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نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه در پیشبینی دلبستگی شغلی و شادکامی
کارمندان ادارات آموزش و پرورش شهرستان تبریز
علیرضا محمدزاده فاضلی ، 1وحید خدائی مجد ، 2هادی اسمخانی

اکبرینژاد3

 1کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی  ،موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان ،تبریز ،ایران (نویسنده مسئول)
 2عضو هیأت علمی گروه روان شناسی ،موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان ،تبریز ،ایران.

 3گروه روانشناسی ،موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) ،تبریز ،ایران.

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط طرحواره های ناسازگار اولیه با دلبستگی شغلی و شادکامی کارمندان ادارات آموزش و
پرورش شهرستان تبریز انجام گرفت .بهاین ترتیب از روش تحقیق توصیفی -همبستگی استفاده شد .بدینمنظور از بین ادارات
پنجگانه آموزش و پرورش شهرستان تبریز ،دو ناحیه (با تعداد  212نفر کارمند) بهصورت تصادفی انتخاب ،و کارمندان به
پرسشنامههای فرم کوتاه طرحواره یانگ ( ،)2005دلبستگی شغلی ادواردز و کیلپاتریک ( )1984و شادکامی آکسفورد ()1989
پاسخ دادند .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد .آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد بین
طرحوارههای رهاشدگی /بی ثباتی ،انزوای اجتماعی /بیگانگی و آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری با متغیر دلبستگی شغلی
رابطه مثبت و معنی دار ،و بین طرحواره نقص /شرم با متغیر دلبستگی شغلی رابطه منفی و معنیدار وجود دارد .همچنین بین
طرحوارههای رهاشدگی /بیثباتی و گرفتار /خویشتن تحولنیافته با متغیر شادکامی رابطه مثبت و معنیدار ،و بین طرحوارههای
آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری و بازداری هیجانی با متغیر شادکامی رابطه منفی و معنیدار وجود دارد .بهطور کلی نتایج
حاصل از این پژوهش نشان داد که طرحوارههای ناسازگا ر اولیه با متغیرهای دلبستگی شغلی و شادکامی رابطه داشته و قادر به
پیشبینی این دو متغیر میباشند.
واژههای کلیدی :طرحوارههای ناسازگار اولیه ،دلبستگی شغلی ،شادکامی ،کارمندان
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 .1مقدمه
بهنظر آدلر )1953(1یکی از تکالیف روانی– اجتماعی زندگی انسانها کار یا شغل است .بهعبارت بهتر افراد چه بخواهند و چه
نخواهند بایستی در حوزه شغلی ،موضع خاصی اتخاذ کنند (بامبر .)2006 2،بنابراین اشتغال بهعنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر
در زندگی فردی و اجتماعی مطرح میشود .بدینمعنی که هر انسانی برای گذران زندگیاش باید به اشتغال بپردازد
(شفیعآبادی )1390 ،و در ماده هفتم قانون استخدام کشوری ،تعریف شغل عبارت از مجموع وظائف و مسئولیتهای مستمر و
مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهعنوان کار واحد شناخته شده باشد (باباخانی.)1384 ،
 .2مبانی نظری و پیشینه
یکی از شغلهائی که افراد در جامعه برای خود انتخاب میکنند ،شغل کارمندی است .کارمند3به شخصی اطالق میشود که به
موجب قانون برای اجرای وظائف و مسئولیتهای کاری ،در قبال پرداخت حقوق معین ،به شغلی منصوب میشود یا اختیارات
به او تفویض میگردد .کارمند فردی است ک ه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ،به موجب حکم یا قرارداد مقام صالحیتدار در
یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته میشود (رونق.)1387 ،
بدیهی است که کارمندان نیز مانند سایر شاغالن بخشهای مختلف ،از آینده کاری خود ،سیستم بازنشستگی و بیمه و حتی
مسائلی چون سالخوردگی ،نگرانیهایی داشته باشند اما واقعیت این است که آنچه رنج امروز کارمندان به حساب میآید،
موضوعاتی است که در ظاهر دیده نمیشوند اما در باطن ،آینده شغلی و فردی آنها را تهدید میکنند .مسائلی چون آموزش،
مشکالت جسمی و مشکالت روحی -روانی که از مهم ترین موضوعات رودرروی کارمندان میباشند .آموزش و بهسازی نیروی
انسانی ،بینش و بصـیرت عمیـقتـر ،دانـش و شناخت بـاالتر و استطاعت و مهارت بیشـتر کارکنـان را در سـازمان باعث
مـیشـود .بـه اعتراف بسـیاری از صاحبنظران ،یادگیری کارکنان ،کارآموزی و ابتکارات بهبود عملکرد ،باید با نیازسـنجی آغاز
شود .ازطرفی ،نیازهای آموزشی کارکنان نیز باید متناسـب بـا مختصـات و الزامـات ساختاری و وظیفهای هر شغل و در ارتباط
با کل سازمان شناسایی و تعیین شوند .یک نیاز واقعی آموزشی به شکاف موجود میان رفتار ها و وظایف شـغلی خـاص و مهـم
(برای سازمان) و مهارت و توانایی کارکنان در انجام آنها اشـاره دارد (محمدی زنجیرانی و همکاران .)1391 ،در مورد مشکالت
جسمی کارمندان نیز بیان این نکته الزم است که گرچه توسعه روزافزون فناوری و دانشهای نوین در زندگی انسان سبب
افزایش سرعت کارها و باالرفتن میزان تولید و بهرهوری شده ،اما از سوئی عوارضی مانند بیتحرکی ،خستگی ،افزایش اختالالت
اسکلتی و عضالنی را نیز به انسان تحمیل کرده است (یکتائی الهیجی مستقیم .)1391 ،سالمت روان کارمندان نیز از جمله
مسائل مهمی است که باید به آن توجه شود و مدیران باید به نیروی انسانی و تأمین امکانات رفاهی ،خواستهها و نیازهای آنان
بهعنوان عاملی برای افزایش کارایی و سطح بهرهوری توجه کنند .توجه به این نکته الزم است که سالمتی ،نهفقط فقدان
بیماری یا معلولیت ،بلکه رفاه کامل جسمانی ،روانی و اجتماعی است (سازمان بهداشت جهانی .)2001 4،سازمان بینالمللی کار،
اختالالت روانی -اجتماعی را یکی از دالیل عمده بیماری ،غیبت از کار و مرگ در محیط کار ،در سراسر جهان اعالم کرده است.
مشکالت سال مت روان در محیط کار ،ممکن است از طریق افزایش خطاهای شغلی ،تصمیمگیری ضعیف ،تنش و تعارضات با
همکاران ،از دسترفتن انگیزه ،دلبستگی و تعهد کاری باشد که باعث کاهش کارایی کارکنان میشود (هارنویس و گابریل5،

