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 معلمان یشغل تیرضا و یزندگ تیفیک بر یوجود کردیرو آموزش یاثربخش
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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر  آموزش رویکرد وجودی بر کیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان دوره متوسطه اول انجام 

پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری پژوهش -این مطالعه با روش نیمه ازمایشی از نوع پیش آزمون شد.

نفر بود. با استفاده  444بود که تعداد آنها 9915-19شهرستان تاکستان در سال تحصیلی شامل تمامی معلمان مقطع  متوسطه اول 

نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش وگواه  24از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 

-WHOQOLفرم کوتاه ) –هداشت جهانیجایگذاری شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان ب

BREF و رضایت شغلی بری فیلدوروث استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوو اریانس تک متغیره استفاده )

 همچنین نتایج (.p<40449)شد. نتایج نشان داد اموزش رویکرد وجودی بر افزایش کیفیت زندگی معلمان تاثیر معناداری دارد

. بنابراین می توان گفت (p<40449)موزش رویکرد وجودی بر افزایش رضایت شغلی معلمان تاثیرمعناداری داردآ ،نشان داد

 آموزش رویکرد وجودی در افزایش کیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان موثر بوده است. 

 .: رویکرد وجودی، کیفیت زندگی، رضایت شغلیهایدواژهکل
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

 مقدمه

 و جسم به  سالم طیـــمحی دننمو همافر با باید که ستا جتماعیا سمیر و یافته نمازسا یهادنها مهمترین از یکی سهرمد

. پیش نیاز اصلی تحقق این زدسا لمسئو عجتماا و ادهخانو د،خو به نسبت را نناآ و داده یــشکوفای نمکاا ، جامعه نکادکو روان

 ده،فسرا معلم یک که ستا بدیهی  (.9931معلمان می باشد)کریم زاده شیرازی، رضویه، کاوه محمد،  هدف، تامین سالمت روان 

 و درس سکال در را تثبا و خاطر منیتا ط،اـــنش دــناتو نمی جسمانی نظر از ناسالم و تندخو ،جو هستیز س،مایو ب،مضطر

 در ادفرا یهمه همانند که ینا بر وهعال نمعلما حاضر لحا در (. 9913)تقی پور ظهیر، زدسا اربرقر ورشپر و زشموآ محیط

 زشموآ رگبز نمازسا از یعضو انعنو به ،نددار ارقر گیادخانو ،فرهنگی دی،قتصاا ،جتماعیا محیط زای سسترا ملاعو ضمعر

 نداتو می نمعلما در ســنف تزــع و تـــمنیا ،محبت سحساا تقویت. هستند وبررو زــنی اوانفر شغلی یها سسترا با ورش،پر و

وبهبود کیفیت زندگی انان تاثیر بسزایی در  دشو قعوا مؤثر زانموآ نشدا یتاهد  جهت در هم و شکوفایی دخو جهت در هم

(. ویزگی های شخصیتی هر فرد در میزان 9931شکوفایی و بالندگی نسل آتی خواهد داشت)کریم زاده شیرازی و همکاران،  

، روساگاسترسی که او در محیط کار تحمل می کند، موثر است و درنهایت بر روی رضایت از کار و محیط کاری تاثیر می گذارد)

 (. 2494، 9مونتریو جواجیمینز و رینهو، مورنو  و 

رضایت شغلی  به این معنا است که فرد به شغل خود عالقمند است و آن را ارزشمند تلقی می کند)ذاکریان و همکاران، 

ی گ(.  پژوهش ها ی پیشین این مسئله را بررسی کردند که  فرسودگی شغلی تاثیر منفی بر رضایت شغلی وکیفیت زند9912

(.  در یک تحقیق رابطه ی بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی پرستاران و پرسنل 2499، 2و کاسانو ریواس مندیتادارد)هومبراداس 

ود دارد)سایمیت، عنادار وجبیمارستانی مورد بررسی قرار گرفت که نشان داد بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی رابطه مثبت م

 (. 2449، 9کسکینو جنکالپ 

 گیادخانو ،رهنگی ف دی،قتصاا ،اعیـجتما یطـمح زای سسترا ملاعو ضمعر در ادفرا ی همه همانند که ینا بر وهعال نمعلما

  می  نمعلما در ســنف تزــع و تـــمنیا ،محبت سحساا تقویت. هستند  وبررو زــنی اوانفر شغلی ی ها سسترا با ،نددار ارقر

  أثیرـت ناـنآ دگیـــنز کیفیت دبهبو و دشو قعوا مؤثر نزاموآ  نشدا یتاهد جهت در هم و شکوفایی دخو جهت در هم نداتو

ترین تعاریف در مورد کیفیت زندگی (.  یکی از شاخص9914حاجلو، شت)داهد اخو تیآ نسل بالندگی و شکوفایی در ییاسزـب

افراد  درك زندگی کیفیت جهانی، بهداشت سازمان تعریف به تعریفی است که سازمان بهداشت جهانی عرضه نموده است. بنا

اولویت  و انتظارات، استانداردها اهداف، کنند،می زندگی در آن که ارزشی سیستم فرهنگ، ازنظر زندگی در موقعیت خود از

 زندگی مختلف یهاجنبه از افراد درك بر و نیست مشاهدهقابل دیگران توسط و بوده ذهنی کامالا  موضوعی پس هایشان است.

