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 چکیده

باشد. می سرسختی روانشناختی و رضایت شغلی در معلمان زن مدارس استثنایی هدف این پژوهش بررسی رابطه بین :هدف

 پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را معلمان زن شاغل در مدارس استثنایی شهر تهران روش:

معلم این مدارس به  43سترس گیری در دمشغول به تدریس بودند. با روش نمونه 1398-99دادند که در سال تحصیلی  تشکیل

 ( و پرسشنامه1377ها از پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز )آوری دادهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع

ها به ها از همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین داده( استفاده شد و نیز برای تحلیل داده1969) هالین و اسمیت،کندال

با توجه به نتایج پژوهش، بین سرسختی روانشناختی و رضایت شغلی معلمان زن  یافته ها:تحلیل شدند.   SPSSافزارکمک نرم

سرسختی روانشناختی با رضایت شغلی معلمان مدارس  نتیجه گیری:مدارس استثنایی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 

 استثنایی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

 سرسختی روانشناختی، رضایت شغلی، معلمان. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

آید. عوامل در میان مشاغل مختلف، تدریس و به ویژه تدریس در مدارس استثنایی، شغل تخصصی و دشواری به شمار می

عادات و  متعددی از جمله شرایط خاص آموزش و تعامل با دانش آموزان دارای نیازهای یادگیری و آموزشی پیچیده، ارتباط با

های کودکان و بهبود کند فرآیند یادگیری در گروه کودکان استثنایی، فشار تحمیل شده به معلمان های نابهنجار، ناتوانیهیجان

(. 2005 استثنایی را افزایش می دهد که می تواند سطح رضامندی آنها از زندگی را تحت تأثیر خود قرار دهد )اودم و همکاران،

دف و مفهوم در طول زمان تکامل یافته است و امروزه تنها وسیله ای برای امرار معاش نیست، بلکه فرآیند واژه شغل از نظر ه

به عنوان یکی از  1چند بعدی است که انسان به عنوان مرکز ثقل و محرک آن قرار گرفته است. در همین راستا رضایت شغلی

زندگی روزمره ایفا می کند. دیویس نیواستورم رضایت شغلی را،  های رضایت از زندگی نقش مهمی در عملکرد افراد درمؤلفه

مجموعه ای از احساسات سازگار نسبت به شغل تعریف کرده است. این احساس زمانی حاصل می شود که خواسته ها، نیازها، 

شود. بدین گونه بین توقعات  دارد، از طریق شغل برآورده آرزوها و انتظار تجربه هایی که فرد شاغل هنگام ورود به سازمان با خود

مثبت به شغل پیدا می کند که موجب رضایت او  شاغل و برآورده شدن آنها، توازن برقرار می شود. در نتیجه، شاغل، نگرشی

(. رضایت شغلی تحت تأثیر اهرمهایی از قبیل: حقوق و مزایا، محتوای شغل، انگیزه 2010گردد )لین الیهارینگتون و گارسیا، می

رتقاء، تجلی در کار، مشارکت، کار گروهی، محیط و شرایط کاری است؛ اما به طور کلی رضایت شغلی به عنوان نوعی های ا

روانی و عاطفی مثبت نسبت به شغل و شرایط اشتغال تعریف می شود. رضایت شغلی باعث بهره وری و کارایی فرد شاغل شده که  احساس

(. کسی که رضایت شغلی او در سطحی باالست، نسبت به 1393 ابد )جعفری خرم،اهداف سا زمانی تحقق می یاز این رهیافت 

شغل یا کار خودنگرشی مثبت دارد. کسی که از کار خود راضی نیست و رضایت شغلی ندارد، نگرشی منفی نسبت به شغل و به 

یزی جز رضایت شغلی آنان نیست. (. هنگامی که درباره نگرش کارمندان بحث می شود غالبأ منظور چ1392ذاکریان، ) کار دارد

را به جای یکدیگر به کار می برند، شغل هر فرد چیزی بیش « نگرش»و « رضایت شغلی»در واقع در این زمینه معموال این دو 

و ... است و باید وی با همکاران، مافوقها، ارباب رجوع و  از کارها و فعالیت های مشخصی همچون، تایپ، رانندگی، ارائه گزارش

ایرین تعامل داشته باشد و قوانین و مقررات و آیین نامه های سازمان را رعایت کند. حتی ممکن است فرد در شرایط کاری یا س

محیطی که چندان هم مطلوب نباشد کار کند؛ این بدان معنی است که عوامل موجود در محیط کار به طور وسیعی با سالمت 

ابراین توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی کاری افراد بسیار یا بیماری افراد شاغل در ارتباط اند؛ بن