1. Adler
2. Bamber
3. employee
4. world health organization
5. Harnois & Gabriel
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 .) 2000تاکنون مطالعات مختلفی در زمینه انواع مشکالت کارمندان چون استرس (شعیب 6و همکاران)2019 ،؛ ویژگیهائی
چون میزان عزت نفس ،نقش شخصیت ،باورهای اصلی ،خودپنداره ،روابط با دیگران ،مهارتهای مدیریتزمان (فردجور 7و
همکاران) 2019 ،؛ درک مسئولیت اجتماعی ،تعهد و رضایت شغلی ،نقش سطح درآمد (کویراال و کاروئن سوکمانکول)2020 8،؛
تاثیر مدیریت دانش ،رهبری دانش محور ،تعهد عاطفی ،خودکارآمدی خالق ،درگیری شغلی (شمیم و همکاران )2017 9،و ...
انجام پذیرفته است .سازمانها برای دستیابی به موفقیت الزماست به چگونگی وفادارنمودن نیروی انسانی خود به سازمان و
 "10در آنان توجه نمایند ،زیرا همکاری و همراهی کارکنان نقش بسیار مهمی در موفقیت سازمانها
ایجاد "دلبستگی شغلی
دارد .همچنین سازمانها باید در شناسائی کارکنان خود دقت نمایند .چون کارکنان بهعنوان مهمترین عامل تحول
محسوبشده و می توانند عامل برتری و خالقیت در سازمان باشند (سونی .)201311،بهنظر رابینز و کوتر )1999(12دلبستگی
شغلی عبارت است از مقدار همانندسازی که یک کارمند با کارش داشته و به شکل کوشا در انجام شغلش فعالیت نموده و به
عملکرد شغلیش به مثابه چیز بااهمیتی جهت ارزش به خود قائلشدن توجه مینماید .این عالقمندی و نگرش مثبت به شغل،
سبب تالش و کوشش کاری بیشتر می شود .کارکنان دلبسته به شغل ،انرژی بسیار باالئی داشته و برای انجام مسئولیتهای
شغلی خود از شور و شوق کافی برخوردار میباشند (رحیم نیا و هوشمند .)1395 ،دلبستگی شغلی نقش قابلتوجهی در کسب
مزایای رقابتی ،دستیابی به بهرهوری بیشتر و اطمیناندهی در پائینآمدن میزان غیبت و ترک خدمت دارا میباشد (هارونا و
مارساندان .)201713،بدین سبب این اصطالح به واژهای پرکاربرد در موضوع مدیریت بدل گشته و از نظر تاثیر مثبت بر
دیدگاههای کاری و خروجیهای سازمانی ،توجه نظری و عملی وسیعی را بهخود اختصاص داده است (موهسین201514،؛
رنگریز و همکاران.)1397 ،
موارد بسیاری می تواند بر دلبستگی شغل کارمندان تاثیرگذار باشد .از امکانات محل کا ر گرفته تا میزان حقوق دریافتی ،منزلت
شغل ،بهدست آوردن موفقیتهای شغلی ،ارتقاء شغلی ،دریافت آموزشهای تخصصی حرفهای در رابطه با شغل موردنظر ،روابط
با کارکنان همکار ،شرائط شغلی و موقعیت شغلی (انتصار فومنی .)1394 ،همچنین محققان میان دلبستگی شغلی و عوامل
دیگری مانند سرزندگی تعمیم یافته کارکنان ،هیجان شغلی کارکنان ،رضایت ،تعهد کاری ،نحوه کارکرد و رعایت مقررات
سازمانی و  ...رابطه معنادار گزارش کردهاند (یارمحمدزاده و فیضی .)1394 ،همچنین مطالعات نشان داده است که شرائط
 15و بهزیستی روانی ارتباط دارند (کار 16،
شغلی ،رضایت شغلی ،عملکرد هدفمند و استفاده از مهارتها ،همه با ''شادکامی''
.)2004

6. Shoaib
7. Fordjour
8. Koirala & Charoensukmongkol
9. Shamim
10. job involvement
11. Soni
12. Robbins & Couter
13. Haruna & Marthandan
14. Mohsin
15. happiness
16. Carr
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شادکامی از زمان پیدایش بشر از مفاهیم اصلی و پایهای بوده است و نظامهای فلسفی و ادیان همیشه درپی پاسخیافتن برای
این سوال بودهاند که از چه طریقی میتوان بهشادکامی و آرامش درونی دست پیدا کرد (نجفی و همکاران .)1394 ،شادکامی یا
شادکامبودن نوعی حالت عاطفی مثبت می باشد که با شادی ،لذت ،خوشنودی و خرسندی مشخص میشود .این حالت دارای
صفات و نشانه هائی چون داشتن باورهای مثبت در مورد زندگی ،وجود هیجانات مثبت و نبود هیجانات منفی است .بهعبارت
دیگر شادکامی داشتن نوعی آرامش فکری است که پیامدهای مطلوبی را برای زندگی بههمراه دارد (ابراهیم زاده خامنه و
 )199017سه عامل اساسی شادکامی عبارتاند از :انگیزش مثبت ،راضی بودن از
صمدی .)1396 ،بهنظر آرجیل مارتین و لو (
زندگی ،و نبود هیجانات منفی به ویژه افسرد گی و اضطراب .او و همکارانش به این نتایج رسیدند که ارتباط مثبت با سایرین،
زندگی باهدف داشتن ،ارتقاء و رشد شخصی ،برقراری روابط دوستانه با همنوعان و طبیعت ،از اجزای شادکامی میباشند.
 )201218اعتقاد دارد شادکامی میتواند به سه عنصر متفاوت شامل هیجان مثبت ،مجذوبیت و معنا تقسیم گردد که
سلیگمن (
هریک از این عناصر و اجزا بهتر از شادکامی ،قابل تعریف و اندازه گیری هستند .اولین مورد ،هیجان مثبت است .یعنی آنچه
احساس میکنیم مانند لذت ،شعف ،سرمستی ،گرما ،راحتی و مانند اینها .در مجموع میتوان زندگیای را که با موفقیت حول
این محور میچرخد یک زندگی لذتبخش نامید .عنصر دوم یعنی مجذوبیت ،بهمعنای سیالن است مانند یکیبودن با موسیقی،
توقف زمان و ازدستدادن خودآگاهی در طول انجام یک فعالیت جذاب .عنصر سوم و شناختهشده دیگر از شادکامی ،معنا نام
دارد .سلیگمن و همکاران ( )2005براین باورند که شادکامی ،عامل پدیدآورنده منافعی بهمراتب ،بیشتر از صرف احساس خوب
داشتن است .بهطوری که افراد شادکام ،سالمتر و بسیار موفقترند و پیوستگی و تعهد اجتماعی بیشتری دارند (سلیگمن و
 )199119در ارتباط با شادکامی و رضایت شغلی بیان کرده که اشخاص شاد توانمندیهایشان را به
همکاران .)2005 ،رابینز (
شکل وسیعی سنجش نموده و رویدادهای مثبت را بیش از رویدادهای منفی بهخاطر میسپارند و ضمن تبادل انرژی مثبت با
محیط و اطرافیان ،ارتباطات خود با آنها را بهتر میکنند که این مسائل در مجموع ،موجب خوشنودی بیشتر از محیط کار و
همکاران شده و در نتیجه رضایت کاری و دلبستگی شغلی افزایش مییابد .همچنین کار مناسب ،قادر است انگیزش الزم و
مضاعفی را در شخص بهوجود آورده و امکان ارضای نیاز به کنجکاوی و توسعه مهارتها و شبکه حمایت اجتماعی و حس
خودباوری و هدفمندی را که درنهایت منجر به شادی و رضایت خاطر میشود را بهارمغان بیاورد (علی پور و اعراب شیبانی،
 .)1390پژوهشها نشان دادهاند که رضایت شغلی (داودآبادی فراهانی )1395 ،و شادکامی (ابراهیم زاده خامنه و صمدی،
 ،)1396با "طرحوارههای ناسازگار اولیه''20رابطه دارند.
یانگ )1990،1999(21دستهای از طرحوارهها را تعیین کرده و آنها را طرحوارههای ناسازگار اولیه نام نهاده است .بهنظر او
طرحوارههای ناسازگار اولیه ،الگوهای هیجانی و شناختی خود – آسیبرسانی میباشند که در آغاز رشد و تحول در ذهن شکل
 ،)200322هجده طرحواره ناسازگار را در پنج حوزه معرفی
یافتهاند و در سیر زندگی تکرار میشوند .یانگ و کلوسکو و ویسار (
کردند .این حوزهها عبارتاند از :بریدگی و طرد  23،خودگردانی و عملکرد مختل  24،محدودیتهای مختل25،
17. Argyle Martin & Lu
18. Seligman
19. Robbins
20. early maladaptive schemas
21. Young
22. Klosko & Weisaar
23. disconnection and rejection
24. impaired autonomy and performance
25. impaired limits
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دیگرجهتمندی26،و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری(27حسامی و همکاران .)1397 ،طرحوارههای اولیه باورهائی هستند
که افراد درباره خود ،دیگران و محیط دارند و بهطور معمول از ارضاءنشدن نیازهای اولیه بهخصوص نیازهای هیجانی در دوران
 .)201028یانگ و همکارانش ( )2003نیز معتقدند طرحوارههای ناسازگار اولیه وقتی
کودکی سرچشمه میگیرند (ژانگ و هه ،
فعال میشوند که فرد با محیطهائی مواجه می شود که یادآور محیط ناگوار دوران کودکی باشند .به هنگام بروز چنین رویدادی،
فرد دستخوش عواطف منفی شدید و اغلب طاقتفرسائی میشود .مجموعه فزایندهای از شرائط وجود دارد که از وجود
طرحوارههای ناسازگار اولیه حمایت میکنند .عواملی مانند شدت تجربههای ناگوار اولیه ،فراوانی مواجهه با محرک ناگوار ،طول
مدت مواجهه ،مرحله تحولی کودک و تجربههای تعدیلکننده ،همه و همه در شکلگیری طرحوارههای ناسازگار اولیه نقش
بهسزائی دارند( .یانگ و همکاران.)2003 ،
پژوهشها نشان دادهاند که بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی و (حاجیمحمدرضائی  )1391 ،و (زارعی و
همکاران )1398 ،و (سیمپسون و همکاران ;)201929،بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و تنظیم هیجانی و فرسودگی شغلی
(حسامی و همکاران ;)1397 ،بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و استرس شغلی و هوش هیجانی (قنبری و همکاران;)1397 ،
بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و خودکارآمدی شغلی و رضایت شغلی (داودآبادی فراهانی ;)1395 ،بین طرحوارههای ناسازگار
اولیه و شادکامی (محمدی و همکاران ;)1395 ،بین طرحوارههای ناسازگار اولیه ،ناگوئی هیجانی و شادکامی (مقتدر و حالج،
 ;)1397بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با شادکامی زندگی و امید به زندگی (ابراهیمزاده خامنه و صمدی ;)1396 ،بین
طرحوارههای ناسازگار اولیه و عالئم افسردگی (بیرد ;)201830،و بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با متغیرهای فرسودگی
تحصیلی و افسردگی و اضطراب (گلوریا دسیزا )201931،رابطه وجود دارد.
پرداختن به موضوع شغل و شادکامی کارمندان ادارات آموزش و پرورش ،بهدلیل افزایش میزان راندمان و اثربخشی کاری آنان
مهم می نماید ،زیرا رضایت و دلبستگی به شغل سبب افزایش شادکامی و درنهایت رضایت از زندگی میشود .اما تاکنون
پژوهشی ارتباط طرحواره های ناسازگار اولیه با دلبستگی شغلی و شادکامی کارمندان ادارات آموزش و پرورش را موردبررسی
قرار نداده است .از اینرو پژوهش حاضر برآن است که این موضوع را موردبررسی قرار داده و به پاسخدهی سوال اساسی پژوهش
حاضر بپردازد که :آیا طرحوارههای ناسازگار اولیه میتوانند دلبستگی شغلی و شادکامی کارمندان ادارات آموزش و پرورش
شهرستان تبریز را پیشبینی کنند؟
 .3روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و روش آن توصیفی -همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارمندان ادارات
نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهرستان تبریز تشکیل دادند که تعداد آنها  470نفر ( 356نفر مرد و  114نفر زن) بود.
روش نمونهگیری پژوهش حاضر تصادفی خوشهای میباشد .بهطوریکه از بین ادارات نواحی آموزش و پرورش شهرستان تبریز
دو ناحیه بهصورت تصادفی انتخاب و سپس پرسشنامهها بهصورت تصادفی در بین کلیه کارمندان توزیع شد .حجم نمونه بر
 212 ،)197032نفر تعیین گردید .پس از حذف پرسشنامههای مخدوش و ناقص از بین 212
اساس جدول کرجسی و مورگان (
26. other directedness
27. over-vigilance and inhibition
28. Zhang & He
29. Simpson
30. Beard
31. Gloria D'Souza
32.Krejcie & Morgan