 (. 2441، 4و جورکاوسکاس )ساسنین استاستوار 

درمان وجودی رویکردی فلسفی در باره مردم و بودنشان داشته وبه موضوعات مهم زندگی می پردازد. این شیوه از درمان  

. دبر خصلت اجتماعی وجود انسان تاکید می کند و هستی یا دیگران را به شیوه مستقیم تر جز بنیادی و پیشتاز وجود قلمداد می کن

درمان وجودی یکی از شیوه های مداخله است که در تحقیقات متعدد اثربخشی ان در کاهش بسیاری از مشکالت روان شناختی، 

ارتقای کیفیت زندگی بهداشت روان نشان داده شده است. این نوع از درمان ساختار مطلوبی را درباره ماهیت وجودی انسان، 

ح می کند وبه جای سلب اختیار فرد، بر رابطه یمار و درمانگر، رویارویی صادقانه وتغییر به تنهایی، انزوا، اضطراب و ناامیدی مطر

-امتیاز درمان(. 2495، 5عنوان یک عمل شجاعانه از طرف بیمار تاکید دارد)اونسن، اهوال، کنکت، لیندفورس، سارین و همکاران

ت و شخصی اس دانتخابها و مسیرهای موجود به سمت رش، تمرکز این رویدرد بر سایر رویکردهای درمانی به وجودی نسبت 

و عمل است.  رید نسبت به تصمیم گیتأکیه بر مسئولیتهای شخصی، ارتقای آگاهی نسبت به موقعیتهای کنونی و احساس تعه

را در  ورج آنمی توانند برخی از رویدادهای ناخوشایند و رن، اگرچه داست که به بیماران کمک کن به دنبال این  وجودی  درمان
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 ... یزندگ تیفیک بر یوجود کردیرو آموزش یاثربخش ___________________________________________________________

 

 

(. مسائل 9931، 9زندگی تغییر دهند، اما می توانند تحلیل و تفکر و برداشت خود نسبت به این حوادث را  تغییر دهن)کوری

وجودی هم چون مرگ، مسئولیت پذیری، احساس تنهایی، اضطراب وجودی و معنابخشی به رویدادهای زندگی که کیفیت 

یانگ، ) بالینی نیستند، اما می توانند آزاردهنده باشند، در صورتی که حل نشده باقی بمانند زندگی افراد را متاثر می سازد، لزوما

 ضعیتیو انعنو  یهشناسی   روان زهحو در4دیجوو دیکررو(. 2445، 9راگ و مریکو ونتگاد، کندل، نیک 2،2494استیز وهیجمات

 ،معنایی بی  ،تنهایی: نهمچو ریمحو وعمیق   مسائل به ادنژ و قومیت ،مذهب ،فرهنگ به توجه ونبد ادفرا همه ایبر كمشتر

 یگیررکا یا ریبیما دبهبو بر تاکید یجا به به دیکررو ینا (. 2499، 5)ادو، ملین جانسون ودنیلسون دازدپر می آزادی و گمر

 دارد تمرکز خویش قانهدصا ازبرا و لیتومسؤ آزادی، درك بر ،صیلا ندگیز ارشود تکلیف ایبر مسأله حل یها  تکنیک مطلق

 دجوو در که معنایی  بی و تنهایی آزادی، گ،مر یعنی ؛ساسیا نیانگر رچها بر که ستا پویایی دیکررو هیوگر دیکررو   ینا. 

. این رویکرد درمانی بیش از سایر دیدگاه ها، آگاهی انسان از خود وتوانایی فرد در نگریستن به دارد تاکید ،نددار یشهر ننساا

(. در این رویکرد به فرد در مواجهه با واقعیات 9933 ،ضرغامیت خویش ومسائل وجودی را بررسی می کند)نظری وماورا مشکال

زندگی از جمله مرگ، تنهایی و ازادی کمک و تشویق می شود تا از حالت مفعول بودن خارج شود و آزادی خود را بپذیرد و 

(. هدف اصلی مشاوران 9914، ترجمه سیدمحمدی، 2443، 9ونورکراس نوع نگرش خود نسبت به مسائل را انتخاب کند)پروچاسکا

وجودی کمک کردن به افراد است تا از امکانات و شرایط متنوع در زندگی خود آگاه شوند و به این ترتیب کیفیت زندگی خود 

