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Abstract
Purpose: The aim of this study was to the effect of happiness education during the Covid-19 epidemic on burnout in faculty members of physical education departments of the Islamic Azad University of Zanjan province.
Methods: The statistical population of the present study was male faculty
members with more than 15 years of experience in the Islamic Azad University of Zanjan province, of which 40 were selected as available subjects using
available and purposive sampling methods and randomly divided into two
groups of 20 experimenters. And control was placed, then group happiness
training based on the happiness training protocol by Fordyce methodological-behavioral method was performed in 8 sessions of 90 minutes in groups
and once a week online. Before and after the intervention, the subjects’
burnout rate was assessed using the Maslash and Jackson burnout questionnaire. Independent t-test and paired t-test were used to analyze the data.
Findings: Findings showed that Fordyce-style happiness training has a significant effect on the dimensions of emotional fatigue, metamorphosis, feeling of self-sufficiency, as well as the overall dimensions of burnout in faculty
members of physical education groups.
Conclusion: The results showed that Fordyce methodological-behavioral
happiness training reduces the burnout of faculty members of physical education departments in all its dimensions.
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فرســودگی شــغلی اعضــای هیــات علمــی گروههــای تربیــت بدنــی دانشــگاه آزاد اســامی
اســتان زنجــان بــود .جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر اعضــای هیــأت علمــی مــرد بــا ســابقه

بــاالی  15ســال دانشــگاه آزاد اســامی اســتان زنجــان بودنــد کــه از ميــان آنهــا  40نفــر

بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری در دســترس و هدفمنــد ،بــه عنــوان آزمودنــی انتخــاب

شــده و بطــور تصادفــی در دو گــروه  20نفــره آزمایــش و کنتــرل جــای داده شــدند ،ســپس
آمــوزش گروهــی شــادکامی بــر اســاس پروتــکل آمــوزش شــادکامی بــه روش شــناختی-

رفتــاری فوردایــس در  8جلســه  90دقیقــهای و بــه صــورت گروهــی و در هــر هفتــه یــک
بــار بــه صــورت آنالیــن اجــرا گردیــد .قبــل و بعــد از اعمــال مداخلــه میــزان فرســودگی

شــغلی آزمودنیهــا ،بــا اســتفاده از پرسشــنامه فرســودگي شــغلي مســلش و جکســون
مــورد ســنجش قــرار گرفــت .از آزمــون تــی مســتقل و تــی زوجــی بــرای تجزیــه و تحلیــل
دادههــا اســتفاده شــد .یافتههــا نشــان داد آمــوزش شــادکامی بــه شــیوه فوردایــس بــر

بعــد خســتگی عاطفــی ،مســخ شــخصیت ،احســاس کفایــت شــخصی و همچنیــن ابعــاد کلــی

فرســودگی شــغلی اهضــای هیــات علمــی گروههــای تربیــت بدنــی تأثیــر معنــاداری دارد.
نتایــج پژوهــش نشــان داد آمــوزش شــادکامی بــه روش شــناختی -رفتــاری فوردایــس باعــث
کاهــش فرســودگی شــغلی اعضــای هیــأت علمــی گروههــای تربیــت بدنــی در تمــام ابعــاد
آن میشــود.

واژههــای کلیــدی :شــادکامی فوردایــس ،فرســودگی شــغلی ،اعضــای هیــأت علمــی ،اپیدمــی
کووید19 -

مقدمه
اپیدمــی کوویــد 19-حادثــه عجیبــی بــود کــه در جهــان اتفــاق افتاد
و بــر آمــوزش و مراکــز آموزشــی تأثیــر گذاشــت ( .)1اکثــر دولتهــا
در سراســر جهــان در تــاش بــرای مهــار شــیوع بیمــاری همهگیــر
کوویــد ،19-مؤسســات آموزشــی را بــه طــور موقــت تعطیــل
کردهانــد ( .)2دانشــجویان و اســاتید در مؤسســات آمــوزش عالــی
بــه شــدت تحــت تأثیــر تغییــرات بیســابقه در نتیجــه همهگیــری
کوویــد 19-قــرار گرفتهانــد ( .)3بســیاری از دانشــگاههای معتبــر در
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سراســر جهــان بــه طــور کامــل از یادگیــری آنالیــن بــه عنــوان راهــی
بــرای اطمینــان از تــداوم تحصیــل خــود اســتقبال کــرده انــد (.)4
بــا توجــه بــه اینکــه ،در اکثــر کشــورهای پیشــرفته نیــروی انســانی
ســالم بــه عنــوان بزرگتریــن ســرمایه بــه شــمار میرونــد؛ هــر
ســازمانی بــرای نیــل بــه اهــداف ،بایــد گروهــی از نیروهــای الیــق و
کارآمــد را در اختیــار داشــته باشــد ( .)5بــر اســاس تئــوری شــناخت
اجتماعــی ،اســاتید دانشــگاه بــرای رســیدن بــه ســطح مطلوبــی
از عملکــرد شــغلی ،میبایســت نســبت بــه انجــام وظایــف خــود

Valinejad B, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2021, 1(2), 57-69, doi: 10.22034/ijmbsp.2022.327059.1026

ایران
ورزشی
شناسی
نشریه رفتار حرکتی و روان
همکاران
ولینژاد و
بهمن
دوره |1شماره  | 2پاییز 1400