59

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،35اردیبهشت 1400

پرسشنامه ،تعداد  156پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده گردید .در جدول 1اطالعات مربوط به شرکتکنندگان در
پژوهش آمده است.
جدول  .1اطالعات دموگرافیک شرکتکنندگان در پژوهش
متغیر
سن تقویمی

میزان تحصیالت

سابقه خدمت

جنسیت

گروه

تعداد

درصد

 25-20سال
 30-26سال
 35-31سال
 35سال به باال
جمع

12
9
27
108
156

7/7
5/8
17/3
69/2
100

دیپلم و پائینتر
فوق دیپلم
لیسانس
باالتر از لیسانس
جمع

6
0
51
99
156

8/3
0
32/7
63/5
100

 5سال و کمتر
 10-6سال
 15-11سال
بیشتر از  15سال
جمع

9
36
39
72
156

5/8
23/1
25/0
46/2
100

زن
مرد
جمع

60
96
156

38/5
61/5
100

پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ :این پرسشنامه  75سوالی  -فرم کوتاه توسط یانگ ( )2005برای ارزیابی 15
طرحواره ناسازگار اولیه ساخته شده است .هر سوال در یک مقیاس 6درجهای نمرهگذاری میشود ( 1برای کامال غلط ،تا  6برای
کامال درست) .دراین پرسشنامه هر پنج سوال یک طرحواره را میسنجد .چنانچه میانگین هر خرده مقیاس باالتر از  25باشد
آن طرحواره ناکارآمد است .پایائی و روائی این ابزار در پژوهشهای متعددی بهاثبات رسیده است (بارانف و تیان .)2007 ،
هنجاریابی این پرسشنامه در ایران توسط آهی ( )1384انجام گرفته و همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ در جمعیت
مونث  0/97و در جمعیت مذکر  0/98بهدست آمده است.
پرسشنامه دلبستگی شغلی ادواردز و کیلپاتریک :این پرسشنامه توسط ادواردز و کیلپاتریک ( )1984ساختهشده و بر
اساس طیف لیکرت نمرهگذاریشده و دارای  20سوال می باشد .هر سوال در یک مقیاس  5درجهای نمرهگذاری میشود
(1برای کامال مخالفم ،تا  5برای کامال موافقم) .در این پرسشنامه پائینترین حد نمرات  20و باالترین حد نمرات  100میباشد.
در پژوهش اسدی ( ،) 1393روایی پرسشنامه به شیوه اعتبار صوری و با مراجعه و تبادلنظر با افراد متخصص و صاحبنظر
تضمین گردید .بدینمنظور ،پرسشنامه طراحیشده بههمراه چارچوب نظری و فرضیات پژوهش در اختیار اساتید و متخصصین
قرار دادهشد و نقطهنظرات آنها در تدوین نهایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت .همچنین برای سنجش پایایی ابزار
اندازه گیری ،از آلفای کرونباخ استفاده شده است .روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار سنجش از جمله
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پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکنند ،بهکار میرود .ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر
پژوهش در سطح قابلقبول و برابر با  0/76میباشد که نشان می دهد مقیاس مذکور برای سنجش دلبستگی شغلی از پایایی
باالیی برخوردار است.
پرسشنامه شادکامی آکسفورد :آرجیل و لو در سال  1989پرسشنامه ارزیابی شادکامی را تهیه کردند که شامل  29ماده و
 5حیطه است .مقیاس این پرسشنامه به صورت لیکرت و در دو مقیاس  4یا  5درجهای تهیهشده است که نمرههای زیاد در این
پرسشنامه بیانگر شادکامی بیشتر و نمرههای کم ،نشاندهنده شادکامی کمتر است .بهمنظور بررسی مقدماتی پایائی و روائی
پرسشنامه شادکامی آکسفورد 101 ،دانشجوی کارشناسی دانشگاههای عالمه طباطبائی و شاهد ( 62زن و  39مرد) با میانگین
سنی ( 22/5با دامنه  19 -39سال) موردبررسی قرار گرفتند .بررسی همسانی درونی پرسشنامه نشان داد که تمام مواد  29گانه
آن با نمره کل همبستگی باالئی دارند .آلفای کرونباخ  0/93و پایائی دونیمهکردن آزمون  0/92بود .همچنین پایائی بازآزمائی
پرسشنامه پس از  3هفته  0/79بود .برای بررسی روائی صوری پرسشنامه از  10کارشناس نظرخواهی شد که همگی توان
سنجش شادکامی را توسط این آزمون تایید کردند (علی پور و نورباال.)1378 ،
 .4یافتهها
قبل از پرداختن به تجزیه و تحلیل دادهها ،در ابتدا پیشفرضهای رگرسیون ،اعم از آزمون کالموگروف-اسمیرنف ،آزمون
دوربین -واتسون و آزمون ( )Toleranceو ( )VIFاجرا شد .آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی پیشفرض نرمالبودن
متغیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه ،دلبستگی شغلی و شادکامی بهکار گرفته شد و نتایج حاصل از آزمون سطح معنیداری
بزرگتر از مقدار  0/05را نشان داد که مبنی بر نرمالبودن دادهها میباشد .همچنین پیشفرض استقالل منابع خطای
متغیرهای دلبستگی شغلی و شادکامی در ارتباط با فرضیههای پژوهش محقق شده است ،چرا که آماره محاسبهشده برای
آزمون دوربین -واتسون در محدوده مطلوب ( )1/5 – 2/5قرار دارد .پیشفرض همخطی چندگانه در فرضیههای پژوهش نیز
محقق شده است ،چونکه مقادیر  Toleranceدر همه متغیرهای فوق بین اعداد ( )1-0بوده و نیز مقادیر مربوط به  VIFدر
اکثر متغیرها ،از حد بحرانی ( )10فاصله داشته و کمتر است .بنابراین با توجه به تحقق پیشفرضهای روشهای ضریب
همبستگی پیرسون و ضریب تحلیل رگرسیون چندگانه ،میتوان جهت تحلیل دادهها از این روشها استفاده نمود.
جدول  .2تحلیل رگرسیون چندگانه روابط طرحوارههای ناسازگار اولیه با دلبستگی شغلی
شاخص

