارجح هدف -برد  نهایت هدف

آموزند کنندگان میمشخص کنند. در تالش برای تکمیل اطالعات مربوط به این جدول، مشارکت هیجانات متعاقب آن را
 کند.را مستعد هیجانات مثبت میها با تغذیة در خزانه مهارتی آنها، افراد که تغییر در هدف

 جلسه هشتم
های مدیریت تعارض آموزش توانش

 همیارانه

های متعارض شامل فردی با تأکید بر پیامدهای متفاوت راهبردهای منتخب برای حل موقعیتسازی روابط بینغنی
های مدیریت همیارانه تعارض شامل سازگاری این بخش، مهمترین مهارت در راهبردهای همیارانه، اجتنابی و پرخاشگرانه.

پرهیز از مقاومت، تصدیق دیگری، پیشنهاد دیدگاه خود دربارة  در نگرش )رهاکردن اصرار ورزیدن بر حقانیت خویشتن،
در خود و دیگری  موضوع، موافقت دربارة عدم توافق، فهمیدن این که دیگری نیز دالیل مهمی دارد(، کاهش دفاعی بودن

آورد ناظر بر آزاداندیشی به جای )جایگزین کردن توصیف غیرقضاوتی به جای تعامل قضاوتی/ارزیابانه، جایگزینی روی
گیری برای دیگران، محور و همیارانه به جای کنترل کردن و تصمیمفکری، مبادرت ورزیدن به روشی مسئلهتعصب و کوته

جویی( و فهمیدنِ ادراک دیگری از تعارض از طریق ایفای نقش برای تسهیل در ای برتریجایگزینی مساوات و برابری به ج
 یگری، بود.مهارت درک دیدگاه د

 های حل مسئلهآموزش توانش جلسه نهم

. از دیدگاه دیگران به امور 2. درنگ کردن و اندیشیدن 0آمیز و کارآمد مسائل پنج مرحله: برای دستیابی به حل موفقیت
حل انتخابی. . آزمون اثربخشی راه9ای برای عمل پس از تعیین موارد مثبت و منفی . انتخاب شیوه0. تعیین اهداف 7ستن نگری

که آموختند  و شدندرو ه های متعارض روبآنها با موقعیت در این بخش، با هدف تجهیز خزانة مهارتی افراد، به طور مفروض
های کننده از اخذ رویههای انگیزاننده و تحریکی در مواجهه با موقعیتله اجتماعأهای حل مسبا فراگیری مهارت

های مبتنی بر های اجتماعی شامل هدفتکانشورانه و ناسازگارانه دوری کنند. در این بخش، به طور خاص بر نقش هدف
ئق فردی و نمایش قدرت گر و ابزاری و مبتنی بر عالهای خودمراقبتایجاد، حفظ و توسعة روابط اجتماعی در برابر هدف
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 هاها و فعالیتای به تفکیک هدف. رئوس کلی بستة توانمندسازی روانی معلمان بر اساس شواهد نظری و تجربی در قلمرو روانشناسی سالمت حرفه0جدول
 و تکلیف فعالیت عنوان و هدف جلسات

 کید شد.أت

 جلسه دهم
فردی های تعامل بینآموزش توانش

 ورزی و مذاکره()جرأت

. بررسی 0. خواستار تغییر اختصاصی و مختصر 7. بیان احساسات 2. توصیف وقایع عینی 0ورزی با تأکید بر آموزش جرأت
. به زبان 2نیافتنی سازی یک خواست منطقی و دست. مشخص0ی احساس و آموزش مذاکره با تأکید بر تأثیر تغییر بر نحوه

. تدوام مذاکره تا دستیابی به 9. تالش برای رسیدن به توافق 0های طرف مقابل . توجه به خواست7آودن خواست منطقی 
های ناظر توانشتوافق. در این مرحله، عمدتا تکالیف خانگی بر دستیابی به سناریوهای مفروض و تشویق افراد به استفاده از 

 آزمون.ورزی و مذاکره بود. اجرای پسبر جرأت
 

 

 ابزار

(. 2119)لوتانز و همکاران،  0پرسشنامة سرمایة روانشناختی

( اولین بار پرسشنامة سرمایة روانشناختی را 2119لوتانز و همکاران )

گیری سرمایة روانی افراد توسعه دادند و آن را در بین با هدف اندازه

 20دانشجویان و کارکنان ادارات هنجاریابی کردند. این ابزار شامل 

ر روی یک طیف شش کنندگان به هر گویه بماده است و مشارکت

دهند. بر ( پاسخ می1( تا کامالً موافق )0ای از کامالً مخالف )درجه

اساس منطق نظری زیربنایی پرسشنامة سرمایة روانی، این ابزار از 

بینی تشکیل شده آوری، امید و خوشتاب چهار بُعد خودکارآمدی،

های شود. تمام مادهماده را شامل می 1است که هر وجه نیز 

شود. بر این گذاری میسشنامة سرمایة روانی به طور مستقیم نمرهپر

گذاری این ابزار، همواره برای گزینة کامالً موافقم از اساس، در نمره

شود. استفاده می 0و برای گزینة کامالً مخالفم نیز از گزینة  1نمرة 

است. در  000و حداکثر نمره  20بنابراین، در این ابزار حداقل نمره 

دادی از مطالعات، محققان مختلف شواهدی را در دفاع از تع

مختصات فنی درستی و پایایی پرسشنامة سرمایة روانشناختی ارائه 

؛ 2117؛ لوتانز و همکاران، 2119اند )لوتانز و همکاران، کرده

( 0797(. در مطالعة صرامی و همکاران )0797صرامی و همکاران، 

سنجی پرسشنامة سرمایة روانی های روانکه با هدف تحلیل مشخصه

در گروهی از کارشناسان شرکت ایران خودرو دیزل انجام شد، 

های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس، نتایج تحلیل مؤلفه

نشان داد که ساختار عاملی  (2119های مطالعه لوتانز )همسو با یافته

 تاب پرسشنامة سرمایة روانشناختی از چهار عامل خودکارآمدی،

بینی تشکیل شده است. در مطالعة صرامی و آوری، امید و خوش

های امید، ( ضرایب همسانی درونی زیرمقیاس0797همکاران )

آوری و نمرة کلی سرمایة روانی به  تاب بینی، خوکارآمدی،خوش

به دست آمد. در  79/1و  79/1، 77/1، 77/1، 79/1ترتیب برابر با 

                                                           
1. Psychological Capital Questionnaire (PCQ) 

های ی زیرمقیاسمطالعة حاضر، ضرایب همسانی درون

بینی و نمرة کلی سرمایة آوری و خوش تاب خودکارآمدی، امید،

به دست  91/1و  91/1، 71/1، 77/1، 79/1روانی به ترتیب برابر با 

 آمد.

