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دهیچک
 بهداشت هبودب بر گرامثبت رفتاری - یشناخت تعامالتی برنامه اثربخشی بررسی باهدف حاضر پژوهش

ن آزموپیش نوع از آزمایشی شبه پژوهش روش. گرفت صورت بوکان شهر معلمان شغل از رضایت و روان
 در نبوکا شهرستان ابتدایی دوره مرد معلمان تمامی شامل آماری جامعه. بود کنترل گروه با آزمونپس-

 شدند انتخاب ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش به نفر 16 هاآن بین از که بود 97-98 تحصیلی سال
 وانر بهداشت پرسشنامه شامل اطالعات گردآوری ابزار. شدند جایگزین کنترل و آزمایش گروه دو در و

 گروه روی بر مداخله از بعد و قبل که بود( MSQ) سوتا مینه شغل از رضایت پرسشنامه و( 2002) کیز
 تنظیم راگمثبت رفتاری- یشناخت رویکرد اساس بر گروهی تعامالت برنامه. شد اجرا کنترل و آزمایش

 کنترل گروه روی بر اما شد اجرا آزمایش گروه برای دقیقه 90 زمانمدت و گروهی جلسه 8 طی در و شد
 حلیلوتتجزیه مورد متغیره چند کوواریانس تحلیل روش از استفاده با هاداده. نگرفت صورت ایمداخله

 هایتفرص، شغل نوع) شغل از رضایت هایمؤلفه نمرات میانگین بین که داد نشان هایافته. گرفت قرار
 مونآزپس و آزمونپیش مراحل طی روان بهداشت های-ه مؤلف و( رهبری سبک و جوسازمانی، پیشرفت
 .نبود معنادار کنترل در گروه تفاوت این کهدرحالی؛ دارد وجود معناداری تفاوت آزمایش در گروه

 مانمعل، مثبت شناسیروان، شغل از رضایت، رفتاری- یشناخت درمان، روان بهداشت :یدیکل هایهواژ
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 مقدمه
هایی است که عملکرد مؤثر آن تأثیر سازمان ترینمهمپرورش جزو وشک آموزشبی

عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان بسزایی بر سایر آحاد جامعه دارد. معلمان به
کنند ایفا می وپرورش نقش مهمی در تضمین پویایی و کارایی این سازمانآموزش

موفق نیازمند نیروهایی مانا و متعهد است وپرورش آموزش(. 1391، )حمیدی و محمدی
وپرورش پایین آمده و کیفیت آموزش، و در صورت عدم توجه به نیازها و تمایالت آنان

 اختیشنروانرو پرداختن به مسائل مانند. ازاینبدون عالقه کافی در شغل خود ماندگار می
 .(1397، هاشمی)آنان بسیار حائز اهمیت است  و سالمت

 انددهیعق نی( بر ا1395، ؛ به نقل از راستگو و همکاران2011)و همکاران  1گلومب
ه ک کنندیکار م یتعامل یبخش مشاغل خدمات ای یدر بخش خدمات کارمندان تیکه اکثر

با  میتعامل مستقملزم به ، ی جامعهبا بخش اقتصاد یارتباط چیرا بدون داشتن ه هاآن
 دشونیمواجه م ییهاتیکارمندان مکرراً با فعال، دسته از مشاغل نیدر ا. کندیمرجعان م

 یجزئ عنواندارند با عواطف و احساساتشان به ازیبوده و ن یروان یگذار نهیکه مستلزم هز
 از کارشان مدارا کنند.

وده ب یروان یگذار نهیهزهایی است که در آن معلمان نیز ملزم به معلمی یکی از شغل
 رنتیجهداستفاده نمایند. از کارشان  یعنوان جزئدارند با عواطف و احساساتشان به ازیو ن

. بر است هاآن 2بهداشت روان، وری معلمانیکی از متغیرهای مرتبط با عملکرد و بهره
ری ابهداشت روان عبارت از توانایی فرد در برقر، اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی

قابلیت تغییر و اصالح محیط اجتماعی خویش و به ، ارتباط هماهنگ و سازگار با دیگران
های هیجانی و تمایالت شخصی خود. های مناسب در حل تعارضحلکارگرفتن راه

 کند و از بروز اختالالترشد و کمال شخصیت کمک می، بهداشت روان به افراد در بهبود
 (.1397، کند )سورانیگیری میعاطفی و رفتاری پیش، خلقی

کیفیت مراقبت از بهداشت روان به همان اندازه ، باوجود گسترش اختالالت روانی
(. به 2018، 3برای مراقبت از سالمت جسمانی افزایش نیافته است )کیلبورن و همکاران

رسد که بهداشت روان به نظر می، زا بودن تدریسدلیل ماهیت فرسایندگی و استرس
توجهی متوجه مورد تهدید دائمی قرار دارد. در این حالت پیامدهای قابل معلمان
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رو سنجش و بهداشت روان معلمان و کمک به گردد؛ ازاینو مدارس میآموزان دانش
(. در 2019، 1کرات)رشد آن برای اطمینان از عملکرد بهینه در محل کار ضروری است 

 نتایج، ین معلمان و برخی از مشاغلهای بهداشت روان در بای شاخصبررسی مقایسه
 )ون دراگن بروکتری برخوردار بودند نشان داد که معلمان از سطح بهداشت روان پایین

 .(2015، 2تیاسپروو 
 یگفرساود یبااال زانیم نیهمچن کاار و طیمحا ازیتانش آم طیشارا، انیعالوه بار ا

تباط با در ار خصوصبه یخانوادگ یبر زندگ یمنف ریتأث تواندیم شاغلافراد در  یشاغل
و  یااغلش استرس نینشان داده است که ب زین قاتیتحق جینتا کهطوریبه، همسر بگذارد

 یمعناادار و یارتبااط منفا ییزناشو یتمندیرضا بااا یشااغل یبااه طبااع آن فرسااودگ
 (.1394، ای فردد )سلطانی و دکانهدار وجود

. است 3رضایت از شغل، بر عملکرد و انگیزه معلمانیکی دیگر از متغیرهای مؤثر 
صورت واکنش عاطفی و احساس کلی فرد نسبت به شغل خود تعریف رضایت شغلی به

تواند نشانگر عالقه )رضایت( و یا عدم عالقه )نارضایتی( نسبت شود. این احساس میمی
تواند منجر به طور بالقوه می(. رضایت از شغل به1997، 4به شغل خود باشد )اسپکتر
و  5نفس کارمندان شود )ساتوفبهزیستی ذهنی و عزت، پیشرفت در سطح سالمت