R
0/608

1

R2
0/370

 R2اصالحشده

خطای استاندارد برآورد

دوربین-واتسون

0/302

5/73175

2/003

جدول  .3نتایج جدول تحلیل واریانس متغیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه و دلبستگی شغلی
شاخص

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

بینگروهی
درونگروهی
کل

2699/360
4599/409
7298/769

15
140
155

179/957
32/853

F
5/478

سطح معنیداری
0/000

متغیر پیشبین :طرحوارههای ناسازگار اولیه
متغیر مالک :دلبستگی شغلی
بر اساس نتایج جداول  2و  ،3نسبت  Fو سطح معناداری آن بیانگر اثر معنادار متغیرها در معادله رگرسیون است .در این مرحله
اثر رگرسیون  F = 5/478بهدست آمد که در سطح  0/000با درجه آزادی (140و )15معنادار میباشد و  R2اصالحشده بر
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اساس این مولفهها  0/302است .یعنی این  15متغیر (شامل متغیرهای محرومیت هیجانی ،رهاشدگی/بیثباتی،
بیاعتمادی/بدرفتاری ،انزوای اجتماعی/بیگانگی ،نقص/شرم ،شکست ،وابستگی/بیکفایتی ،آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری،
گرفتار/خویشتنتحولنیافته ،اطاعت ،ایثار ،بازداری هیجانی ،معیارهای سرسختانه ،استحقاق/بزرگمنشی و
خویشتنداری/خودانضباطیناکافی) باهم  30/2درصد از واریانس متغیر دلبستگی شغلی را تبیین میکنند.
در جدول  ، 4ضرائب استاندارد و استانداردنشده متغیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه با متغیر دلبستگیشغلی بهشرح زیر
آمده است:
جدول  .4ضرائب استاندارد و استانداردنشده متغیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه و دلبستگی شغلی
t
سطح
ضرائب
ضرائب
مدل
معنیداری
استانداردشده
استانداردنشده
خطای استاندارد Beta
B
ثابت
محرومیت هیجانی
رهاشدگی /بیثباتی
بیاعتمادی /بدرفتاری
انزوای اجتماعی /بیگانگی
نقص /شرم
شکست
وابستگی /بیکفایتی
آسیبپذیری دربرابر ضررو بیماری
گرفتار /خویشتن تحولنیافته
اطاعت
ایثار
بازداری هیجانی
معیارهای سرسختانه
استحقاق /بزرگمنشی
خویشتنداری/خودانضباطی ناکافی

55/013
0/126
0/730
– 0/326
0/644
– 0/801
0/250
– 0/232
0/558
– 0/091
– 0/216
0/007
0/178
0/069
– 0/321
0/143

2/186
0/144
0/125
0/197
0/312
0/399
0/353
0/441
0/215
0/233
0/254
0/124
0/171
0/163
0/192
0/173

0/090
0/598
– 0/233
0/426
– 0/518
0/177
– 0/144
0/366
– 0/060
– 0/128
0/006
0/126
0/063
0/234
– 0/098

25/168
0/871
5/833
– 1/656
2/067
– 2/007
0/707
– 0/527
2/602
– 0/391
– 0/851
0/055
1/046
0/425
– 1/676
0/822

0/000
0/385
0/000
0/100
0/041
0/047
0/481
0/599
0/010
0/696
0/396
0/956
0/298
0/671
0/096
0/412

مندرجات جدول  4نشان میدهد که:
الف) میزان تاثیر طرحواره رهاشدگی /بیثباتی بر دلبستگی شغلی  )Beta=0/598( ،0/59بوده و طرحواره رهاشدگی/بیثباتی
قادر است به میزان  0/59از واریانس (تغییرات) دلبستگی شغلی را به صورت مثبت و معنیدار پیشبینی کند.
ب) طرحواره انزوایاجتماعی /بیگانگی قادر است در واحد استاندارد  )Beta=0/426( ،0/42از واریانس دلبستگی شغلی را به
صورت مثبت و معنیدار پیشبینی کند.
ج) طرحواره نقص /شرم قادر است در واحد استاندارد  )Beta= -0/518( ،0/51از واریانس دلبستگی شغلی را به صورت منفی و
معنیدار پیشبینی کند.
د) طرحواره آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری قادر است در واحد استاندارد  )Beta=0/366( ،0/36از واریانس دلبستگی
شغلی را به صورت مثبت و معنیدار پیشبینی کند.
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جدول  .5تحلیل رگرسیون چندگانه روابط طرحوارههای ناسازگار اولیه با شادکامی
شاخص

R
0/512

1

R2
0/262

 R2اصالحشده

خطای استاندارد برآورد

دوربین-واتسون

0/183

16/404

1/662

جدول  .6نتایج جدول تحلیل واریانس متغیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه و شادکامی
شاخص

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

بینگروهی
درونگروهی
کل

13389/739
37671/819
51061/558

15
140
155

892/649
269/084

F
3/317

سطح معنیداری
0/000

متغیر پیشبین :طرحوارههای ناسازگار اولیه
متغیر مالک :شادکامی
بر اساس نتایج جداول  5و  ،6نسبت  Fو سطح معناداری آن بیانگر اثر معنادار متغیرها در معادله رگرسیون است .در این
مرحله اثر رگرسیون  F = 3/317بهدست آمد که در سطح  0/000با درجه آزادی (140و )15معنادار میباشد و  R2اصالحشده
بر اساس این مولفهها  0/183است .یعنی این  15متغیر (شامل متغیرهای محرومیت هیجانی ،رهاشدگی/بیثباتی ،بیاعتمادی/
بدرفتاری ،انزوای اجتماعی /بیگانگی ،نقص /شرم ،شکست ،وابستگی/بیکفایتی ،آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری،
گرفتار/خویشتنتحولنیافته ،اطاعت ،ایثار ،بازداری هیجانی ،معیارهایسرسختانه ،استحقاق/بزرگمنشی و
خویشتنداری/خودانضباطیناکافی) باهم  18/3درصد از واریانس متغیر دلبستگی شغلی را تبیین میکنند.
در جدول  ،7ضرائب استاندارد و استانداردنشده متغیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه با متغیر شادکامی آمده است.