)ونکاتویک، فاکس،  2مقیاس بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل

(. این مقیاس توسط ونکاتویک و 2111اسپکتور و کیلووای، 

های هیجانی افراد به گیری مدل پاسخرای اندازه( ب2111همکاران )

گویه است.  71تجارب کاری ساخته شد. نسخة کامل آن شامل 

های مقیاس بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل، هیجانات مختلفی را ماده

ها به یکی از دو مقیاس عاطفة کنند و هر یک آن مادهتوصیف می

ین مقیاس، مشارکت شوند. در امثبت و یا عاطفة منفی مربوط می

ای لیکرت از ها بر روی یک طیف پنج درجهکنندگان به گویه

( ژ که 9، تا همیشه )-( ژ که بیانگر عدم تجربة هیجان است0هرگز )

دهند. با توجه به این که بیانگر تجربة زیاد هیجان است، پاسخ می

ماده مربوط به هیجانات منفی از کدگذاری  09گذاری برای نمره

 91و حداکثر آن  71ستفاده می شود، بنابراین، حداقل نمره مجدد ا

(. وتکاتویک و همکاران 2111است )وتکاتویک و همکاران، 

گذاری ( یادآور شدند که این مقیاس به سه شیوه نمره2111)

های مربوط به شود. در روش اول، پس از کدگذاری مجدد مادهمی

شوند. در روش جمع میها با یکدیگر های منفی، تمامی مادههیجان

ماده( و  09های مربوط به هیجانات منفی با یکدیگر )دوم، ماده

ماده( جمع  09های مربوط به هیجانات مثبت با یکدیگر )ماده

شوند و دو نمرة مستقل برای هیجانات مثبت و منفی به دست می

 آید. در نهایت، چهار نمره بر اساس سطوح متمایز ترکیب مقولهمی

و برانگیختگی شامل لذت باال / برانگیختگی باال، لذت  های لذت

باال / برانگیختگی پایین، لذت پایین / برانگیختگی پایین و لذت 

 شود. در مطالعة و تکاتویک و پایین / برانگیختگی باال محاسبه می

                                                           
2. Job-Related Affective Well-Being Scale (JAWS) 
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مقیاس و چهار ( ضرایب همسانی درونی نمرة کلی 2111) همکاران

به دست آمد.  99/1تا  71/1زیرمقیاس لذت / برانگیختگی بین 

عالوه بر این، مقادیر همبستگی بین چهار زیرمقیاس لذت / 

برانگیختگی با نمرة کلی برنامة عاطفة مثبت و منفی و رضامندی 

شغلی از درستی همگرای مقیاس بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل، به 

ند. در مطالعة نوری، شکری و شریفی طور تجربی حمایت کرد

های مثبت و منفی در مقیاس ( ضرایب همسانی درونی هیجان0792)

به دست آمد. در  99/1و  70/1بهزیستی مرتبط با شغل به ترتیب 

های مثبت و منفی در مطالعة حاضر، ضرایب همسانی درونی هیجان

 ست آمد.به د 97/1و  99/1مقیاس بهزیستی مرتبط با شغل به ترتیب 

 هايافته

سال و انحراف  91/77در پژوهش حاضر، میانگین سنی معلمان 

 در قرار داشتند. 22-00بود که در دامنة سنی  09/0معیار سن آنها 

 01درصد( دارای مدرک کارشناسی و  7/77نفر ) 91بین معلمان، 

درصد( دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند. در این  9/01نفر )

درصد( دارای سابقة تدریس کمتر از پنج  7/27نفر ) 00گروه نمونه، 

 9سال تدریس،  01تا  9درصد( دارای سابقة بین  7/97نفر ) 72سال، 

سال تدریس و در نهایت،  09تا  01بقة بین درصد( دارای سا 09نفر )

سال سابقه داشتند. در این نمونه،  21درصد( بیش از  7/7نفر ) 9

درصد( به گروه ادبیات و علوم انسانی، مدرک  79معلم ) 20مدرک 

 9/01نفر معلم ) 01درصد( به گروه علوم پایه،  7/77معلم ) 27

 01معلم ) 1یت، درصد( به گروه ریاضی و فنی و مهندسی و در نها

 درصد( به گروه زبان متعلق بودند.

های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد اندازه 2جدول 

مربوط به سرمایه روانشناختی معلمان و هیجانات مثبت و منفی آنها 

-آزمون، پسهای آزمایش و گواه در مقاطع زمانی پیشرا در گروه

رش روش آماری تحلیل دهد. قبل از گزاآزمون و پیگیری نشان می

واریانس ساده، ابتدا مفروضه کرویت موخلی با هدف بررسی 

متغیری برای ها و برابری ضرایب همبستگی زوجهمگنی واریانس

گروهیِ زمان گزارش شد. نتایج آزمون کرویت سطوح عامل درون

های گروهیِ زمان بر حسب مقیاسموخلی برای عامل درون

P  ،00/0 =(2)= 097/1]خودکارآمدی 
2χ] 090/1]، امید=P  ،79/0 

=(2)
2χ]، 791/1]آوری  تاب =P  ،19/2 =(2)

2χ]بینی، خوش 

[770/1 =P  ،07/2 =(2)2χ]نمره کلی سرمایه روانشناختی ، 

[779/1 =P ،07/2 =(2)
2χ] 779/1]، هیجانات مثبت =P ، 

00/2 =(2)
2χ]  900/1]و هیجانات منفی =P  ،77/0 =(2)