رضایت شغلی به مرور زمان فرد را دچار غم و اندوه می کند. بررسی ها در  عدم واقع در(.  2499را افزایش دهند)کالنترکوشه، 

انلی، کیفیت پایین زندگی رابطه معناداری وجود دارد) باستی یک تحقیق طولی نشان داده است که بین غم و اندوه و فشار خانواده و 

 مورد پرسنل بیمارستان انجام شد، یافته ها حاکی طبق تحقیقی که در یکی از بیمارستان های ژاپن در (. 2494، 1جیوس و کیپولتا

از این بود که بین کار و زندگی پرسنل تعادل کمی وجود داردو روند کارشان بر زندگی شخصی شان اثرگذار بوده است و عدم 

کاب، میرضایت شغلی در بین این قشر موجود کاهش کیفیت زندگی و سازگاری انها در زندگی خصوصی شان شده است)

رابطه  انی(. برسی ها نشان داده اند که کیفیت زندگی با رضایت شغلی و رضایت از جو سازم2495، 3اگای، اوهتومو و کیماروتک

 (. 2499، 1، نانینی، فین کالشتاین، ماسون وشافرمثبت و مستقیم دارد)پقسیان 

ی در افزایش سالمت درمان وجودی به شیوه گروهدریافتند که در پژوهشی ( 9919خدادادی، اعتمادی و علوی کاموسی)

روان درمانی وجودی به طور ( براساس نتایج پزوهش خود متوجه شدند که 9911. امان زاد و حسینیان)روان دانشجویان مؤثر است

نظری، خدادای سنگده  .معناداری منجر به تغییر نگرش زندگی و افزایش سالمت معنوی زنان مبتال به دیابت نوع دو شده است

براساس تحقیق خود به این نتیجه رسید که رویکرد وجودی توانسته است کیفیت زندگی دانشجویان را  (9919وآلبوکردی )

(  رویکرد وجودی در افزایش رضایتمندی و کیفیت زندگی 2494) 94افزایش دهد. براساس نتایج تحقیق الکساندر، نیمر و فولته

وجودی برکاهش فرسودگی شغلی اثرگذار است  زنان اسیب دیده موثراست. جلسات گروه درمانی مبتنی بر رویکرد

(. بنابر این، از آنجا که سالمت روان و رضایت شغلی معلمان و همچنین کیفیت 9913،حیدرنیا و برآبادیاحمد ،گلمکانیجاللی)

خشی بزندگی انها نقش مهمی در زندگی معلمان و همچنین زندگی و تحصیل دانش آموزان دارد، این پژوهش با هدف بررسی اثر

 آموزش رویکرد وجودی بر کیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان، انجام شد.
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

 روش 

 پس آزمون با گروه کنترل انجام -با توجه به ماهیت و اهداف پژوهش، این مطالعه با روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون

مشغول 15-19ان بودند که در سال تحصیلی   ی اول  شهرستان تاکستمتوسطهشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان دوره 

یری در دسترس، یک مدرسه از مدارس تاکستان انتخاب گنمونهی یوهشنفر بود. با استفاده از 444هاآنبه تدریس بودند و تعداد 

نفر از معلمان این مدرسه در دو گروه ازمایش و گواه، به شکل تصادفی جایگذاری شدند. معیارهای ورود و خروج به  24شد و 

یا دارو مطالعه عبارتد از: تدریس در مدرسه، عدم شرکت همزمان در سایر دوره های آموزشی وعدم دریافت مشاوره فردی 

مداخله و  دو گروهدرمانی، تمایل و رضایت آگاهانه برای مشارکت در پژوهش.  سپس معلمان  با گمارش تصادفی در 

ش و ی آزمایهاگروهآزمون از یشپتصادفی و اخذ  صورتبهها یآزمودننفر(تقسیم شدند. پس از جایگزینی 94شاهد)هرکدام 

روه گ کنندگانشرکتی برای هفتگی گروهی و یوهشساعته به  5/9جلسه  94ت به مد کنترل، مداخله آموزش رویکرد وجودی 

 به عمل آمد. آزمونپسآزمایش اجرا شد، اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. پس از پایان جلسات از هردو گروه 

 

 های دادهآورجمعی عملی هاروشو ی ریگاندازهابزار 

  9فرم کوتاه –داشت جهانیالف( پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان به

 سالمتاین حیطه ها شامل: . دازدپر  ادفرا می ندگیز کیفیت از حیطه  4یابی ارز به که ستا السؤ 29  دارای سمقیا ینا

 ت،نجا از نقل به، 2449 ،شتابهد جهانی نمازهستند)سا انیگرد با بطروا و ندگیز محیط ،شناختی روان سالمت ،جسمانی

می  5تا9سواالت پرسشنامه پنج گزینه ای هستند و نمره گذاری آنها بین  (. 9935ینی، محمد و مجد زاده، نائ هالکوئی ی،منتظر