مدل

جدول  .7ضرائب استاندارد و استانداردنشده متغیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه و شادکامی
t
سطح
ضرائب
ضرائب
استانداردنشده
B

ثابت
محرومیت هیجانی
رهاشدگی /بیثباتی
بیاعتمادی /بدرفتاری
انزوای اجتماعی /بیگانگی
نقص /شرم
شکست
وابستگی /بیکفایتی
آسیبپذیری دربرابر ضررو بیماری
گرفتار /خویشتن تحولنیافته
اطاعت
ایثار

103/560
0/089
0/865
– 0/891
0/534
– 1/256
0/686
– 0/507
– 1/900
1/661
0/621
– 0/674

خطای
استاندارد
6/256
0/413
0/356
0/563
0/892
1/143
1/010
1/262
0/614
0/667
0/726
0/354
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استانداردشده
Beta

0/024
0/268
– 0/241
0/134
– 0/307
0/184
– 0/118
– 0/471
0/413
0/139
– 0/221

معنیداری

16/554
0/216
2/415
– 1/583
0/598
– 1/099
0/679
– 0/401
– 3/093
2/490
0/856
– 1/903

0/000
0/830
0/017
0/116
0/551
0/273
0/498
0/689
0/002
0/014
0/394
0/059
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بازداری هیجانی
معیارهای سرسختانه
استحقاق /بزرگمنشی
خویشتنداری/خودانضباطی ناکافی