2χ]  به دست

آمد. بنابراین نشان داد که، نتایج این آزمون شواهدی را در دفاع 

های آورد. عالوه بر این، نتایج آزمون لوین برای مقیاسفراهم می

،  =P 19/1)] یدام، [F(0و  97)= P=  ،00/1 90/1)]خودکارآمدی 

، [F(0و  97)= P=  ،00/0 29/1)] یآورتاب ،[F(0و  97)= 01/1

 P=90/1)]، هیجانات مثبت [F(0و  97)= P=  ،19/1 79/1)] ینیبخوش

به  [F(0و  97)= P=  ،00/1 90/1)] یمنفهیجانات  [ وF(0و  97)= 00/1، 

های دست آمد. به طور کلی، نتایج در این بخش از همگنی واریانس

بینی، آوری، خوشتاب خطا برای متغیرهای خودکارآمدی، امید،

 در کند.منفی به طور تجربی دفاع میهیجانات مثبت و هیجانات 

اسمیرنو با هدف تعیین  -مطالعه حاضر نتایج آزمون کلموگرو 

 های خودکارآمدیوزیع نمرات مقیاسمفروضه بهنجاری ت

[(21/1 P=  ،01/1 =(11)F]،  امید[(20/1 P=  ،17/1 =(11)F]، تاب 

 ، =P 07/1)]بینی خوش ،[P= ،01/1 =(11)F 21/1)]آوری 

29/1 =(11)F]،  19/1)]نمره کلی سرمایه روانشناختیP= ، 

70/1 =(11)F] هیجانات مثبت ،[(07/1 P=  ،20/1 =(11)F]  و هیجانات

نشان داد که مفروضه بهنجاری [ P=  ،0/1 =(11)F 21/1)]منفی 

 توزیع نمرات برای متغیرهای مختلف وجود دارد

که اثر نتایج فن آماری تحلیل واریانس مختلط ساده نشان داد 

های سرمایة روانشناختی شامل گروهی بر مؤلفهاصلی عامل درون

(، امید [F(2و001)= 2  ،1119/1 P<  ،90/02= 07/1]خودکارآمدی )

([07/1 =2  ،1119/1 P<  ،02/07 =(0012و)F]تاب ،)آوری 

([70/1 =2  ،1119/1 P<  ،09/21 =(0012و)F]خوش ،)بینی 

([27/1 =2  ،1119/1 P<  ،10/22 =(0012و)F] و نمرة کلی سرمایة )

،  >2  ،1119/1 P= 79/1]روانشناختی از لحاظ آماری معنادار بود )

(. همچنین، در این بخش، نتایج مربوط به اثر [F(2و001)= 99/71

های سرمایة گروهی نیز بر مؤلفهگروهی و بینتعاملی عوامل درون

 ، >2  ،1119/1 P= 00/1]روانشناختی شامل خودکارآمدی )

 ، >2  ،1119/1 P= 00/1](، امید )[F(2و001)= 17/9

 ، >2  ،1119/1 P= 22/1]آوری )(، تاب[F(2و001)= 99/1

 ، >2  ،1119/1 P= 21/1]بینی )(، خوش[F(2و001)= 91/09

( و نمرة کلی سرمایه روانشناختی از لحاظ آماری [F(2و001)= 79/21

(. در [F(2و001)= 2  ،1119/1 P<  ،117/09= 27/1]معنادار بود )

های سرمایة گروهی نیز بر مؤلفهادامه، نتایج اثر اصلی عامل بین

 ، >2  ،1119/1 P= 27/1]روانشناختی شامل خودکارآمدی )
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 ، >2  ،1119/1 P= 20/1](، امید )[F(0و97)= 70/01

 ، >2  ،1119/1 P= 71/1]آوری )(، تاب[F(0و97)= 10/07

 ، >2  ،1119/1 P= 01/1]بینی )(، خوش[F(0و97)= 90/20

( و نمره کلی سرمایه روانشناختی از لحاظ آماری [F(0و97)= 07/79

( )جدول [F(0و97)= 2  ،1119/1 P<  ،79/01= 00/1]معنادار بود )

7). 
 

 های آزمایش و گواه در مراحل مختلف. میانگین و انحراف استاندارد سرمایة روانشناختی و هیجانات معلمان در گروه2جدول

 M SD گروه مرحله متغیر

 خودکارآمدی

 آزمونپیش
 21/0 99/71 آزمایش

 99/0 79/71 گواه

 آزمونپس
 19/0 97/79 آزمایش

 11/0 70/71 گواه

 پیگیری
 99/0 97/79 آزمایش

 90/0 91/71 گواه

 امید

 آزمونپیش
 10/0 71/29 آزمایش

 77/0 09/29 گواه

 آزمونپس
 01/0 91/79 آزمایش

 00/0 79/29 گواه

 پیگیری
 72/0 19/79 آزمایش

 29/0 70/29 گواه

 آوریتاب

 آزمونپیش
 77/0 97/29 آزمایش

 00/0 19/29 گواه

 آزمونپس
 07/0 97/79 آزمایش

 97/0 99/29 گواه

 پیگیری
 70/0 09/79 آزمایش

 77/0 79/29 گواه

 بینیخوش

 آزمونپیش
 77/0 91/29 آزمایش

 00/0 19/29 گواه

 آزمونپس
 07/0 79/72 آزمایش

 97/0 71/29 گواه

 پیگیری
 70/0 99/72 آزمایش

 77/0 19/29 گواه

 سرمایه روانشناختی نمره کل

 آزمونپیش
 20/02 99/002 آزمایش

 19/02 19/007 گواه

 آزمونپس
 97/07 01/079 آزمایش

 70/02 77/009 گواه

 پیگیری
 79/02 71/079 آزمایش

 21/02 11/000 گواه

 هیجانات مثبت

 آزمونپیش
 70/02 91/11 آزمایش

 21/02 00/11 گواه

 آزمونپس
 79/02 17/92 آزمایش

 07/02 70/11 گواه

 پیگیری
 79/02 79/90 آزمایش

 01/02 99/11 گواه

 هیجانات منفی

 آزمونپیش
 90/01 19/29 آزمایش

 12/01 02/29 گواه

 آزمونپس
 91/01 92/09 آزمایش

 10/01 09/29 گواه

 پیگیری
 99/01 97/09 آزمایش

 11/01 19/29 گواه
 

 

در بخش اول، همچنین، نتایج فن آماری تحلیل واریانس 

گروهی بر وجه مختلط ساده نشان داد که اثر اصلی عامل درون

،  2= 20/1]) هیجانات مثبت در بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل

1119/1 P< ، 79/07 =(0012و)F] و وجه هیجانات منفی در بهزیستی )
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( [F(2و001)= 2  ،119/1 P<  ،22/7= 02/1]عاطفی مرتبط با شغل )

از لحاظ آماری معنادار بود. همچنین، در این بخش، نتایج مربوط به 

گروهی نیز بر وجه هیجانات گروهی و بیناثر تعاملی عوامل درون

،  >2  ،1119/1P= 09/1شغل )]مثبت در بهزیستی عاطفی مرتبط با 

( و وجه هیجانات منفی در بهزیستی عاطفی مرتبط F(2و001)= 79/00

( از لحاظ آماری [F(2و001)= 2  ،119/1P<  ،22/9= 09/1]با شغل )

ادامه، نتایج اثر اصلی عامل بین گروهی نیز بر وجه  در معنادار بود.

