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Abstract
Introduction: Teachers of exceptional schools due to the problems of students, need to improve the positive
psychological characteristics, in particular mental well-being. The aim of this study was to predict subjective wellBeing based on health promoting lifestyle, work-family conflict and job satisfaction among exceptional school
teachers.
Methods: This study was a descriptive-correlational study. The research population was all teachers of Ahwaz
exceptional schools in 2012-2012. 120 of them were selected by cluster sampling method. Data were collected
by "Subjective Well-being Questionnaire", "Health-Promoting Lifestyle Profile", "Work-Family Conflict
Questionnaire", and "Job Satisfaction Questionnaire”. Data was analyzed by SPSS.19.
Results: Health promotion lifestyle (r = 0.476) and job satisfaction (r = 0.263) had a positive and significant
correlation with mental well-being. On the other hand, the conflict of work-family (r = -0.301) correlated
negatively with mental well-being. Also, health promotion lifestyle variables, work-family conflict and job
satisfaction were able to predict 32.6% of the changes in subjective well-being of teachers of exceptional schools.
In this prediction, the share of lifestyle enhancing health was higher than other variables (P < 0.01).
Conclusions: The results indicated the importance of health promotion lifestyle, work-family conflict and job
satisfaction in predicting subjective well-being of teachers of exceptional schools. Therefore, it is recommended
that counselors, clinical psychologists and therapists improve the mental health of teachers of exceptional schools
by improving their lifestyles, improving their health and job satisfaction and reducing work-family conflicts.
Keywords: Subjective Well-being, Health Promoting Lifestyle;, Work-family Conflict, Job Satisfaction,
Teachers of Exceptional Schools
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چکیده
مقدمه :معلمان مدارس استثنایی بهدلیل مشکلات زیاد دانشآموزان ،نیازمند بهبود ویژگیهای مثبت روانشناختی بهویژه بهزیستی
ذهنی میباشند .پژوهش حاضر با هدف پیشبینی بهزیستی ذهنی بر اساس سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت ،تعارض کار-خانواده و
رضایت شغلی در معلمان مدارس استثنایی انجام شد.
روش کار :این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود .جامعه پژوهش همه معلمان مدارس استثنایی اهواز در سال  5931-31بودند
که از میان آنها  528نفر با روش نمونهگیری تصافی خوشهای انتخاب شدند .دادهها توسط "پرسشنامه بهزیستی ذهنی" ( Subjective
" ،)Well-being Questionnaireنیمرخ سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت" (،)Health-Promoting Lifestyle Profile
"پرسشنامه تعارض کار-خانواده" ( )Work-Family Conflict Questionnaireو "پرسشنامه رضایت شغلی" ( Job Satisfaction
 )Questionnaireرا جمع آوری شد .دادهها با نرمافزار اس پی اس اس نسخه  53تحلیل شد.
یافتهها :سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت ( )r = 8/111و رضایت شغلی ( )r = 8/219با بهزیستی ذهنی همبستگی مثبت و معنادار
داشت .از طرف دیگر ،و تعارض کار-خانواده ( )r = -8/985با بهزیستی ذهنی همبستگی منفی و معنادار داشت .همچنین متغیرهای
سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت ،تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی توانستند بهطورمعناداری  92/1درصد از تغییرات بهزیستی
ذهنی معلمان مدارس استثنایی را پیشبینی کنند .در این پیشبینی سهم سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت بیشتر از سایر متغیرها
بود (.)P > 8/85
نتیجه گیری :نتایج حاکی از اهمیت متغیرهای سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت ،تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی در پیشبینی
بهزیستی ذهنی معلمان مدارس استثنایی بود .لذا پیشنهاد میشود مشاوران ،روانشناسان بالینی و درمانگران از طریق افزایش سبک
زندگی ارتقاءدهنده سلامت و رضایت شغلی و کاهش تعارض کار-خانواده میزان بهزیستی ذهنی معلمان مدارس استثنایی را بهبود
بخشند.
واژگان کلیدی :بهزیستی ذهنی ،سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت ،تعارض کار-خانواده ،رضایت شغلی ،معلمان مدارس استثنایی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
برقراری تعادل بین عواطف مثبت و منفی است ،سلامت روانشناختی
ملاکی برای ارزیابی فردی از کنشهای روانشناختی است و سلامت
اجتماعی ملاکی عمومی و اجتماعی برای ارزیابی کنشهای اجتماعی
افراد است [ .]9بهزیستی ذهنی یکی از مولفههایی است که بر سلامت
و افزایش طول عمر تأثیر دارد و وابسته به لذت در برابر تجارب ناگوار
است [.]1

