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 چکیده 

 ی شـناختروانشغلی در رابطه جو عاطفی خانواده با پیامدهاي    يآورتابهدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی  
جامعـه را  و معلمان دانش آموزان با نیازهاي ویژه در اپیدمی کرونا بود. این پـژوهش توصـیفی و از نـوع همبسـتگی 

 هـاآنتشکیل داد کـه از بـین  استان یزد    1400-1401تمامی معلمان دانش آموزان با نیازهاي ویژه در سال تحصیلی  
شـغلی و  يآورتـابدر دسترس انتخاب و مقیاس افسردگی، استرس و تنیدگی، پرسشـنامه  صورتبهنفر    200تعداد  

هـاي هـا بـا اسـتفاده از آزمونوتحلیل دادهاینترنتی تکمیل کردنـد. تجزیـه صورتبهپرسشنامه جو عاطفی خانواده را 
انجـام شـد. نتـایج نشـان داد  24و ایمـوس   SPSS-26افـزارنرمل مسـیر در  ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلی

بین جو عاطفی خانواده با استرس، اضطراب و افسردگی وجود دارد، همچنین رابطه منفی   يداری معنارتباط مثبت و  
 سـاسبـر اشغلی با جو عاطفی خانواده و استرس، اضطراب و افسردگی وجود داشـت..    يآورتاببین    يداری معنو  

بـر پیامـدهاي  يداری معنـشغلی و جـو عـاطفی خـانواده اثـرات   يآورتابگفت که    توانی مآمده  دستهاي بهیافته
 معلمان دانش آموزان با نیازهاي ویژه دارند  ی شناختروان
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 ABSTRACT 
Psychological characteristics of teachers of students with special needs during 
the corona epidemic. This descriptive and community-based research was 
conducted by all the teachers of students with special needs in the academic 
year of 2001-2001 in Yazd province, of which 200 people were available to 
choose the scale of depression, stress and tension, and the swing questionnaire. 
They completed the job application and the family's emotional climate 
questionnaire online. Data analysis was done using Pearson correlation 
coefficient tests and path analysis method in SPSS-26 and Imus 24 software. 
The results showed that there is a positive and significant relationship between 
the emotional atmosphere of the family and stress, anxiety and depression, and 
there was also a negative and significant relationship between job resilience and 
the emotional atmosphere of the family and stress, anxiety and depression. 
Based on the findings, it can be He said that job resilience and the emotional 
atmosphere of the family have significant effects on the psychological 
outcomes of teachers of students with special needs 
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 مقدمه
تحت تأثیر قرار    شانیزندگهایی مواجه شدند و تمامی ابعاد  با ورود ویروس منحوس کرونا مردم براي ادامه زندگی با چالش 

دانش .)Zhu et al, 2020(  گرفت و  معلمان  بین  در  تحصیلی  و  آموزشی  نظام  تغییرات  به  منجر  کرونا  بیماري  دیگر  سوي  از 

در این میان   برخط (آنالین) شده است. صورت بهها ها و برگزاري آنمنجر به مجازي شدن کالس که يطوربهآموزان شده است؛ 
 به خاطر هایی از دانش آموزان که داراي نیازهاي ویژه هستند و  گروهبه علت قرار گرفتن با  دانش آموزان با نیازهاي ویژه  معلمان  

متحمل   عادي  معلمان  با  مقایسه  در  را  بیشتري  روانی  و  جسمانی  خستگی  و  روانی  فشار  اهمیت  شوندیماینکه  از   ياژهیو، 
 ,Malik & Reba( مشکالت معمولی که در مسیر آموزش براي این معلمان وجود دارد  رغمیعل). Vedpuria,2021( برخوردارند

افزایش سطح استرس و اضطراب  فشار روانی و استرس در بین این افراد شده و    شیبرافزانیز عاملی    19  –)، اپیدمی کووید  2020
معلمان است  یشناختروانپیامدهاي    ازجمله بین  و فشار روانی  ).  Raveslootet al, 2016(  شیوع کرونا ویروس در  استرس  این 

مجازي    صورت بهباشد؛ زیرا فرایند تدریس    هامعلمرسد بیش از سایر  با مشکالت ویژه به نظر می  آموزدانش براي معلمان داراي  
به   عادي  در حالت  نیز  عادي  آموزان  دانش  ویژه که دچار   یی هایسخت براي  نیازهاي  با  آموزان  دانش  براي  این سختی  همراهو 

 ).Lange et al, 2021( عقلی یا جسمانی هستند، بیش از سایرین است يها یینارسا

، بلکه فشار روانی  شودینمدر بین افراد    ری وممرگتوان گفت که پیامدهاي منفی این ویروس تنها محدود به افزایش خطر  می
تواند بر سالمت گیر می هاي همهبراي افراد در سراسر جهان ایجاد کرده است. عوامل متعدد زیادي در رابطه با بیماري زیادي را  

افراد در رابطه با این بیماري که هیچ پاسخ قطعی ندارد    سؤاالتتوان به ابهامات و آن می ازجملهمنفی بگذارد که  ری تأث روان افراد 