،  >2  ،1119/1 P= 22/1شغل )]مثبت بهزیستی عاطفی مرتبط با 

( و بر وجه منفی بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل [F(0و97)= 00/01

([09/1 =2  ،1119/1 P<  ،72/07 =(970و)F] از لحاظ آماری )

 (.7معنادار بود )جدول 

 

 گروهی بین گروهی. آزمون اثرات درون7جدول

 مجذور اتا معناداری fآماره  درجات آزادی مقایسه نمرات متغیرها

 گروهیعامل درون

 07/1 110/1 90/02 (001و2) خودکارآمدی

 07/1 110/1 02/07 (001و2) امید

 70/1 110/1 09/21 (001و2) آوریتاب

 27/1 110/1 10/22 (001و2) بینیخوش

 79/1 110/1 99/71 (001و2) سرمایه روانشناختی

 20/1 110/1 79/07 (001و2) هیجانات مثبت

 02/1 110/1 22/7 (001و2) هیجانات منفی

 گروه٭تعامل زمان

 00/1 110/1 17/9 (001و2) خودکارآمدی

 00/1 110/1 99/1 (001و2) امید

 22/1 110/1 97/1 (001و2) آوریتاب

 21/1 110/1 79/21 (001و2) بینیخوش

 27/1 110/1 71/09 (001و2) سرمایه روانشناختی

 07/1 110/1 79/00 (001و2) هیجانات مثبت

 01/1 110/1 22/9 (001و2) هیجانات منفی

 گروهیبین عامل

 27/1 110/1 71/01 (97و0) خودکارآمدی

 20/1 110/1 10/07 (97و0) امید

 71/1 110/1 90/20 (97و0) آوریتاب

 01/1 110/1 07/79 (97و0) بینیخوش

 01/1 110/1 01/79 (97و0) سرمایه روانشناختی

 22/1 110/1 00/01 (97و0) هیجانات مثبت

 09/1 110/1 72/07 (97و0) هیجانات منفی
 

  

آزمون بنفرونی که با هدف تعیین معناداری در ادامه، نتایج 

گروهی انجام شد نشان های زوجی سطوح عامل درونآماری مقایسه

های انجام شده بر اساس متغیرهای داد که در تمامی مقایسه

بینی، امید، هیجانات مثبت و منفی آوری، خوشتاب خودکارآمدی،

آزمون پیشکنندگان در مرحلة تفاوت بین متوسط نمرات مشارکت

آزمون و پیگیری از لحاظ آماری با متوسط نمرات آنها در پس

 های زوجی متوسط نمرات پسمعنادار و نتایج مربوط به مقایسه

 (.0آزمون و پیگیری از لحاظ آماری معنادار نبود )جدول 

در این بخش، با توجه به معناداری کنش متقابل بین عوامل 

ت ساده با هدف تعیین منابع شکل گروهی، تحلیل اثرابرونی -درون 

های شود. برای مقیاسدهندة به اثرات تعاملی انجام می

بینی و نمرة کلی سرمایة آوری، خوشتاب خودکارآمدی، امید،

روانشناختی و هیجانات مثبت و منفی در گروه آزمایش، تفاوت بین 

آزمون با پس آزمون و پیگیری، از نظر آماری معنادار و تفاوت پیش

آزمون و پیگیری از نظر آماری غیرمعنادار بود. در مقابل، بین پس

بینی و آوری، خوش تاب های خودکارآمدی، امید،برای مقیاس

نمرة کلی سرمایة روانشناختی و هیجانات مثبت و منفی در گروه 

آزمون و پیگیری و تفاوت بین آزمون با پسکنترل، تفاوت بین پیش

 (.9آماری غیرمعنادار بود )جدول  آزمون و پیگیری از نظرپس
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به طور کلی، نتایج روش آماری تحلیل واریانس مختلط ساده 

آموزشی توانمندسازی  مدت و بلندمدت بستهنشان داد که در کوتاه

روانی معلمان از طریق افزایش سرمایة روانشناختی، و همچنین بُعد 

جانات مثبت بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل و در مقابل کاهش هی

منفی معلم، وجه منفی بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل در تحقق ایدة 

 توانمندسازی روانی معلمان مؤثر واقع شد.
 

 های زوجی متوسط نمرات ابعاد سرمایة روانشناختی و هیجانات معلم. نتایج آزمون بنفرونی برای مقایسه0جدول
 معناداری خطای معیار تفاوت میانگین مقایسه نمرات متغیرها

 خودکارآمدی

 112/1 92/1 -97/2 آزمونآزمون / پسپیش

 112/1 91/1 -99/2 آزمون /  پیگیریپیش

 99/1 19/1 -17/1 آزمون / پیگیریپس

 امید

 112/1 91/1 -91/2 آزمونآزمون / پسپیش

 112/1 17/1 -00/2 آزمون /  پیگیریپیش

 99/1 11/1 12/1 آزمون / پیگیریپس

 آوریتاب

 110/1 10/1 -01/7 آزمونآزمون / پسپیش

 110/1 97/1 -97/2 آزمون /  پیگیریپیش

 99/1 19/1 19/1 آزمون / پیگیریپس

 بینیخوش

 110/1 91/1 -27/7 آزمونآزمون / پسپیش

 110/1 19/1 -92/2 آزمون /  پیگیریپیش

 99/1 00/1 19/1 پیگیری آزمون /پس

 سرمایه روانشناختی

 110/1 19/0 79/9 آزمونآزمون / پسپیش

 110/1 70/0 09/7 آزمون /  پیگیریپیش

 79/1 92/0 79/0 آزمون / پیگیریپس

 هیجانات مثبت

 117/1 97/0 -72/9 آزمونآزمون / پسپیش

 117/1 70/0 -92/9 آزمون /  پیگیریپیش

 99/1 02/1 21/1 پیگیریآزمون / پس

 هیجانات منفی

 10/1 09/0 79/0 آزمونآزمون / پسپیش

 10/1 72/0 02/0 آزمون /  پیگیریپیش

 97/1 19/1 00/1 آزمون / پیگیریپس

 

 

 های زوجی. تحلیل اثرات ساده بر اساس مقایسه9جدول
 معناداری خطای معیار تفاوت میانگین مقایسه نمرات گروه متغیرها