روانشناسی مثبتنگر یکی از شاخههای روانشناسی است که هدف آن
شناخت ویژگیهای مثبت تجربههای انسانی و چگونگی ارتقاء آنها
میباشد [ .]5از مهمترین ویژگیهای مثبت روانشناختی میتوان
بهزیستی ذهنی ( )Subjective well-beingرا نام برد که به معنای
ارزیابی سلامت هیجانی ،سلامت روانشناختی و سلامت اجتماعی افراد از
زندگی خود است [ .]2سلامت هیجانی ملاکی برای ارزیابی عواطف و
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جمله تولیدات معیوب ،خدمات ضعیف ،غیبت از کار ،جابجایی و ترک
کار کارکنان میگردد [ .]22رضایت شغلی نه تنها برای خود فرد ،بلکه
برای دنبال کردن و تحقق اهداف سازمان اهمیت زیادی دارد [.]29
نتایج پژوهشها حاکی از ارتباط رضایت شغلی با بهزیستی ذهنی
میباشند [ .]21 ,21 ,53برای مثال  Liuو همکاران ضمن پژوهشی به
این نتیجه رسیدند که بین رضایت شغلی و بهزیستی ذهنی رابطه
معنادار مستقیم وجود داشت [ .]53در پژوهشی دیگر بخشی و همکاران
گزارش کردند که رضایت شغلی با بهزیستی ذهنی رابطه مثبت و
معنادار داشت [.]21
بهزیستی ذهنی از نظر تأمین سلامت روانی ،جسمانی و افزایش طول
عمر ،اثبات ارزش شادکامی در کنار شاخصهای اقتصادی و اجتماعی
اهمیت دارد .در واقع احساس بهزیستی ذهنی بزرگترین آرزو و
مهمترین هدف زندگی بشر است که بیش از هر عامل دیگری سلامت
افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین در آموزش و پرورش
استثنایی ،معلمی شغلی تخصصی و مشکل بهشمار میآید و عواملی
مانند نیازهای متعدد دانشآموزان ،تفاوتهای فردی ،لزوم پاسخگویی
به والدین و مربیان ،تغییرهای سریع عقاید و انتظارات در مورد نقش
معلم آموزش را بسیار پیچیده و مشکل ساخته است و این معلمان دارای
شرایط کاری پرفشاری هستند [ ]21که این امر میتواند باعث کاهش
سلامت ،کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی آنها شود .علاوه بر آن،
بررسی ویژگیهای روانشناختی مرتبط با بهزیستی ذهنی بهویژه در
معلمان مدارس استثنایی ضروری است .زیرا با شناسایی این متغیرها
میتوان امیدوار بود که بهتر بتوان اقدام به بهبود بهزیستی ذهنی آنها
کرد .بنابراین ،با توجه به نقش و اهمیت بهزیستی ذهنی ،هدف پژوهش
حاضر پیشبینی بهزیستی ذهنی بر اساس سبک زندگی ارتقاءدهنده
سلامت ،تعارض کار -خانواده و رضایت شغلی در معلمان مدارس
استثنایی است.