– 1/034
0/897
– 0/452
0/473

0/488
0/466
0/549
0/496

– 0/277
0/306
– 0/124
0/122

– 2/120
1/923
– 0/824
0/953

0/036
0/057
0/411
0/342

پس جدول  7نشان میدهد که :
الف) میزان تاثیر طرحواره رهاشدگی /بیثباتی بر شادکامی  )Beta=0/268( ،0/26بوده و طرحواره رهاشدگی/بیثباتی قادر
است به میزان  0/26از واریانس (تغییرات) شادکامی را به صورت مثبت و معنیدار پیشبینی  Betaکند.
ب) طرحواره گرفتار/خویشتنتحولنیافته قادر است در واحد استاندارد  )=0/413( ،0/41از واریانس شادکامی را به صورت مثبت
و معنیدار پیشبینی کند.
ج) طرحواره آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری قادر است در واحد استاندارد  )Beta= -0/471( ،0/47از واریانس شادکامی را
به صورت منفی و معنیدار پیشبینی کند.
د) طرحواره بازداری هیجانی قادر است در واحد استاندارد  )Beta= -0/277( ،0/27از واریانس شادکامی را به صورت منفی و
معنیدار پیشبینی کند.
 .5نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش ارتباطی طرحوارههای ناسازگار اولیه بر دلبستگی شغلی و شادکامی کارمندان آموزش و
پرورش شهرستان تبریز صورت گرفت.
نتایج تحقیق در خصوص رابطه متغیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه و دلبستگی شغلی حاکی از اینست که طرحواره ناسازگار
اولیه رهاشدگی/بی ثباتی با دلبستگی شغلی رابطه مثبت داشته و نمرات طرحواره ناسازگار اولیه رهاشدگی/بیثباتی نیز در بین
کارمندان در حد متوسط به باال بوده است .در مورد تبیین اینیافته میتوان گفت کارمندانی در این تحقیق بودهاند که معتقدند
هر لحظه امکان دارد افراد مهم زندگی آنها بمیرند یا اینکه آنها را رها کنند و یا به فرد دیگری عالقهمند شوند .بنابراین آنها
همیشه در حالت ترس و نگرانی زندگی می کنند و مدام گوش به زنگ عالمتی هستند حاکی از اینکه دیگران آنها را ترک
نمایند (یانگ و همکاران .)1398 ،وجود رابطه مثبت و معنادار بین طرحواره ناسازگار اولیه رهاشدگی/بیثباتی با دلبستگی
شغلی داللت بر این دارد که این کارمندان به میزان زیادی با کارشان همانندسازی میکنند ،بهصورت فعال در شغلشان فعالیت
میکنند و به عملکرد شغلیشان به عنوان چیز مهمی جهت ارزش بهخود قائلشدن توجه میکنند (رابینز و کولتر.)1999 ،
همچنین مشخص شد که طرحواره انزوایاجتماعی/بیگانگی قادر است متغیر دلبستگی شغلی را به صورتی مثبت و معنیدار
پیشبینی کند .نمرات طرحواره ناسازگار اولیه انزوایاجتماعی/بیگانگی در بین کارمندان در حد متوسط بوده است .در تبیین
این یافته میتوان گفت اینگونه کارمندان بهطوری هستند که از جهان کنارهگیری کرده ،با افراد دیگر متفاوت بوده و بیش از
حد به انتقاد ،سرزنش و طرد معتقد میباشند (یانگ و همکاران .)2003 ،این افراد به دنیای خصوصی خود پناه برده و از
دیگران دوری گزیده و از تنهائی لذت میبرند (شعبانی خدیو .)1393 ،وجود رابطه مثبت و معنادار بین طرحواره انزوای
اجتماعی/بیگانگی با دلبستگی شغلی نشاندهنده این موضوع است که در این کارمندان دلبستگیشغلی بهعنوان نیرومندی
رابطه بین کار خود وخودپندارهشان تعریف گردیده است .این کارمندان به شغلشان دلبستهاند بهطوریکه فعاالنه در انجام آن
مشارکت میجویند و بهعنوان عالقه محوری در زندگی با آن برخورد مینمایند و عملکرد در آن را برای عزت نفس خویش مهم
تلقی کرده و آن را با خودپنداره خود یکسان میدانند (پیندر1998 ،؛ به نقل از ارشدی.)1387 ،
همچنین مشخص شد که طرحواره ناسازگار اولیه نقص /شرم قادر است متغیر دلبستگی شغلی را به صورت منفی و معنیدار
پیشبینی کند .نمرات طرحواره ناسازگار اولیه نقص /شرم در بین کارمندان در حد متوسط بوده است.در تبیین این یافته
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میتوان گفت در کسانی که طرحواره نقص/شرم دارند ،این احساس وجود دارد که افرادیاند که در مهمترین جنبههای
شخصیت انسانیشان ناقص ،نامطلوب ،بد ،حقیر و بیارزش هستند (یانگ و همکاران .)1398 ،داشتن رابطه منفی بین طرحواره
نقص /شرم و دلبستگی شغلی در کارمندانی که در تحقیق شرکت کردهاند ،ناقض احساسات منفی شمرده شده فوق در مورد
ایشان است .همچنین وجود رابطه منفی بین طرحواره نقص/شرم و متغیر دلبستگیشغلی ،همسو با تعریف لوداهل و کجنر
( )1965است که واژه دلبستگی شغلی را بهعنوان درونیکردن ارزش خوبی و اهمیت کار در ارزشهای شخص تعریف نمودهاند
(به نقل از میشرا و شیام .)2005 ،
همچنین مشخص شد که طرحواره آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری قادر است متغیر دلبستگی شغلی را به صورت مثبت و
معنیدار پیشبینی کند .نمرات طرحواره ناسازگار اولیه آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری در بین کارمندان در حد کمتر از
متوسط بوده است .ترس افراطی از اینکه فاجعه نزدیک است و هر لحظه احتمال وقوع آن وجود دارد و اینکه فرد نمیتواند از
آن جلوگیری کند (یانگ و همکاران ،)1398 ،در مورد افرادیست که طرحواره ناسازگار اولیه آسیبپذیری در برابر ضرر و
بیماری دارند .نتایج پژوهش حاضر نشان از وجود رابطه مستقیم بین طرحواره آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری و متغیر
دلبستگی شغلی میدهد .یعنی کارمندانی که طرحواره ناسازگار اولیه آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری باالئی دارند،
دلبستگی شغلی باالئی را دارا هستند .در تبیین این موضوع می توان گفت کارمندانی که همواره ترس از دست دادن شغل خود
را دارند و می انگارند که دیگران در کمین موقعیت شغلی آنان هستند ،دلبستگی شغلی زیادی را نسبت به شغل خود نشان
میدهند .بنابراین چنین افرادی بهندرت به انصراف از شغل خود میاندیشند و انتظار میرود سالها برای سازمان متبوع خود
کار کنند (براون.)2007 ،
همچنین نتایج تحقیق در خصوص رابطه متغیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه و شادکامی حاکی از اینست که طرحواره
ناسازگار اولیه رهاشدگی/بی ثباتی با شادکامی رابطه مثبت داشته و نمرات طرحواره ناسازگار اولیه رهاشدگی/بیثباتی نیز در بین
کارمندان در حد متوسط به پائین بوده است .این نتیجه با نتیجه بهدست آمده از تحقیق رفیعیپور علوی ( )1393با عنوان
بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با شادکامی در نوجوانان در مورد پسران همسو است .در تبیین این یافته میتوان
گفت شادکامی زمانی اتفاق میافتد که اجازه دهیم ذهنمان آرامش پیدا کند .شادمانی ما را قادر میسازد که اطالعات را به
گونه جدید خالقانه ببینیم و قادرمان میسازد به جای کلنجار رفتن با پستی و بلندیهای زندگی از آنها لذت ببریم (کارلسون،
 .)1380به این معنی که شادکامی داشتن در لحظه حال و رهاکردن خود و عدم سختگیری به خود موجبات شادی را فراهم
خواهد آورد .بهطوریکه بهنظر سلیگمن ( )2012یکی از عناصر شادکامی یعنی مجذوبیت ،به معنای سیالن است ،مانند
یکیبودن با موسیقی ،توقف زمان و ازدستدادن خودآگاهی در طول انجام یک فعالیت جذاب.
همچنین مشخص شد که طرحواره ناسازگار اولیه گرفتار/خویشتن تحولنیافته با شادکامی رابطه مثبت داشته و نمرات طرحواره
گرفتار/خویشتن تحولنیافته در بین کارمندان در حد متوسط بوده است .این نتیجه با نتیجه حاصل از تحقیق رفیعیپور علوی
( )1393با عنوان بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با شادکامی در نوجوانان در مورد دختران همسو است.
طرحواره گرفتار/خویشتن تحولنیافته خبر از ارتباط عاطفی شدید و نزدیکی بیش از حد با یکی از افراد مهم زندگی (اغلب
والدین) میدهد که به قیمت از دستدادن فردیت یا رشد اجتماعی طبیعی میشود .فردی که چنین طرحوارهای دارد ممکن
است احساس کند وجودش در دیگران ادغام شده و هویت جداگانهای ندارد (یانگ و همکاران .)2003 ،در تبیین این یافته
میتوان گفت کارمندانی که دارا ی این طرحواره هستند ،خویشتن خویش را از یاد برده و بهدلیل ارتباط عاطفی شدید و نزدیکی
بیش از حد با اطرافیان خود ،احساس شادکامی میکنند.
همچنین مشخص شد که طرحواره ناسازگار آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری با شادکامی رابطه منفی داشته و نمرات
طرحواره آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری در بین کارمندان در حد متوسط بوده است .این نتیجه با نتایج حاصل از تحقیق
رفیعیپور علوی ( )1393با عنوان بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با شادکامی در نوجوانان و نتایج بهدستآمده از
تحقیق یالکین و همکاران ( )2018تحت عنوان طرحوارههای ناسازگار اولیه :مانع شادکامی ،همراستا است .طرحواره
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آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری یعنی داشتن ترس افراطی از احتمال وقوع نزدیک یک حادثه که فرد قادر به جلوگیری و
کنترل آن نیست .مانند سوانح پزشکی (سکته قلبی ،ایدز) ،وقایع هیجانی (دیوانه شدن) و یا سوانح محیطی (قربانی جنایت
شدن ،زمین لرزه) (یانگ و همکاران .)2003 ،در تبیین این یافته میتوان اینگونه گفت که کارمندانی که طرحواره آسیبپذیری
در برابر ضرر و بیماری باالئی دارند ،از شادی و شادکامی پائینی برخوردارند .چون ترس افراطی از این دارند که فاجعه نزدیک
است و هر لحظه احتمال وقوع آن وجود دارد و اینکه نمیتوانند از آن جلوگیری کنند .بهنظر آرجیلمارتین و لو ( )1990سه
عامل اساسی شادکامی عبارت اند از :انگیزش مثبت ،راضی بودن از زندگی ،و نبود هیجانات منفی به ویژه افسردگی و اضطراب.
بنابراین شادکامی کارمندانی که هیجانات منفی ای چون اضطراب داشته باشند ،پائین خواهد بود و نتایج حاصل از این تحقیق
نیز بهروشنی گویای این موضوع میباشد.
همچنین مشخص شد که طرحواره بازداری هیجانی با شادکامی رابطه منفی داشته و نمرات طرحواره ناسازگار اولیه بازداری
هیجانی در بین کارمندان در حد متوسط به پائین بوده است .این نتیجه با نتایج حاصل از تحقیق محمدی و همکاران ()1395
با نام بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با شادکامی در نوجوانان و تحقیق رفیعیپور علوی ( )1393با عنوان بررسی
رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با شادکامی در نوجوانان و نیز نتایج بهدستآمده از تحقیق یالکین و همکاران ()2018
تحت عنوان طرحوارههای ناسازگار اولیه :مانع شادکامی ،در یک جهت است .بازداری هیجانی یعنی بازداری افراطی اعمال،
احساسات یا تمایالت خودانگیخته ای که معموال برای اجتناب از عدم پذیرش از سوی دیگران ،احساس شرمندگی یا ازدست
دادن کنترل تکانههای شخصی صورت میگیرد (یانگ و همکاران .)2003 ،در تبیین این نتیجه تحقیق میتوان اینگونه اظهار
داشت که افزایش بازداری هیجانی توسط کارمندان ،منجر به کاهش ارتباط و عزتنفس آنان شده و موجبات کاهش شادکامی
آنان را فراهم میآورد .چون به نظر فوردایس ( ) 1983افزایش احساسات منفی و ناراحتی (اجزاء شناختی) و نیز کاهش ارتباط
اجتماعی و نبود صمیمیت با دیگران (اجزاء رفتاری) باعث پائینآمدن شادکامی افراد جامعه خواهد شد.
در مجموع این پژوهش نشان داد که؛ بین «طرحوارههای ناسازگار اولیه» و «دلبستگی شغلی» و «شادکامی» کارمندان رابطه
وجود دارد و طرحوارههای ناسازگار اولیه توان پیشبینی متغیرهای دلبستگی شغلی و شادکامی را دارند.