(. توجه به این نکته ضروری است که تبعات نارضایتی شغلی صرفاً 2018، همکاران
های زندگی فرد و کل بر سایر جنبه ها نیست و پیامدهای آنمنحصر به محیط سازمان

. رضایت شغلی معلمان (1389، آبادیعباس، آذر، عرض با)مقبل  استمشاهده جامعه قابل
 آموزشی و کیفیت کار آنان رابطه مثبت و معنادار دارد هایفعالیتبا انگیزه انجام 

عوامل تأثیرگذار بر رضایت از شغل ، طورکلیبه .(2017، 6)اسکالویک و اسکالویک
، طور مثالاند. بهی کردهبندعوامل درونی و بیرونی تقسیم دودستهمعلمان را به 

جزو عوامل درونی؛ و میزان حقوق دریافتی و آموزان دانشخصوصیات فردی معلمان و 
شوند شرایط مدرسه از عوامل بیرونی مؤثر بر رضایت شغلی معلمان محسوب می

 (.1389، )پوریاسین و یوسفی
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و  میرابطه مستق گریکدیاز موارد با  یاریروان در بس بهداشتو  رضایت از شغل
 دگردمیرضایت از شغل  شیافزاموجب  سالمت روانبهبود  کهطوریبه؛ دوطرفه دارند

(. رضایت از شغل با تجربه احساسات مثبت و 2005، 1و همکاران )فاراگر بالعکس و
و  آالن) رابطه منفی دارد شناختیروانشادکامی رابطه مثبت و با استرس و پریشانی 

 ،بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که با تغییر یکی از این متغیرها ؛(2018، 2همکاران
 خوش تغییر شود.متغیر دیگر نیز به فراخور آن دست

که پایین بودن میزان رضایت از شغل و بهداشت روان عالوه  تحقیقات نشان داده است
ی مدهاممکن است در روابط بین فردی و خانوادگی نیز پیا، بر ایجاد مشکالت فردی
 رانهیشگیپبنابراین برای جلوگیری از آن انجام برخی مداخالت ؛ منفی به دنبال داشته باشد

(. امروزه درمانگران از 2008، 3و همکاران ریزا)خواهد بود  کنندهکمکو مداخالتی 
 أکیدتترکیب رویکردهای نظری مختلف جهت افزایش اثربخشی بیشتر بر روی مراجعان 

ابداع مفهومی یا نظری فراتر از ترکیب صرف فنون است ، نظری کنند. هدف ادغاممی
- یشناختبنابراین در این پژوهش از ترکیب دو رویکرد ؛ (1992، 4)نورکراس و نیومن

برای رسیدن به نتایج بهتر استفاده شده است.  6مثبت شناسیروانو  5یرفتار
. دانندزمه کار خود میتوجه به شناخت و رفتار را ال یرفتار- یشناختدرمانگران روان

ها و رفتارهای افراد و کمک به پذیرش خود بر این باورند که با اصالح شناخت هاآن
راد به برای اف هانهیزمبهبودی و بهزیستی را در بسیاری از  توانیم، ی قضاوت خودجابه

در  (. یکی دیگر از مداخالت پرکاربرد که1398، فرد و عابدینیارمغان آورد )خدایاری
. ستامثبت  شناسیروان، شناسان قرار گرفته استسالیان اخیر موردتوجه اکثر روان

چه مستقیم و چه غیرمستقیم )توسط پرورش ، سلیگمن معتقد است که مداخالت مثبت
در طیفی از  بخشد ورفتار مثبت و احساسات مثبت( بهزیستی را بهبود می، افکار مثبت

(. مرور تاریخچه 2006، 7و همکاران اربرد دارد )سلیگمنهای بالینی و غیربالینی کحیطه
دهد که این رفتاری نشان می- یگرفته در خصوص درمان شناختانجام هایپژوهش

حفظ شغل و موفقیت شغلی )هیملی و ، رویکرد توانسته است در افزایش انگیزه
بهبود ، (2018، 9و همکاران کاهش استرس و فرسودگی شغلی )انکلیر، (2019، 8همکاران
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( مؤثر واقع 1396، و همکاران عملکرد سازمانی و رضایت شغلی )ربیعی، کیفیت زندگی
تی ها مانند بهزیسمثبت در بسیاری از زمینه شناسیروانشود. همچنین کارآمدی رویکرد 

وری و سازگاری شغلی بهره، (2017، 1عاطفی و بهداشت روان )شانکالند و روست
( نشان داده شده است. 1396، و همکاران ایت از شغل )ابراهیمی( و رض2018، 2)بارتز
از ترکیب نظری فنون  زمانهمکارآیی استفاده  موردبررسیپژوهشی در ، وجودبااین

گرا بر متغیرهای رضایت از شغل و مثبت شناسیروانرفتاری و - یرویکردهای شناخت
 تظار این پژوهش است.بهداشت روان معلمان یافت نشد که یکی از اهداف مورد ان

عاد بر اب یاروان معلمان نقش عمده و بهداشترضایت از شغل ، شد گفته آنچهبنا بر 
در اکثر جوامع این  ازآنجاکه. همچنین دارد هاآن ییزناشو ی وشغل، فردی یمختلف زندگ

تر از نقش زنان های مالی خانواده پررنگباور وجود دارد که نقش مردان در تأمین حمایت
 لتانابیشتر است )سو هاآنمیزان انتظارات و فشارهای روانی و جسمانی بر  درنتیجهاست و 

(؛ بنابراین انجام اقدامات پیشگیرانه و مداخالتی در بین این گروه از 2017، 3و همکاران
پژوهش و مطالبی که درباره  نهیشایبا مرور پاهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین 

 انیب گوناگوندر درمان مشکالت مثبت  شناسیروانو  یرفتار- یشناخت کردیکارایی رو
در  وانندتیم کردیرو نیکااه ا رسدیبه نظر م، شدهمطرحمبانی و اصول  بهباتوجهو  دیگرد

اضر ح بنابراین پژوهش؛ شوندثر واقع ؤمعلمان م بهداشت روان و رضایت از شغلبهبود 
گرا بر بترفتاری مث- یگویی به این سؤال است که آیا برنامه تعامالتی شناختدر پی پاسخ

