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رابطه بین سبکهای حل مساله با رضایت شغلی و تنیدگی شغلی معلمان مدارس
استثنایی و عادی شهرکرمانشاه
پریسا الفتی فر

1

 1کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه

چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین سبکهای حل مساله با رضایت شغلی و تنیدگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی
شهرکرمانشاه بوده است ،لذا برای این منظور از یک جامعه آماری ،نمونه ای  225نفری ازمعلمان زن ومرد مدارس استثنایی و
عادی با روش طبقه ای تصادفی از مدارس استثنایی کوثر ،نیکان ،پیوند  ،1پیوند  ،2ارشاد  ،1ارشاد  2و بشارت و مدارس عادی
نور ،توحید ،ادب ،سیزده آبان ،نبوت وشهید فهمیده انتخاب شدند و آنها پرسشنامه سبکهای حل مساله کسیدی والنگ
( ،)1996و پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث(  )1999و پرسشنامه تنیدگی شغلی فار زاده (  ) 1379را تکمیل نمودند.
نتایج تجزیه و تحلیل های آماری نشان دادند که بین سبکهای حل مساله با رضایت شغلی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
بین سبکهای حل مساله با تنیدگی شغلی رابطه منفی معنی داری وجود دارد .متغیر های جهت یابی حل مسأله ،مهارگری حل
مسأله و سبک حل مسأله خالقانه و اعتماد در حل مسأله  31درصد واریانس رضایت شغلی معلمان را پیش بینی می کند.
همچنین با توجه به ضریب بتای بدست آمده متغیر حل مسأله خالقانه با ضریب بتای  0/29بیشترین سهم در پیش بینی
رضایت شغلی معلمان را دارد و اعتماد در حل مسأله با ضریب بتای  0/19پیش بینی کننده بعدی رضایت شغلی معلمان است.
متغیر های جهت یابی حل مسأله ،مهارگری حل مسأله و سبک حل مسأله خالقانه و اعتماد در حل مسأله  16درصد واریانس
تنیدگی شغلی معلمان را پیش بینی می کند .همچنین با توجه به ضریب بتای بدست آمده متغیر مهارگری حل مسأله با
ضریب بتای  0/18بیشترین سهم در پیش بینی تنیدگی شغلی معلمان را دارد و جهت یابی حل مسأله با ضریب بتای 0/16
پیش بینی کننده بعدی تنیدگی شغلی معلمان است.
واژههای کلیدی :سبک های حل مساله ،رضایت شغلی ،تنیدگی شغلی ،معلمان مدارس استثنایی
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مقدمه
رشد وتوسعه هرجامعه مستلزم پویایی نظام آموزش وپرورش آن جامعه است .تعلیم وتربیت امری وقت گیر ،پرثمر ودرعین حال
تخصصی و دشواراست که در آن معلمان بعن وان نقطه نظرآغاز هرتحول آموزشی وپرورشی ،بیشترین نقش را به عهده دارند .آنها
دارای نقش اساسی درکیفیت آموزش ودرنتیجه یادگیری هستند .توفیق یا شکست برنامه ها وفعالیتهای آموزش و پرورش
هرنظام وهرکشوربه معلمان آن بستگی دارد ،باتوجه به این امراست که اهمیت کار و مقام معلم و تأثیرعمیق آن درعزت و
ذلت ،پیشرفت وانحطاط جامعه روشن می شود .لذا کمبود نیروهای ماهر ،باعالقه وعدم توجه به نیازها و مشکالت آنها این
امرراباشکست روبه رو خواهد کرد .این مساله به ویژه درآموزش وپرورش کودکان استثنایی مطرح می باشد چراکه معلمان
استثنایی ب ه علت شرایط خاص این کودکان ازلحاظ جسمی ،ذهنی ،روحی ،اجتماعی وآموزش آنها ،وظایفی دشواروبه تبع آن
آسیب پذیری بیشتری دارند(ابریشم کار.)1397،
معلمان به عنوان ارزشمندترین سرمایه آموزش و پرورش دردنیای پرهیاهوی قرن حاضربامسائل ومشکالت عدیده ای روبه رو
هستند .بناب راین لزوم توجه به عاملهایی که برافزایش یا کاهش کارایی آنها اثرمیگذارد مورد نیازاست .به عبارتی اولین قدم برای
داشتن کادرآموزشی موفق ،درک عواملی است که برکیفیت فعالیتهای آنان موثراست(سعادت.)1398 ،یکی از این عوامل،
سبکهای حل مساله است .حل مساله بعنوان موضوعی اساسی درعلوم شناختی ،یکی ازابعاد ضروری زندگی فردی است .قدرت
فرد درحل مسائل ،تعیین کننده رشد یک شخصیت سالم وبرقراری تعامالت مثبت اجتماعی ست .دشواریهای زندگی ،دنیای
درحال تغییر ،شرایط اجتماعی ومسئولیتهای کاری وجود مهارتهای حل مساله رابرای هرشخص ضروری می سازد .ازاین
رومهارت حل مساله ازجمله مهارتهای اساسی ومورد نیازدرزندگی محسوب شده ومفهوم زندگی با کسب این مهارت یعنی
مواجه با مسائل و کوشش برای حل آنها گره خورده است.موضوع حل مساله وتصمیم گیری مورد توجه بسیاری از پژوهشگران
است که در مواجهه با موقعیتها ،افراد بتوانند به شیوه ای صحیح عمل کنند .افرادی که حل مساله رادرست بکارمی برند ،نقاط
ضعف خودرا شناخته وبرطرف می کنند؛ بنابراین سبکهای حل مساله بررضایت شغلی معلمان موثراست (عالقه بند.)1397 ،
رضایت شغلی عبارت است ازحدی ازاحساسات ونگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند (شفیع آبادی.)1396 ،
رضایت شغلی معلمان بطور مستقیم روی توانایی تدریس آنها تأثیر می گذارد ،لذا رضایت کاری باعث نگرشهای مثبت آنها
نسبت به کار وسازمانشان شده وبهره وری وانگیزش درونی واثر بخشی آموزش وپرورش را ارتقاء می دهد (اسکالویک.)2019 1،
واردامیر )2019( 2رضایت شغلی را یک حالت عاطفی مثبت دانسته اند که از ارزیابی تجارب شغلی فرد ناشی می شود.
کینزبرگ 3و همکارانش ( ) 2018عوامل سازمانی نظیرسیستم پاداش ماسب ،نحوه پرداخت حقوق ،مشارکت کارکنان
درتصمیمات مربوط به شغل ،نحوه برخورد وارتباط ،اعطای مسئولیت واختیاربه افراد ،کیفیت سرپرستی وروابط همکاران را
درایجاد رضایت شغلی مؤثرمی دانند (علی پور.)1397 ،رضایت معلمان اگربه روش صحیح وبا توجه به نیازهای مادی ،معنوی
وروحی با حال یکایک معلمان هماهنگی داشته باشد ،بعنوان وسیله ای برای رسیدن به رضایت شغلی می توان از آن استفاده
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نم ود .معلمان خصوصا معلمان مدارس استثنایی اگردرمحیط کاری خوداحساس نارضایتی و بی عدالتی داشته باشند ،نمی توانند
به خوبی به وظایف خویش عمل نمایند.
یک شغل رضایت بخش ،ممکن است به مرور زمان به منبع نارضایتی تبدیل شود وشخص را در جهت تنیدگی سوق دهد.
تنیدگی واکنشی اس ت که درفرد دراثرحضورعامل استرس زا (عامل تنیدگی) به وجود می آید وقوای فردرا برای روبه روشدن با
آن بسیج می کند و فرد حالت آماده باش می یابد(لی4و همکاران.)2017 ،بسیاری ازتحقیقات انجام گرفته مؤید ارتباط نزدیک
تنیدگی با شغل بوده ومحیط کار را به عنوان یکی ازعوامل اصلی تنیدگی معرفی می نماید .تنیدگی شغلی بیشتر در مشاغلی
پدید می آید که افراد میزان زیادی از ساعات کاری خود را در ارتباط نزدیک با سایر افراد می گذرانند .ماهیت بسیاری از
مشاغل به صورتی است که فشارروانی زیادی برفرد وارد می کند ،به طوری که درصد قابل توجهی ازبیماریهای جسمی
وآشفتگی های روانی ،ناشی ازفشارکاریکنواخت ومداوم بودن این فشارها است .افراد شاغلی که درمحیط کاری خود درگیراین
فشارها هستند عموما گرفتارتنیدگی شغلی وتبعات آن می شوند( .صفار زاده .)1396 ،مشاغلی چون پرستاری ،پلیس ،مددکاری
اجتماعی ومعلمی به عنوان چهار حرفه با تنش وتنیدگی باال تشخیص داده شده اند .یکی از عواملی که سالمت معلمان را
تهدید می کند استرس ونارضایتی از شغل است ،استرس کم می تواند اثر مثبت داشته باشد اما اگر بیش از حد باشد باعث
احساس خشم ،ترس ،ناکامی ،استفاده از سبکهای حل مساله ناسازگارانه وتنیدگی شغلی می شود و سالمت بدنی وروانی
معلمان را به خطر می اندازد (یانگ.)2019 5،
لوییس 6و همکاران ( ) 2017در مورد تنیدگی شغلی معلمان به این نتیجه رسیدند که  %67از معلمان شغل خود را پر از
استرس می دانند واز شغل خود رضایت ندارند .سانکار 7و همکاران ( )2019بیان کردند که سنگینی کار ،ازدحام در کالس
باعث افزایش استرس معلمان می شود .از انجا که تنش وفشارروانی با عملکرد ورضایت شغلی فرد رابطه مستقیمی دارد و
کاهش فشار روانی می تواند سالمت عمومی ودوام نیروی کار را تضمین کند و چنین نیرویی می تواند عملکرد بهتری به بار
آورد  ،برای کاهش اثرات منفی تنیدگی شغلی و به تبع آن کاهش هزینه های سنگین آن ،موضوع تنیدگی شغلی و رابطه آن با
رضایت شغلی وسبکهای حل مساله در معلمان مورد بررسی قرار گرفت تا از نتایج حاصل از این پژوهش درسازمان آموزش
وپرورش عادی واستثنایی استان در جهت توجه بیشتر به مشکالت معلمان و رفع آنها استفاده شود.