یکی از عوامل مرتبط با بهزیستی ذهنی ،سبک زندگی ارتقاءدهنده
سلامت ( )health promoting lifestyleاست .رفتارهای
ارتقاءدهنده سلامت به علت داشتن توانایی برای پیشگیری از
بیماری های مزمن ،بهبود کیفیت زندگی و کاهش بار مراقبت بهداشتی
اهمیت زیادی دارد [ .]1سبک زندگی همان عادتهای سالم و ناسالمی
است که بسیاری از آنها در دوران کودکی و نوجوانی شکل گرفته و به
دورههای بعدی زندگی تسریع مییابد [ .]1بسیاری از رفتارهای
تهدیدکننده سلامت که ناشی از سبک زندگی ناسالم هستند ،اگر
بهموقع شناسایی و تغییر داده شوند ،میتوان از بروز پیامدهای خطرناک
آنها جلوگیری کرد [ .]1سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت شامل انجام
رفتارهایی است که باعث توانمندساختن افراد برای افزایش کنترل بر
سلامت خود و در نهایت بهبود سلامت خود و جامعه میشود [ .]0نتایج
پژوهشها حاکی از ارتباط سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت با بهزیستی
ذهنی میباشند [ .]52-3برای مثال نتایج پژوهش Von Humboldt
 & Lealدرباره سازگاری با پیری ،حس انسجام ،بهزیستی ذهنی و
عوامل اجتماعی-جمعیت شناختی ،سبک زندگی و عوامل مرتبط با
سلامت نشان داد که بین سبک زندگی سلامت محور با بهزیستی ذهنی
همبستگی معنادار مستقیم وجود دارد [ .]3همچنین پارسامهر و
رسولینژاد در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه سبک زندگی سلامت
محور با سلامت اجتماعی در بین مردم شهر تالش به این نتیجه رسیدند
که سبک زندگی سلامت محور با سلامت اجتماعی بهعنوان یکی از ابعاد
بهزیستی ذهنی همبستگی مثبت و معنادار دارد [.]55
یکی دیگر از عوامل مرتبط با بهزیستی ذهنی ،تعارض کار-خانواده
( )work-family conflictاست [ .]59تعارض کار-خانواده به
عنوان موضوعی اصلی هم کارکنان و کارفرمایان و هم خانواده را متأثر
ساخته است و نوعی تعارض بین نقشی است که در آن فشارهای نقش
حاصل از نقش های کاری و خانوادگی از هر دو طرف ناسازگار باشند
[ .]51این تعارض به معنای تعارض های ناشی از عدم تعادل میان
زندگی شغلی و حرفهای با زندگی خانوادگی است که موجب فشار روانی
میشود [ .]51تعارض کار-خانواده زمانی اتفاق میافتد که انتظارات و
زمان صرفشده برای کار و زندگی شخصی فرد ناسازگارند و این
ناسازگاری برای هر دو حیطه کار و زندگی مشکلاتی را ایجاد مینماید
( .)51نتایج پژوهشها حاکی از ارتباط تعارض کار-خانواده با بهزیستی
ذهنی میباشند [ .]50-51 ,59برای مثال  Matysiakو همکاران
ضمن پژوهشی گزارش کرد که بین تعارض کار-خانواده با بهزیستی
ذهنی رابطه معنادار منفی وجود داشت [ .]59در پژوهشی دیگر گلپرور
و همکاران به این نتیجه رسیدند که بین تعارض کار-خانواده با
بهزیستی جسمانی و روانشناختی رابطه منفی و معنادار وجود دارد
[.]51
یکی دیگر از عوامل مرتبط با بهزیستی ذهنی ،رضایت شغلی است [.]53
رضایت شغلی یکی از بنیادیترین مفاهیمی است که در تمامی سطوح
مدیریت منابع انسانی دارای اهمیت فراوان بوده و در رسیدن به اهداف
سازمان باید مورد توجه قرار گیرد [ . ]28رضایت شغلی نوعی احساس
خشنودی و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار
متناسب با استعدادها ،میزان موفقیت در شغل ،تأمین نیازهای منطقی،
شکوفایی استعدادها ،پیشرفت شغلی ،تجربههای موفق و جو سازمانی
ارتباط دارد [ . ]25رضایت شغلی پایین موجب رفتارهای نامناسب از