 بهداشت روان و رضایت از شغل معلمان اثرگذار است؟

 روش
 آزمون با گروه گواه استفادهپس-ن آزمونوع پیش از یشیطرح شبه آزما ازپژوهش  نیدر ا
مداخله را بر روی یک گروه آزمایشی اجرا ها پژوهشگر یک روش در این نوع طرح شد.
 شاملحاضر  پژوهش جامعه دهد.ای صورت نمینماید و بر روی گروه کنترل مداخلهمی
بود. روش  1397-98شهر بوکان در سال تحصیلی  مرد مقطع ابتدایی معلمان هیکل

ین بای بود؛ به این صورت که پژوهشگر ابتدا از تصادفی خوشه صورتبهگیری نمونه
غرب و شرق( یک منطقه و سپس ، مرکز، جنوب، مناطق جغرافیایی شهر بوکان )شمال
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تعداد داوطلبان دارای مالک ورود از  ازآنجاکهیک مدرسه ابتدایی پسرانه انتخاب نمود و 
صادفی ت صورتبهنرسید یک مدرسه ابتدایی پسرانه دیگر نیز  حدنصابیک مدرسه به 

جنسیت ، سال 3پژوهش شامل داشتن سابقه شغلی حداقل  های ورود بهانتخاب شد. مالک
های مداخالتی اشتغال به کار آموزشی در سال جاری و عدم شرکت در سایر برنامه، مرد
های بود. عدم تمایل به همکاری و ادامه شرکت در جلسات نیز مالک زمانهم طوربه

 .بودند سسانیل التیتحص یدارا کنندگانشرکت یهمگ. بودخروج از پژوهش 
توزیع شد. پس از  موردنظرابزارهای پژوهش بین کلیه معلمان مرد شاغل در مدارس 

نمونه مناسب برای  عنوانبهنفر از این معلمان  27تعداد  مجموعاً، هاتحلیل پرسشنامه
تر از میانگین( تشخیص داده شدند. مطالعه )دارای نمرات حداقل یک انحراف معیار پایین

های رضایت از شغل کمترین نمره را در پرسشنامه که نانفر از معلم 16، تعداداز میان این 
تصادفی در دو گروه آزمایش  طوربهانتخاب شدند و ، و بهداشت روان کسب کرده بودند

 نیب ینسن معلم در 16 شامل کنندگاننفر( جایگزین شدند. شرکت 8و کنترل )هر گروه 
آزمون ابزارهای پژوهش بر روی هر دو گروه اجرا در مرحله پیش. بودندسال  45تا  24

ای دقیقه 90جلسه  8گرا در طی رفتاری مثبت- یشد. سپس برنامه مداخالتی شناخت
، آزمونگروهی تنظیم و اجرا شد. پس از پایان جلسات و در مرحله پس صورتبه

 ها ازدادههای پژوهش پاسخ دادند. برای گردآوری کنندگان مجدداً به پرسشنامهشرکت
 های زیر استفاده شد:پرسشنامه
( تهیه و تنظیم شده است. فرم 2002) 1این پرسشنامه توسط کیز :روان بهداشت پرسشنامه

سؤالی مشتق شده است. این  40سؤال است و از فرم بلند  14کوتاه این پرسشنامه شامل 
مت اجتماعی سالمت روانی و سال، خرده مقیاس بهزیستی هیجانی 3مقیاس مشتمل بر 

. است( 6تا هرروز= 1ای )هرگز=درجه 6صورت طیف لیکرت گذاری آن بهاست و نمره
، بیانگر سطح پایین سالمت روان 14-28است که نمرات بین  84تا  14دامنه نمرات بین 

حاکی از سطح  56سطح متوسطی از سالمت روان و نمرات باالتر از  28-56نمرات بین 
و  80/0را برای پرسشنامه مذکور  ییهمگرا یی( روا2002کیز ) باالی سالمت روان است.

گزارش کرده است. در ایران نیز پایایی این  73/0شده را ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
گزارش شده  88/0و مقدار آن  شدهبررسیپرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 82/0شده آلفای کرونباخ محاسبه (. در پژوهش حاضر مقدار1397، است )قلمی و شعاع

                                                                                                                                        
1. Keyes, C. L. M. 
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ار لیزرل افزبه دست آمد. روایی سازه این ابزار به روش تحلیل عاملی تأییدی و به کمک نرم
گیری متغیر بهداشت روان داشتند و سهم معناداری در اندازه، انجام شد که تمامی عوامل

 زار است.دهنده روایی مناسب این ابنشان (AGFI0 ،90/0  =GFI= 86/0نتایج )
سنجش میزان  منظوربهاین پرسشنامه (: MSQ) سوتانهیم رضایت از شغل پرسشنامه

 19( تهیه و تنظیم شده است. دارای 1967) 1و همکاران سیورضایت از شغل توسط 
 هایفرصت، نوع شغل، مؤلفه نظام پرداخت 6سؤال است و رضایت شغلی افراد را در 

حوه دهد. نشرایط فیزیکی موردسنجش قرار میسبک رهبری و ، جوسازمانی، پیشرفت
( تا کامالً موافقم 1ای از کامالً مخالفم )نمره درجه 5گذاری آن به روش طیف لیکرت نمره

در تغییر است. ضریب اعتبار  95تا  19. دامنه نمرات این پرسشنامه از است( 5)نمره 
گزارش شده است )ویس  89/0آمده با استفاده از روش بازآزمایی در مطالعه اصلی دستبه

(. پایایی این پرسشنامه در داخل کشور توسط رحمانی خواجه لنگی 1967، و همکاران
و به روش  70/0تا  55/0( بررسی شده است و مقدار آن به روش بازآزمایی بین 1388)

بوده است. جهت تأیید پایایی پرسشنامه  هااسیمقبرای خرده  84/0تا  68/0آلفای کرونباخ 
به دست آمد. روایی  80/0 بیضرذکور از آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن م

به شد افزار لیزرل محاسبه کمک نرم، سازه پرسشنامه حاضر با روش تحلیل عاملی تأییدی
( =GFI= ،72/0 AGFI 78/0نتایج )، و پس از حذف عوامل با سهم غیرمعنادار

 است.دهنده روایی مناسب این ابزار نشان
هدف پژوهش و  و تیموقعبرحسب  پژوهش نیا در شده استفاده ایمداخله بسته
 مثبت شناسیروانبر  تأکیدی با رفتار- یشناخت کردیرو فنون، گروه هایویژگی بهباتوجه

، (1398)ی نیعابدو  فردیاریبر اساس پروتکل خداجلسه مداخله و  8در قالب بوده که 
 و یصور اعتبار و شدهتهیه( 2018فرد و آسایش )خدایاریو  (1379فرد )خدایاری

ه است. مشخصات و فنون مداخله در جدول شد دییتأ متخصص سه توسط آن ییمحتوا
 گزارش شده است. 1