منابع
آرگایل ،مایکل .)1386( .روانشناسی شادی( .ترجمه مهرداد کالنتری ،حسن پاالهنگ ،حمید طاهرنشاطدوست ،فاطمه بهرامـی
و مسعود گوهری) .اصفهان :جهاد دانشگاهی.
آهی ،حسن .)1384( .بررسی ساختار عاملی فرم کوتاه پرسشنامه یانگ ) .(SF-SQپایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشـگاه عالمـه
طباطبائی.
آیزنگ ،مایکل .)1385( .روانشناسی شادی( .ترجمه مهرداد فیروز بخت) .تهران :بدر.
ابراهیمزاده خامنه ،شادی و صمدی ،بهزاد .)1396( .نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه در پیشبینی شادکامی زندگی و امیـد بـه
زندگی سالمندان مقیم خانه سالمندان .چهارمین کنفرانس بینالمللی نوآوریهای اخیر در روانشناسی ،تیرماه ،96تهران ،ایران.
اتکینسون ،ریتا؛ هوکسما ،سوزان نولن؛ بم ،داریل؛ اسمیت ،ادوارد و اتکینسون ،ریچارد .)1396( .زمینـه روانشناسـی هیلگـارد.
(ترجمه رضا زمانی ،مهرداد بیک ،بهروز بیرشک ،محمدتقی براهنی و مهرناز شهرآرای) .تهران :رشد.
ارشدی ،نسرین .) 1387( .طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب-منطقه اهواز .نخستین کنگره دو ساالنه روانشناسی صنعتی و سازمانی ،دانشگاه اصفهان.
اسدی ،یعسوب .)1393( .بررسی جامعه شناختی رابطه بـین دلبسـتگی سـازمانی و رضـایت شـغلی دبیـران شهرسـتان کـوثر.
پایاننامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خلخال.
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امیدی ارجنگی ،نجمه .)1387( .بررسی رابطه بین ویژگیهای شغلی با تعهد سازمانی و دلبسـتگی شـغلی کارکنـان پتروشـیمی
اصفهان ،پایاننامه کارشناشی ارشد ،دانشگاه اصفهان.
انتصار فومنی ،غالمحسین .)1394( .رابطه انگیزش شغلی ،دلبستگی شغلی و تعهـد سـازمانی معلمـان بـا بهـرهوری مـدیران در
سازمان آموزش و پرورش استان زنجان .مدیریت و بهرهوری.190-171 :)32(1 ،9 ،
اورنگ ،سهیال؛ هاشمی زرینی ،هادی و عبداللهی ،محمدحسین .)1396( .بررسی رابطه طرحوارههای ناسـازگار اولیـه بـا معنـای
زندگی و بهزیستی روانشناختی سالمندان .سالمند.345-326 :)3(12 ،
باباخانی ،حسن .)1384( .قانون استخدام کشوری .تهران :مجد.
بامبر ،مارتین آر .)1391( .طرحوارهدرمانی برای استرس شغلی .ترجمه :حسن حمیدپور و حسین زیرک .تهران :ارجمند.
بهادرینژاد ،مهدی .)1397( .شادی و زندگی .تهران :مدیسه.
حاجیمحمدرضائی ،میناسادات .)1391( .بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با فرسودگی شغلی زنان معلـم مـدارس
راهنمائی دخترانه دولتی منطقه شش تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی ،دانشگاه عالمه طباطبائی.
حسامی ،پروین؛ بنکداری ،نسرین و مرادی ،افسانه .)1397( .بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیـه ،تنظـیم هیجـانی و
فرسودگی شغلی در پرستاران .پنجمین کنفرانس بینالمللی روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی 21 ،تیرماه  ،1397قزوین،
ایران.
حمیدپور ،حسن و اندوز ،زهرا .)1390( .طرحوارهدرمانی .تهران :ارجمند.
خاکپور ،رضا و صدیق ،بهزاد .)1396( .طرحوارههای ناسازگار اولیه و نشـانگان فرسـودگی شـغلی در مشـاوران /رواندرمـانگران.
روانشناسی معاصر(12 ،ویژهنامه).615-611 :
خطیب ،حمیده؛ ناظر ،محمد و نعمتالهزاده ماهانی ،کاظم و صدر محمدی ،رضوان .)1395( .رابطـ ویژگیهـای شخصـیتی بـا
شادکامی و رضایت شغلی بین کارکنان دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان .مدیریت فرهنگ سازمانی.1180-1161 :)4(14 ،
داودآبادی فراهانی ،محبوبه .)1395( .پیش بینی رضایت شغلی بر مبنای طرح وارههای ناسـازگار اولیـه و خودکارآمـدی شـغلی.
پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی ،دانشگاه خوارزمی.
رحیمنیا ،فریبرز و هوشمند ،فاطمه .)1395( .بررسی رابطه بین دلبسـتگی شـغلی و تعهـد سـازمانی پرسـتاران بیمارسـتانهای
شهرستان کاشمر .چهارمین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری 25 ،شهریورماه  ،1395تهـران،
ایران.
رحیمیان بوگر ،اسحق؛ نوری ،ابوالقاسم؛ عریضی ،حمیدرضا؛ مولوی ،حسین و فروغی مبارکه ،عبدالرضا .)1386( .رابطـه سـبک
های دلبستگی بزرگسالی با رضایت و استرس شغلی در پرستاران .مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران-38 :)2(14 ،
.27
رضائی ،مهدی؛ غالمرضائی ،سیمین و سپهوندی ،محمدعلی و غضنفری ،فیروزه و دریکوند ،فضـل الـه .)1392( .تـوان طرحـواره
های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت در پیش بینی افسردگی .فصلنامه علمی -پژوهشی اندیشه و رفتـار در روانشناسـی بـالینی،
.77-86 :)29(8
رفیعیپور علوی ،فاطمه .)1393( .بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با شادکامی در نوجوانان .پایاننامـه کارشناسـی
ارشد  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
رنگریز ،حسین؛ سجاد ،عاطفه و لطیفی جلیسه ،سلیمه .)1397( .عوامل موثر بر دلبستگی شغلی کارکنان با رویکـرد فراتحلیـل.
فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی.146-117 :)4(10 ،
رونق ،یوسف .)1387( .طراحی شغل ،طبقهبندی و ارزشیابی مشاغل .تهران :فرمنش.
ریزو ،الرنس .پی؛ تویت ،پیتر .ال .دو؛ استین ،دانجی و یانگ ،جفری .)1394( .طرحوارههـای شـناختی و باورهـای بنیـادین در
مشکالت روانشناختی :راهنمای عملی برای متخصصان و درمانگران( .ترجمه رضا مولوی و سیما احمدی) .تهران :ارجمند.
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زارعی ،حسین؛ قاضی کرمانی ،فاطمه و احرامپوش ،مهسا .)1398( .بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیـه و فرسـودگی
شغلی در پرسنل دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد .بهداشت کار و ارتقاء سالمت.202-188 :)3(3 ،
زمانی ؛ نرگس ،نیکدل تیموری ،نوشین و جهانگیر ،امیرحسـین و آبیـار ،ذوالفقـار .)1395( .بررسـی رابطـه بـین طرحوارههـای
ناسازگار اولیه و افسردگی در بـین دانشـجویان .دومـین همـایش ملـی مطالعـات و تحقیقـات نـوین در حـوزه علـوم تربیتـی و