در گروه بیماران مزمن،  9اعالم کرده اند. همچنین ناتالی 15/4تا  39/4در بررسی پایایی درونی این آزمون، ضرایب  2باشد. ونومی

( ضریب پایایی 9932(. در ایران، رحیمی )2444، 4به دست آورد )ویلیامز 39/4سالم  و در گروه افراد 14/4پایایی این آزمون را 

 از ینفر  942نمونه  یک در را آن (α) نیدرو همسانی و توصیفی پایایی ضریب (9935) ینصیربرآورد کرد.  31/4آزمون را 

 و همدآ ستدبه  91/4  آن مایی زآزبا پایایی ضریب.  است دهنمو ارشگز 34/4و 31/4ستا ترتیب به ازشیر هنشگادا ننشجویادا

 توسط مایشیآز مطالعه چنین هم.است هشد معالا بخش ستا ضایت 5همزمان آن با مقیاس سالمت عمومی ییروابه  طمربو نتایج

 ترجمه پرسشنامة که داد ننشا د،مجد نموآز طریق از پایایی یابیارز و یظاهر ییروا سیربر جهت ،(9935) رانهمکا و تنجا

 باشد.می   قبولی قابل پایایی و ییروا دارای 9فارس ةشد

 1(9159ب(پرسشنامه رضایت شغلی)

است  شدهابداع(9159ی میزان رضایت افراد از شغل خود، توسط بری فیلدورث)ریگمنظور اندازهبهرضایت شغلی  نامهپرسش

برای  نینو همچاست.  شدهساختهبرای تعیین کردن احساس مردم نسبت به شغلشان، نامهپرسش. این باشدیم سؤال 91که حاوی 

قیاس ی خارجی این مهامالكی شواهد وابسته به درباره.. باشندیمکه از شغل خود راضی یا ناراضی  شدهگرفتهافرادی در نظر 

. همبستگی اجرا شد9115تا 9141یهاسالزن دانشجوی شبانه دانشگاه مینه سوتا در  45مرد و  49شامل  سالبزرگ19روی 

گزارش شده است. اعتبار 12/4یی که درمقیاس رضایت شغلی هاپاك به دست اورده اند، بسیارقوی وهابا نمرهی این افراد هانمره

خانم کارمند در تهران صورت گرفت و مقدار آلفای کرونباخ برابر با  54( بر روی 9919این پرسشنامه توسط عباس کرودی)

، به نقل از آرین 9919تعیین شد. مقایسه روایی اعتبار به دست آمده حاکی از آن است که مقیاس مورد تایید است)کاوه،  12/4

به دست آمد. روایی ابزار ها قبال توسط  11/4(. ضریب اعتبار پرسشنامه رضایت شغلی نیز برابر با 9915پور، ملکی و وحید حداد، 

( 9159(.    این پرسشنامه توسط بری فیلد و روث در سال )9915آرین پور، ملکی و وحید حداد،  صاحب نظران تایید شده است.)

                                                           
1 The World Health Organization quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire 
2 Venumi 
3 Natali 
4 Williams 
5 General Health Questionarie (GHQ) 
6 Iranian Quality of Life Questionnaire 
7 Job satisfaction scale brayfield and rothe (1951) 



 ... یزندگ تیفیک بر یوجود کردیرو آموزش یاثربخش ___________________________________________________________

 

 

، 2، موافقم9گزینه ای با گزینه های کامال موافقم  5سوال  91به منظور سنجش میزان رضایت شغلی افراد ساخته شده است، شامل 

به  19تا  19های امه توسط مختاری، فریدونی، نابدل و کاوه در سالاین پرسشنباشد. می 5،کامال مخالفم4، مخالفم9نظری ندارم

های مشاوره و مدیریت آموزشی مورد پژوهش فرار گرفته است. این پژوهشگران نامه کارشناسی ارشد در رشتهعنوان پایان

معلمان مدارس متوسطه تهران، نفری از  999نفری از معلمان مدارس ساری،  444پرسشنامه را به ترتیب در مورد گروه های نمونه 

اند. روایی نفری از دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن اجرا کرده 254نفری از کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی تهران و  294

برآورد گردیده، با توجه  12/4معادل  9های افراد در این تست و رضایت شغلی هاپاكمالك این تست با محاسبه همبستگی نمره

است تست دارای یکی ازشواهد روایی سازه است و همچنین مختاری ضریب همبستگی دو  19/4ینکه ضریب همسانی درونی به ا

معنی دارند. بنابراین بین سوال ها و 4449/4رشته ای سواالت را با هم محاسبه و نتیجه گرفته است که این همبستگی ها در سطح 

مختاری ضریب اعتبار این تست را با استفاده از روش دو نیمه کردن معادل  د.کل مقیاس هماهنگی و همسانی درونی وجود دار

 اند. گزارش کرده 19/4و عبداله زاده و کرمرودی با استفاده از روش آلفای کرونباخ  13/4