  

                                                                                                                                        
1. Weiss, D. J., et al. 
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 گرارفتاری مثبت - یپروتکل درمانی برنامه تعامالتی شناخت جلسات خالصه. 1 جدول

 هایافته

ابتدا به  ،های مربوط به نمونهبرای توصیف و سپس تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از داده
های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش پرداخته شده محاسبه آمار توصیفی و شاخص

 ها استفاده شد.( و سپس از آمار استنباطی برای تحلیل داده2است )جدول 

 های بهداشت روانهای آمار توصیفی مؤلفه. شاخص2جدول 

 آزمون هاغیرتم
 کنترل آزمایش

 انحراف استاندارد میانگین تعداد استانداردانحراف  میانگین تعداد

بهزیستی 
 هیجانی

 28/1 75/6 8 35/1 12/7 8 آزمونپیش
 26/1 71/6 8 66/1 25/12 8 آزمونپس

 95/1 87/12 8 39/2 50/12 8 آزمونپیش

 فرایند مشاوره جلسات
- یشااناخت کردیرو با ییآشاانا، بیان اهداف و مقررات گروه، آشاانایی اعضااا، آزمونپیشاجرای  1

اجرای ، نفره 3 هایگروه دراعضااا  بندیتقساایم، فن حل مساائله و ارائه کاربرگ اجرای، یرفتار
 صورت تعاملی.تکنیک به

ئه کاربرگ اصاااول تعامل همدالنه در         آموزش و تمرین عملی گفتگوی تعامالتی همدالنه    2 و ارا
 ارتباط با مدرسه و خانواده.

، یاجرای فن مثبت نگر ، فواید و اثرات آن بر ابعاد مختلف زندگی   ، بحث درباره مثبت اندیشااای     3
 شناسایی نقاط قوت خود و دیگران.، ارائه کاربرگ مثبت اندیشی

بت نگری   4 مه اجرای فن مث قل      ، ادا حدا یان گروهی  یا      5یادآوری و ب بت  ، زیآمتی موفقخاطره مث
 .هاآنو تکیه کردن به  کارگیریبهی نقاط مثبت و استدالل برای بندتیاولو

کلمنته بر اسااس مراحل تغییر پروچاساکا و دی   ارائه فرم تغییر رفتار سایساتمی و اجرای این فن   5
اختصاااص نمره در مورد  صااورت تعاملی. تنظیم کارنامه رفتاری و دریافت بازخورد مناسااب وبه

 آموزان.ارتباط با همکاران و دانش، نامناسب در محل کارتغییر رفتارهای 
سا   ، هاهیجان و رفتار بر افکار متقابل ریتأثگفتگو در مورد  6 اجرای فن ، یمنف ندیخودآ افکاریی شنا

 بازسازی شناختی.
، توصااایف و وارسااای بدنی، لحظهدر  حضاااور و تمرکز زانیم یابیارز، آشااانایی با ذهن آگاهی 7

 اجرای فن ذهن آگاهی.، ذهنیی رسازیتصو
ارائه کاربرگ تهیه رفتارهای مهرورزانه و اجرای آن بدون        ، اجرای فن سااابک زندگی مهرورزانه    8

 ات.جلس اختتام وی قدردان، آزمونپس، مطالب یبندجمع، توقع از دیگران
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 آزمون هاغیرتم
 کنترل آزمایش

 انحراف استاندارد میانگین تعداد استانداردانحراف  میانگین تعداد
سالمت 

 یروان
 22/3 12/13 8 77/3 37/24 8 آزمونپس

سالمت 
 اجتماعی

 55/2 37/10 8 92/1 50/10 8 آزمونپیش
 87/2 00/11 8 17/4 00/22 8 آزمونپس

آزمون شود متغیر بهداشت روان در سطح پیشمالحظه می 2که در جدول  طورهمان
که معناداری آن در آزمون تحلیل  آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت داردو پس

 کوواریانس بررسی شده است.

 های رضایت از شغلمؤلفههای آمار توصیفی . شاخص3جدول 

 آزمون متغیر
 کنترل آزمایش

 انحراف معیار میانگین تعداد انحراف معیار میانگین تعداد
 03/1 75/4 8 35/1 12/5 8 آزمونپیش نظام پرداخت

 12/1 12/5 8 28/1 75/5 8 آزمونپس
 19/2 62/8 8 92/2 69/8 8 آزمونپیش نوع شغل

 07/2 50/8 8 79/2 87/14 8 آزمونپس
 هایفرصت

 پیشرفت
 50/1 62/5 8 64/1 12/5 8 آزمونپیش
 69/1 50/5 8 13/2 50/9 8 آزمونپس

 70/0 25/4 8 91/0 37/4 8 آزمونپیش جوسازمانی
 91/0 37/4 8 16/1 75/6 8 آزمونپس

 92/0 50/9 8 12/1 12/9 8 آزمونپیش سبک رهبری
 16/1 25/9 8 28/1 75/15 8 آزمونپس

شرایط 
 فیزیکی

 98/1 25/9 8 82/2 62/9 8 آزمونپیش
 84/1 18/9 8 50/2 10 8 آزمونپس

 آزمونشود متغیر رضایت از شغل در سطح پیشمالحظه می 3که در جدول  طورهمان
که معناداری آن در آزمون تحلیل  آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت داردو پس

 است.کوواریانس بررسی شده 
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استفاده شد و  (MANCOVA)برای بررسی سؤال پژوهش از تحلیل چند متغیره 
بررسی همبستگی نمرات  بررسی شدند.، های اصلیفرضبرای این کار ابتدا پیش

 ،=21/32Box’s M)ها وجود رابطه خطی را مشخص کرد. آزمون ام باکس آزمودنی
79/0 F=، 05/0 p>مرات در دو گروه آزمایش و ( فرضیه همگنی ماتریس کوواریانس ن

 Box’s =35/12) کنترل را در متغیر رضایت از شغل تأیید کرد. همچنین آزمون ام باکس

M، 57/1 F=، 05/0 p> ) فرضیه همگنی ماتریس کوواریانس نمرات در دو گروه آزمایش
از آزمون لوین ، هاگروهمنظور بررسی مفروضه همگنی واریانس به و کنترل را تأیید کرد.