روانشناسی ایران ،قم ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی.
شعبانی خدیو ،امیر .)1393( .بررسی رابطه ارضاء نیازهـای بنیـادی روانـی و طرحوارههـای ناسـازگار اولیـه بـا اخـتالل تنظـیم
هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان .پایاننامه کارشناسی ارشد ،علوم تحقیقات کردستان.
شفیعآبادی ،عبداله .)1390( .راهنمائی و مشاوره تحصیلی و شغلی (مفاهیم و کاربردها) .تهران :پورروشن.
شهامت ،فاطمه .)1389( .پیشبینی نشانههای سالمت عمومی (جسمانیسازی ،اضطراب و افسردگی) بـر اسـاس طرحوارههـای
ناسازگار اولیه .فصلنامه علمی -پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز.124-103 :)20(5 ،
صلواتی ،مژگان و یکهیزدان دوست ،رخساره .)1394( .طرحوارهدرمانی (راهنمای ویژه متخصصان روانشناسی بـالینی) .تهـران:
دانژه.
طالبپور ،مهدی و امامی ،فرشاد .)1385( .بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسـه آن بـین دبیـران تربیـت
بدنی مرد آموزشگاههای نواحی هفتگانه مشهد .مجله پژوهش در علوم ورزشی ،پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری.15-23 :)12(10 ،
عابدی ،محمدرضا .)1381( .بررسی و مقایسه اثر بخشی روشهای مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتمـاعی ،سـازگاری
شغلی و شناختی رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی مشاوران آموزش و پرورش شـهر تهـران .پایـان نامـه دکتـری،
دانشگاه عالمه طباطبایی.
عبدی مالیدره ،فاطمه .)1385( .اثربخشی مشاوره شغلی با مدل شادمانی فوردایس بر رضایت شـغلی مشـاوران شهرسـتان قـائم
شهر .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
علی پور ،احمد و اعراب شیبانی ،خدیجه .)1390( .رابطه امیدواری و شادکامی با رضایت شغلی معلمـان .فصـلنامه پژوهشهـای
نوین روانشناختی.78-65 :)22( 6 ،
علی پور ،احمد و نورباال ،احمدعلی .)1390( .بررسی مقدماتی روائـی و پایـائی پرسشـنامه شـادکامی آکسـفورد در دانشـجویان
دانشگاههای تهران .اندیشه و رفتار1( 5 ،و.66-55 :)2
عیسی خانی ،احمد؛ حسنپور ،اکبـر و نقدفروشـها ،سـیما .)1393( .تبیـین رابطـه بـین عـدالت سـازمانی و حمایـت سـازمانی
ادراکشده با تعلق خاطرکاری .مجله مدیریت توسعه و تحول.90-83 :)19(6 ،
فروم ،اریک .)1395( .انسان برای خویشتن( .ترجمه اکبر تبریزی) .تهران :بهجت.
قلیپور ،آرین .)1386( .مدیریت رفتار سازمانی (رفتارفردی) .تهران :سازمان مطالعه و تـدوین کتـب علـوم انسـانی دانشـگاههـا
(سمت).
غفاریرفیع ،مهناز و خانجانی ،زینب .)1396( .طرحواره های ناسـازگار اولیـه و افسـردگی در دانشـجویان .روانشناسـی معاصـر،
(12ویژهنامه).1246-1242 :
قنبری ،معصومه؛ میرزاحسینی ،حسن و ستایشی اظهری ،محمد .)1397( .رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و استرس شغلی با
نقش میانجیگری هوش هیجانی در کارمندان بانک .مجله پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری.16-1 :)27(3 ،

کار ،آلن .)1391( .روانشناسی مثبت (علم شادمانی و نیرومندیهای انسان)( .ترجمه حسن پاشا شریفی ،جعفر نجفیزند و باقر
ثناییذاکر) .تهران :سخن.
کارلسون ،ریچارد .)1380( .زندگی شادمانه( .ترجمه پرویز شریفی درآمدی) .تهران :روانسنجی.
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کاللیمقدم ،بهرام .)1393( .رابطهی کمالگرایی و طرحوارههای ناسازگار اولیه با فرسودگی شـغلی پرسـتاران .دومـین کنفـرانس
ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتمـاعی و فرهنگـی ،تهـران ،مرکـز مطالعـات و تحقیقـات اسـالمی
سروش حکمت مرتضوی ،موسسه آموزش عالی مهر اروند  ،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
مرادی ،اسداله؛ حیدری ،حسین و وجدانی ،فاطمه و دستا ،مهدی .)1390( .بررسی و شناسـایی مسـائل و چالشـهای آمـوزش و
پرورش (تدوین مبانی و چارچوب علمی پژوهش برای تنظیم شبکه برنامه گروه مطالعـات آمـوزش و پـرورش) .طـرح پژوهشـی
پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
مرادی قهدریجانی ,محبوبه؛ همایی ،رضا و نوروزی ،محسن .)1393( .تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با فرسودگی
شغلی معلمان دوره راهنمایی شاغل در آموزش و پرورش شهرستان اصفهان .دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علـوم رفتـاری،

تهران ،ایران.
محمدی ،سیدداوود؛ رفیعی پورعلوی ،فاطمه و امینی قمی ،محمد و امیری ،حسن .)1395( .بررسـی رابطـه بـین طرحوارههـای
ناسازگار اولیه با شادکامی در نوجوانان .مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.50-42 :)11(10 .
محمدی زنجیرانی ،داریوش؛ اشتیاقیان ،ندا و رازنهان ،فیروز .)1391( .رویکرد چندمعیاره و تلفیقی نیازسنجی آموزشی برمبنای
تحلیل شایستگیهای کارکنان .رویکردهای نوین آموزشی ،دانشکدة علومتربیتی و روانشناسـی دانشـگاه اصـفهان136- :)1(7 ،
.107
مقتدر ،لیال و حالج ،لیال .)1397( .مقایسه طرحوارههای ناسازگار اولیه ،ناگوئی هیجانی و شادکامی در زنان بـا و بدونتعارضـات
زناشوئی .مجله بالینی پرستاری و مامائی.145-138 :)2( 7 ،
منتظری ،محمدصادق؛ کاوه فارسانی ،ذبیحاله و مهرابی ،حسینعلی و شکیبا ،عباس .)1391( .بررسی رابطـه بـین طرحوارههـای
ناسازگار اولیه و افسردگی در بین دانش آموزان پسر شهرستان فالورجان .مجلـه دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران:)97( 22 ،
.179-188
مهداد ،علی .)1389( .روان شناسی صنعتی و سازمانی .تهران :جنگل.
موالیی ،ناصر .)1378( .پژوهش پیرامون عوامل موثر بر تعهد سازمانی (کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیـز جنـوب (اهـواز)).
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.
مولودی ،رضا و احمدی ،سیما .)1390( .طرحواره های شناختی و باورهای بنیادین در مشکالت روانشـناختی :راهنمـای عملـی
برای متخصصان و درمانگران .تهران :ارجمند.
میرهاشمی ،مالــــــــک .)1386(.تدوین مدل روابط بین ادراک از عوامل محیط کار (نقشهای شغلی ،ویژگیهای شغلی ،سبک
نظارتی و ساختار سازمانی) با سطح درگیری شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاداسالمی .پایاننامه دکتری
چاپ نشده ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
نجفی ،محمـود؛ احـدی ،حسـن و سـهرابی ،فرامـرز و دالور ،علـی .)1394( .مـدل پیشرضـامندی زنـدگی براسـاس سـازههای
روانشناسی مثبتگرا .فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی.59-31 :)21( 6 ،
یارمحمدزاده ،پیمان و فیضی ،ایوب .)1394( .نقش میانجی دلبستگی شغلی دررابطـه بـین ویژگیهـای شـغلی و تعهـد کـاری
کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان .فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختتی.225-203 :)38(10 ،
یانگ ،جفری؛ کلوسکو ،ژانت و ویشار ،مارجوری .)1398( .طرحوارهدرمـانی( .ترجمـه حسـن حمیـدپور و زهـرا انـدوز) .تهـران:
ارجمند.
یانگ ،جفری .)1395( .شناختدرمانی اختالالت شخصیت :رویکرد طرحوارهمحور( .ترجمه علـی صـاحبی و حسـن حمیـدپور).
تهران :ارجمند.
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