روش پژوهش:
پژوهش حاضر با توجه به هدف آن از نوع کاربردی وشیوه اجرای آن همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضرشامل کلیه
معلمان زن ومرد مدارس استثنایی وعادی ناحیه یک کرمانشاه در مقطع ابتدایی سال  1400-1399است که تعداد آنها بالغ بر
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 550نفر می باشد .الزم به ذکر است چون تمامی مدارس استثنایی شهر کرمانشاه زیر مجموعه ناحیه یک آموزش وپرورش
هستند  ،مدارس عادی این ناحیه هم انتخاب شده اند .نمونه آماری پژوهش حاضر  225نفر از معلمان زن ومرد مدارس
استثنایی وعادی مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه است.رای تعیین حجم نمونه آماری ازجدول کرجیس ومورگان ( )1970استفاده
شد .براساس محاسبات این جدول برای جامعه آماری ،با  550نفر حجم نمونه ای برابر با  225نفرکفایت می کند.نمونه آماری
پژوهش حاضربا روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از مدارس عادی نور ،توحید ،نبوت ،سیزده آبان ،شهید فهمیده وادب
ومدارس استثنایی کوثر ،نیکان ،پیوند  ،1پیوند  ،2ارشاد  ،1ارشاد  2و بشارت شهر کرمانشاه انتخاب شدند.