باورهایــی قــوی داشــته و نســبت بــه انجــام آن مهــارت يابنــد (.)6
نظــام آمــوزش عالــی از جملــه زیرســاختهای مهــم در پیشــرفت
هــر کشــور محســوب میشــود .از جملــه ارکان ایــن نظــام ،اعضــای
هیــأت علمــی میباشــند کــه جهتگیــری عملکــرد آمــوزش عالــی
توســط آنــان رقــم میخــورد ( .)7مهــارت شــغلي موجــب میشــود
تــا اعضــای هیــأت علمــی در راهــی قــرار گیرنــد کــه خــود را یــک
معلــم ،پژوهشــگر و اهــل دانشــگاه ببیننــد ،درحالــی کــه بــاور دارنــد
وظایــف خــود در ایــن حوزههــا را میتواننــد تکمیــل کننــد (.)8
بــه بيانــي ديگــر ،دانشــگاه بــا ســایر واحدهــای اجتمــاع در ارتبــاط و
تعامــل همیشــگی اســت .از اینرو ،توســعه کیفی دانشــگاه در توســعه
جامعــه و رســیدن بــه اهــداف آن تأثیــر مســتقیم دارد كــه اصــوالً
یکــی از ارکان اساســی مراکــز دانشــگاهی ،اعضــای هیئتعلمــی آن
اســت .اســتادان فرهیختــه از جایــگاه واال و ارزشــمندی برخوردارنــد،
چــرا کــه در تربیــت فرهیختــگان و فرهنگســازان جامعــه نقــش
انکارناپذیــری دارنــد (.)7
بــا توجــه بــه حساســیت دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی
در اجــرای موفقیــت آمیــز هــر فعالیــت آموزشــی ،افــزون بــر منابــع
مالــی ،ابــزار و فناوریهــای ضــروری ،اساســیترین نقــش را وجــود
نیــروی انســانی ســالم و متعهــد ایفــا میکنــد .لــذا ارتقــای بهداشــت
روانــی محیــط کار ،بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ابعــاد توســعه و
بهســازی منابــع انســانی مطــرح شــده و در چنــد دهــۀ اخیــر توجــه
مدیــران بــه ارتقــای ســامت نیروهــا از نظــر جســمی و فکــری در
مؤسســات آموزشــی ،در بــاال بــردن ســطح بهــرهوری تأثیــر بــه
ســزایی دارد ( .)9تحــوالت شــغلی مثــل تغییــرات ســازمانی ،تغییــر
حقــوق ،دســتمزد ،ترفیــع شــغلی ،کاهــش یــا افزایــش نیــروی
انســانی در دانشــگاهها و دگرگونیهــای اجتماعــی موضوعاتــی
هســتند کــه بــه شــکلی بــر اســتادان دانشــگاه فشــار آورده و بــا
ایجــاد فرســودگی شــغلی و عــوارض جســمی ،روانــی و رفتــاری،
ســامتی فــرد را بــه خطــر انداختــه و کیفیــت اهــداف آموزشــی
دانشــگاه را تهدیــد میکننــد (.)10
فرســودگی شــغلی ،پیامدهــای زیانبــاری بــر ســازمان ،خانــواده،
زندگــی اجتماعــی و فــردی بــر جــای میگــذارد؛ از مهمتریــن آنهــا
میتــوان بــه غییــت زیــاد کارکنــان ،تأخیــر متوالــی ،شــکایتهای
مختلــف روانتنــی ،کشــمکش و تضــاد در محیــط کار ،تغییــر شــغل
و در نهایــت تــرک خدمــت اشــاره کــرد ( .)11مفهــوم فرســودگی
شــغلی کــه دربرگیرنــده خســتگی عاطفــی ،نگــرش منفــی در
پاســخ بــه دیگــران و احســاس عــدم موفقیــت فــردی اســت ،بــرای
اولیــن بــار در اوایــل دهــه  70توســط فریدنبرگــر 1مطــرح شــد .وی
فرســودگی شــغلی را حالتــی از خســتگی و ناکامــی میدانــد کــه

بــه علــت عــدم وصــول فــرد بــه نتیجــه دلخــواه در روش زندگــی
یــا ارتباطــی بــه وجــود میآیــد ( .)12بــه طــور کلــی میتوانیــم
فرســودگی شــغلی را نوعــی اختــال بدانیــم کــه بــه دلیــل قــرار
گرفتــن شــخص در معــرض فشــار روانــی بــرای طوالنــی مــدت،
در وی ایجــاد میشــود و نشــانههای مرضــی آن نیــز فرســودگی
هیجانــی ،جســمی و ذهنــی اســت .ضمن ـاً عــزت نفــس فــرد مبتــا
بــه ایــن عارضــه کــم میشــود و احســاس ناســودمندی میکنــد
( .)13بــا توجــه بــه مطالبــی کــه بیــان شــد مشــخص میشــود
کــه پیشــگیری از پدیــده فرســودگی شــغلی اهمیــت زیــادی بــرای
ســازمانها دارد .اهمیــت ایــن موضــوع در ســالهای اخیــر ،توجــه
بســیاری از محققــان و دســتاندرکاران بهــرهوری نیــروی انســانی
را بــه خــود جلــب کــرده اســت .بــا ایــن کــه میــزان دقیــق شــیوع
فرســودگی شــغلی مشــخص نیســت ،امــا روشــن اســت اســت کــه
ایــن پدیــده بــه دامنــه وســیعی از نیروهــای کار و نیــروی انســانی
صدمــه میزنــد ( .)15 ,14 ,11زیــرا نيــروي انســاني توانمنــد،
مزيــت رقابتــي در مقابــل بحرانهــای شــغلی را ايجــاد ميكنــد؛
از ايــن رو بايــد بــراي افزايــش توانمنديهــاي نیــروی انســانی
برنامهريــزي داشــته باشــيم تــا بــا نيازهــاي محيــط همــگام و
همســو باشــيم (.)16
فشــار کار شــرط الزم بــرای فرســودگی شــغلی اســت ،امــا شــرط
کافــی نیســت ( .)17عملکــرد شــغلی حاصــل از فرســودگی شــغلی به
شــیوههای گوناگونــی از قبیــل کنارهگیــری از کار ،غیبــت و تغییــر
عملــی کار مشــخص میشــود و در مــورد افــرادی کــه در شــغل
خــود باقــی میماننــد موجــب یــا کاهــش تولیــد و اثربخشــی در کار
میگــردد و در نتیجــه ،بــا کاهــش رضایــت شــغلی و تعهــد نســبت
بــه کار یــا ســازمان مرتبــط اســت .فرســودگی شــغلی میتوانــد از
طریــق تعامــات غیــر رســمی موجــود در محیــط کارحالــت مســری
و دایمــی بــه خــود بگیــرد (.)14
نتايــج برخــي از پژوهشهــا نشــان ميدهــد ،بيــن فشــارهاي
روانــي و فرســودگي شــغلي ارتبــاط تنگاتنگــي وجــود دارد (.)18
در واقــع فرســودگي شــغلي در اثــر فشــار مــداوم روانــي پديــد
ميآيــد .فشــارهاي روانــي وقتــي رخ ميدهــد كــه بيــن مطالبــات و
خواســتههاي محيطــي بــا توانايــي فــرد بــراي پاســخ دادن بــه آنهــا
تعــادل وجــود نداشــته باشــد .هــر چــه مطالبــات و خواســتههاي
محيطــي افزايــش يابــد و فــرد توانايــي الزم بــراي پاســخ دادن بــه
آنهــا را نداشــته باشــد فشــار روانــي برخاســته از آن ســبب بــروز
فرســودگي شــغلي در وي ميشــود از آنجــا كــه فرســودگي شــغلي
نيــز موجــب كاهــش كيفيــت خدمــات ارايــه شــده بــه مشــتريان
و اربــاب رجــوع و بــه دنبــال آن نارضايتــي از خدمــات ميشــود،
1. Freudennberger
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شــناخت و پيشــگيري از فرســودگي شــغلي در ارتقــاء بهداشــت
روانــي افــراد و افزايــش ســطح كيفيــت خدمــات ارايــه شــده ،نقــش
بســزايي خواهــد داشــت (.)19
بــه نظــر میرســد فرســودگی شــغلی بهخصــوص در قشــر معلمــان،
اســاتید دانشــگاه و پرســتاران بیشــتر از دیگــر مشــاغل اجتماعــی
باشــد .تدریــس یکــی از مشــاغل پراســترس اســت ( .)20از یــک ســو،
فشــارکاری و کمبــود زمــان بــرای تکمیــل انبــوه وظایــف آموزشــی
( )21و از ســوی دیگــر فشــار ناشــی از گروههــای رقابتکننــده
ماننــد مدیــران ،همــکاران ،آژانسهــای خــارج از دانشــگاه و
دانشــجویان ( .)7شــرایط پرفشــاری را بــرای اعضــای هیــأت علمــی و
اســاتید دانشــگاهی ایجــاد میکنــد افــزون بــر ایــن اعضــای هیــأت
علمــی بــه ســرعت درمییابنــد کــه تدریــس تنهــا بخــش کوچکــی
از وظایــف زیــادی اســت کــه آنهــا بــر عهــده دارنــد ،انجــام پژوهش،
شــرکت در انجمنهــا و جلســات ،امــور مالــی ،موضوعــات مربــوط
بــه دانشــجویان و ســاعتهای طوالنــی کار بخشهــای دیگــری از
شــغل آنهــا را تشــکیل میدهنــد .در نتیجــه فشــارکاری زیــاد،
ناکامــی و اســترس میتوانــد آنهــا را بــه ســوی فرســودگی شــغلی
ســوق دهــد (.)22
مــروری بــر پژوهشهــا در مــورد فرســودگی شــغلی اعضــای هیــأت
علمــی نشــان میدهــد ،تعــداد زیــادی از آنهــا در سراســر دنیــا
فعالیتهــای تدریــس و هدایــت پژوهشهایــی را کــه بــر عهــده
دارنــد بــدون انــرژی ،اشــتیاق ،جدیــت ،یــا هدفمنــدی خاصــی
انجــام میدهنــد ( .)24 ,23 ,22الکریتــز )25( 2در ســال 2004
در یــک مطالعــه جامــع در مــورد اعضــای هیــأت علمــی گــزارش
داد کــه حــدود  20درصــد آنهــا فرســودگی شــغلی باالیــی را
تجربــه میکننــد .بــه نظــر امریــک 3تقاضاهــای بــاال از اعضــای
هیــأت علمــی ،آنهــا را بهســوی تحلیــل عاطفــی ســوق میدهــد و
کمــک بــه آنهــا بــرای پاســخگویی ،بــه تقاضاهــای مختلــف موجــب
کاهــش تحلیــل عاطفــی بــه خصــوص در بیــن زنــان میشــود (.)26
بــه دلیــل اثــرات برجســته تجربیــات مثبــت بــر افزایــش بهــرهوری
و روحیــه نیــروی کار ،پدیدههــا و مفاهیــم مثبــت در زمینــه کاری،
شایســته توجــه قابــل مالحظــهای هســتند ( .)27در ســالهای
اخیــر ســازمان ملــل بــرای تعییــن ســطح توســعه یافتگــی کشــورها
متغیرهــای نشــاط ،امیــد بــه آینــده ،خشــنودی و رضایتمنــدی
افــراد جامعــه را بــه عنــوان یــک متغیــر کلیــدی معرفــی کــرده
اســت .بــه ایــن صــورت کــه اگــر مــردم یــک جامعــه احســاس
نشــاط ،خشــنودی و رضایتمنــدی نکننــد ،نمیتــوان آن جامعــه
را توســعهیافته قلمــداد کــرد و ایــن نشــاندهنده اهمیــت شــادی