 
 شرح مختصر جلسات. 9جدول

 توضیحات جلسه

 درمان اساسی مبنای و معرفی9
 اهداف بیینت اعضا، بین ارتباط برقراری و حسنه رابطه ایجاد ، رهبر و یکدیگر اعضایا آشنایی

 وجودی نظریه مبنای بر فرد شخصیت در موثر عوامل آموزش گروه، قوانین و

 ها عادت و زندگی سبک ها، دفاع زبانی، های عایق حضور، های عایق بر تمرکز وجودی خودآگاهی و حضور . برانگیختن2

           تردید و پوچی و خستگی بر . تمرکز9

 ها گیری تصمیم در

 دتایی فقدان از ترس شدن، کانالیزه و ها عادت غلط، باورهای خودرهبری، موانع تاکیدیر 

 آشنا راههای از ناشی امنیت و مبهم و نامعلوم ی آینده دیگران، 

 سنجش          احساسات بیان و . شناسایی4

 خودآگاهی های طلیعه

             ها،تردید ابراز و بررسی وجودی، بعد چهار بین تمایز ایجاد صورت به خودآگاهی افزایش

 شده ایجاد تغییرات و گروه از اعضا های نارضایتی و ها نگرانی

 فشار اب مقابله در فرد هر ی ویژه راههای طبیعی، بعد به مربوط مسائل در آگاهی خود افزایش  طبیعی بعد در رویکرد . کسب5

 روانی فشار با مقابله تر سالم های شیوه روانی، آموزش

       تخصصی تمرکز و رویکرد . کسب9

 اجتماعی دربعد

غیر،  به نیازمند موارد و تضادها تشخیص اجتماعی، بعد به مربور مسائل در آگاهی خود افزایش 

 اصیل ارتباط از اجتناب در فرد هر ی ویژه های راه مورد در رویکرد افزایش

          بعد در رویکرد کسب بر . تمرکز1

 شناختی روان

 خود از ناشی های لذت بر تمرکز تردیدو و شک تغییر، مانع های ترس شناسایی و تشخیص

 شناختی روان بعد به مربوط مسائل در آگاهی خود قدیمی، افزایش

 شناسایی و تشخیص گروه، تاثیر ارزیابی معنوی، یعد به مربوط مسائل در آگاهی خود افزایش ویمعن بعد بر تخصص و رویکرد . کسب3

 تغییر موانع

 تجربه          طریق از سرزندگی . احساس1

 کامل و یکپارچه طور به خویش

 دبع هر های محدودیت هربعد، شناسایی های تعارض شناسایی بعد، هر های ارزش شناسایی

  بازخورد گرفتن و مطالب بندی . جمع94

 

 یافته ها

 مناسب یشده با استفاده از روش ها یگردآور یها، داده ها یهپژوهش و آزمون فرض یبه سوال ها ییبه منظور پاسخگو

ت کنندگان شرک یسابقه کار یالت،تحص یزانشده است، سن، م یپژوهش سع ینقرار گرفتند. در ا یلو تحل یهمورد تجز ی،آمار

 داشته باشند. یکسانی یعتوز یباو کنترل تقر یشدر دو گروه آزما

 

 

                                                           
1 Hoppock 
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 میانگین وانحراف معیار متغیر کیفیت زندگی در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه . 2جدول

 

میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را در پیش ازمون و پس آزمون را نشان می دهد، برای استفاده از این  ،2 جدول

 آزمون جینتا .گرفت قرار یبررس مورد ونیرگرس بیش یهمگن و ها انسیوار یهمسان ع،یتوز بودن نرمال یها مفروضه آزمون 

 یبررس در زین نیلو آزمون جینتا(. p>4045) است نرمال عیتوز یدارا گروه دو در نمرات داد نشان  رنوفیاسم کالموگراف

 تعامل یبرا شده محاسبه F همچنین  (.p>4045) تفاوت معنی داری بین واریانس ها وجود ندارد که داد نشان ها انسیوار یبرابر

 کند؛ یم یبانیپشت یونیرگرس یها بیش یهمگن هیفرض از دادهها نیبنابرا (.p>4045) باشدی نم داری معن آزمون شیپ و گروه

 .بود بالمانع رهیمتغ تک انسیکووار لیتحل از استفاده نیبنابرا
 نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری  برای متغیر کیفیت زندگی بین دو گروه. 9جدول

 نتوان آزمو اندازه اثر سطح معنی داری F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغیرات

 44/9 19/4 449/4 99/939 9 25/9954 پیش آزمون

 44/9 19/4 449/4 23/919 9 59/9299 گروه

     91 34/941 خطا

     24 44/941315 کل

آزمون، تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در (،پس از تعدیل نمرات پیش49/4P< 23/919=F) 9با توجه به نتایج جدول 

و میانگین تعدیل شده گروه کنترل  94/19متغیر کیفیت زندگی معنی دار است؛  میانگین تعدیل شده گروه آزمایش در این متغیر 