ابزارهای جمع آوری اطالعات
پرسشنامه سبکهای حل مسئله (: )PSSاین مقیاس را کسیدی و النگ ( ،)1996طی دو مرحله ساخته اند و دارای 24
پرسش است که شش عامل را می سنجد و هر کدام از عوامل در برگیرنده چهار ماده آزمون می باشند .این عوامل عبارتند از
درماندگی در حل مسأله یا جهت یابی (بیانگر بی یاوری فرد در موقعیت های مسأله زا است) ،مهارگری حل مسأله یا کنترل در
حل مسأله (بعد کنترل بیرونی  -درونی را در موقعیت های مسأله زا منعکس می کند) ،سبک حل مسأله خالقانه (نشان دهنده
برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حل های متنوع بر حسب موقعیت مسأله زا است) ،اعتماد در حل مسأله (بیانگر اعتقاد در
توانایی فرد برای حل مشکالت است) ،سبک اجتناب (نشان دهنده تمایل به رد شدن از کنار مشکالت به جای مقابله با آنها) و
سبک گرایش یا تقرب و روی آورد (نشان دهنده نگرش مثبت به مشکالت و تمایل به مقابله رودررو با آن هاست) .بنابراین،
سبک های درماندگی ،مهارگری و اجتناب زیرمقیاس های حل مسأله غیرسازنده و سبک های گرایش ،خالقیت و اعتماد
زیرمقیاس های حل مسأله سازنده می باشند (شاطری ،اشکانی ،مدرس غروی.)1398 ،این پرسشنامه به خوبی می تواند آسیب
پذیری فرد را در برابر استرس نشان دهد و جمعیت سالم را از جمعیت بیمار جدا کند (کسیدی و النگ.)1996 ،
این پرسشنامه شش عامل را می سنجد .هر کدام از عوامل در بر گیرنده چهار ماده می باشد .پرسش های این مقیاس با گزینه
های "بلی"" ،خیر" و "نمی دانم" پاسخ داده می شوند .آزمودنی در برابر هر پرسش که شیوه واکنش وی را در برابر مسایل و
موقعیتهای خاص بیان می کند ،موافقت یا مخالفت خود را نشان می دهد و اگر بین آن دو مردد بود ،می تواند گزینه "نمی
توانم بگویم" را برگزیند (بخشی پور و همکاران.)1398 ،سؤال  1تا  4نشان دهنده عامل درماندگی در حل مسأله و به این
ترتیب  5تا  8مهارگری حل مسأله 9 ،تا  12سبک خالقیت 13 ،تا  16اعتماد در حل مسأله 17 ،تا  20سبک اجتناب  21تا 24
سبک گرایش را نشان می دهد (آهنگی.)1398 ،

بررسی روایی و پایایی
کسیدی و النگ ( ) 1996آلفای کرونباخ این پرسشنامه را در یک مطالعه برای سبک های درماندگی ،مهارگری ،خالقیت،
اعتماد ،اجتناب و گرایش را به ترتیب  0/52 ،0/71 ،0/57 ،0/66 ،0/66و  0/65و در مطالعه ای دیگر ضرایب آلفای کرونباخ این
پرسشنامه را به تریب برای ابعاد یاد شده  0/51 ،0/66 ،0/66 ،0/60 ،0/86و  0/53به دست آوردند.کسیدی و برنساید (،)1996
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سازگاری درونی عوامل یاد شده را به ترتیب  0/52 ،0/71 ،0/66 ،0/86و  0/65گزارش کردند .در پژوهش محمدی (،)1377
نیز ضرایب آلفا باالی  0/50بودند (به جز سبک گرایش) .افزون بر این محمدی و صاحبی ( ،)1380پایایی درونی این آزمون را
با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ ،برابر با  0/60گزارش نمودند .هم چنین ضریب آلفا در بررسی باباپور خیرالدین (،)1382
برابر با  0/77و ضریب روایی آن  0/87گزارش شده است و با در نظر گرفتن شاخص پایایی به عنوان ضریب اعتبار (ضریب
اعتبار برابر است با ریشه دوم ضریب پایایی) ،ضریب روایی این مقیاس را برابر با  0/87گزارش کردند .محمدی ( ،)1383در
پژوهشی نشان داده است که بین خرده مقیاس ها ،همبستگی معناداری وجود دارد که دامنه این ضرایب بین  0/51تا 0/72
می باشد ،ارتباطی که نشانگر روایی همگرای این مقیاس است .روایی این مقیاس ،بیشتر متکی به روایی محتوا و روش ساخت و
تهیه آن است .با آن که در دستورالعمل مقیاس شیوه حل مسأله ،بحث روشن و واضحی از ضریب روایی آن به میان نیامده
است ،اما درباره برخی سؤال های آن برخی شواه د مانند افرادی که از آن استفاده کرده اند و در این زمینه تخصص الزم را
دارند (محمدی و صاحبی ،) 1380 ،نشان دهنده ارتباط مقیاس با خصیصه مورد بررسی است (آهنگی.)1398 ،

پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث (: )1999
این پرسشنامه دارای  30سوال می باشد مقیاس های مورد نظر در این پرسشنامه بصورت (الف-ب-ج) می باشدروش نمره
گذاری آزمون :امتیازهای شما باید در دامنۀ وسیعی بین  30تا  195باشد بعنوان یک قاعده کلی ،هر چه امتیازها باالتر باشد از
کار خود رضایت بیشتری خواهید داشت .برای جزئیات بیشتر به توضیحات زیر توجه کنید :30-50:رضایت شغلی بسیار پایین،
امتیاز دراین محدوده در واقع بسیار پایین است وشکی نیست که شغل کنونی شما به هیچ وجه رضایت خاطرتان را فراهم نمی
کند .اگر بیش از پنجاه سال دارید ،احتماالً به علت دست نیافتن به ترفیعی که امیدش را داشتید ،دلسرد ونومید شده اید .تنها
مطلبی که می توان گفت اینست که با فرارسیدن روز خوش بازنشستگی برایتان آرزوی بهروزی کرد .اما اگر فرد جوانتری
هستید ،بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که با واقعیتهای نارضایتی خود رو به رو شوید شهامت به خرج دهید
وبه دنبال کاری لذتبخش در جایی دیگر باشید :51-84.رضایت شغلی پایین ،به نظر می رسد از شغل کنونی خود راضی باشید
شاید علتش این است که این شغل مناسب شما نیست .از طرف دیگر شاید بطور کلی از مشاغل ،دل خوشی ندارید .شاید چنان
ارزشی برای آزادی خود قائلید که از تقاضاهایی که اکثر مشاغل بر دوش شما می گذارند ،منزجرید وشاید احتمال دیگر این
باشد که قابلیتهای واقعی شما مورد استفاده قرار نمی گیرد .دراین باره به دقت فکر کنید وببینید آیا امکان ندارد شغل دیگری
بیابید که با خلق وخوی شما متناسب باشد .اگر موضوع نارضایتی شما فقط تنفر و انزجار از رئیس یا همکارانتان است شاید با
تغییر محل کار به جای نوع کار ،موجبات رضایت شغلی شما را فراهم آید .شاید محیط جدید ،شروع خوبی برایتان به ارمغان
آورد وزندگی شما را از یکنواختی برهاند : 85 -144.رضایت شغلی متوسط ،امتیاز در این محدوده درست در وسط قرار می
گیرد .مانند اکثرافراد ،احتماالً کاری پیدا کرده اید که با خلق وخوی شما سازگار است .هر چند می توان گفت احساس می کنید
به اندازه کافی حقوق نمی گیرید وشاید در شغل دیگری اوضاع واحوال بهتری داشته باشید .از طرف دیگرمسلماً جوانب
اجتماعی کار برای شما جذاب است ،از اینرو استفاده از استعدادهایتان برای شما همانقدر اهمیت دارد که ماندن در شغلی که
همکارانتان را دوست دارید .آزمون بین شغل وزندگی خصوصی خود تعادل برقرار کرده است واحتما ًال از هر دو لذت می برد .وی
می تواند در شغل کنونی خود نیز موفق باشد اما مانند افرادی که از امتیاز باالتری برخوردارند ،به سوی موفقیت پیش نمی رود.
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اگر آزمونی با استعداد است وبه راحتی در مسیر ترفیع قرار می گیرد ،شاید از فشار یک شغل عالی خوشش نیاید ،اما باید صبر
کرده وببیند واگر موقعیتش فراهم شد ،امتحان کند : 145-175.رضایت شغلی باال ،کار برای آزمودنی بسیار مهم است واو نیز
خود را غرق در کار می کند .این نگرش ،گویا ی این امر است که آزمودنی در مشاغل دیگر نیز موفق خواهد بود واگر شرایط،
موقعیت شغلی وی را تغییر دهد ،بدیهی است که کمر خم نمی کند وموفق نیز می شود .احتماالً صبح های شنبه شادترین
اوقات آزمودنی است .بیش از