 (. 1394 مهم است )مالکی،

شان در مقابل فشارهای روانی، از خصوص معلمان مدارس استثنایی، مقاومت و سرسختیسالمت روانی معلمان، بهاز سویی، 

 که است مفهومی 2شناختیسرسختی روان تر نماید.این بار را برای آنها سبک تواند سنگینیاهمیت بسزایی برخوردار است و می

 بر غلبه برای فردبه کردن کمک در درونی هایویژگی ارتباط که است آمده پدید شناختیروان پذیریانعطاف حوزۀ در تازگیبه

 رویدادهای به در واکنش فرد باثبات و خام شیوۀ  به سرسختی، دیگر، به بیانی. است داده قرار توجه مورد را زندگی منفی تجارب

 مهارگری تواناییِ ناتوانی، احساس احساس جایبه و تعهد احساس کشیدن، جای کناربه آن فرد طی که دارد اشاره زندگی

 گرفت شکل پزشکی ادبیات در سرسختی (. اصطالح1396داند نه تهدید )آقا جانی و همکاران، چالش می را مشکالت و کندمی

 افرادی دادمی نشان کوباسا اولیۀ هاییافته. کرد شناسایی 1970 دهۀ اواخر در مقاومت عامل عنوانبه را کوباسا آن بار نخستین و

 هستند افرادی به نسبت متفاوتی شخصیتی ساختار دارای مانندمی باقی سالم و کنندمی تجربه را استرس از باالتری سطوح که

 از استفاده با که شد نامیده سرسختی ساختار، این حوزۀ اصلی. شوندمی بیمار و کنندمی تجربه را استرس از باالیی سطوح که

 سرسختی. شودمی تعریف سالمتی زایتنش هایمحرک به دادن پاسخ و کردن تفسیر کردن، ارزیابی برای خودکنترلی منابع

 تعهد خودکنترلی، شخصیتی هایویژگی واسطۀبه استرس از باالیی درجه تجربه از پس ماندن سالم برای توانایی از است عبارت

آورد که ای را به وجود می(. در واقع سر سختی روانشناختی نگرش درونی ویژه2006)مدی،  هاچالش بر غلبه برای توانایی و

اندن در مواجهه با استرس متفاوت دهد. توانایی افراد برای سالم مشیوۀ رویارویی افراد با مسائل زندگی را تحت تاثیر قرار می

                                                             
1 . Job satisfaction 
2 . Hardiness 



(. در 2017زا وجود دارد )فریدنبرگ، است و در بعضی از افراد به صورت بالقوه قدرت بیشتری برای مقابله با شرایط استرس

 باشد.های آن قابل ارتقا و بهبود می( انجام دادند مشخص شد که سرسختی و مولفه1397هراتی و همکاران )تحقیقی که علوی

مان مدارس استثنایی به دلیل ارتباط با دانش آموزان دارای نیازهای ویژه که مشکالتی از قبیل آسیب های ذهنی، بینایی، معل

شنوایی، حرکتی و در مواردی ترکیبی از این معلولیت ها را دارا می باشند، شرایط کاری خاصی را تجربه می نمایند. این در 

شغلی معلمان مدارس استثنایی صورت نگرفته و این مسئله به  رضایته، توجهی به حالی است که در پژوهش های صورت گرفت

با هدف بررسی رابطه بین سرسختی روانشناختی با رضایت  عنوان یک شکاف پژوهشی به چشم می خورد. لذا پژوهش حاضر

 شغلی معلمان زن مدارس استثنایی انجام شد.

 روش

همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس استثنایی شهر زنجان در پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی از نوع 

گیری معلم زن مدارس استثنایی بود که به روش نمونه 43مشغول به تحصیل بودند. گروه نمونه شامل  98-97سال تحصیلی 

 در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد:

 27این پرسشنامه، یک مقیاس خود گزارشی مداد کاغذی و دارای  :AHI)امۀ سرسختی روان شناختی اهواز )پرسشن. 1

(. هر ماده دارای چهار گزینه پاسخ بوده که 14( تدوین و اعتبار یابی شده است )1377) و همکاران ماده بوده که توسط کیامرثی

که دارای  21و  17، 13، 10، 7، 6های جز ماده( است. البته به3( و اغلب اوقات )2(، گاهی اوقات )1ندرت )(، به0شامل هرگز )

دهندۀ دست آوردن نمرۀ باال در این پرسشنامه، نشان شوند. بهگذاری میبار عاملی منفی هستند و به شیوه معکوس نمره

و  85/0و  84/0های دختر و پسر به ترتیب شناختی باال در فرد است. برای سنجش اعتبار مقیاس برای آزمودنیسرسختی روان