و نشــاط میباشــد .بــر اســاس نتایــج پژوهشهــای انجــام شــده
در زمینــه نشــاط و خوشــبختی ،از نظــر  50درصــد مــردم ،احســاس
شــادی ،مهمتریــن مســأله زندگــی بهشــمار مــیرود (.)28
یافتههــا نشــان میدهنــد کــه شــادکامی بــا پیامدهــاي مثبتــی
ماننــد ســامت جســمی و روانــی ،عملکــرد مطلــوب و بهینــه همــراه
اســت ( .)29افزایــش شــادکامی روي مؤلفــه ذهنــی کیفیــت زندگــی
تاثیــر دارد و باعــث افزایــش کیفیــت زندگــی میشــود ( .)30کســانی
کــه شــاد هســتند ،احســاس امنیــت بیشــتری میکننــد ،آســانتر
تصمیمگیــری میکننــد و روحیــه همــکاری بیشــتری دارنــد و
از زندگــی خــود رضایــت بیشــتری دارنــد ( .)27شــادکامی ماننــد
ســپري میتوانــد افــراد را در برابــر فشــارهاي روانــی محافظــت کنــد
و عــاوه بــر آن شــادکامی مولــد انــرژي ،شــور و شــعف اســت و
ســامت افــراد را تضمیــن میکنــد (.)31
ســنجری و همــکاران ( )32در ســال  1393و حمیــدی ســردرود
و همــکاران ( )33در ســال  1398گــزارش دادهانــد کــه آمــوزش
شــادکامی بــه روش فوردایــس بــر تنظیــم کاهــش فرســودگی شــغلی
مفیــد اســت .نتایــج مطالــهی علیــزاده فــرد و همــکاران ( )34در
ســال  1396نشــان دادنــد کــه روش آمــوزش شــادی فوردایــس
منجــر بــه کاهــش معنــادار عالئــم میگــرن ،افســردگی ،اضطــراب
ـش جــوادی ( )35در
و اســترس شــده اســت .همچنیــن نتایــج پژوهـ 
ســال  1398نشــان میدهــد رابطــه معنــاداری بیــن شــادکامی بــا
درک فــرد از وضعیــت ســامتی خــود ،ســابقه بیمــاری ،سِ ــمت فــرد،
نــوع اســتخدام ،فرســودگی شــغلی و عملکــرد شــغلی وجــود دارد .بــا
توجــه بــه مطالــب بیــان شــده پژوهشــگر در ایــن پژوهــش در پــی
یافتــن پاســخ ایــن ســوال اســت کــه آیــا آمــوزش شــادکامی بــه
شــیوه فوردایــس بــر فرســودگی شــغلی و ابعــاد آن در اعضــای هیــأت
علمــی دانشــگاه آزاد اســامی اســتان زنجــان تأثیــر دارد؟