 :175رضایت شغلی ،این امتیاز موجب نگرانی است وچنین می نماید که کار ،همه جوانب

زندگی آزمودنی را تحت کنترل خودش درآورده است .آزمودنی باید لحظه ای درنگ کرده وتأمل کند .آیا او تا این اندازه برای
وی اهمیت پیدا کرده است؟ آیا همه چیز را فدای کار خود کرده است؟ اگر آزمودنی چنین غرق در کار خود نبود آیا امکان
نداشت رضایت وخشنودی واقعی را تجربه کند؟ اعتبار و روایی آزمون رضایت شغلی ،مقدار همبستگی به ترتیب  0/68و 0/71
ازسطح  0/05اطمینان معنا دار بودند ونشان دادند که آزمون در هر دو مورد همسانی درونی و ثبات نمرات پایا است.
پرسشنامه تنیدگی شغلی صفارزاده  :این پرسشنامه توسط صفار زاده در سال ( )1379ساخته و شامل  14سوال است.
مقیاس استرس زمانی بکار میآید که بخواهیم بدانیم موقعیت های زندگی یک فرد تا چه اندازه از نظر خودش استرسزا
میباشد این سواالت طرح شدهاند تا پاسخ دهندگان نظر خود را در مورد غیر قابل کنترل بودن ،پیش بینی ناپذیری و مشقت
بار بودن زندگی خویش بیان کنند .این مقیاس برای استفاده در نمونههای عادی (عدم ابتال به بیماری حاد روانی) ساخته شده
است فهم جمالت آسان بوده گزینههای پاسخ نیز به سادگی قابل درک میباشند .به عالوه پاسخها نیز یک ماهیت کلی دارند و
ا ز این رو نسبتاً از هرگونه محتوا خاصی که ویژه یک زیر گروه معین باشند مبرا میباشند .سوالهای این مقیاس دربارهی
احساسات و افکاری طرح شده اند که یک فرد در طول گذشته داشته است .سوالهای  13-10-9-7-6-5-4برعکس نمره گذاری
میشوند( .هیچ= ،5تا حدی= ،3خیلی زیاد = ،1خیلی کم= ،4نسبت ًا=  )2و مجموع آنها جمع نمرات سایر سوالهای مقیاس به
حساب میآید بنابراین حداقل نمره استرس ادراک شده برابر  14و حداکثر آن  70میباشد.
اعتبار مقیاس :به عنوان اولین مدرک تحقیق صالحی ( )1373بر روی تعدادی از دبیران زن میزان استرس ادراک شده زنان و
نقش های متعدد استفاده شد .در آنجا از آلفای کرونباخ به عنوان شاخص از همسانی درونی  a=%81 pssبدست آمد .بار دیگر در
تحقیقی توسط امین یزدی و صالحی در سال  1377بر روی گروه متفاوتی از آزمودنیها که دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
بودند ( )n:256مجدداً از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .این بار نیز  a=%81بدست آمد که در حد قابل قبولی میباشد .پایانی:
همبستگیهای بدست آمده بین نمره کل مقیاس و هریک از سواالت به عنوان شاهدی بر روایی سازه ( )n:256می باشد.
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یافته ها
جدول شماره  : 1شاخص های توصیفی،میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پزوهش

انحراف استاندارد

متغیر های پژوهش

میانگین

سبک های حل مسأله

98/90

13/03

جهت یابی حل مسأله

26/97

6/52

مهارگری حل مسأله

31/68

7/14

سبک حل مسأله خالقانه

24/38

5/08

اعتماد در حل مسأله

28/06

6/97

رضایت شغلی

78/70

11/76

تنیدگی شغلی

26/93

5/81

N

225

جدول شماره 1شاخص های توصیفی،میانگین و انحراف استاندارد نمرات سبکهای حل مساله با رضایت شغلی وتنیدگی شغلی
معلمان را نشان می دهد.
جدول شماره  2ضرایب همبستگی بین سبکهای حل مساله با رضایت شغلی
متغیر مالک

رضایت شغلی

متغیر پیش بین

ضریب همبستگی

سطح معناداری

سبک های حل مسأله

** ./45

0/0001

جهت یابی حل مسأله

** ./29

0/0001

مهارگری حل مسأله

** ./31

0/0001

سبک حل مسأله خالقانه

** ./46

0/0001

اعتماد در حل مسأله

** ./39

0/0001
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همان طوری که در جدول  2مالحظه می شود بین سبکهای حل مساله با رضایت شغلی رابطه مثبتت معنتی داری وجتود
دارد ( p=0/0001و  .)r =0/45به عبارت دیگر ،هر چه استفاده از سبکهای حل مساله معلمان بیشتر باشد ،رضتایت شتغلی
آنان نیز بیشتر خواهد بود.
جدول شماره  : 3ضرایب همبستگی بین سبکهای حل مساله با تنیدگی شغلی
متغیر مالک

تنیدگی شغلی

متغیر پیش بین

ضریب همبستگی

سطح معناداری

سبک های حل مسأله

**-./39

0/0001

جهت یابی حل مسأله

**-./43

0/0001

مهارگری حل مسأله

**-./31

0/0001

سبک حل مسأله خالقانه

*

-./19

0/024

اعتماد در حل مسأله

*

-./21

0/021

N

225

همان طوری که در جدول 3مالحظه می شود بین سبکهای حل مساله با تنیدگی شغلی رابطه منفی معنی داری وجود دارد
( p=0/0001و  .)r =-0/39به عبارت دیگر ،هر چه میزان استفاده از سبکهای حل مساله معلمان بیشتر باشد ،تنیدگی شغلی
آنان نیز کمتر خواهد بود.