جودی  وبوده است که میانگین گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده است، پس نتیجه گرفته می شود آموزش رویکرد  49/13

درصد از واریانس متغیر کیفیت زندگی  19، 19/4در بهبود کیفیت زندگی  معلمان مؤثر بوده است. متغیر آزمایشی با اندازه اثر 

 را پیش بینی می کرد. 
 میانگین وانحراف معیار متغیر رضایت شغلی در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه .4جدول 

 

ترتیب  بهدهد، میانگین و انحراف معیار پیش آزمون متغیر رضایت شغلی  در گروه آزمایش  نشان می 4،ن طورکه جدول اهم

بوده است. میانگین و انحراف معیار پس آزمون متغیر رضایت شغلی در گروه  33/3و  44/99ودر گروه کنترل  91/94و  34/51

میانگین گروه آزمایش  ،طور که مشاهده می شودبوده است. همان 94/94و  94/92و در گروه کنترل  14/99و  44/95آزمایش  

 نسبت به پیش آزمون و همچنین نسبت به پس آزمون گروه کنترل  افزایش داشته است.در گروه تحت آموزش در پس آزمون 
 

 نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری  برای متغیر رضایت شغلی بین دو گروه. 5جدول

درجه  مجموع مجذورات منبع تغیرات

 آزادی

F توان آزمون اندازه اثر سطح معنی داری 

 44/9 13/4 449/4 34/9212 9 41/2953 پیش  آزمون

 44/9 14/4 449/4 55/954 9 433/292 گروه

     91 32/23 خطا

     24 44/39529 کل

 هاگروه پیش آزمون پس آزمون

 میانگین  انحراف معیار میانگین تعدیل شده میانگین انحراف معیار میانگین تعدیل شده

 آزمایش 94/13 41/3 - 14/19 23/94 94/19

 کنترل 54/13 19/4 - 44/13 39/5 49/13

 هاگروه پیش آزمون پس آزمون

 میانگین میانگین انحراف معیار میانگین تعدیل شده

 تعدیل شده

 میانگین  انحراف معیار

 آزمایش 34/51 91/94 - 44/95 14/99 49/91

 کنترل 44/99 33/3 - 94/92 94/94 49/94



 ... یزندگ تیفیک بر یوجود کردیرو آموزش یاثربخش ___________________________________________________________

 

 

آزمون، تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در (،پس از تعدیل نمرات پیش49/4P< 55/954=F، )5با توجه به نتایج جدول 

و میانگین تعدیل شده گروه کنترل  49/91متغیر رضایت شغلی معنی دار است؛  میانگین تعدیل شده گروه آزمایش در این متغیر 

ودی جبوده است که میانگین گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده است، پس نتیجه گرفته می شود آموزش رویکرد و 99/94

درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی  14، 14/4در بهبود رصایت شغلی  معلمان مؤثر مؤثر بوده است. متغیر آزمایشی با اندازه اثر 

 را پیش بینی می کرد. 
 

  بحث و نتیجه گیری

یافته   .پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش رویکرد وجودی برکیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان انجام شد

های حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش رویکرد وجودی بر کیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان تاثیر معناداری دارد. 

( و 2441) 9(، لوسترا، برائرز و تامیک9913) حیدرنیا و برآبادیاحمد ،گلمکانیجاللینتایج این پژوهش با یافته های پژوهش 

(، 2499(، کالنترکوشه )2494(، الکساندر و همکاران)9919اعتمادی و علوی کاموسی) (، خدادادی،2499) 2جرجی و راس

 ( همسو است.9911( و امان زاد و حسینیان)2494باستیانلی وهمکاران )

. است فرد یگزند یابیارز ،یوجود کار در یاساس فهیوظ که گفت توانیم یوجود اموزش رویکرد یاثربخش لیدال نییتب در

 ،یاجتماع ،یکیزیف) جهان چهارگانه ابعاد مورد در فرد که ییفرضها شیپ اول: است جنبه سه بر خاص توجه مستلزم یابیارز نیا

 ،یشداوریپ هیاپ بر اغلب فرضها شیپ البته. هستند امور مورد در فرد یادراکها کننده نییتع فرضها شیپ. دارد( یمعنو و یشخص

 ی تجربه در هشیر فرضها شیپ. شوند غلط قضاوت باعث است ممکن و رندیگیم شکل غلط اطالعات ای اطالعات گرفتن دهیناد

 ییغا یهاینگران ات شوند فیتعر و ییشناسا دیبا که است ارزشها به توجه مستلزم دوم،. دارند تجربه آن فقدان ای فرد کی گذشته

 ،ییشناسا دیبا که است فرد یاستعدادها به توجه سوم،. شوند مشخص هستند، حال زمان در یو امور دهندهی معن که افراد یاساس و