روششناسی
شرکتکنندهها
پژوهــش حاضــر از نــوع هــدف کاربــردی و بــه لحــاظ روش تحقیــق
نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیــش آزمــون  -پــس آزمــون ،بــا دو
گــروه آزمایــش و کنتــرل بــود .جامعــه آمــاری پژوهــش را  73نفــر
از اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی اســتان زنجــان
(واحدهــای زنجــان ،هیــدج ،طــارم ،ماهنشــان ،قیــدار ،خــرم دره،
خدابنــده ،ابهــر) کــه بــا ســابقه بــاالی  15ســال و از میــان آنــان
تعــداد  40نفــر در دامنــه ســنی  39/18±3/02بــا اســتفاده از روش
2. Lackritz
3. Emmerik
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نمونهگیــری هدفمنــد و در دســترس انتخــاب و بصــورت تصادفــی
در دو گــروه  20نفــره کنتــرل و آزمایــش جــای داده شــدند .گــروه
آزمایــش  8جلســه  90دقیقـهای (هــر هفتــه یــک جلســه) آمــوزش
شــادکامی بــه شــیوه فوردایــس را بــه صــورت آنالیــن دریافــت
کردنــد و گــروه کنتــرل طــی ایــن مــدت بــه زندگــی عــادی خــود
ادامــه دادنــد.

ابزار
ابــزار پژوهــش پرسشــنامه مشــخصات فــردی و پرسشــنامه
فرســودگي شــغلي مســلش بــود؛ در ايــن پژوهــش بــراي جمــعآوري
اطالعــات مربــوط بــه متغيــر فرســودگي شــغلي از فــرم  22ســوالي
پرسشــنامه فرســودگي شــغلي مســلش و جكســون اســتفاده شــد

( .)36ايــن پرسشــنامه  3عامــل :خســتگي عاطفــي ( 9ســؤال)؛
فقــدان موفقيــت فــردي ( 8ســؤال) و مســخ شــخصيت ( 5ســؤال)
را ميســنجد .نحــوه نمرهگــذاري مادههــاي ايــن پرسشــنامه بــر
اســاس مقيــاس  5درجــهاي ليكــرت (كام ـ ً
ا موافقــم امتيــاز  ،1تــا
كام ـ ً
ا مخالفــم امتيــاز  )5صــورت ميگيــرد ،حداقــل نمــره در ايــن
آزمــون  22و حداكثــر نمــره  110ميباشــد .گويههــاي (-9 -7 -4
 )21 -19 -18 -17 -12بــه صــورت مســتقيم محاســبه ميشــوند
و گويههــاي (-16 -15 -14 -13 -11 -10 -8 -6 -5 -3 -2 -1

 )22 -20بــه صــورت معكــوس نمــره گــذاري ميشــوند .اكبــري
و همــکاران ( )1390پايايــي مشــاهده شــده بــراي ابعــاد خســتگي
هيجانــي ،مســخ شــخصيت و احســاس کفایــت شــخصی بــه ترتیــب
 0/60 ،0/76و  0/70محاســبه گرديــد.

روش اجرا
برنامــه فوردایــس  ،برنامــهای بــا عنــوان آمــوزش شــادکامی ارائــه
داده اســت کــه شــامل  14اصــل میباشــد .از ایــن تعــداد 8 ،مــورد
شــناختی و  6مــورد رفتــاری میباشــد کــه هشــت مولفــه شــناختی
آن عبارتنــد از :کاهــش ســطح انتظــارات و آرزوهــا ،ایجــاد تفکــر
مثبــت و خوشبینانــه ،برنامهریــزي امــور ،تمرکــز بــر زمــان حــال،
کاهــش احساســات منفــی ،توقــف ناراحتــی ،پــرورش شــخصیت
4

ســالم و ارزش قائــل شــدن بــراي شــادکامی و شــش مولفــه رفتــاري
آن عبارتنــد از :افزایــش فعالیــت ،افزایــش ارتبــاط اجتماعــی،
تقویــت روابــط نزدیــک ،پــرورش شــخصیت اجتماعــی ،خالقیــت
و درگیــر شــدن در کارهــاي پرمعنــا و خــود بــودن ( .)33آمــوزش
گروهــی شــادکامی بــر اســاس پروتــکل آمــوزش شــادکامی بــه روش
شــناختی-رفتاری فوردایــس در  8جلســه  90دقیقــهای و بــه صــورت
گروهــی و در هــر هفتــه یــک بــار بــه صــورت آنالیــن بــه شــرح ذیــل
اجــرا گردیــد.

جدول .1برنامه آموزش شادکامی

جلسهها

4. Fordayce

محتوای جلسه
در ایــن جلســه بعــد از معارفــه و آشــنایی اعضــا بــا پژوهشــگر ،پرسشــنامههای تحقیــق (میــزان فرســودگی شــغلی بــا اســتفاده از پرسشــنامه مســلش و

اول

همــکاران) بــه عنــوان پیــش آزمــون از طریــق ارســال لینــک پرسشــنامه پخــش گردیــد و شــیوه انجــام کار بــه آنهــا توضیــح داده شــد .همچنیــن در ایــن
جلســه در مــورد تعــداد و زمــان جلســات بعــدی بحــث شــد ،ضــرورت شــادکامی در زندگــی و ارائــه مطالــب انجــام شــده در ایــن خصــوص تشــریح گردیــد و
در پایــان از اعضــای نمونــه در خصــوص مباحــث مطــرح شــده در جلســه بازخــورد گرفتــه شــد.
در ایــن جلســه بــه معرفــی و آمــوزش فــن بیــان احساســات شــامل انــواع احســاس ،شناســایی محــل احســاس و فضــای در برگیرنــده احســاس در بــدن،
نامگــذاری صحیــح بــرای آن و توانایــی بــروز احساســات پرداختــه شــد و بعــد از ایــن فــن ،فــن افزایــش خوشبینــی شــامل تعریــف خــوش بینــی و تفــاوت

دوم

آن بــا خــوش بینــی خیالــی ،ارائــه راهکارهــای الزم بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف تشــریح گردیــد .ســپس فــن ایجــاد و افزایــش روابــط صمیمانــه در
زندگــی و ارائــه راهکارهــای مناســب توضیــح داده شــد .در نهایــت بعــد از اخــذ بازخــورد از اعضــای گــروه در زمینــه مهارتهــای آمــوزش داده شــده بــه اعضــا
تکالیــف خانگــی داده شــد.
در ایــن جلســه ضمــن بررســی تکالیــف منــزل و بررســی مشــکالت آنــان در امــر اجــرای تکالیــف بــه آمــوزش فــن افزایــش فعالیــت جســمانی و آمــوزش فــن

سوم

افزایــش روابــط اجتماعــی و ارائــه راهــکار پرداختــه شــد و انجــام فعالیتهــای معنــادار و ســودمند و ارائــه راهکارهــای الزم بــه اعضــا توصیــه گردیــد و در نهایــت
بعــد از اخــذ بازخــورد از اعضــای گــروه در زمینــه مهارتهــای آمــوزش داده شــده بــه اعضــا تکالیــف خانگــی داده شــد.