جدول شماره  :4جدول مربوط رگرسیون چندگانه بین سبکهای حل مساله با رضایت شغلی معلمان

متغیر های پیش بینی

F

P

2

R

R

جهت یابی حل مسأله
مهارگری حل مسأله
26/02

0/00

0/55

سبک حل مسأله خالقانه
اعتماد در حل مسأله
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T

P

0/09

1/26

0/234

0/08

1/12

0/421

0/31
0/29

6/26

0/0001

0/19

3/12

0/0001
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به منظور تعیین سهم نسبی هریک از متغیر های پیش بین(جهت یابی حل مسأله ،مهارگری حل مسأله و سبک حل مسأله
خالقانه و اعتماد در حل مسأله) با رضایت شغلی معلمان از رگرسیون چندگانه استفاده شد .بدین ترتیب که متغیرهای پیش
بین(جهت یابی حل مسأله ،مهارگری حل مسأله و سبک حل مسأله خالقانه و اعتماد در حل مسأله) وارد معادله شده اند و
حیطه هایی که بیشترین سهم را در پیش بینی رضایت شغلی معلمان را داشته اند ،مشخص گردیده اند .همانطور که در جدول
شماره  4مالحظه می شود مقدار رگرسیون (  )0 R  /64نشان می دهد که متغیر های جهت یابی حل مسأله ،مهارگری حل
مسأله و سبک حل مسأله خالقانه و اعتماد در حل مسأله 31درصد واریانس رضایت شغلی معلمان را پیش بینی می کند.
همچنین با توجه به ضریب بتای بدست آمده متغیر حل مسأله خالقانه با ضریب بتای 0/29بیشترین سهم در پیش بینی
رضایت شغلی معلمان را دارد و اعتماد در حل مسأله با ضریب بتای  0/19پیش بینی کننده بعدی رضایت شغلی معلمان است.
جدول شماره  : 5جدول مربوط رگرسیون چندگانه بین بین سبکهای حل مساله با تنیدگی شغلی معلمان