 خودکارآمدی

 آزمایش

 112/1 10/0 -97/7 آزمونآزمون / پسپیش

 117/1 99/1 -09/7 آزمون /  پیگیریپیش

 09/1 01/1 29/1 آزمون / پیگیریپس

 گواه

 110/1 00/1 -77/0 آزمونآزمون / پسپیش

 110/1 19/1 -19/0 آزمون /  پیگیریپیش

 79/1 29/1 77/1 آزمون / پیگیریپس

 امید

 آزمایش

 110/1 99/1 -91/0 آزمونآزمون / پسپیش

 110/1 97/1 -21/0 آزمون /  پیگیریپیش

 97/1 20/1 71/1 آزمون / پیگیریپس

 گواه

 97/1 99/1 -99/1 آزمونآزمون / پسپیش

 92/1 91/1 -91/1 آزمون /  پیگیریپیش

 91/1 71/1 77/1 آزمون / پیگیریپس

 آوریتاب
 آزمایش

 110/1 71/1 -19/9 آزمونآزمون / پسپیش

 110/1 79/1 -77/9 آزمون /  پیگیریپیش

 99/1 71/1 77/1 آزمون / پیگیریپس

 71/1 71/1 -97/1 آزمونآزمون / پسپیش گواه
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 های زوجی. تحلیل اثرات ساده بر اساس مقایسه9جدول
 معناداری خطای معیار تفاوت میانگین مقایسه نمرات گروه متغیرها

 90/1 79/1 -77/1 آزمون /  پیگیریپیش

 91/1 19/1 -77/1 آزمون / پیگیریپس

 بینیخوش

 آزمایش

 110/1 91/1 -27/7 آزمونآزمون / پسپیش

 110/1 19/1 -92/2 آزمون /  پیگیریپیش

 71/1 97/1 -97/1 آزمون / پیگیریپس

 گواه

 90/1 70/1 19/1 آزمونآزمون / پسپیش

 99/1 91/1 -29/1 آزمون /  پیگیریپیش

 90/1 77/1 -71/1 آزمون / پیگیریپس

 سرمایه کل

 آزمایش

 110/1 97/2 -07/21 آزمونآزمون / پسپیش

 110/1 79/2 -21/09 آزمون /  پیگیریپیش

 99/1 99/1 09/0 آزمون / پیگیریپس

 گواه

 79/1 00/2 -79/2 آزمونآزمون / پسپیش

 99/1 99/2 -91/7 آزمون /  پیگیریپیش

 09/1 79/1 -77/0 آزمون / پیگیریپس

 هیجانات مثبت

 آزمایش

 110/1 09/2 -10/02 آزمونآزمون / پسپیش

 110/1 70/2 -92/02 آزمون /  پیگیریپیش

 99/1 79/1 91/1 آزمون / پیگیریپس

 گواه

 90/1 02/0 79/0 آزمونآزمون / پسپیش

 92/1 77/1 99/1 آزمون /  پیگیریپیش

 70/1 19/1 79/1 آزمون / پیگیریپس

 هیجانات منفی

 آزمایش

 110/1 19/2 97/9 آزمونآزمون / پسپیش

 110/1 72/0 02/9 آزمون /  پیگیریپیش

 97/1 19/1 00/1 آزمون / پیگیریپس

 گواه

 91/1 79/1 -99/1 آزمونآزمون / پسپیش

 90/1 99/1 -79/1 آزمون /  پیگیریپیش

 99/1 00/1 -99/1 آزمون / پیگیریپس
 

 

 گيریبحث و نتيجه
 

مطالعة حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی 

توانمندسازی روانی معلمان بر افزایش سرمایه روانشناختی و 

بهزیستی عاطفی وابسته به شغل گروهی از معلمان زن انجام شد. به 

ش سرمایة روانی و طور کلی، نتایج مطالعة حاضر با تأکید بر افزای

همچنین بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل در معلمان و عالوه بر این، با 

تأکید بر کاهش هیجانات منفی، شواهد متقنی را در دفاع از دغدغة 

 توانمند سازی روانی معلمان فراهم کرد.

های مطالعات توماس و نتایج مطالعة حاضر همسو با یافته

(، ژانگ و همکاران 2109لر )(، سامیچ و باگ2109همکاران )

(، لیو 2101(، بیرد و همکاران )2109(، دارکسن و همکاران )2121)

( و 2107(، تانگ )2101(، منسفیلد و همکاران )2121و کانریناس )

دهد که برنامة آموزش توانمندسازی ( نشان می2109نوالن و موال )

ان در افزایش های روانی آنروانی معلمان با افزودن بر ذخایر سرمایه

ای و تقویت تجارب هیجانی مثبت در آنها از سطح بهزیستی حرفه

ای برخوردار است. به طور کلی، نتایج مطالعة نقش تعیین کننده

دهد که بسط در حاضر همسو با شواهد تجربی موجود نشان می

گیری دو های روانی معلمان از طریق کمک به شکلخزانة سرمایه

یا بنیادی و  0مل توانمندی روانی پایهوجه مکمل یکدیگر شا

 ، در تصریح منطق تأثیرگذاری برنامة2همچنین، توانمندی عزم راسخ

علمان م 7آموزش توانمندسازی روانی معلمان معلم، پرطاقتی روانی

قوی،  توانمندی روانیِ پایه تابع باورها ونقش مهمی برخوردار است. 

به پدیدآیی ظرفیت روانی مصمم بودن، تعهدمندی و اعتقاد راسخ 

 بر آید. همه افراد باورهایی دارند کهمزبور، به دست می

                                                           
1. core mental strength 
2. strength of will 
3. mental toughness 
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گری و تعامل و حتی دیدگاه آنها دربارة خود و جهان اطراف، عمل

شان تأثیرگذار است. وقتی این باورها مثبت و تفسیر تجارب فردی

رود که افراد با اطمینان و ل میخودتأییدگر هستند، بیشتر احتما

های زندگی روبرو شوند و به گرینگری با مطالبهبینی واقعخوش

طرفی پاسخ گرایی و بیهای متعارض با میزان معینی از عینیموقعیت

دهند. در مقابل، وقتی این باورها منفی و خودانتقادگر هستند افراد 

گیری وانی در تصمیمدر برابر احساسات ناامنی، شک و تردید و نات

زا و های تنششوند. این افراد وقتی با موقعیتپذیر میآسیب

دهند، شوند، اعتماد خود را از دست میمتعارض روبرو می

کنند، خودنگری و موضوعات را بیش از حد فردی شده ارزیابی می

دهند و در نهایت، دچار فرسودگی خودگویی منفی نشان می

شوند. بنابراین، ایجاد و حفظ باورهای بنیادی قوی برای می 0هیجانی

شوند. در پرطاقتی و احساس توانمندسازی روانی بااهمیت تلقی می

دهد. واقع، توانمندی روانی شالودة بنای روانی سالم را تشکیل می

بر این اساس، توانمندی روانی پایه، ثبات و احساس اعتقاد راسخ 

؛ پریتچارد، 2109ستامپ و همکاران، شود )افردی را سبب می

؛ ایرجی راد و حاجی، 2107؛ گاسیاردی، 2109؛ گاسیاردی، 2109

0799.) 