واریانس متغیرهای وابسته تفاوت  ازلحاظ هاگروهاستفاده شد که نتایج نشان داد بین 
 (.<05/0Pمعناداری وجود ندارد )

ای متغیره آزمونپسآزمون و یشپنمرات  بودن توزیع برای تعیین وضعیت نرمال
شد. در اده ف استفاسمیرن -ف ولموگرورضایت از شغل و بهداشت روان از آزمون ک

 اسمیرنوف نشان داده شده است: –لموگروفنتایج آزمون کو 4جدول 

 اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات- فلموگروو. نتایج آزمون ک4جدول 

 آزمونپس آزمونیشپ متغیرها

Z لموگروفوک 
 اسمیرنف

 سطح لموگروف اسمیرنفکو Z دارییمعنسطح 
 دارییمعن

 071/0 20/0 024/0 22/0 نظام پرداخت
 203/0 16/0 123/0 19/0 نوع شغل

 201/0 14/0 042/0 21/0 پیشرفت هایفرصت
 081/0 20/0 001/0 30/0 جوسازمانی
 053/0 21/0 135/0 18/0 سبک رهبری
 205/0 13/0 207/0 13/0 شرایط فیزیکی

 201/0 15/0 066/0 20/0 بهزیستی هیجانی
 182/0 17/0 125/0 19/0 سالمت روانی

 207/0 14/0 053/0 21/0 سالمت اجتماعی

سطح معناداری ، 4اسمیرنف مندرج در جدول  –لموگروفوبر اساس نتایج آزمون ک
بنابراین فرض نرمال بودن توزیع نمرات ، است 05/0از  تربزرگ غالباًشده آماره محاسبه

 شود.یمپذیرفته 
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رفتاری - یبرنامه تعامالتی شناخت آیا»پژوهش مبنی بر اینکه  سؤالبا هدف پاسخ به 
به  5در جدول « گرا بر بهداشت روان و رضایت از شغل معلمان اثرگذار است؟مثبت

بررسی تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه رضایت از شغل و بهداشت روان 
 گروه آزمایش و کنترل پرداخته شده است.

 آزمایش و کنترل در گروهیانس چندمتغیری برای مقایسه متغیرها کووار. تحلیل 5جدول 

 F مقادیر هاآزمون متغیر
درجه آزادی 

 اثر

درجه آزادی 
 خطا

سطح 
 معناداری

رضایت 
 از شغل

 001/0 9 3 67/30 98/0 اثر پیالیی

 001/0 9 3 67/30 01/0 المبدای ویلکز

 001/0 9 3 67/30 35/61 اثر هتلینگ

 001/0 9 3 67/30 35/61 ریشه رویین تربزرگ

 بهزیستی
 روانی

 001/0 9 3 25/27 90/0 اثر پیالیی

 001/0 9 3 25/27 09/0 المبدای ویلکز

 001/0 9 3 25/27 08/9 اثر هتلینگ

 001/0 9 3 25/27 08/9 ترین ریشه رویبزرگ

آماره داری هر چهار یمعنسطح ، گرددیممشاهده  5جدول  درکه  طورهمان
، ه رویین ریشتربزرگاثر هتلینگ و ، المبدای ویلکز، یعنی اثر پیالیی، چندمتغیری

ود شیم(. بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص >01/0pاست ) 01/0 از ترکوچک
تفاوت معناداری وجود  آزمونپسدر ، که بین رضایت از شغل دو گروه آزمایش و کنترل

تفاوت  آزمونپسدر ، دارد؛ همچنین بین بهداشت روان دو گروه آزمایش و کنترل
 رفتاری- یتوان گفت مداخله تعامالتی شناختمی، معناداری وجود دارد. بر این اساس

بوده است. همچنین  مؤثرگرا بر رضایت از شغل و بهداشت روان گروه آزمایش مثبت
ی رضایت از هامؤلفهتفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در هر یک از منظور بررسی به

قرار گرفت که نتیجه آن  مورداستفادهآزمون اثرات بین آزمودنی ، شغل و بهداشت روان
 نمایش داده شده است. 6در جدول 
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 روانهای رضایت از شغل و بهداشت آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه مؤلفه .6جدول 

مجموع  منبع متغیر
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F  سطح
 معناداری

 نظام پرداخت
 718/0 08/0 02/0 1 02/0 بین گروهی

   26/0 14 09/2 یگروهدرون

 نوع شغل
 001/0 96/132 41/134 1 41/134 بین گروهی

   01/1 14 08/8 یگروهدرون

 هایفرصت
 پیشرفت

 001/0 69/23 27/70 1 27/70 بین گروهی

   96/2 14 72/23 یگروهدرون

 جوسازمانی
 001/0 98/33 94/17 1 94/17 بین گروهی

   52/0 14 22/4 یگروهدرون

 سبک رهبری
 001/0 41/56 33/128 1 33/128 بین گروهی

   27/2 14 19/18 یگروهدرون

 شرایط فیزیکی
 209/0 24/1 99/0 1 99/0 بین گروهی

   79/0 14 39/6 یگروهدرون

بهزیستی 
 هیجانی

 001/0 78/54 39/106 1 39/106 بین گروهی

   94/1 14 36/21 یگروهدرون

 سالمت روانی
 001/0 78/61 89/499 1 89/499 بین گروهی

   09/8 14 00/89 یگروهدرون

سالمت 
 اجتماعی

 001/0 58/87 96/413 1 96/413 بین گروهی

   72/4 14 98/51 یگروهدرون

 جزبه، هامؤلفهبرای تمامی  آمدهدستبه Fمقدار ، 6در جدول  شدهارائهنتایج  بهباتوجه
ش فرض صفر رد و فرض پژوه، بنابراین؛ استدار یمعن، نظام پرداخت و شرایط فیزیکی

بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله  باالتر بهباتوجهگیرد. یمیید قرار تأمورد 
گرا بترفتاری مث- یتوان گرفت که مداخله تعامالتی شناختچنین نتیجه می، آزمونپس

و موجب افزایش رضایت از شغل و بهداشت روان  بوده مؤثربر متغیرهای پژوهش 
 معلمان شده است.