متغیر های پیش بینی

F

P

2

R

R

جهت یابی حل مسأله
مهارگری حل مسأله
11/32

0/021

0/41

سبک حل مسأله خالقانه
اعتماد در حل مسأله



T

P

-0/16

-2/78

0/023

-0/18

-3/55

0/003

0/16
-0/09

-1/12

0/321

-0/08

-1/10

0/352

به منظور تعیین سهم نسبی هریک از متغیر های پیش بین(جهت یابی حل مسأله ،مهارگری حل مسأله و سبک حل مسأله
خالقانه و اعتماد در حل مسأله) با تنیدگی شغلی معلمان از رگرسیون چندگانه استفاده شد .بدین ترتیب که متغیرهای پیش
بین(جهت یابی حل مسأله ،مهارگری حل مسأله و سبک حل مسأله خالقانه و اعتماد در حل مسأله) وارد معادله شده اند و
حیطه هایی که بیشترین سهم را در پیش بینی رضایت شغلی معلمان ر ا داشته اند ،مشخص گردیده اند .همانطور که در جدول
شماره  5مالحظه می شود مقدار رگرسیون (  )0 R  /41نشان می دهد که متغیر های جهت یابی حل مسأله ،مهارگری حل
مسأله و سبک حل مسأله خالقانه و اعتماد در حل مسأله 16درصد واریانس تنیدگی شغلی معلمان را پیش بینی می کند.
همچنین با توجه به ضریب بتای بدست آمده متغیر مهارگری حل مسأله با ضریب بتای 0/18بیشترین سهم در پیش بینی
تنیدگی شغلی معلمان را دارد و جهت یابی حل مسأله با ضریب بتای  0/16پیش بینی کننده بعدی تنیدگی شغلی معلمان
است.
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف رابطه سبکهای حل مساله با رضایت شغلی و تنیدگی شغلی معلمان مدارس استثنایی وعادی مقطع
ابتدایی شهرکرمانشاه صورت گرفته است  .در این فصل با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها با تکیه بر نظریه
ها و پژوهش ها به تبیین فرضیه ها و در ادامه به ذکر محدودیت و پیشنهادهای مطرح شده پرداخته می شود.
نتایج نشان داد که بین سبکهای حل مساله با رضایت شغلی معلمان همبستگی مثبتی (  ) r= 0/45وجود دارد  ،بنتا بتر ایتن
فرضه اول یعنی بین سبکهای حل مساله با رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد  ،مورد تایید قرار میگیترد
 .به این معنی که هر چه استفاده از سبکهای حل مساله معلمان بیشتر باشد  ،رضایت شغلی آنان نیتز بیشتتر خواهتد بتود .در
تبیین این نتیجه میتوان گفت که رضایت شغلی یکی از مهمترین زمینۀی نگرش معلمان مدارس است که بته واستطهی اثترات
زیادی که دارد ،از اهمیتی باال برخوردار است .بنابراین انگیزش فرایندی روانشناختی و چند وجهی است که رفتارهای افراد را به
سمت هدفهای بهینه هدایت می کند و رضایت شغلی احستاس مطلتوب ،مثبتت و خوشتایندی استت کته معلمتان متدارس بتا
مهارتهای یادگیری خاص یا مدارس عادی از شغل خود دارند .انگیزة تا چه حد باعث رضایت شغلی معلمان این مدارس هتا متی
گردد و این دو چگونه تعهد معلمان را نسبت به کار و مدارس افزایش می دهند ،از مباحث مهم دنیای امروز استت .هتر مدرسته
ای برای نیل به اهداف خود احتیاج به منابع مختلفی دارد مهمترین منبع هر مدارسی نیروی انسانی شاغل در آن مدارس است.
چنانچه این نیرو دارای انگیزه ،رضایت و روحیه باشد توان ،استعداد و مهارت خود را در خدمت آن مدرسه به کار خواهد گرفت.
معلمان همواره سعی دارند با بهرهگیری از تجارب علمی ،کارایی و اثربخشی مدارس را افزایش دهند .بهبود و بازستازی متدارس
فرآیندی است که از طریق آن دانش و عملکردهای علوم رفتاری برایکمک به اثربخشی بیشتر ،مورد استفاده قرار میگیرند .به
طور کلی هدف از توسعه منابع انسانی ،فراهم آوردن چنان شرایطی است که سازمان را به محیطی مناسب بترای ظهتور انستان
های پیشرفته تبدیل کند؛ زیرا امروزه وجود آموزگاران فرهیخته و ارزشمند را مهم ترین عامل اثربخش و توفیق هر مدرسه تلقی
می کنند .هم چنین عامل یا نیروی انسانی به سبب برخورداری از اندیشه و احساس ،برای رسیدن به هدف تعیین شتده در هتر
مدارس ناگزیر به آگاهی از موقعیت خود در مدارسی است که بدان اشتغال دارد ،تا براساس این آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود
مطلع شود و سپس تمهیداتی برای اثربخشی بیشتر به کار گیرد .از طرف دیگر ،مدارس دیگر هم برای رسیدن به اهتداف ختود،
نیازمند شناخت نحوة عملکرد و توانایی های نیروهای خودی هستند تا براین اساس عملکرد خود را بهبتود بخشتند و تحتوالت
مثبتی در مدارس پدید آورند .رضایت از شغل خود ،ابزاری است که مدارس (شناخت میزان کارایی و ارزشیابی کارایی معلمتان)
در این میان و نیروی انسانی را در تأمین شناخت نحوة عملکرد یاری می کنند .اگر نظام ارزشیابی به نحوی مطلتوب طراحتی و
اجرا گردد ،وسیله ای مطمئن برای افزایش نوآوری در مدارس ،شناسایی معلمانی توانمند و قوی و اعطای پاداش به آنان جهتت
تولید انگیزه تعیین نیازمندی های آموزش ،سوق دادن آموزگاران جهت مراعات قانون و مقررات و نیز افزایش قابلیت های فردی
معلمان به شمار می رود .هم چنین اگر فرایند ارزشیابی به درستی صورت گیرد و بازخوردالزم بته معلمتان و نیتز متدیران داده
شود ،به بهبود عملکرد و رضایت هر مدرسه منجر خواهد شد.
نتایج نشان داد که بین سبکهای حل مساله با تنیدگی شغلی معلمان همبستگی منفی (  ) r= 0/39وجود دارد  .بنا براین
فرضیه دوم یعنی بین سبکهای حل مساله با تنیدگی شغلی معلمان رابطه منی معنی داری وجود دارد .به عبارت دیگر  ،هر چه
میزان استفاده از سبکهای حل مساله معلمان بیشتر باشد  ،تنیدگی شغلی آنان نیز کمتر خواهد بود .در تبیین این نتیجه این
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فرضیه می توان گفت ،امروزه در آموزش و پرورش و کادر معلمی به دلیل ارتباط مستقیم با سالمتی انسان ها یکی از مهم ترین
حوزه های توسعه پایدار در جوامع بشری به شمار می رود .تحقق این امر نیازمند معلمان سالم ،شاداب و با انگیزه کاری باال می