روش کار
پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود .جامعه پژوهش همه
معلمان مدارس استثنایی اهواز در سال  5931-31بودند که تعداد آنها
 511نفر بود و از میان آنها بر اساس جدول Krejcie & Morgan
به نقل از مؤمنی و قیومی [ ]21تعداد  528نفر بهعنوان نمونه با روش
نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .در این روش پس از تهیه لیست
مدارس استثنایی ،تعدادی مدرسه به روش تصادفی انتخاب و همه
معلمان آن مدرسه بهعنوان نمونه انتخاب شدند .معیارهای ورود به
مطالعه شامل عدم مصرف داروهای مخدر و روانگردان ،عدم اختلال
روانپزشکی و عدم وقوع رخداد تنشزا مانند طلاق و مرگ عزیزان و غیره
در شش ماه گذشته و معیارهای خروج از مطالعه شامل عدم همکاری
و تکمیل پرسشنامهها به صورت ناقص بود.
برای اندازهگیری بهزیستی ذهنی از “پرسشنامه بهزیستی ذهنی”
( )Subjective Well-being Questionnaireاستفاده که توسط
 Keyes & Magyar-Moeدر سال  2889طراحی شد .این ابزار
دارای  11گویه است که  52گویه آن با استفاده از مقیاس پنج درجهای
لیکرت و  99گویه آن با استفاده از مقیاس هفت درجهای لیکرت
نمرهگذاری میشود ،لذا دامنه نمرات بین  11تا  235میباشد .در این
ابزار برخی گویهها بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند و نمره بالاتر
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در بیمارستان امام خمینی (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 8/11گزارش کردند [.]91
در پژوهش حاضر روایی محتوای پرسشنامهها با نظر  58نفر از
متخصصان گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز تأیید و
پایایی پرسشنامههای مذکور با روش آلفای کرونباخ برای  528نفر از
معلمان مدارس استثنایی شهر اهواز بهترتیب  8/01 ،8/01 ،8/13و
 8/11محاسبه شد.
نحوه اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از هماهنگی با معاون
پژوهشی دانشگاه و دریافت معرفی نامه ،به آموزش و پرورش شهر اهواز
مراجعه شد و ضمن بیان هدف و اهمیت پژوهش از آنها درخواست
همکاری شد .پس از موافقت آن ها ،از میان معلمان مدارس استثنایی
تعداد  528نفر در ماه آذر سال  5931پس از بررسی معیارهای ورود به
مطالعه به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .پس از
بیان هدف ،اهمیت پژوهش ،اصل رازداری و محرمانه ماندن اطلاعات
شخصی و تحلیل دادهها به صورت کلی برای آزمودنیها ،پرسشنامهها
توسط آنان تکمیل گردید .پرسشنامهها در دفتر مدیر مدارس تکمیل و
زمان تقریبی برای هر فرد حدود  18دقیقه بود .دادهها در سطح
توصیفی از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی برای توصیف توزیع
متغیرها و در سطح استنباطی از روشهای همبستگی پیرسون و
رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای آزمون فرضهای آماری
استفاده شد .دادهها با نرمافزار اس پی اس اس نسخه  53در سطح
معناداری  P > 8/85تحلیل شد.