 گیریبحث و نتیجه
گرا بر بترفتاری مث- یپژوهش حاضر باهدف شناسایی اثربخشی برنامه تعامالتی شناخت

 رتأثی مؤیدت از شغل و بهداشت روان معلمان انجام گرفت. نتایج این پژوهش رضای
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های یافته بههباتوجگرا بر متغیرهای پژوهش است. رفتاری مثبت- یبرنامه تعامالتی شناخت
آزمون تفاوت آزمایش و کنترل در پس هایگروههای بهداشت روان بین پژوهش مؤلفه

ا بر گررفتاری مثبت- یدیگر برنامه تعامالتی شناختعبارتمعناداری وجود دارد؛ به
عقوبی ی هایپژوهشبهداشت روان معلمان تأثیر مثبت و معنادار دارد. این یافته با نتایج 

، (2014شوشانی و استاینمتز )، (2014) 1ایبرت و همکاران، (1398و نسائی مقدم )
وانی دارد. این پژوهشگران ( همخ1396همتی نژاد و زینالی )، (2017شانکالند و روست )

هداشت رفتاری بر ب- یهای خود به این نتیجه دست یافتند که مداخالت شناختدر بررسی
است  یمطالعات گریهمسو با د هاافتهی نیامؤثر بوده است. همچنین  کنندگانشرکتروان 

مت روان و کاهش در سال یذهن آگاه رفتاری و- یدرمان شناخت که نشانگر آثار مثبت
 جینتا. (2013، و همکاران 3رس؛ روئ2012، همکاران و 2نب) کنندگان استاسترس شرکت

کننده در برنامه است که معلمان شرکت نیا یایگو( 1395راستگو و همکاران ) قیتحق
 یاضطراب و افسردگ، در استرس یداریکاهش معندرمان مبتنی بر ذهن آگاهی  یآموزش
مان معلبر روی  دیگری که مختلف هایپژوهشبا  قیتحق نیا یهاافتهی. دهندینشان م
، کانگاس، ماناس، ؛ فرانکو2012، و همکاران نیمثال ب یبرا) اند همسو استپرداخته

 (.2010،، و گالگو مورنو
 ناسیشروانو  یمداخالت شناخت ریتأث به توانمیپژوهش  نیا هاییافته نییتب در
 قاط قوت وی نبا بازشناس کنندگانشرکت «یشیمثبت اند» کیاشاره کرد. در تکنمثبت 
نفس عزت یاحترام به خود و ارتقا شیدر افزا هاآننقش  یابیمثبت خود و باز هایتجربه

، تواند احساساتمثبت نگر می شناسیروانطورکلی روش مداخله به. شوندمی قیتشو
همچنین  (.1396 ،مثبت را در افراد افزایش دهد. )ابراهیمی و همکاران رفتارها و شناخت

، هابود تا از خودگویی کنندگانشرکتهدف کمک به  «یشناخت یبازساز» در تکنیک
و آینده  دیگران، های نامؤثر تفکر درباره خودکننده شیوهانتظارات یا باورهایی که منعکس

شوند تا ارتباط بین افکار و باورهای منفی و راهنمایی می هاآنسپس ، است آگاه شوند
 ،چالش منطقی ازجملهمؤثر  هایروشتجارب هیجانی خود را دریابند و با استفاده از 

شدن با باورهای غیرمنطقی بپردازند )دابسون و آموزش سقراطی و یا تمثیلی به مواجه
 (.2019، 4دوزویس

                                                                                                                                        
1. Ebert, D. D., et al. 
2. Benn, R., et al. 

3. Roeser 
4. Dobson, K. S., & Dozois, D. J. 
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ت روان معلمان استفاده از فنون یکی دیگر از دالیل اثربخشی مداخله حاضر بر سالم
 ی وافسردگ کاهش بر گفت این تکنیک توانیمی آگاه ذهنذهن آگاهی است. در مورد 

 ذهن» نیتمر، توضیح اینکه (.1395، و همکاران تأثیرگذار است )راستگو معلمان اضطراب
 ی بدنی وهاحستوجه به ، پردازش اطالعات ستمیتعادل در س یابیموجب باز «یآگاه

موجب  یآموزش ذهن آگاه .شوداحشایی و کاهش میزان ارزشیابی و قضاوت خود می
را بدون  گرانیشود و د راتریپذ گرانیکند که نسبت به د دایپ فرصت را نیتا فرد ا شودیم

 ماالًکه احت هاییسمیمکان. یکی دیگر از کند رشیپذی داورانه و منف شیپ یهاقضاوت
اج مرتبط است به استخر یذهن آگاه بامعلمان است و  روانمت سال شیافزا کنندهتبیین

تا از  ندریگیم ادیکنندگان شرکت کهی مثبت مربوط باشد. زمان یخود راهبرد یهانگرش
گاه آ خود یعادت یشناخت تالیتما و رفتارها، جاناتیمثال ه یبرا، خود یذهن یندهایفرا

تا از خود  شوندیقادر م هاآن، و با بدن خود آشنا و آن را احساس و تجربه نمایند شوند
، و همکاران نیج) کنند زیپره ینشخوار تالیتما در و جذب شدن یمنف یابیارزش

را  انگریو شفقت نسبت به خود و د شیبخشا ادیافراد با احتمال ز، درنتیجه(. 2007
اهی ذهن آگ ناتیکه در تمر یکه افراد دهندینشان مشده  انجام قاتیتحق .کنندیم نیتمر

 یجانیمت روان و تعادل هسال ازنظر، دهندینشان م عطوفت و ورزیعشقو  یمهربان
افراد را  نیهمچن یآموزش ذهن آگاه( 2010، کسونیدریفر کان و) دهندیبهبود نشان م

. در کندیم حساس اریبس گرانید یازهایتر شده و نسبت به نتا مهربان کندیم قیتشو
 یجانیه مینه و تنظهمدال یهاینگران، یافراد در خودآگاه تیظرف شیبا افزا، قتیحق

)راستگو و  سازدیمعلمان فراهم م یارتباط تیظرف شیافزا یبرا یمراحل یذهن آگاه
 .(1395، همکاران

 ،ها در زمینه اثربخشی برنامه تعامالتی بر بهداشت روانی معلمانعالوه بر یافته
های آزمون مؤلفههای پژوهش حاضر نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در پسیافته

که مقایسه نیمرخ روانی طوریرضایت از شغل نیز تفاوت معناداری وجود دارد. به
 ،های پرسشنامه رضایت از شغل مینه سوتا )نوع شغلمؤلفه از مؤلفه 4در  کنندگانشرکت
د از آزمون( و بعجوسازمانی و سبک رهبری( قبل از مداخله )پیش، پیشرفت هایفرصت

دهنده افزایش رضایت از شود که این نشانآزمون( تفاوت معناداری دیده میمداخله )پس
- یختدرمان شنا، شغل معلمان است. در همسویی نتایج سایر تحقیقات با تحقیق حاضر