4. Fordayce

Valinejad B, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2021, 1(2), 57-69, doi: 10.22034/ijmbsp.2022.327059.1026

61

نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران
دوره |1شماره  | 2پاییز 1400

ادامه جدول .1برنامه آموزش شادکامی

محتوای جلسه

جلسهها

در ایــن جلســه بعــد از گرفتــن بازخــورد از محتــوای جلســه قبــل و بررســی تکالیــف انجــام شــده توســط آنهــا مهارتهــای آمــوزش دوری از افــکار نگــران
چهارم

کننــده و راهبردهــای مقابلــه بــا اســترس آمــوزش داده شــد و در نهایــت بعــد از گرفتــن بازخــورد از اعضــای گــروه نســبت بــه مباحــث جلســه تکالیفــی بــرای
منــزل داده شــد..
در ایــن جلســه ضمــن بررســی تکالیــف انجــام شــده توســط افــراد و پــی بــردن بــه مشــکالت آنهــا در انجــام تکالیــف ،فــن برنامهریــزی و ســازماندهی و فــن

پنجم

زندگــی کــردن در زمــان حــال آمــوزش داده شــد و ضمــن ارائــه راهکارهــای مفیــد و عملــی در خصــوص ایــن جلســه از اعضــای جلســه بازخــورد گرفتــه شــد
و در زمینــه محتــوای جلســات تکالیــف خانگــی داده شــد.
در ایــن جلســه بعــد از بررســی وضعیــت افــراد در ارتبــاط بــا انجــام تکالیــف جلســه قبــل ،فــن خــود واقعــی بــودن شــامل شناســایی انــواع خــود ،بررســی خــود

ششم

پنــداره در جلســه ،ارائــه راهکارهایــی بــرای دســت یابــی بــه خــود واقعــی و حرکــت بــه ســوی خــود مثبــت بــه اعضــای گــروه آمــوزش داده شــد و بعــد از اخــذ
بازخــورد از اعضــاء دربــاره محتــوای جلســات تکالیــف خانگــی دربــاره ایــن مباحــث ارائــه گردیــد.
در ایــن جلســه بــه بررســی تکالیــف انجــام شــده توســط افــراد و بررســی مشــکالت آنــان در انجــام تکالیــف پراختــه شــد .بــه آمــوزش آشــنایی بــا نمونههایــی

هفتم

از شــخصیتهای ســالم و ناســالم و معرفــی ویژگیهــای شــخصیت ســالم پرداختــه شــد و در نهایــت در خصــوص مباحــث مطــرح شــده در جلســه از اعضــای
گــروه بازخــورد گرفتــه شــد و در ایــن زمینــه بــرای اعضــای گــروه تکالیفــی بــرای تمریــن در منــزل داده شــد.

در ایــن جلســه بــه بررســی تکالیــف و گرفتــن گــزارش افــراد در مــورد کارهایــی کــه در ایــن خصــوص انجــام دادهانــد ،پرداختــه شــد و بعــد از آمــوزش فــن
هشتم

کاهــش توقعــات و آرزوهــا و آمــوزش اولویــت دادن بــه شــادی ،از اعضــای گــروه در خصــوص محتــوای جلســات بازخــورد اخــذ شــده و در نهایــت بعــد از ارســال
دوبــاره پرسشــنامهها بــه صــورت آتالیــن از آزمودنیهــا پــس آزمــون گرفتــه شــد.

روش آماری
جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا از آزمــون شــاپیرو ویلــک بــرای
بررســی طبیعــی بــودن توزیــع دادههــا و از آزمــون تــی مســتقل
بــرای مقایســه دو گــروه و از آزمــون تــی زوجــی بــرای بررســی
تفــاوت درونگروهــی اســتفاده شــد .کلیــه عملیــات آمــاری در بســتر
نــرم افــزار  ،SPSSنســخه  23انجــام شــد.

نتایج

آزمــون
جهــت بررســی مفروضــه نرمــال بــودن توزیــع دادههــا از
شــاپیرو ویلــک اســتفاده گردیــد کــه نتایــج آزمــون نشــان داد ســطح
معنــاداری بــرای متغیرهــای پژوهــش باالتــر از ( )0/05اســت ،لــذا
دادههــای پژوهــش ،از توزیــع نرمالــی برخــوردار میباشــد .بنابرایــن
بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــای پژوهــش بــه دلیــل نرمــال بــودن
توزیــع دادههــا از آزمونهــای پارامتریــک اســتفاده شــد.
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جهــت مقایســه ابعــاد فرســودگی شــغلی در بیــن دو گــروه از آزمــون
تــی مســتقل اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول ( )2گــزارش
شــده اســت (قبــل از انجــام آزمــون همگــن بــودن واریانسهــا بــا
اســتفاده از آزمــون لویــن مــورد تأییــد قــرار گرفــت).
بــا توجــه بــه نتایــج جــدول ( ،)2ســطح معنــاداری (،)sig=0/001
میتــوان گفــت بیــن دو گــروه در مرحلــه پسآزمــون در تمامــی
ابعــاد فرســودگی شــغلی و همچنیــن ابعــاد کلــی آن ،تفــاوت
معنــاداری وجــود دارد .بــرای اینکــه مشــخص شــود ابعــاد فرســودگی
شــغلی ،بعــد از اعمــال مداخلــه در کــدام گــروه تغییــرات معنــاداری
پیــدا کــرده اســت از آزمــون تــی زوجــی اســتفاده شــده اســت کــه
نتایــج آن در جــدول ( )3نشــان داده شــده اســت.
بــا توجــه بــه نتایــج جــدول ( )3میتــوان گفــت در بعــد خســتگی
عاطفــی فرســودگی شــغلی ،بعــد از  8جلســه مداخلــه بــه شــیوه
فوردایــس ،تغییرهــا در هــر دو گــروه معنــادار بــوده اســت امــا نکتــه
جالــب توجــه ایــن اســت کــه در گــروه آزمایــش مداخلــه باعث شــده
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جدول .2نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت ابعاد فرسودگی شغلی در بین دو گروه