باشد .از جمله معلمان این بخش کادر دبیران مقطع متوسطه می باشند .در تمام مدارس به معلمانی برخورد می کنیم که
هنگام ورود به شغل معلمی افراد منظم ،دلسوز و عالقمندی بوده اند ،اما معموالً پس از چند وقت کارکردن و مواجه شدن با
انبوه ی از مشکالت و استرس های شغلی در محیط کار ،احساس خستگی کرده و حتی مایلند از کار خود کناره گیری نمایند.
استرس شغلی نوعی از استرس میباشد که با محیط کار و عوامل مرتبط با محیط کاری فرد ارتباط دارد .بکارگیری فرد در
شغل نامتناسب با ظرفیت و یا تغییر شغل میتواند باعث ایجاد استرس در فرد شود .بینش منطقی و منعطف به آدمی کمک
می کند تا بر تنیدگی شغلی غلبه کند .اغلب افراد سختگیر ،دقیق ،تندخو و عصبی ،بیشتر از افراد آرام و خونسرد و
انعطافپذیر تحت تأثیر تنیدگی شغلی قرار می گیرند .اشخاصی که از حرفه خود لذت نمی برند بیشتر در مقابل استرس تسلیم
می شوند و بیشتر رنج می برند که این امر با غر زدنهای مداوم و کینهتوزی نسبت به دیگران همراه بوده وفشار ایجاد می کند.
در حالی که انسانها موجوداتی انعطافپذیرند که میتوانند با شرایط بسازند .ناگفته پیداست وقتی که استرس از حد طبیعی
بیشتر شود با بهرهوری مناسب ،کارآیی طبیعی و سالمت روانی و جسمی ما تداخل پیدا میکند .عواملی چون شرایط نامطلوب
کاری ،تندکارکردن ،تالش طاقت فرسای فیزیکی ،ساعا ت بسیاری را در محیط کار گذراندن و پرکاری مفرط ،عالوه بر اختالل
در سالمت روانی موجب کاهش سالمت جسمانی نیز می شود .مطالعات انجام شده نشان مى دهد که تنیدگی شغلی مى تواند
موجبات ایجاد فشار روانى همچنین کاهش تمرکز فکر ،حواس پرتى ،اختالل در حافظه ،تردید و کاهش قدرت تصمیم گیرى و
بروز بیماریهاى روانى را فراهم کند .در این مطالعات عواملى مثل شغل فرد ،نقش سازمانى فرد ،تعارض نقش و ابهام نقش،
جریان پیشرفت حرفه اى ،روابط حرفه اى ،ساختار و جو سازمانى در نظر گرفته شده اند .یکى از مطالعات انجام شده در مورد
نقش شرایط و جو کار در ایجاد استرس  ،در امریکا نشان داد که شغل نگهبانى بر ریتم عصبى  -فیزیولوژیکى فرد و هم چنین
بر بازدهى ذهنى و انگیزش نسبت به کار ،اثر مى کنند .خطر جسمانى نیز در حرفه هاى خطرناکى مانند اشتغال در نیروى
پلیس ،ارتش ،معدن ،و آتش نشانى ،هنگامیکه فرد نتواند خود را شرایط محیط کار تطبیق دهد پاره اى از نشانه هاى مرضى
مانند اضطراب ،افسردگى ،نارضایتى و بیماریهاى جسمانى ممکن است بروز کند (کالگری .)1398،
در مطالعه اى دیگر که با مدیران صورت گرفته حدود  % 65از آن مدیران معتقد بودند که شغل آنها بیش از مشاغل عادى تنش
زا مى ب اشد .این مطالعات نشان دادند که عواملى از قبیل مسافرت زیاد ،ساعات طوالنى کار رویاروئى با تغییرات و مشکالت
کارى ،،شیوه ارتباط با همکاران و سرپرستان ،نوبت کارى موجب ایجاد استرس شغلى ،به خطر افتادن سالمت روانى فرد ،ایجاد
افسردگى ،کاهش اعتماد به نفس ،و ناخشنودى از زندگى مى گردد (یزدان پناه  .)1389،تنیدگی شغلی در دراز مدت به
فرسودگی شغلی منتهی می شود .شبکه حمایت اجتماعی ،استرس ،بخصوص استرس های شغلی را متاثر می کند .وجود این
گونه حمایت ها در محیط کار و از جانب مدیریت معلمی سبب افزایش کارایی در محیط کار و افزایش رضایت شغلی و کاهش
تحلیل و فرسودگی شغلی و روانی معلمان می شود .پژوهشهای زیادی نشان داد از مهمترین عوامل پیش بینی کننده کارایی
شغلی در معلمان وجود حمایت اجتماعی است حمایت اجتماعی شامل موقعیت های مدبرانه است که سبب می شود مکانیسم
های دفاعی موثرتری برای جلوگیری از آثار مخرب استرس توسط فرد بکار گرفته شود و وی را در مقابله با استرس های
محیطی توانمندتر سازد.
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نتایج نشان داد مقدار رگرسیون نشان می دهد که متغیر های جهت یابی حل مسأله ،مهارگری حل مسأله و سبک حل مسأله
خالقانه و اعتماد در حل مسأله  31درصد واریانس رضایت شغلی معلمان را پیش بینی می کند .همچنین با توجه به ضریب
بتای بدست آمده متغیر حل مسأله خالقانه با ضریب بتای  0/29بیشترین سهم در پیش بینی رضایت شغلی معلمان را دارد و
اعتماد در حل مسأله با ضریب بتای  0/19پیش بینی کننده بعدی رضایت شغلی معلمان است .به عبارتی داشتن سبک حل
مسالهئ خالقانه که نشان دهنده برنامه ریزی دقیق و در نظر گرفتن راه حل های متنوع بر حسب موقعیت مساله زاست ،
بهترین پیش بینی کننده رضایت شغلی معلمان است  .یعنی اگر معلمان بتوانند اطالعات بیشتری درباره مساله  ،تغییر ساختار
آن از نظر شناختی و رتبه بندی را ه حل های مختلف برای مساله مشکل آفرین کاری را کسب کنند  ،انگیزه پیشرفت ،
امیدواری و رضایت شغلی بیشتری را تجربه می کنند  .نتایج نشان داد مقدار رگرسیون نشان می دهد که متغیر های جهت
یابی حل مسأله ،مهارگری حل مسأله و سبک حل مسأله خالقانه و اعتماد در حل مسأله  16درصد واریانس تنیدگی شغلی
معلمان را پیش بینی می کند .همچنین با توجه به ضریب بتای بدست آمده متغیر مهارگری حل مسأله با ضریب بتای 0/18
بیشترین سهم در پیش بینی تنیدگی شغلی معلمان را دارد و جهت یابی حل مسأله با ضریب بتای  0/16پیش بینی کننده
بعدی تنیدگی شغلی معلمان است .به عبارتی داشتن سبک حل مساله مهارگری که به تاثیر کنترل کننده های بیونی و درونی
در موقعیت مساله زا اشاره دارد  ،بهترین پیش بینی کننده تنیدگی شغلی است  .به این معنا که اگر معلمان قادر نباشند در
موقعیتهای مشکل آفرین در شغل خود و تاثیر هیجانی آنها را به خوب کنترل کنند دچار تنیدگی شغلی و عواقب منفی آن می
شوند.
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