و موفقیت  حفظ شغل، ر افزایش انگیزهرفتاری اجرا شده در سایر تحقیقات توانسته است د
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 ،و همکاران کاهش استرس و فرسودگی شغلی )انکلیر، (2019، شغلی )هیملی و همکاران
، و همکاران عملکرد سازمانی و رضایت شغلی )ربیعی، بهبود کیفیت زندگی، (2018
( 2018، وری و سازگاری شغلی )بارتزبهره، (1397، فرسودگی شغلی )هاشمی، (1396

( مؤثر واقع شود. این مطالعات نشان 1396، و همکاران رضایت از شغل )ابراهیمیو 
، وریهرهب، انگیزه شیافزا برمثبت  شناسیروانرفتاری و - یاند که مداخالت شناختداده

 عملکرد سازمانی و نهایتاً رضایت از شغل تأثیر مثبتی دارند.
 دبهبو موجب یرفتار - یشناخت درمان دهدمی نشان ها نیزهای دیگر پژوهشیافته

 ت و)پرادفو شودکارکنان می یمال گردش و وریبهره، رضایت از شغل، کارکنان رفاه
و  رفتاری- ی(. در تحقیقی که با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناخت2009، همکاران

، آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت از شغل کارکنان یک مرکز بهداشت انجام شد
رفتاری اثربخشی بیشتری در باالبردن رضایت از شغل - یکه رویکرد شناختمشخص شد 

( نیز در 1397) و همکاران (. سعیدی1388، کارکنان داشته است )ابوالقاسمی و مقتدر
رفتاری بر رضایت از شغل ماماها تفاوت معناداری را در - یبررسی تأثیر آموزش شناخت

رفتاری - یردند. همچنین مداخالت شناختآزمایش مشاهده ک در گروه آزمونپسمرحله 
ت عملکرد سازمانی و رضایت از شغل پرستاران داشته اس، تأثیر مثبتی بر کیفیت زندگی

 (.1396، و همکاران )ربیعی
ی و اررفت- یشناختمداخالت فنون  ریتأث به توانمی نیز هااین یافته نییتب در
 تحقیقات مربوط ایناشاره کرد. در این تحقیق  شدهگرفتهمثبت بکار  شناسیروان

یکی از اهداف  دهند.در بهبود عملکرد مدارس خبر می هاآناز اثربخشی ، رویکردها
ها کمک به باالرفتن انگیزه و ایجاد گرا در سازمانرفتاری مثبت- یمداخالت شناخت

 های خود و دیگران و فراهم نمودن محیطی آرام و شادماننگرش مثبت در مورد توانایی
 (.1398، یعقوبی و نسائی مقدم)است آموزان دانشبرای معلمان و 

، فکرت یالگوها تواندیم افکار منفی و باورهای غیرمنطقیآموختند که چگونه  معلمان
ا ب ارتباطشان یهاروش نیسطوح تنش و همچن، یبدن یهاحاس، رفتاار، جانیحاالت ه

عالوه بر بازسازی شناختی و جایگذاری افکار منطقی قرار دهد.  ریرا تحت تأث گرانید
به  که باود یات تمرکز بار آگااهسجل نیا یهامهارت ازی کی، غیرمنطقیافکار  جایبه

و عوامل فرساینده خودشان به استرس  یهاواکنش و اهرواز استرس شدافراد آموزش داده 
ی عضاالن یدگیآرم همچون یناتیبا انجام تمر طورنیکنند و هم کسب شتریب یهاآگشغلی 
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چار د یکمتر احتمالبهو  کنند را تجربه یشتریبو آرامش  یآسودگ، و وارسی بدنی
 .شوندی فرساودگ

ن فن هدف ای، بود «حل مسئله» استفاده از فن، یکی دیگر از دالیل اثربخشی پژوهش
 هایشناسایی مسائل و توانایینسبت به  نشیآموزش و کمک به افراد در جهت کسب ب

نتایج یک پژوهش نیز است.  در مقابله مؤثر با مشکالت زندگی یا شغلی روزمره خود
نشان داده است که آموزش حل مسئله بر کاهش نشانگان افسردگی و رضایت از شغل 

بخش از عوامل درمان یک(. ی2014، 1ایبرت و همکاران)معلمان تأثیر مثبتی داشته است 
آمادگی برای  و نشیبدر جهت ایجاد  «یستمیس رفتار رییتغ»فن این تحقیق بکار گیری در 

مکملیت و  توان به اصلدر تبیین اثربخشی این تکنیک می. بود های ناکارآمدرفتارتغییر 
اصل علیت حلقوی مبنی بر همبستگی رفتار یک فرد در ارتباط با رفتار دیگران اشاره کرد 

تار توانند در رفییر رفتارهای خود میآموختند که با تغ کنندگانشرکت(. 2014، 2)نیکولز
 را تغییر دهند.آموزان دانشسایر همکاران و یا ارتباط خود با 

یکی دیگر از دالیل اثربخشی مداخله حاضر بر رضایت از شغل معلمان استفاده از 
که این  اندداشتهی اشاره آگاه ذهنفنون ذهن آگاهی است. برخی تحقیقات در مورد 

ت و حرفه دوس، تأثیرگذار است )راستگو معلمان یشغل یفرسودگ کاهش بر تکنیک
 است ارتباط مؤثر آموزش ینوع «مهرورزانه یزندگ سبک»(. از طرف دیگر 1395، خیرجو
تواند یک . عشق میدارد یادیخانواده کاربرد ز مخصوصاً، یفرد نیروابط ب که در
 (.2018، ردف )گلپاشا و خدایاریهای مثبت باشد بینی کننده برای شادکامی و هیجانپیش

توانسته  داشته است و کنندگانشرکتاجرای این تکنیک تأثیر مثبتی بر عملکرد کاری 
 ،طور غیرمستقیم بر عملکرد خانوادهآزمایش باال ببرد و به در گروهاست سالمت روان را 

بتی بر ثکیفیت زندگی و سالمت و بهداشت روان آنان اثرگذار باشد؛ بنابراین تأثیر م
در نیز داشته است و توانسته رضایت از شغل و سالمت روان را  هاآنعملکرد کاری 

اخت های نظام پردنبودن نتایج خرده مقیاس داریمعنآزمایش باال ببرد. در تشریح  گروه
 عامل 2( رضایت از شغل را ناشی از 2017) 3توان گفت که کامپکاترو شرایط فیزیکی می

روانی تقسیم  شخصیتی و هایویژگیولی و نامرتبط با نتایج پولی مانند مرتبط با نتایج پ
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مزد تنها دست ؛ وکند؛ که در این پژوهش بر روی عوامل نامرتبط با نتایج پولی کار شدمی
 انگیزه و رضایت از شغل کارمندان نیست. باال بردنشاخص ممکن برای 