درمانی براي آن وجود دارد)، قرار گرفتن مداوم افراد در معرض   يهاروشرسد، یا چه  به پایان می  چه زمانی این بیماري  مثًال(
 ها هیتوصاطالعات مرتبط با این بیماري و پیامدهاي آن، کاهش روابط اجتماعی افراد به دلیل جلوگیري از شیوع بیشتر بیماري و  

 ).Torales, 2020( مانند ماندن در خانه، اشاره کرد ییهاتی ممنوعو 

 ,Debowskaکرد (توان به افسردگی اشاره  شیوع ویروس کرونا می یشناختروانبر اساس پیشینه پژوهش از دیگر پیامدهاي 

Horeczy, Boduszek, &Dolinski, 2020  .( در سالمت روان افراد در دوران   مؤثرکه اشاره شد یکی از عوامل    طورهمان
بر این اساس کاهش ارتباط اجتماعی و به دنبال  ).  Cao et al, 2020است (قرنطینه و تعطیلی ادارات کاهش ارتباطات اجتماعی  

عوامل   از  تنهایی  احساس  می  مؤثرآن  محسوب  خانگی  قرنطینه  دوران  در  افسردگی  افزایش  (در   ,Debowska et alگردد 

 Tang(  مدتیطوالنخواب، قرنطینه خانگی    زمانمدتها نیز حاکی از آن است که تغییر در کیفیت و  از پژوهش برخی  ).  2020

et al, 2020  ،(19-مبتال بودن اعضاي خانواده، آشنایان و دوستان به بیماري کووید)Wang et al, 2020  ( سبب افزایش درصد
باال، همۀ   ری وممرگ گردد. کرونا نیز، به دلیل دارا بودن خصوصیات خاص، سرعت انتشار باال و درصد  افسردگی در بین افراد می

 Bao, Sun, Meng, Shi & Lu, 2020; Chen(  دهدقرار می  ری تأث افراد در سطوح مختلف جامعه را به طریق مختلفی تحت  

et al, 2020.( 
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لی مدارس و مراکز آموزشی اولین اقدام در راستاي جلوگیري از شیوع  ، تعطی 19-به دنبال شیوع بیماري کووید  کهییازآنجا
-یکی از گروه  عنوانبهاجتماعی که دارند،    يهانقش آموزان و    بادانشمعلمان به علت ارتباط مستقیم    کهییازآنجابیماري بودو  

، در مطالعه حاضر ابتدا به بررسی آثار کرونا بر وضعیت رون یازا.)2020Zhai, Y., & Du ,(  گردند تلقی می  ریپذبیآسهاي  
پژوهش  یشناختروان اساس  بر  است.  شده  تمرکز  جهت شدهانجامهاي  معلمان  معلمان  خانگی  قرنطینه  و  مدارس  تعطیلی   ،

دلیل طوالنی ، به  درواقعگذاشته است.    یتوجه قابلری تأث ، بر سالمت جسمی و روانی آنان  19-جلوگیري از انتشار بیماري کووید
تغییرات زیادي در سبک زندگی معلمان (براي مثال تغییر الگوي خواب، فعالیت فیزیکی کمتر  شدن مدارس و قرنطینه خانگی 

 ).Sintema, 2020( است جادشدهیاو...) 

زمان   از عواملی که  19-نظیر کووید  يهايماری ب یریگ همهاز سوي دیگر، در  به یک عامل محافظ کننده در    تواندیم، یکی 
پیامدهاي   کاهش  و    یشناختروانجهت  خانواده  باشد،  داشته  مهمی  همدیگر    تبعبهنقش  با  خانواده  اعضاي  گرم  ارتباطات  آن 

منظور از جو و فضاي    .شودیمبردهنام از آن  )  Affective Family Climate(انوادهخاست، که در اینجا با عنوان جو عاطفی  

از   بین اعضاي آن خانواده وجود دارد. کلیت این روابط برخوردار  عاطفی خانواده روابط و تبادالت روانی و عاطفی است که 
درواقع   که  است  خاصی  وبا   کنندهن یی تعشکل  یکدیگر  با  همسران  عاطفی  روابط  است.  خانواده  اعضاي  رفتاري  غالب  شکل 

فرایند رشد و سازگاري اعضاي خانواده دارد،  فر بسیار مهمی در  نقش  بر فضاي    صورتن یبدزندان  اگر محبت و یکرنگی  که 
یابند تا بدون نگرانی و ترس از تنبیه شدن، به ابراز وجود بپردازند و در  فرزندان فرصت می  خصوصاًخانواده حاکم باشد، افراد و  

 ).Ogbaselase et al, 2020(موارد الزم از طریق رفتار انطباقی و سازگارانه از حقوق خود دفاع کنند 

، ایجاد سالمت روانی  یشناخت روانکه جو عاطفی خانوادهیکی از عوامل اساسی در سازگاري    دهدیمنشان    هاپژوهش نتایج   