بهمعنای بهزیستی ذهنی بیشتر میباشد .روایی ابزار را با روش تحلیل
عاملی تأیید شد که ابزار دارای سه عامل بهزیستی هیجانی ،بهزیستی
روانشناختی و بهزیستی اجتماعی است .پایایی پرسشنامه به روش آلفای
کرونباخ بر روی  9892فرد آمریکایی با دامنه سنی  21-11ساله8/01 ،
گزارش کردند [ .]20نصیری کناری و علیوندی وفا پایایی این ابزار را با
روش آلفای کرونباخ بر روی  31زن باردار شهر تبریز 8/05 ،گزارش
کردند [.]23
همچنین برای اندازهگیری سبک زندگی از "نیمرخ سبک زندگی
ارتقاءدهنده سلامت" ( Health-Promoting Lifestyle
 ،)Profileاستفاده که توسط  Walkerو همکاران در سال 5301
طراحی شد .این ابزار دارای  12گویه است که با استفاده از مقیاس پنج
درجهای لیکرت نمرهگذاری میشود ،لذا دامنه نمرات بین  12تا 218
میباشد .در این ابزار نمره بالاتر به معنای سبک زندگی ارتقاءدهنده
سلامت بیشتر میباشد .روایی ابزار را با روش تحلیل عاملی تأیید و
مشخص شد که پرسشنامه دارای شش عامل خودشکوفایی،
مسئولیتپذیری بهداشتی ،ورزش ،تغذیه ،حمایت بینفردی و مدیریت
تنش است که این شش عامل  11/5درصد از واریانس سبک زندگی
ارتقاءدهنده را تبیین کردند .پایایی ابزار با روش آلفای کرونباخ بر روی
 312فرد بزرگسال کشورهای غرب آسیا  8/32گزارش شد [.]98
محمودی و همکاران پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ بر روی 508
نفر از کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان امام خمینی (ره)
شهرستان سقز  8/39گزارش کردند [.]95
برای اندارهگیری تعارض کار-خانواده از "پرسشنامه تعارض کار-
خانواده" ( )Work-Family Conflict Questionnaireاستفاده
که توسط  Carlsonو همکاران در سال  2888طراحی شد [ .]92این
ابزار دارای  3گویه است که با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت
نمرهگذاری میشود ،لذا دامنه نمرات بین  3تا  11میباشد .در این ابزار
نمره بالاتر به معنای تعارض کار-خانواده بیشتر میباشد .روایی ابزار با
روش تحلیل عاملی تأیید و پرسشنامه دارای سه عامل زمان ،فرسایش
و رفتار است .پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ بر روی  221نفر از
کارکنان دارای مدرک کارشناسی سازمانهای مختلف در شهر
 Midwestایالت  Oklahomaآمریکا  8/35گزارش شد [ .]92ریانی
و همکاران پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ بر روی  203نفر از
کارکنان پرستاری و مامایی متأهل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی
زابل  8/01گزارش کردند [.]99
بعلاوه ،برای اندازهگیری رضایت شغلی از"پرسشنامه رضایت شغلی"
( )Job Satisfaction Questionnaireاستفاده که توسط
 Brayfield & Rotheدر سال  5315طراحی شد [ .]91این
پرسشنامه دارای  55گویه است که با استفاده از مقایس پنج درجهای
لیکرت نمرهگذاری میشود ،لذا دامنه نمرات بین  55تا  11میباشد .در
این ابزار نمره بالاتر به معنای رضایت شغلی بیشتر میباشد .روایی
صوری و محتوایی ابزار با نظر متخصصان تأیید و پایایی آن با روش
آلفای کرونباخ بر روی  228نفر از کارکنان یک دانشگاه بزرگ دولتی
در جنوب شرق آمریکا  8/03گزارش شد [ .]91حسنی و همکاران
پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ بر روی  288نفر از پرستاران شاغل

یافتهها
در این پژوهش  528معلم مدارس استثنایی با میانگین سنی ± 9/11
 91/51سال حضور داشتند؛ به طوری که  11نفر مرد ( 11/09درصد)
و  19نفر زن ( 11/51درصد) و از میان آنها  581نفر متأهل (01/18
درصد) و  51نفر مجرد ( 52/18درصد) بودند .تحصیلات  90نفر کاردانی
( 95/11درصد) 10 ،نفر کارشناسی ( 18درصد) و  91نفر کارشناسی
ارشد ( 20/99درصد) بودند .همچنین از نظر دامنه سنی  51نفر -21
 22سال ( 51/51درصد) 53 ،نفر  21-95سال ( 51/09درصد)99 ،
نفر  92-91سال ( 21/18درصد) 18 ،نفر  91-15سال ( 99/99درصد)
و  55نفر  12-11سال ( 3/51درصد) داشتند.
پیش از تحلیل دادههای با روش رگرسیون چندگانه پیشفرضهای آن
بررسی شد .نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای هیچ یک از
متغیرها معنادار نبود ،لذا فرض نرمال بودن تأیید شد .همچنین مقدار
عامل تورم واریانس ( )Variance Inflation Factorبرابر با 5/911
بود که از  58فاصله زیادی داشت ،بنابراین فرض همخطی چندگانه رد
شد .همچنین مقدار دوربین–واتسون ( )Durbin-Watsonبرابر
 5/083بود که از  8و  1فاصله زیادی داشت ،بنابراین فرض همبستگی
پسماندها نیز رد شد .بنابراین ،پیشفرضهای استفاده از رگرسیون
چندگانه وجود دارد .برای بررسی رابطه متغیرهای سبک زندگی
ارتقاءدهنده سلامت ،تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی با بهزیستی
ذهنی در معلمان مدارس استثنایی از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شد که نتایج آن در جدول  5ارائه شد.
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جدول  :1میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت ،تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی با بهزیستی ذهنی در معلمان مدارس استثنایی
3