محدود بودن ، گیرینهتوان به روش نموهای پژوهش حاضر میازجمله محدودیت
آمده اشاره کرد. لذا در دستنمونه به گروه مردان و عدم پیگیری پایدار ماندن نتایج به

آتی  هایپژوهشگردد در جانب احتیاط رعایت شود. پیشنهاد می ستیبایمتعمیم نتایج 
تا  2اجرا شود و بتوان الاقل طی یک پیگیری  هاگروهاین برنامه تعامالتی بر روی سایر 

ماهه میزان پایداری دستاوردهای پژوهش را مورد ارزیابی قرارداد. همچنین به مسئوالن  3
را برای  هاییریزیبرنامهگردد که اندرکاران نظام آموزشی کشور پیشنهاد میو دست

مؤثر مانند مداخالت به  شناختیروانهای آموزشی و مداخالت استفاده بیشتر از برنامه
شده در این پژوهش در جهت رفع مشکالت رضایت از شغل و بهداشت روان کار گرفته

 معلمان به کار گیرند.

 منابع
بر  یمبتن یبرنامه آموزش یاثربخش یابی(. ارز1396غ. )، افروز و .ع، ایارجمندن .،ا، یمیابراه

 یندسازتوانم. ییمعلمان مدارس استثنا یشغل تیرضا شینگر در افزامثبت شناسیروان
 .87-79، (2)8، ییکودکان استثنا

رفتاری و آموزش ابراز - ی(. مقایسه اثربخشی درمان شناخت1388ل. )، مقتدر و .ش، ابوالقاسمی
وجود بر میزان رضایت و فرسودگی شغلی کارکنان مراکز بهداشت شهرستان رشت. 

 .75-83، (1)1، تربیتی شناسیروانفصلنامه 
 یعامل پنج یبر اساس الگو رانیدب یشغل تیبینی رضا(. پیش1389ف. )، یوسفی و .ز، نیاسیپور

 .113-83، (11)4، یآموزش هاینظامپژوهش در  هینشر. یو هوش عاطف تیشخص

در معلمان  یکار یزندگ تیفیک زانیم یاسهیمقا ی(. بررس1391ب. )، یمحمد و .ف، یدیحم
، یآموزش هاینظامپژوهش در  هینشراستان کردستان.  ةمتوسط ةدور یو نظر یمدارس فن

6(16) ،91-106. 
بر دیدگاه اسالمی.  تأکید(. کاربرد مثبت نگری در روان درمانگری با 1379م. )، خدایاری فرد
 .164-140، (1)5، و علوم تربیتی شناسیروانمجله 

 هاینظریهبر  تأکیدبا  یدرمانو اصول خانواده هانظریه(. 1398) ی.، ینیعابد و .م، فرد یاریخدا
 .(DSM-5)بر اساس  یکل دنظریبا تجد یمذهب یو معنو یرفتار- یدرمان شناخت نینو

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران
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بر  یذهن آگاه یآموزش گروه ی(. اثربخش1395) .ا، رجویخ و .م، حرفه دوست .،ن، راستگو
 ودمعلمان.  یروان یشناسبینشانگان آس یبرخرضایت شغلی و ، یشغل یفرسودگ
 .179-198، (7)4، یریادگی در یشناخت یراهبردهافصلنامه 

رفتاری بر - ی(. مطالعه اثربخشی مداخله شناخت1396ط. )، شریفی و .س، شیرانی .،م، ربیعی
ی و مجله بالینی پرستارعملکرد سازمانی و رضایت شغلی پرستاران. ، کیفیت زندگی

 .42-54، (1)7، مامایی
 تیرضا یهاپرسشنامه ییایو پا ییروا نییتع، یابیهنجار(. 1388) .ع، یخواجه لنگ یرحمان

و  یراهنمای، یمعلمان سه مقطع ابتدائ انیسوتا در م نهیم یشغل یتمندیو رضا یبخش
 یتیبتر علوم و شناسیروان دانشکده، ارشد یکارشناس نامهانی. پامتوسطه شهر اصفهان

 .اصفهان دانشگاه
 بر رفتاری–اثربخشی آموزش شناختی  (.1397) . س.م ،رضوی و .ر. ح ،خواهوطن .،م ،سعیدی

 ،چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، شاغل ماماهای رضایت شغلی
 .دانشگاه پیام نور، تهران، هاحلراهو  هاچالش

 یوه شناختیت استرس به شیریآموزش مد یاثربخش(. 1394. )ف، فرد یاانهکدو و .س، یسلطان
امداد و  مجله .احمرهاللکارکنان  ییت زناشویو رضا یشغل یبر فرسودگ یرفتار -

 .95 -84 (3) 7، نجات
پژوهش در  هینشربر سالمت روان معلمان مدارس.  یهوش معنو ری(. تأث1397. )ر، یسوران

 .1211-1201، (نامهژهی)و12، یآموزش هاینظام
ال کاربران فع نیب ینید تیو هو یسبک زندگ، سالمت روان ی(. بررس1397ا. )، شعاع ز.،، یقلم

 یاسیدانشکده حقوق و علوم س انی: دانشجوی)مطالعه مورد یاجتماع یهاشبکه یو عاد
 .160-135، (96)25، یارتباط هایپژوهش(. یو علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائ

بر رضایت  رانیمد یجانیهوش ه ری(. تأث1389) .ر، آبادیعباس و .ع، آذر .،ع، باعرض مقبل
 .54-39، (7)3، یعموم تیریمد هایپژوهشمجله  شغلی کارکنانشان.

 یغلش تیو رضا یشغل یشفقت خود بر فرسودگ یآموزش گروه ی(. اثربخش1397ا. )، یهاشم
 .46-25، (31)9، شناختیروان هایمدلو  هاروش یپژوهش - یفصلنامه علممعلمان. 

 یبر بهبود سالمت روان یرفتار یدرمان شناخت یاثربخش (.1396) ع.، ینالیز و .ح، نژاد یهمت
-296، (5) 28، یمجله مطالعات علوم پزشکآموز نوجوان بزهکار. دانش یمادران دارا

304. 



 155 ... رفتاری-شناختی تعامالتی برنامه اثربخشی/  دربا و همکاران

گرا بر مثبت شناسیروان یاروش مداخله یاثربخش (.1398) ب.، مقدم ینسائ و .ا، یعقوبی
، (1)25 ،رانیا ینیبال شناسیروانو  پزشکیروانمجله نوجوانان.  شناختیروان یستیبهز
14-25. 
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