توانمندی روانی وجه دوم و تکمیلی دیگری را هم شامل 

شود که نیرومندی اراده نام دارد. نیرومندی اراده بر توانایی ذهن می

گری برای مهار گری فکر و عمل یا توانایی فرد برای انتخاب

آگاهانه داللت دارد که از این طریق انرژی روانی فرد را برای 

مناسب مورد استفاده قرار  کمک به او به منظور انتخاب عمل

دهد. این توانمندی روانی شالوده و خاستگاه مصمم بودن، می

دهد. همانطور که تعهدمندی و خود مهارگری را شکل می

دهند، های اسکلتی قوی زیربنای یک بدن قوی را شکل میماهیچه

دهد. وقتی نیرومندی اراده قدرت زیربنایی عمل فردی را تشکیل می

با نظام ارزشی و باورهای خود به موقعیت ها و افراد  فرد هماهنگ

دهی غیرفکورانه و احساس درماندگی دهد، واکنشدیگر پاسخ می

ای دهد. البته این تکلیف سادهمتعاقب آن در او کاهش نشان می

تر است که فرد واکنش نشان دهد تا این نیست. بدون شک، راحت

احساس درماندگی  که بخواهد سکوت کند و فکر نماید و حتی

کند تا این که بخواهد به طرزی عمل کند که شرایط را تحت مهار 

                                                           
1. emotional exhaustion 

گری خود نمایش دهد. این موضوع نیازمند آن است که فرد 

مسئوالنه و متعهدانه مسئولیت افکار، احساسات و اعمال خود را 

های خودآگاه بپذیرد و حتی از پیامدهای عملی و هیجانی انتخاب

با قبول این فرض که توانمندسازی روانی معلمان از  باشد. بنابراین،

طریق برنامة آموزش توانمند سازی روانی معلم نیازمند 

گذاری روی دو وجه تکمیلی نیرومندی روانی پایه و سرمایه

نیرومندی اراده است، در این بخش، به منظور توضیح دالیل تأثیر 

نیدن سرمایه برنامة آموزشی توانمند سازی روانی معلم بر پرورا

روانی معلمان برخی از خطوط فکری مرور شده در این مداخلة 

شوند )یانکوف و تر مرور میآموزشی، به طرزی برجسته -روانی 

؛ پاپاگیورگیو و 2109؛ چیساک و همکاران، 2109همکاران، 

 (.2109همکاران، 

اند با تأکید بر قلمروهایی مانند همچنین، محققان دیگر کوشیده

های ی و رضامندی از زندگی، سالمت جسمانی، پیشرفتبهزیست

ای و تحصیلی و حتی تحقق هدف های ورزشی و در نهایت، حرفه

فردی در اشکال مختلف تعامالت بهبود مدل رفتار رابطة بین

های کارکردی سازة امید را به عنوان یک قطعة فردی، ویژگیبین

له معلمان مورد توجه اطالعاتی بااهمیت سرمایة روانی افراد و از جم

با  دهد که امیدآوری شده نشان میشواهد جمعقرار دهند. 

برخی تحقیقات بهزیستی رابطه دارد. نتایج ز زندگی و مندی ارضا

ساز و دهد که نمرات امید با مشکالت رفتاری درونینشان می

های پریشانی روانشناختی و ناسازش یافتگی در ساز، شاخصبرونی

دارد. تحقیقات نشان ای، رابطة منفی های حرفهو محیط مدارس

محور؛ ضمن تسهیل عادات سالمتبینی پیشبا دهد که امید می

دسترسی به هدف سالمتی، در تحکیم باورهای عاملیت آنها برای 

 های مختلف اثرگذارند. همچنین، افرادها در موقعیتپیشبرد هدف

اضطراب زیادی  شوار،، به ویژه در شرایط برانگیزاننده و دکم امید

رب شکست به ااز بازخورد تج . این افراد اغلبکنندتجربه می

آتی خود را  عملکردبتواند کنند تا ای سازگارانه استفاده نمیشیوه

های به جای استفاده از فیدبکه بیان دیگر، این افراد بهبود بخشند. ب

خود تردیدی هستند که این عوامل بر  مستعدبه شدت سازنده، 

، در مقابل گذارد.های ورودی و خروجی ذهن آنها تأثیر میداده

های خود را زیر سوال خورند تواناییشکست می ،پر امیدوقتیافراد 

ها در طول زمان بر دهند شکستبرند و اجازه نمینمی

ازگارانه بازخوردهای سآنها از  ،اثر بگذاردآنها  خودارزشمندی
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 دانندا صرفا پیامی میرشکست ناظر بر کنند و بازخورد استفاده می