2

متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف استاندارد

1

 -1سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت

519/210

21/825

5

 -2تعارض کار-خانواده

25/980

1/521

**-8/905

5

 -3رضایت شغلی

95/299

1/113

**8/218

**-8/131

5

 -4بهزیستی ذهنی

509/321

20/019

**8/111

**-8/985

**8/219

** P > 8/85

طبق نتایج جدول  ،5سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت ( )r = 8/111و
رضایت شغلی ( )r = 8/219با بهزیستی ذهنی معلمان مدارس استثنایی
همبستگی مثبت و معنادار و تعارض کار-خانواده ( )r = =-8/985با
بهزیستی ذهنی معلمان مدارس استثنایی مبستگی منفی و معنادار دارد
( .)P > 8/85به عبارت دیگر ،با افزایش سبک زندگی ارتقاءدهنده
سلامت و رضایت شغلی و کاهش تعارض کار-خانواده ،میزان بهزیستی
ذهنی معلمان مدارس استثنایی افزایش و بالعکس ،با کاهش سبک

زندگی ارتقاءدهنده سلامت و رضایت شغلی و افزایش تعارض کار-
خانواده ،میزان بهزیستی ذهنی معلمان مدارس استثنایی کاهش
مییابد .برای مشخص کردن میزان پیشبینی بهزیستی ذهنی بر اساس
سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت ،تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی
معلمان مدارس استثنایی از رگرسیون چندگانه با مدل همزمان استفاده
شد که نتایج آن در جدول  2و جدول  9ارائه شد.

جدول  :2نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیشبینی بهزیستی ذهنی بر اساس سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت ،تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی در معلمان مدارس
استثنایی
متغیرهای پیشبین

2

تغییر F

سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت

R
8/115

R
8/921

55/219

تعارض کار-خانواده

8/115

8/921

55/219

رضایت شغلی

8/115

8/921

55/219

P-Value
8/885

جدول  :3ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیشبینی بهزیستی ذهنی بر اساس سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت ،تعارض کار-خانواده و رضایت
شغلی در معلمان مدارس استثنایی
ضریب غیراستاندارد

سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت

8/101

SE
8/839

ضریب استانداردشده
8/915

t
1/221

P-Value
8/885

متغیرهای پیشبین
تعارض کار-خانواده

-8/211

8/815

-8/231

9/153

8/885

رضایت شغلی

8/512

8/811

8/509

2/911

8/850

گفت که سبک زندگی فعالیتهای عادی و معمول روزانه است که افراد
آنها را در زندگی خود بهطور قابل قبول پذیرفتهاند ،بهطوری که این
فعالیتها روی سلامت افراد تأثیر میگذارند .فرد با انتخاب سبک زندگی
برای حفظ و ارتقای سلامتی خود و پیشگیری از بیماریها اقدامات و
فعالیت هایی را از قبیل رعایت رژیم غذایی مناسب ،خواب و فعالیت،
ورزش ،کنترل وزن بدن ،عدم مصرف سیگار و الکل و ایمنسازی در
مقابل بیماریها انجام میدهد که مجموع آنها سبک زندگی افراد را
تشکیل میدهند .در نتیجه زمانی که فردی دارای ویژگیهای فوق باشد
بیشتر احساس سلامت ،کیفیت زندگی مطلوب و رضایت از زندگی
میکند که خود این عوامل با بهبود بهزیستی ذهنی رابطه دارند.
دیگر یافته ها نشان داد که تعارض کار-خانواده با بهزیستی ذهنی
همبستگی منفی و معنادار داشت که این یافته با یافته پژوهشهای
قبلی همسو بود [ .]50-51 ,59برای مثال نتایج پژوهشها حاکی از
ارتباط تعارض کار-خانواده با بهزیستی ذهنی میباشند [.]50-51 ,59
برای مثال  Matysiakو همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه رسید
که تعارض کار-خانواده با بهزیستی ذهنی رابطه معنادار منفی داشت
[ . ]59در پژوهشی دیگر جوانمرد و همکاران گزارش کردند که تعارض
کار -خانواده با بهزیستی ذهنی رابطه منفی و معنادار داشت [ .]50در
تبیین این یافته بر مبنای نظر  Sharmaو همکاران [ ]90میتوان

طبق نتایج جدول  2و  ،9متغیرهای سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت،
تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی بهطورمعناداری توانستند 92/1
درصد از تغییرات بهزیستی ذهنی معلمان مدارس استثنایی را
پیشبینی کنند ( .)R2 = 8/921 ،P ≤ 8/885همچنین با توجه به
مقدار ضریب استانداردشده متغیر سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت
( )β = 8/915 ،P ≤ 8/885بیشترین اثر مستقیم و معنادار را در
پیشبینی بهزیستی ذهنی معلمان مدارس استثنایی دارد.

بحث
این پژوهش با هدف پیشبینی بهزیستی ذهنی بر اساس سبک زندگی
ارتقاءدهنده سلامت ،تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی در معلمان
مدارس استثنایی بود .یافتهها نشان داد که سبک زندگی ارتقاءدهنده
سلامت با بهزیستی ذهنی همبستگی مثبت و معنادار داشت که این
یافته با یافته پژوهشهای قبلی همسو بود [ .]52-3برای مثال Von
 Humboldt & Lealضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین
سبک زندگی سلامت محور با بهزیستی ذهنی همبستگی معنادار
مستقیم وجود داشت [ .]3در پژوهشی دیگر کشاورز گزارش کرد که
بین سبک زندگی و بهزیستی ذهنی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت
[ . ]52در تبیین این یافته بر مبنای نظر طل و همکاران [ ]91میتوان
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بهزیستی ذهنی رابطه منفی و معنادار داشتند .همچنین متغیرهای
سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت ،تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی
توانستند بهطورمعناداری  92/1درصد از تغییرات بهزیستی ذهنی
معلمان مدارس استثنایی را پیشبینی کنند که در این پیشبینی سهم
سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت بیشتر از سایر متغیرها بود .بنابراین
در درجه اول سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت یعنی عادتهای سالمی
که باعث انجام رفتارهایی جهت افزایش کنترل سلامت میشود ،در
ارتقای بهزیستی ذهنی معلمان مدارس استثنایی نقش دارد .بنابراین
نتایج حاکی از اهمیت متغیرهای سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت،
تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی در بهبود بهزیستی ذهنی میباشد.
توصیه میشود برنامهریزان ،مسئولان و سایر دستاندرکاران با توجه به
نتایج پژوهش حاضر اقدام به طراحی برنامههای آموزشی ارتقاء
بهزیستی ذهنی بر اساس سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت ،تعارض
کار-خانواده و رضایت شغلی در قالب کارگاههای آموزشی کنند و از این
طریق بهزیستی ذهنی معلمان مدارس استثنایی بهویژه معلمانی که
بهزیستی پایینی دارند را بهبود بخشند .توصیه دیگر انجام پژوهشهای
بیشتر درباره بهزیستی ذهنی و نقش سایر متغیرهای روانشناختی در
آن میباشد.
نخستین محدودیت این پژوهش همانند سایر پژوهشهایی که از
ابزارهای خودگزارشدهی استفاده میکنند ،سوگیری احتمالی
پاسخهای آزمودنیها در پاسخگویی به گویهها میباشد .ممکن است
افراد هنگام تکمیل چنین ابزارهایی خویشتننگری کافی نداشته باشند
و مسئولانه به گویهها پاسخ ندهند که این امر تا حدودی دقت نتایج را
کاهش می دهد .محدودیت دیگر ،محدود شدن گروه نمونه به معلمان
مدارس استثنایی اهواز میباشد که در تعمیم نتایج به معلمان مدارس
استثنایی سایر شهرها و یا سایر معلمان باید احتیاط کرد.