فاصله اطمینان ٪95

اختالف انحراف

متغیر

t

درجه آزادی

معناداری

اختالف میانگین

خستگی عاطفی

-10/045

38

0/001

-10/0500

1/0004

مسخ شخصیت

-8/159

38

0/001

-5/2500

0/6434

-6/5526

-7/380

38

0/001

-7/9000

1/0704

-10/0669

-5/7330

-9/367

38

0/001

-23/2000

2/4768

-28/2141

-18/1859

عدم احساس
کفایت شخصی
ابعاد کلی

اســت خســتگی عاطفــی بعــد از  8هفتــه کاهــش پیــدا کنــد امــا در
گــروه کنتــرل کــه هیچگونــه مداخلــهای صــورت نگرفتــه اســت
خســتگی عاطفــی افزایــش پیــدا کــرد زیــرا اثــرات منفــی روانــی
بــر اثــر پاندمــی کویــد 19-تاثیــر ســوء بــر آنهــا داشــت .در جــدول
فــوق ردیــف میانگیــن حاصــل اختــاف میانگیــن پسآزمــون از
پیشآزمــون میباشــد کــه در بعــد خســتگی عاطفــی بیانگــر ایــن
اســت کــه بعــد از مداخلــه در گــروه آزمایــش بــا  8/8500واحــد
کاهــش مواجــه بودهایــم ،امــا در گــروه کنتــرل بــا  0/3500واحــد

استاندارد

کمترین

بیشترین

-12/0753

-8/0246
-3/9473

افزایــش روبــرو هســتیم .در بعــد مســخ شــخصیت نیــز تغییــرات
بــرای گــروه آزمایــش معنــیدار بــوده ( )sig =0/001و بــا 5/3000
واحــد کاهــش مواجــه بودهایــم امــا بــرای گــروه کنتــرل معنــیدار
( )sig =0/186نمیباشــد .در بعــد عــدم احســاس کفایــت نیــز
تغییــرات بــرای گــروه آزمایــش معنــیدار بــوده ( )sig =0/001و بــا
 7/8000واحــد کاهــش مواجــه بودهایــم امــا بــرای گــروه کنتــرل
معنــیدار ( )sig =0/428نمیباشــد.

جدول .3نتایج آزمون تغییرات درونگروهی ابعاد فرسودگی شغلی در دو گروه پس از اعمال مداخله

اختالفات جفت شده
متغیر

گروه

خستگی عاطفی

میانگین

انحراف معیار

انحراف از
میانگین

اختالف با فاصله اطمینان ٪95
کمترین

باالترین

t

درجه آزادی

معناداری

آزمایش

8/8500

0/8127

0/1817

8/4696

9/2303

48/69

19

0/001

کنترل

-0/3500

0/6708

0/1500

-0/6639

-0/0360

-2/333

19

0/031

آزمایش

5/3000

0/8787

0/2188

4/8419

5/7580

24/21

19

0/001

کنترل

-0/1500

-0/4893

0/1094

-0/3790

0/0790

-1/371

19

0/186

عدم احساس

آزمایش

7/8000

1/3218

0/2955

7/1813

8/4186

26/38

19

0/001

کفایت

کنترل

-1/0000

-0/5525

0/1235

-0/3585

0/1585

-0/809

19

0/428

ابعاد کلی

آزمایش

21/9500

2/3502

0/5255

20/8500

23/0499

41/76

19

0/001

کنترل

-0/6000

1/0954

0/2449

-1/1126

-0/0873

-2/449

19

0/024

مسخ شخصیت
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در ابعــاد کلــی فرســودگی شــغلی ،بعــد از  8جلســه مداخلــه بــه
شــیوه فوردایــس ،تغییــرات در هــر دو گــروه معنــادار بــوده اســت
امــا نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه در گــروه آزمایــش مداخلــه
باعــث شــده اســت ابعــاد کلــی فرســودگی شــغلی بعــد از  8هفتــه
کاهــش پیــدا کنــد امــا در گــروه کنتــرل کــه هیچگونــه مداخلــهای
صــورت نگرفتــه اســت ابعــاد کلــی افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه
میتوانــد ناشــی از افزایــش در بعــد خســتگی عاطفــی باشــد.
بنابرایــن میتــوان گفــت آمــوزش برنامــه شــادکامی بــه شــیوه
فوردایــس بــر ابعــاد کلــی فرســودگی شــغلی تأثیرگــذار بــوده و
باعــث کاهــش آن میگــردد.

بحث

نتایــج پژوهــش نشــان داد آمــوزش شــادکامی بــه شــیوه فوردایــس
بــر بعــد خســتگی عاطفــی فرســودگی شــغلی اعضــای هیــات علمــی
تأثیــر دارد .ایــن یافتــه بــا یافتههــای صابــری و همــکاران ()37
در ســال  1387و بوجانــگ )38( 5در ســال  2010همســو بــود.
خســتگی عاطفــی مهمتریــن زیرمقیــاس آزمــون مســلش اســت.
ریوز-ریزکوئــز و گارســیا-ایزکوئدرو )39( 6در ســال  2016بیــان
کــرد خســتگی عاطفــی را قلــب نیــمرخ فرســودگی شــغلی میدانــد.
مســلش و لیتــر )40( 7در ســال  2008دریافتنــد اگــر بخواهیــم
وجــه مثبــت خســتگی هیجانــی را در نظــر داشــته باشــیم ،بایــد واژه
انــرژی را معــادل آن قــرار دهیــم .ایــن امــر بــه ایــن معناســت کــه
وقتــی فــردی در آزمــون مســلش نمــره باالیــی در خســتگی عاطفــی
کســب میکنــد بــا کاهــش انــرژی روبروســت .وینوبســت )41( 8در
ســال  2018مدعــی شــد کــه خســتگی مهمتریــن بعــد فرســودگی
شــغلی اســت .رویســوتو 9و همــکاران ( )42در ســال  2021نیــز در
یــک فراتحلیــل نظــر فــوق را تأییــد میکننــد .در تبييــن ايــن
مســئله بايــد گفــت كــه اســترس جــزء الزم و غيرقابــل اجتنــاب
زندگــي اســت ،زيــرا بــدون وجــود اســترس موجوداتــي بياحســاس
و بيتوجــه خواهيــم بــود .همــه انســانها در هــر موقعيتــي كــه
هســتند در زندگــي روزمــره در معــرض انــواع فشــارهاي روانــي
قــرار دارنــد .اســتادی كــه در كالس درس بــه تعليــم دانشــجویان
مشــغول اســت بــا رويدادهــاي اســترسزايي روبهروســت كــه
بهداشــت روانــي و جســماني وی را تهديــد ميكنــد .عــوارض
نامطلــوب اســترس و صدمــات متعــدد و شــديدي كــه از ايــن جهــت