که بر ناکافی بودن تالش آنها و یا عدم شناسایی راهبردهای درست 

 در مقایسه با افراد کم امید، پرامید مطالعه در آنها داللت دارد. افراد

بیشتری ای ، رضامندی تحصیلی و رضامندی حرفهدرونیمندی رضا

ک شده ادرابا شایستگی  یدبا توجه به ارتباط امکنند که گزارش می

پرامید  توان نتیجه گرفت افرادمی های کنارآمدن سازگارو استراتژی

آمیز عملکرد بهتری دارند. عالوه بر این، در کسب تجارب موفقیت

فردی نتایج مطالعات متمرکز بر کارکرد امید در بافت تعامالت بین

نرخ و ، شودامیدوارانه مسدود می تفکرکه  دهند وقتینشان می

. به عنوان دهندرا افزایش میفردی بینزای شدت تجارب استرس

در کنند و افزایش محور را مسدود میمثال، افکار ما تفکر هدف

شوند. میرا سبب سرخوردگی و پرخاشگری نسبت به دیگران 

شایستگی اجتماعی، لذت ادراک از با  بیشترامید  ،عالوه بر این

به  مندیفردی و عالقهدن از تعامالت بینآشنایی با دیگران، لذت بر

 .(2101)برناردو،  رابطه مثبت دارد ،دیگران هایهدفتعقیب 

در بخش دیگری از برنامة آموزشی توانمند سازی روانی معلم 

با هدف کمک به خلق هدف بااهمیت توانمندسازی روانی معلمان و 

دهنده به این جورچین هر یک از عناصر اطالعاتی چندگانة شکل

بینی، خودکارآمدی و بسیط شامل امید، خوشفکری / محتوایی 

حتی تاب آوری به طور مشخص بر نقش فعال و عامل افراد تأکید 

شود که بیش از پیش بر نقش شود. در این بخش تالش میمی

گری و کننده تفکر مبتنی بر عاملیت، خودراهبری، خودتعیینتعیین

حساس دهی تأکید شود. در این بخش، با هدف افزایش اخودجهت

ها و هایی مانند خودانتخابی هدفمندیعاملیت در معلمان بر دغدغه

های مثبت، یادآوری پذیری برای تحقق آنها، خودگوییمسئولیت

ورزی به ویژه در شرایطی آمیز پیشین، خودشفقتتجارب موفقیت

اند، جستجوی ها با موانع روبرو شدهکه افراد در تحقق هدف

فرآیندمحوری و لذت از انجام  مسیرهای تفکر جایگزین و

شود ها، تأکید میهای ناظر بر تحقق تکالیفِ معطوف بر هدفتالش

های مطالعة حاضر در این بخش، یافته (.2102)بوریک و سوریک، 

(، میرهاشمی روته 0792همسو با نتایج مطالعات نوری و همکاران )

پارکر (، 2119(، پارکر و مارتین )0799(، خدایی )0799و شکری )

دهد که در تبیین مدل تأثیر برنامة ( نشان می2102و همکاران )

آموزشی توانمند سازی روانی معلم، تاکید بر مختصات کُنشی 

ای برخوردار کنندههیجانات مثبت و منفی معلم نیز از نقش تعیین

 دهد که یکی از تعییناست. مرور شواهد نظری و تجربی نشان می

مفهومی توضیح دهندة نقش تفسیری هیجانات های ترین داالنکننده

معلم در بافت تحلیل اثرات برنامة آموزشی توانمندسازی روانی 

های کارکردی باورهای خودکارآمدی معلمان معلم، بر مشخصه

(. 2107ایرنی و همکاران، ؛ مک2100مبتنی است )کالسن و تیزی، 

( 2102ران )( و پارکر و همکا2119نتایج مطالعات پارکر و مارتین )

های شناختی دهد که تمایل به استفاده از ارزیابینشان می

های خودتوانمندساز که بیش از همه از طریق رجوع به اسنادگزینی

گرا و منعطف در مواجهة با تجارب انگیزانندة پیرامونی مشخص واقع

آفرینند که ضمن تسهیل تجربة هیجانات شود، فرصتی را میمی

دراک از تجارب هیجانی مرتبط با شغل و ارتقای مثبت، در بهبود ا

کنند. به بیان دیگر، نتایج رضامندی شغلی در معلمان، ایفای نقش می

دهد که باورهای خودکارآمدی معلم به مثابة یکی مطالعات نشان می

های شناختی در معلمان از طریق های اصلی ارزیابیاز همبسته

علمان مانند تالش باوری، گستراندن مرزهای منابع روانشناختی م

بینی در آنها، ضمن تقویت شدت تجارب هیجانی اشتیاق و خوش

های شوند که در رویارویی با موقعیتمثبت در معلمان، سبب می

ای و همچنین زای شغلی، کمتر احساس رضامندی، تعهد حرفهتنش

بهزیستی شغلی آنها در معرض آسیب قرار گیرد. مرور شواهد نظری 

ای متمرکز بر نقش مراقبتی باورهای خودکارآمدی حرفه و تجربی

ای تنش آور در معلمان نشان در بافت رویارویی با تجارب حرفه

دهد که تفاوت در پردازشگری شناختی مطالبات فراروی در می

ای معلمان با تأثیرپذیری از خودباوری آنها خود را از زندگی حرفه

و همچنین، مقاومت و پایداری  طریق تمایز در میزان تالش و پشتکار

معلمان در رویارویی با تجارب پرتنش به طور مشخصی منعکس 

محور ارزیابی های کشاکشسازد. عالوه بر این، استیالی مدلمی

های شود که معلمان رویهای، اغلب سبب میتجارب انگیزانندة حرفه

براین، تری را برای مقابلة با شرایط پرفشار برگزینند. بناانطباقی

ای به عنوان یک منبع اطالعاتی باورهای خودکارامدی حرفه

های های شناختی معلمان از موقعیتتأثیرگذار و تأثیرپذیر از ارزیابی

دهی به راهبرد ارجح معلمان در بافت زای پیرامونی، با شکلتنش

زا، بخش دیگری از پراکندگی نمرات مواجهة با رخدادهای تنش

دهد. به طور کلی، مرور علمان را توضیح میای مبهزیستی حرفه

دهد که نقش مفروض نتایج مطالعات در این بخش نشان می

باورهای خودکارآمدی به عنوان یک مدل تفکر جایگزین در 
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بینی های شناختی برای پیشهای کارکردی ارزیابیتصریح ویژگی

 ای معلمان با تأکید بر برخی خطوط مفهومی محتملبهزیستی حرفه

باوری و پشتکار، ایستادگی و مقاومت و همچنین، مانند تالش

زا و راهبردهای مواجهة با آنها های مدیریت تجارب استرسشیوه

؛ الزاریدیس و 0797توضیح است )حسینچاری و همکاران،  قابل

 (.2121؛ بوریک و موی، 2109؛ گرانزیرا و پریرا، 2107همکاران، 

اضر همسو با گروه وسیعی از با وجود آن که نتایج مطالعة ح 

سازی روانی معلمان از طریق تقویت منابع شواهد تجربی، در ایمن

های آن باید کند، اما برخی محدودیتای آنها ایفای نقش میمقابله

مورد توجه قرار گیرد. اول، این آموزش فقط به گروهی از معلمان 

زن در یک منطقة آموزش و پرورش شهر تهران محدود شد. 