 گرددی م نانهیب واقع یزندگ یبرا فرد ییتوانا شیافزا باعث یفرد یاستعدادها مورد در یروشن به دنیرس. شوند حیتشر و فیتعر

 رویکرداموزش  جلسات یط در(. 9915، سیدمحمدی، 2445)کوری،  کندی م زنده  فرد در را ندهیآ به دیام حال نیع در و

 ستنخ کند؛یم کمک گرانید و خود ی رابطه در را ما شتنیخو وجود به یآگاه و یروانشناخت بُعد در حضور و توجه یوجود

 احساس را گرانید رنج و درد تا سازدی م قادر را ما نکهیا گرید و نندیبیم را ما گرانید که مینیبب آنچنان را خود شودیم باعث آنکه

 مختلف امور در میبتوان که شودیم موجب شتنیخو ، یجا را خود  وجود به یآگاه یعنی م؛یباش داشته یهمدرد آنها با و میکن

 یآگاه نیا. کرد میخواه رفتار چگونه و داشت میخواه یاحساس چه م؛یباش آنها اوضاع در اگر که میشیندیب و میبگذار گرانید

 صورت در و ییبایز خلق قت،یحق یجستجو اخالق، به یبندیپا گران،ید داشتن دوست تیظرف که دهدی م را قدرت نیا ما به

 (.2492، 9)ون دورزنمیکن دایپ را موارد از هرکدام یبرا یازجانگذشتگو  یفداکار لزوم

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رویکرد وجودی برکیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان انجام شد.  یافته های 

که آموزش رویکرد وجودی بر کیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان تاثیر معناداری دارد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد 

(، )وندی، 9919(، ،  خدادادی سنگده، ، اعتمادی و علوی عزالدین )9914این پژوهش با یافته های پژوهش اسکندری و همکاران )

( و 2493) 9بوریب، ابرمایر، ازونال و بامیستر ،(2495کریج)، واس و ( 2441) 5، برائرز و تامیکوسترا(، ل2441، 4کوپر و پنز

 (همخوان بوده است. 2491) 1گینگارد وهارست

                                                           
1 Loostra B, Brouwers A, Tomic 
2 Jaüregui I, Ross 
3 Van Deurzen 
4 Wendy, Cooper & Penz 
5 Loonstra, Brouwers, & Tomic 
6 Bauereiß, Obermaier, Özünal & Baumeister 
7 Gaignard, M. E, & Hurst 
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نکه کیفیت زندگی د که با توجه به ایکر اظهار نگونهیااثربخشی آموزش رویکرد وجودی برکیفیت زندگی  یاثربخش نییتب در

چند بعدی است  و به این نکته اشاره دارد که  زندگی یک فرد از جنبه های مختلف مانند جسمانی، روانشناختی،  معنوی سالم 

 هبوده و فرد از عملکرد خانواده و شغل خود رضایتمندی داشته باشد. یعنی فردی کیفیت زندگی مطلوبی دارد  که نسبت به جنب

های مختلف زندگی خود ) جسمانی، روانشناختی، معنوی، عملکرد خانواده، شغل( احساس رضایتمندی داشته باشد. هدف اساسی 

آموزش رویکرد وجودی افزایش توان انتخاب افراد است. یعنی افراد با قبول اینکه در ابعاد مختلف زندگی خود )جسمانی، 

هایی دارند ولی با این حال قادر است بر پایة آگاهی خود از این عوامل محدود اجتماعی، روانشناختی و معنوی(  محدودیت 

کننده دست به انتخاب بزند و مسئولیت انتخاب خود را بر عهده بگیرد و با این انتخاب خود را از فشارهای روانی رها کرده و 

زندگی است که یکی از اهداف آموزش سالمت روانشناختی یکی دیگر از ابعاد کیفیت  احساس رضایتمندی داشته باشد. 

رویکرد وجودی این است که می خواهد افراد این آگاهی را پیدا کرده که خودشان می خواهند چطور فردی باشند و براساس 

آن حرکت کنند.  اموزش رویکرد وجود با شناسایی عواملی که مانع تغییر افراد می شود مانند خود آگاهی افراطی ) دورن نگری 

از حد(، غافل از شدن نقش اجتماع، اندیشة آرزومندانه، به وجود آمدن شک و تردید، لذت های حاصل از خود قبلی، ایده بیش 

آن  زندگی کیفیت ارتقاء بهترین راه آل نگری به فرد کمک می کند تا خود را آن گونه که خود می خواهد باشد، تغییر بدهد.  

درآورند )شعاع کاظمی  فعل به روش و راه بهترین انتخاب را با بالقوة خود های واناییت بتوانند تا کرد کمک افراد به که است

(. در واقع رویکرد وجودی با اموزش این نکته به افراد که تحقق استعداد های انسان به دست خودش است. 9933و مومنی جاوید، 

آموزش رویکرد وجودی با شناسایی موانع تحقق  اتوماتیک و خود به خودی نیست. رویکرد، تصمیم گیری و تالش می خواهد.