بــر عملكــرد شــغلي و اجتماعــي وارد ميكنــد ،قابــل توجــه اســت
و بــه مــرور موجــب فرســودگي شــغلي ميشــود .مطالعــات متعــدد
حاكــي از ايــن اســت كــه راهكارهايــي وجــود دارد كــه ميتــوان
اســترس شــغلي را كنتــرل كــرد .يكــي از ايــن راهكارهــا آمــوزش
شــادكامي اســت .زمانــي كــه فــرد از احســاس شــادكامي باالتــري
برخــوردار باشــد خــود بــه خــود بــر مســائل زندگــي تســلط بيشــتری
پیــدا کــرده و در مقابلــه بــا شــرايط ســخت تحمــل باالتــري دارد.
تــابآوري از جملــه متغيرهايــي اســت كــه بســيار زيــاد تحــت تأثيــر
احســاس شــادي قــرار ميگيــرد .افــراد شــاد در هنــگام مواجهــه بــا
موقعيــت فشــارزا از راهبردهــاي مؤثــر مقابلــه بــا اســترس اســتفاده
ميكننــد و ايــن امــر ســبب ميشــود كــه اســترس كمتــري تجربــه
كننــد .در مقابــل افــرادي كــه شــاد نيســتند ،رويدادهــاي اســترسزا
را منفــي و غيرقابــل كنتــرل ارزيابــي ميكننــد ،از راهبردهــاي
ســريع و غيرمؤثــر بــراي كاهــش اســترس اســتفاده ميكننــد كــه
اغلــب بــه كاهــش اســترس منتهــي نميشــود .امــروزه محققــان
معتقدنــد كــه ايجــاد شــادي و بهزيســتي ذهنــي ،رضايــت از زندگــي،
انســانها را بــه ســمت موفقيــت بيشــتر در زندگــي ،ســامت بهتــر،
ارتباطــات اجتماعــي حمايتگرانــه ســالمتر و در نهايــت ســامت
روانــي و جســمي باالتــر رهنمــون ميســازد (.)43
دیگــر نتایــج پژوهــش نشــان داد آمــوزش شــادکامی بــه شــیوه
فوردایــس بــر بعــد مســخ شــخصیت فرســودگی شــغلی اعضــای
هیــات علمــی تأثیــر دارد .ایــن نتایــج بــا یافتههــای کــرد ربیعــی
و همــکاران ( )27در ســال  1394و ون بوگائــرت 10و همــکاران
( )44در ســال  2017همســو بــود .در یــک نمــای کلــی برنامــه
شــادکامی فوردایــس بــا هــدف حرکــت از ســمت درونگرایــی بــه
ســمت برونگرایــی و حرکــت از ســمت روانرنجــوری بــه ســمت
برونگرایــی و حرکــت از ســمت روانرنجــوری بــه ســمت باثباتــی
طراحــی گردیــده اســت .ایــن اهــداف از طریــق برخــی تغییــرات در
افــکار ،رفتــار و احساســات بــا اســتفاده از اصــول ســرگرم و فعــال
بــودن ،گــذران اوقــات در اجتماعــات ،برنامهریــزی و ســازماندهی،
دوری از نگرانیهــا ،کاهــش آرزوهــا و توقعــات ،تفکــر مثلــت
و خوشبینانــه ،زندگــی در زمــان حــال ،هــود واقعــی بــودن،
ارتباطــات صمیمانــه و اولویــت دادن بــه شــادکامی میســر میگــردد
( .)45ایــن اصــول در برنامــه آمــوزش شــادکامی بهمنظــور غلبــه بــر
نگرانــی ،مدیریــت اســترس و خوشــبینی آمــوزش داده میشــود.
5. Bujang
6. Ríos-Risquez & García-Izquierdo
7. Leiter
8. Winnubst
9. Ruisoto
10. Van Bogaert
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ایــن مســئله ســبب میگــردد فــرد در مــورد آینــده کاری خــود،
برنامههــای ســازمان ،مشــکالت و چالشهــای احتمالــی در محیــط
کار ،دیــد واقعبینانهتــری داشــته باشــد و بتوانــد بــا روشهــای
مناســب آنهــا را مدیریــت و حــل و فصــل نمایــد .دوری از اســترس
و احســاس خوشبینــی در فــرد احســاس توانمنــدی ایجــاد
میکنــد و فــرد مشــتاقانه بــا مســائل شــغلی مواجــه میشــود و
بجــای شــکایت از نــوع شــغل و فــرار از مســؤلیتبا آرامــش و اعتمــاد
بهنفــس بــه دنبــال راهحــل خواهــد بــود .آمــوزش در زمینــه عوامــل
مؤثــر بــر شــادکامی و بــه دنبــال آن ،آمــوزش روشهــای شــاد بــودن
در محیطهــای پــر اســترس (نظیــر مدرســه و کالس درس) اشــتیاق
فــرد را بــرای ارائــه خدمــات افزایــش میدهــد .بهطــور کلــی
در تبییــن نتایــج ایــن بحــث اساســی مطــرح اســت کــه چگونــه
شــادکامی بــه بهتــر شــدن بعــد مســخ شــخصیت فرســودگی شــغلی
منجــر شــده اســت (.)27
از آنجایــی کــه برخــی تکنیکهــای آمــوزش دادهشــده در برنامــه
شــادکامی فوردایــس ،مثــل افزایــش فعالیــت اجتماعــی ،افزایــش
فعالیــت جســمانی و افزایــش صمیمیــت همــراه بــا حرکــت بــه
ســمت برونگرایــی اســت ،منطقــی اســت کــه ایــن مداخله فرســودگی
شــغلی را در بعــد مســخ شــخصیت کاهــش دهــد .همچنیــن در
برنامــه شــادکامی ،تکنیکهــای بیــان احساســات ،کاهــش توقعــات
و فــرار از احساســات منفــی باعــث کاهــش روانرنجــوری گردیــده و
بــه بعــد باثباتــی کمــک مینمایــد .بــا ثباتــی نیــز بــه نوبــه خــود
منجــر بــه اشــتیاق شــغلی شــده و فرســودگی شــغلی را کاهــش
میدهــد.
دیگــر نتایــج پژوهــش نشــان داد آمــوزش شــادکامی بــه شــیوه
فوردایــس بــر بعــد احســاس کفایــت شــخصی فرســودگی شــغلی
اعضــای هیــات علمــی تأثیــر دارد .ایــن یافتــه بــا یافتههــای
حمیــدی ســردرود و همــکاران ( )33در ســال  1398و تــان و
هــوالب )46( 11در ســال  2018و کوپــر و همــکاران ( )47در ســال
 2000همســو بــود .یکــی دیگــر از تکنیکهــای اســتفاده در مداخلــه
شــادکامی فوردایــس ،برنامهریــزی و ســازماندهی بــود کــه قســمت
مهمــی از یــک جلســه آموزشــی را بــه خــود اختصــاص داد .در ایــن
تکنیــک بــر هدفمنــدی در زندگــی ،نظمــف ثبــات خــواب و بیــداری
تأکیــد شــد .تقویــت ســازماندهی و برنامهریــزی میتوانــد بــه
تقویــت بعــد وظیفهشناســی و وجدانگرایــی کمــککنــد و از ایــن
طریــق احســاس کفایــت شــخصی و قابلیــت فــردی را افزایــش دهــد.
افــراد وظیفهشــناس پشــتکار زیــادی دارنــد ،دارای برنامهریــزی
هســتند و متعهــد بــه اجــرای برنامههایشــان میباشــند .همچنیــن