گفت تعارض کار -خانواده از طریق ایجاد فشارهای روانشناختی
پیامدهای مضری بر سلامت و کیفیت زندگی دارد .بنابراین ،درگیر بودن
در تعارض کار-خانواده یعنی درگیری در تنشهای شغلی و خانوادگی
که میتوانند بر عملکردهای شغلی و خانوادگی فرد تأثیر منفی بگذارند.
همچنین تعارض کار-خانواده موقعیتی را ایجاد میکند که منابع
روانشناختی فردی مورد تهدید واقع میشود و یا به مرور از بین میرود
و فرد را با بهزیستی پایین مواجه میسازد .در نتیجه با افزایش تعارض
کار -خانواده میزان بهزیستی ذهنی معلمان مدارس استثنایی کاهش
مییابد .تبیین دیگر اینکه تعارض کار-خانواده عامل فشار بر احساسات
مثبت مانند احساس آرامش ،احساس رضایت و غیره میباشد .زیرا
بسیاری از افراد نمیتوانند مسائل و مشکلات مربوط به کار را به تنهایی
در محیط کاری حل کنند و احساسات ناخوشایند شغلی میتواند بر
تمام جنبههای زندگی آنها تاثیرگذار باشد .در نتیجه هر عامل فشارآور
بهصورت بالقوه میتواند انرژی و نیروی افراد را بهتدریج تحلیل برد و به
این طریق از سطح عواطف مثبت مانند راحتی ،آسودگی ،نشاط ،آرامش
و غیره بکاهد که این عوامل خود میتوانند باعث کاهش احساس
بهزیستی ذهنی شوند.
همچنین یافتهها نشان داد که رضایت شغلی با بهزیستی ذهنی رابطه
مثبت و معنادار داشت که این یافته با یافته پژوهشهای قبلی همسو
بود [ .]21 ,21 ,53برای مثال  Gurkovaو همکاران ضمن پژوهشی
به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی و بهزیستی ذهنی رابطه معنادار
مستقیم داشتند [ . ]21در پژوهشی دیگر بخشی و همکاران گزارش
کردند که رضایت شغلی با بهزیستی ذهنی رابطه مثبت و معنادار داشت
[ .]21در تبیین این یافته بر مبنای نظر  Liuو همکاران [ ]53میتوان
گفت که رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان از محتوی و زمینه شغل
و بهطور کلی آن چیزی است که برای کارکنان ارزشمند است .همچنین
رضایت شغلی حالت عاطفی مثبت است که از احساس لذت یک شخص
از شغل خود نشأت میگیرد و ادراکات و محرکهای اطراف وی از عوامل
مهم در ایجاد این رضایت هستند .در نتیجه افراد دارای رضایت شغلی
بالا از زندگی شغلی و بالطبع زندگی خانوادگی خود احساس رضایت
بیشتری دارند که این امر میتواند باعث بهبود سلامت و بهزیستی ذهنی
آنها شود.

سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی خانم رضیه
غضبانزاده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با راهنمایی دکتر زهرا
دشتبزرگی می باشد .در پایان از مراکز مسئولان و معلمان استثنایی
اهواز به دلیل همکاری با پژوهشگران صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.
لازم به ذکر است که مقاله حاضر در تاریخ  5931/1/23با کد
 58128181312821در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز تصویب و کد
اخلاق آن  IR.IAUAHVAZ.REC.1395.27میباشد.
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نتایج نشان داد که سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت و رضایت شغلی با
بهزیستی ذهنی همبستگی مثبت و معنادار و تعارض کار-خانواده با
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