 استعداد ها که در باال ذکر شد کیفیت زندگی افراد را ارتقاء می دهد.  

 همچنین از یافته های پژوهش اثربخشی آموزش رویکرد وجودی رضایت شغلی معلمان می باشد. 

د که هدف آموزش رویکرد وجودی این کر اظهار نگونهیاآموزش رویکرد وجودی بر رضایت شغلی  یاثربخش نییدرتب 

است که فرد خود را پذیرفته و نگرش مثبتی نسبت به خود داشته باشد، بتواند با دیگران رابطة گرم و صمیمیانه داشته و احساس 

تحقیقی که به اثربخشی  استقالل و توانایی مقاوت در مقابل فشارهای اجتماعی داشته باشد و با تغییرات محیطی سازگار باشد.  

درمان رویکرد وجودی یا درمان های وجودی بر رضایت شغلی بپردازد یافت نشد ولی یافته های این تحقیق با تحقیق مشابه این 

زمینه مانند که در پژوهش خود به بررسی رابطه بین امید، خود کارآمدی، سالمت معنوی و رضایت شغلی پرداختند و به این نتیجه 

ه بین امید و هدفمندی در زندگی با رضایت شغلی ارتباط معنادار وجود دارد و امید تاثیر مثبت بر رضایت شغلی و رسیدند ک

 مشارکت، دوستانه، جو انسانی، همخوان بوده است.  براساس نظریه شغلی روابط انسانی نیز،  برقراری روابط عملکرد آن دارد، 

 بر عمیق اثر و شده تولید و بازدهی همکاری، روح سبب افزایش صمیمی رسمی یرغ روابط داشتن و افراد به احترام، پذیرش،

هر فرد شاغل بخش مهمی از ساعات زندگی  9(. همچنین براساس نظریة پارسون9931دارد )میردریکوندی،  افراد شغلی رضایت

غیره سپری می کند. بنابراین وجود خود را در محیط کار و در ارتباط با دیگران همچون همکاران، مدیران، ارباب رجویان و 

ارتباط صمیمانه و دوستانه و به طور کلی وجود جو مثبت در سازمان می تواند در تبیین رضایت مندی شغلی کارکنان آن سازمان 

(. پس در نتیجه آموزش رویکرد وجودی  با کمک به فرد در برقرای 2499، 2نقش مهم و موثر داشته باشد )تالر و استوهلماچر

وابط گرم و صمیمانه در دیگران با عث می شود که فرد از شغل خود رضایت داشته باشد. آموزش رویکرد وجودی با آموزش ر

این نکته به افراد که  آگاهی مداوم از رنجها و پذیرش آن ها به عنوان شرط زندگی، زندگی را لذت بخش خواهد نمود )نظری 

می شود حتی  اگر افراد به شغل خود عالقه ای نداشته باشند و یا شغلی که دارند  (. آموزش این رویکرد باعث9933و ضراغامی، 

نیازهای مادی و معنوی آن ها را تأمین نمی کند نسبت به این بی عالقگی خود آگاهی پیدا کنند و آن را به عنوان شرط زندگی 

 پذیرفته و در نتیجه از شغل خود لذت برده و رضایت داشته باشند.

 یتهایدمحدو جهت به یریگیپ مرحله وجود عدم:  جمله از بود روبرو ییتهایمحدود با ها پژوهش ریسا همچون زین پژوهش نیا

 ؛اکستانت شهر معلمان به پژوهش نمونه شدن محدود لیدل به گرید یشهرها معلمان به جینتا یریپذ میتعم عدم ؛یمکان و یزمان

                                                           
1 Parson 
2 Towler & Stuhlmacher 



 ... یزندگ تیفیک بر یوجود کردیرو آموزش یاثربخش ___________________________________________________________

 

 

 که ،معلمان یشخص خاص مسائل و یعاطف ،یاقتصاد تیوضع ،یطیمح طیشرا لیقب از کننده مداخله یرهایمتغ کنترل امکان عدم

ر مجموع می توان گفت که آموزش رویکرد وجودی بر کیفیت زندگی و رضایت د. شودیم جینتا دادن میتعم در تیمحدود باعث

ت زندگی مناسبی جهت افزایش کیفی شغلی معلمان موثر بود. بنابراین، پیشنهاد می شود آموزش رویکرد وجودی، به عنوان شیوه

و رضایت شغلی معلمان، توسط مدیران و مسئولین در نظر گرفته شود. همچنین در نظر گرفتن سایر متغیرهای مرتبط با سالمت 

نها،  تفکیک و بررسی نقش جنسیت در رویکرد وجودی و ارتباط نقش باورهای آروان و بررسی اثربخشی رویکرد وجودی بر

 اوری با این  رویکرد از دیگر پیشنهادات می باشد. مرکزی و تاب
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