افــراد وظیفهشــناس دارای اهــداف مشــخص و .خواســتههای قــوی
هســتند .افــراد وظیفهشــناس تــاش و مقاومــت زیــادی در برابــر
مشــکالت دارنــد و خــود را متعهــد بــه انجــام وظایــف شــغلی
میداننــد پــس ایــن جنبــه از برنامــه شــادکامی توانســته بعــد
احســاس کفایــت شــخصی فرســودگی شــغلی را تحــت تأثیــر قــرار
دهــد.
همچنیــن نتایــج دیگــر پژوهــش نشــان داد آمــوزش شــادکامی بــه
شــیوه فوردایــس بــر ابعــاد کلــی فرســودگی شــغلی اعضــای هیــات
علمــی تأثیــر دارد .پژوهشهــای انجــام گرفتــه در رابطــه بــا شــادی
نشــان میدهــد کــه افــکار و رفتارهــای افــراد شــاد ســازگارانه و
کمککننــده میباشــد کــه بــا نظریــه احســاس مثبــت در کار
لیــن 12و همــکاران ( )48در ســال  2014همخوانــی دارد کــه بیــان
میکنــد احســاس مثبــت از کار بــر عملکــرد شــغلی افــراد اثــر
مســتقیم دارد .ایــن افــراد بــا دیــدگاه روشــن بــه امــور مینگرنــد،
دعــا و نیایــش دارنــد ،بــرای حــل مســائل خــود مســتقیماً تــاش
میکننــد و بهموقــع از دیگــران کمــک میطلبنــد .از طــرف دیگــر،
افــراد ناشــاد بدبینانــه فکــر و عمــل میکننــد ،در خیــاالت فــرو
میرونــد ،خــود و دیگــران را ســرزنش میکننــد و از کار کــردن
بــرای حــل مشــکالت اجتنــاب میورزنــد .لــذا تندرســتی ذهنــی در
بردارنــدۀ قوانیــن مهمــی اســت کــه بــه وســیله تأثیــر احساســات بــر
همــه ابعــاد رفتــار انســان و پیشــرفت او (شــامل ســامت فیزیکــی و
روانــی ،پیشــرفت مهارتــی و آموزشــی ،صالحیــت اجتماعــی و ایجــاد
روابــط مثبــت اجتماعــی) قابــل تشــخیص اســت.
تحقیقــات نشــان داده اســت کــه افــراد بانشــاط در محیــط شــاد بــه
وقایــع و رویدادهــا بهنحــو مناســبتری پاســخ میدهنــد؛ فشــار
روانــی کمتــری را تجربــه میکننــد و سیســتم ایمنــی آنهــا نســبت
بــه افــراد غیرشــاد قویتــر اســت .نتایــج تحقیــق شــعبانی بهــار و
همــکاران ( )49در ســال  1396نشــان داد توجــه به شــادی ســازمانی
و عوامــل پدیدآورنــدة آن میتوانــد بــه جلوگیــری از فرســودگی
شــغلی کارکنــان کمــک کنــد .نشــاط از طریــق ایجــاد احساســات
مثبــت در کارکنــان موجــب افزایــش موفقیــت آنهــا میشــود .افــراد
بــا احساســات مثبــت تمایــل بیشــتری بــه حضــور در موقعیــت و
شــرایط جدیــد دارنــد و بهنحــو مؤثرتــری درگیــر کارهــا میشــوند.
ایــن افــراد ســالمترند؛ ســالهای بیشــتری زندگــی میکننــد و در
مدیریــت چالشهــا موفقترنــد و بیشــتر بــرای ســازمان مفیــد واقــع
میشــوند .همچنیــن شــاد بــودن یــک پدیــدة اجتماعــی اســت کــه
عاملــی در پیوســتگی اجتماعــی و بخشــی از مهارتهــای اجتماعــی
بهحســاب میآیــد کــه مــردم را شــاد میســازد و آنهــا را تخلیــۀ
11. Tan & Holub
12. Lin
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عاطفــی میکنــد و همبســتگی افــراد باهــم را افزایــش میدهــد.
اســتفاده از ایــن روش بهطــور هوشــمندانه ارتبــاط عاطفــی را
افزایــش میدهــد و موجــب احســاس رضایــت در زیردســتان و حفــظ
ارتبــاط مثبــت میشــود و خشــنودی را بهدنبــال دارد .کاهــش
فشــار روانــی و حــذف عواطــف منفــی از فاکتورهــای دیگــر شــادی
هســتند کــه بایــد بــه آنهــا توجــه شــود .در محیــط کار برای کســانی
کــه دورههــای آمــوزش کنتــرل اســترس و حــذف عواطــف منفــی
را گذراندهانــد ،رضایــت شــغلی افزایــش یافتــه اســت .همچنیــن
حمایتهــای عاطفــی از کارکنــان اســترس را کاهــش و ایمنــی را
افزایــش میدهــد و در شــادی اثــر دارد و در نهایــت موجــب افزایــش
بهــرهوری میشــود (.)49

نتیجهگیری
در کل ،نتایــج پژوهــش نشــان داد آمــوزش شــناختی -رفتــاری
شــادکامی بــه شــیوه فوردایــس بــر کاهــش بعــد خســتگی عاطفــی،
مســخ شــخصیت و احســاس کفایــت شــخصی فرســودگی شــغلی و
همچنیــن ابعــاد کلــی فرســودگی شــغلی اعضــای هیــات علمــی تأثیر
معنــادار داشــته و موجــب کاهــش فرســودگی شــغلی میگــردد.
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ایــن تحقیــق هیچگونــه کمــک مالــی از ســازمانهای تامیــن مالــی
در بخشهــای عمومــی ،تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.
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داده ،تهیــه پیشنویــس دستنوشــته
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