ها مودنیشناختی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که برای کل آزدر روش همسانی درونی پرسشنامه سرسختی روان

ای سرسختی اهواز ها در مقیاس اعتبار سازههای آزمودنیهای همبستگی پیرسون بین نمرهاند. نتایج آزمونبه دست آورده 76/0

 (.1391)علی پور و بازیاری،  دار استمعنی P=05/0نشان داد که ضرایب همبستگی در سطح 

( ساخته 2002ن، و همکارا ؛ نقل از کینیکی1969)کاران و هم این پرسشنامه توسط اسمیت . پرسشنامه رضایت شغلی:2

 9سوال(، حقوق و مزایا ) 7سوال(، ارتقاء ) 11سوال(، همکاران ) 14مقیاس سرپرست ) -خرده  5سوال بود که  72شد و شامل 

رار می داد. سوال( را مورد ارزیابی ق 22سوال( و یک نمره کلی شاخص توصیف شغل ) 7سوال (، شرایط کار در محیط فعلی )

( ضرایب آلفای کرونباخ را برای خرده مقیاس ها در دامنه ای از 2002؛ نقل از کینیکی و همکاران، 1969اسمیت و همکاران )

و  بهروزی و روایی همگرا و افتراقی قابل قبولی گزارش کردند. 71/0تا  88/0و ضریب بازآزمایی را در دامنه ای از  87/0تا  89/0

و برای خرده مقیاس های آزمون  41/0 ( تغییراتی در نمره گذاری پرسشنامه ایجاد کرده و ضریب آلفای کرونباخ1387) همکاران

گزارش کردند. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این کل مقیاس  61/0 تا 86/0 ضرایب اعتبار مالکی را در دامنه ای از

، 88/0، 94/0 همکاران، ارتقاء، حقوق و مزایا و شرایط کار در محیط فعلی به ترتیبهای سرپرست،  -. و برای خرده مقیاس /96

 به دست آمد. 89/0و  88/0، 94/0

وپرورش تهران به گیری، بعد از اخذ مجوز الزم از اداره کل آموزشجهت گردآوری اطالعات الزم برای انجام پژوهش و نمونه

نفر از معلمان برای آزمون دعوت شدند. توضیحات  43گیری در دسترس تعداد ونهصورت نممدارس استثنایی مراجعه کرده و به

ها و محرمانه بودن اطالعات به زمان، تکمیل پرسشنامهالزم را پژوهشگر و همکاران وی درباره چگونگی همکاری و طول مدت

ها بدون نام طراحی ان قرار گرفت. پرسشنامهها جهت تکمیل شدن در اختیار آنها دادند. پس از اعالم رضایت، پرسشنامهآزمودنی

ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. وتحلیل دادهآوری شدند. جهت تجزیهها جمعشده و پس از تکمیل توسط آزمودنی

 انجام شد. 21ویراست  SPSSافزار وسیله نرمها بهتحلیل داده

 نتایج



نفر  26درصد( فوق دیپلم؛  25/23نفر ) 10. میزان تحصیالت  بود  19/6و  31میانگین و انحراف معیار سن معلمان به ترتیب 

میانگین و انحراف معیار سرسختی روانشناختی به ترتیب درصد( فوق لیسانس بود.  29/16نفر ) 7درصد( لیسانس و  46/60)

 بود.  91/8و  35/69و میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی به ترتیب  45/6و  41/28

 ارائه شده است. 1ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد که نتایج آن در جدول برای بررسی نرمال بودن داده

 ها.  آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده1جدول 

 رضایت شغلی سرسختی روان شناختی 

63/2 مقدار آزمون  31/3  

11/0 سطح معناداری  18/0  

اسمیرنف نشان داد که داده های توزیع نرمال دارند و می توان از آزمون های آماری  –داده های حاصل از آزمون کولموگروف 

پارامتری برای بررسی فرضیه ها استفاده کرد. برای تعیین میزان و جهت رابطه بین سرسختی روانشناختی و رضایت شغلی از 

 ست.گزارش شده ا 2آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 

 شغلی رضایت و روانشناختی سرسختی . ماتریس ضریب همبستگی به منظور بررسی رابطه بین نمرات2جدول 

 رضایت شغلی سرسختی روانشناختی 

  1 سرسختی روانشناختی

 1 73/0 رضایت شغلی
 

( =73/0rو  =001/0pمشاهده می شود، بین متغیرهای سرسختی روانشناختی و رضایت شغلی ) 2همان گونه که در جدول 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی هرچه سرسختی روانشناختی معلمان بیشتر باشد، رضایت شغلی آنان بیشتر خواهد 

 بود.

 بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرسختی روانشناختی و رضایت شغلی در معلمان زن مدارس استثنایی انجام گرفت. 

وهش نشان داد بین سرسختی روان شناختی و رضایت شغلی رابه مثبت و معنادار وجود دارد. در تبیین این نتایج می نتایج پژ

شناختی ویژگی مثبتی است که فرد با داشتن سه مولفۀ تعهد، چالش و کنترلِ صفتِ شخصیتی به توان گفت سرسختی روان

(. در این 1395ود که با آن مواجه شده است )نسیم سبحان و باقری، رمقابلۀ شناختی و مساله مدار به غلبه بر مشکالتی می

چنین عدم رد یا انکار موضوعات مختلف )مانند ها و توجه بر اساسِ بودن در اینجا و اکنون و همرویکرد فرد با تمرکز بر واقعیت

چنان که هستند در نظر ئل را آندغدغه خاطر در مورد کودک دارای اختالل خود( بزرگنمایی مشکالت را کاهش داده و مسا

آید که منجر به استقامت و وجود میپندارد باشند؛ در نتیجه حالتی از آگاهی و پذیرش در فرد بهگونه که فرد میگیرد نه آنمی

 شود. شناختی میسرسختی روان

 کاهش را استرس منفی تاثیرات، درونی مقاومت منبع یک عنوان به و دارد مثبت رابطۀ روانی و بدنیسالمت با سختی سر

 سالهۀ ممقابل در مهم هایمؤلفه از یکی ،یشناخت روان یسرسختکند.  می پیشگیری روانی و بدنی های اختالل بروز از و دهد می

 رضایت شغلی داشته باشد. در ای کننده نییتع نقش تواندی م که است افراد روی شیپ ،یزندگ گوناگون های تیموقع در مدار

 رشد برای عاملی را محیطی تغییرات و باشندمی دارا را محیطی تغییرات با کردن مقابله و محیط کنترل توانایی سرسخت، افراد

 (.2011زانگ،) کنندمی قلمداد خود نمو و

کار، هایی از قبیل: حقوق و مزایا، محتوای شغل، انگیزه های ارتقاء، تجلی در  رضایت شغلی تحت تأثیر اهرماز آن جایی که 

روانی و عاطفی مثبت نسبت به شغل  به طور کلی به عنوان نوعی احساسو  مشارکت، کار گروهی، محیط و شرایط کاری است

و شرایط اشتغال تعریف می شود و باعث بهره وری و کارایی فرد شاغل می شود می توان گفت در صورت عدم تحقق این مولفه 

 مقابله و محیط کنترل توانایی سرسخت، افرادچرا که تواند تعیین کننده باشد.  های انگیزشی عامل سرسختی روان شناختی می



طور خالصه، کنند. بهمی قلمداد خود نمو و رشد برای عاملی را محیطی تغییرات و باشندمی دارا را محیطی تغییرات با کردن

دار های جالب، مثبت و معنیتمایل به داشتن تجربه -2توجه حس کنجکاوی قابل -1های افراد سرسخت از این قرار است: ویژگی

باور به اینکه تغییر، طبیعی است و هر محرک با اهمیتی  -4اعتقاد به اثربخش بودن آنچه مورد تصور ذهنی قرار گرفته است.  -3

تواند ها میین ویژگیتوانایی استقامت و مقاومت. اکتساب ا -6ابراز وجود و نیرومندی  -5تواند موجب رشد و پیشرفت شود. می

 (.1398 )کاظمی، موسوی، رسول زاده، محمدی و محمدی، آور زندگی مفید باشددر خصوص سازگاری با وقایع تنش
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Abstract 

Aim: The aim of this study was to investigate the relationship between hardiness and job satisfaction 
in female teachers in exceptional schools. Method: This study was a descriptive correlational study. 

The statistical population of the study consisted of female teachers working in exceptional schools in 

Tehran who were teaching in the academic year of 2019-2020. Using the available sampling method, 

43 teachers of these schools were selected as statistical samples. To collect the data, Ahvaz 
Psychological hardiness Questionnaire (1998) and Smith, Kendall and Hallin (1969) questionnaire 

were used and Pearson correlation was used to analyze the data. Data were analyzed by SPSS 

software. Results: According to the research results, there is a positive and significant relationship 
between psychological hardiness and job satisfaction of female teachers in exceptional schools. 

Conclusion: There is a positive and significant relationship between psychological hardiness and job 

satisfaction of exceptional school teachers. 

Keywords: Psychological hardiness, job satisfaction, teachers. 
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