های تحقیق حاضر نابراین، ضرورت بسط و تعمیم بیش از پیش یافتهب

های مختلفی از معلمان انتخاب شوند. نیازمند آن است که گروه

شود با هدف تصریح نقش تفسیری عامل برای مثال، پیشنهاد می

شناختی جنس در بافت آزمون اثرات برنامة آموزشی جمعیت

ب شوند. دوم، با توجه به منتخب، فراگیران دو گروه جنسی انتخا

بینی کرد که با نزدیک شدن به فصل امتحانات این که محقق پیش

ترم دسترسی به معلمان به راحتی ممکن نباشد، لذا طول مدت پایان

ماه  2آزمون ماندگاری اثرات برنامة آموزشی منتخب، حداکثر به 

 های مربوط به عدم دسترسیمحدود شد. سوم، با توجه به محدودیت

محقق به معلمان در هفته بیش از یک ساعت به دلیل انباشت 

 2واحدهای درسی آنها در طول نیمسال تحصیلی، محقق بیش از 

ساعت در هفته امکان تماس رودررو و حضوری را با واحدهای 

آزمایشی نداشت. اما هر یک از واحدهای آزمایشی این فرصت را 

مربوط به هر مرحله از داشتند که از طریق ایمیل پیرامون تکالیف 

شود، با دورة آموزشی با محقق مکاتبه کنند. بنابراین، پیشنهاد می

های آموزش داده هدف طراحی جلساتی به منظور مرور توانش

کنندگان شده، گاهی در طول هفته بیش از یکبار محقق و مشارکت

با یکدیگر دیدار داشته باشند. با وجود آن که در مطالعة حاضر 

 2هفته و هر هفته  01آموزش شناخت اجتماعی در مدت  برنامة

ساعت انجام شد، اما طبق دیدگاه برخی محققان تخصیص این زمان 

برای تضمین اثرات بلندمدت برنامة آموزشی ناکافی است. بر این 

کنند که تخصیص ( تأکید می2111اساس، گرشام، ون و کوک )

ساعت برای  7ه هفته و هر هفت 01ساعت زمان در طول  71حدود 

 های اجتماعی جدید در بین افراد با دشواریتغییر و حفظ توانش

های هیجانی و رفتاری کامالً ناکافی است. چنین افرادی به طور حتم 

های اجتماعی خود به زمان بسیار بیشتری برای بهبود در تراز توانش

( دریافتند که تخصیص 2111نیازمند هستند. گرشام و همکاران )

هایی برای استفاده از ساعت زمان و تدارک فرصت 11ل حداق

بینی ماندگاری های درس در پیشهای جدید در کالستوانش

 اثرات مداخله بسیار اثرگذار است.

مهمترین دستاورد کاربردی منتج از نتایج مطالعه حاضر بر 

های شناختی، اجتماعی و هیجانی های آموزش مهارتتدارک دوره

ای معلمان با هدف مواجهة سازگارانه آنها منابع مقابلهناظر بر تغذیة 

های های کاری است. بدون شک، تالشبا مطالبات فزآینده محیط

روشمند با هدف تجهیز خزانة مهارتی معلمان در توسعه دغدغة 

ای در معلمان از نقش بسزایی برخوردار است. در آفرینی حرفهتحول

های مداخالتی به ارک تالشاین قلمرو مطالعاتی، تالش برای تد

ای نظامدار با هدف توانمندسازی معلمان با خلق اثری شیوه

 ، هر یک از دیگر اجزا نظام آموزشی را در برابر آسیب0دومینوی

های احتمالی محافظت خواهد کرد. توانمندسازی معلمان و کمک 

به تحکیم سرمایة اجتماعی آنها ضمن تسهیل رفتارهای جستجوی 

شود که معلمان در مواجهة با تجارب ها سبب میکمک در آن

های رفتاری بازداندة سالمت انگیز فراروی، کمتر به گزینشچالش

 ای، رجوع کنند.حرفه

 منابع
بینی (. پیش0790اکبری، زهرا؛ کردنوقابی، رسول و فرهادی، مهران )

 های بزرگ شخصیتیروشنی بیان معلمان براساس رگه

(OCEAN). (90) 00، پژوهشی علوم روانشناختی فصلنامه علمی، 

229-217. 

(. بررسی رابطة خودآگاهی و 0799)رضیه و حاجی، م رسالنراد، اایرجی

فصلنامه ها. هیجانات ناشی از تدریس در معلمان هنرستان
 .99-91 (،91)00، روانشناسی تربیتی

(. 0797) یرانابرات دستجردی، نگین؛ عابدینی، یاسمن و بهشتی مآل، 

های ضمن خدمت مجازی های اجرایی دورهبررسی میزان قابلیت

مجله علوم ش. وری منابع انسانی سازمان آموزش و پروردر بهره
 .902-999، (92)07، روانشناختی

طاهره ابوالمعالی و  پور،نمین، فرزانه؛ پیمانی، جاوید؛ رنجبریزادهحسن

(. مدل پیش بینی بهزیستی روانشناختی 0797الحسینی، خدیجه )

                                                           
1. domino effect 
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آوری با در نظرگرفتن نقش میانجی استرس ادراک براساس تاب

 .919-997، (99) 07، مجله علوم روانشناختی. شده

 -(. تعامل معلم 0797بهرام ) ،و جوکار تانهبیگو، فقزلسعود؛ حسینچاری، م

ودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی: نقش آموز و خدانش

، فصلنامه روانشناسی تربیتیگیری هدفی. ای جهتواسطه

09(92) ،79-09. 

(. نسخة فارسی سیاهة هیجان معلم: یک مطالعة 0799خدایی، علی )

فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و سنجی. روان
 .29-77(، 21)0 ،مجازی

و اعراب شیبانی،  احمدعلیپور،  یال؛ن آخوندی، غالمرضا؛صرامی فروشانی، 

(. قابلیت اعتمادیابی و بررسی ساختار عاملی 0797) دیجهخ

پرسشنامه سرمایه روانی در کارشناسان شرکت ایران خودرو 

 .99-019، (01)01 ،فصلنامه مطالعات روانشناختیدیزل. 

 قیتحق یهاروش(. 0797سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه )

 ی نشر آگه.در علوم رفتار

(. رابطة باورهای 0799میرهاشمی روته، زهرا سادات و شکری، امید )

 دانش – فردی معلمخودکارآمدی ادراک شده و رفتار رابطة بین

پژوهش در یادگیری ای هیجانات معلم. آموز: نقش واسطه
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(. تنیدگی شغلی و 0792مسعود ) شکری، امید و شریفی،؛ نوری، انور

گر باورهای عاطفی معلمان: آزمون الگوی اثر میانجی بهزیستی
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