، متعادل، سازگار،  تی باشخصو اگر زمینه سالمت روانی در خانواده ایجاد شود والدین فرزندانی    باشد یمدر بین اعضاي خانواده  
با  باعاطفه به شکست در تحصیل و   تواندیم و منطقی خواهند داشت. مشکالت خانواده    ریپذتی مسئول ،  نفس اعتمادبه، اجتماعی، 

همواره در رابطه بین    حالن یبااتعلیم و تربیت، فروپاشی روابط اجتماعی، بیگانگی اجتماعی، استفاده از الکل و مواد منجر شود.  
در ارتباط بین جو   رسدیمروابط اثرگذار باشند، یکی از عواملی که به نظر    برشدتتوانندیممتغیرها، متغیرهایی وجود دارد که  

پیامدهاي   با  خانواده  کرونا    یشناختروانعاطفی  اپیدمی  در  ویژه  نیازهاي  با  آموزان  دانش  شغلی   يآورتابباشد،    مؤثرمعلمان 
عامل مهمی جهت سازگاري    عنوانبهو    بیش از چهار دهه است که توجه محققان را به خود جلب کردهیآورتابمفهوم  است.  

مشکالت  موفقیت برابر  در  مقاومت  توانایی  افزایش  و  تغییرات  با   ,Prince-Embury(  است  شده شناختهآمیز 

Saklofske&Nordstokke, 2017  .(که بتواند از مهارت سازگارانه خود سود جوید و   دهدیمبه فرد این امکان را  یآورتاب
استرس در  شرایط  را  استرس  مشکل،  بر  تمرکز  با  و  نماید  تبدیل  رشد  و  یادگیري  جهت  فرصتی  به  را  کند.    خودکنترلزا 

ناتوانی در شرایط  يآورتاب مثب درواقعو    کندیمرا تعدیل    زا استرس، سطوح استرس و  انطباق و سازگاري  با ، فرایند پویاي  ت 
است زندگی  در  ناگوار  و  تلخ  تحقیق ).  Yeager & Dweck, 2010(  تجارب  دیگر  سوي  عاطفی از  جو  که  داده  نشان  ات 

با پیامدهاي مثبتی نظیر کاهش استرس، اضطراب    يآورتابدر افراد شود و افزایش    ي آورتابمنجر به افزایش    تواندیم خانواده  

 ). Verdolini, 2021( و افسردگی همراه است
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که این امر منجر   برگزارشدهمجازي  صورتبهبیشتر مدارس تعطیل یا  يهاکالسبا توجه به شیوع این بیماري؛ و  بر این اساس 
قرار گرفتن بیشتر در کنار خانواده یا امکان دسترسی به اطرافیان داراي   کهيطوربهبه تغییر سبک زندگی معلمان نیز شده است  

خود   بیماري،  خانواده  تواندیماین  عاطفی  جو  به  توجه  با  گردد.  مختلف  منفی  پیامدهاي  به  ایران،  منجر  در    یدگی تندرهمها 
و احساسات متقابلی که بین والدین ایرانی و فرزندانشان وجود دارد؛ پیامدهاي ناشی از افسردگی، استرس و اضطراب ها  خانواده

این    یشناختروانتاکنون پژوهشی به بررسی پیامدهاي    حالن یباااست؛    داکردهی پناشی از کرونا ویروس، در ایران نمود بیشتري  
این روابط نپرداخته است؛   برشدتشغلی    ي آورتابی اواسطهو همچنین بررسی نقش    بیماري و ارتباط آن با جو عاطفی خانواده 

که بر سالمت روان معلمان   یراتیتأث ، درك شیوع این بیماري و  19-پیامدهاي منفی ناشی از بیماري کووید  توجه به همین اساس،  
رسد تا از این طریق پذیر امري ضروري به نظر میهاي آسیبگذارد امري حیاتی است و همچنین شناسایی و تمرکز بر گروهمی

بررسی  معلمان برداشت. بر همین اساس؛ هدف پژوهش حاضر    الخصوصیعلبتوان گامی در راستاي سالمت روان افراد جامعه و  
به این پرسش است که   پیامدهاي  تابآیا  پاسخ  با  علمان  م  یشناخت روانآوري شغلی نقش میانجی در رابطه جو عاطفی خانواده 

 :شود یمدانش آموزان با نیازهاي ویژه در اپیدمی کرونا دارد؟ براین اساس مدل مفهومی زیر ترسیم 

 
 ) مدل مفهومی پژوهش 1شکل 

 روش پژوهش 
جامعه آماري این پژوهش را تمامی معلمان دانش آموزان با    .باشد یم پژوهش حاضر جز تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی  

نظر متخصصان که    بر اساستشکیل داد. از بین جامعه آماري کل پژوهش  1400-1401سال تحصیلی    درنیازهاي ویژه استان یزد  
نفر برآورد   200)، حداقل حجم نمونه این پژوهش  Delaware, 1399(  دانندیمنفر را براي مطالعات تحلیل مسیر کافی    200

اینترنتی در پژوهش    صورتبهها را دریافت کرده و  در دسترس و آنالین، لینک پرسشنامه  يری گنمونهشد که این افراد به روش  
نحراف استاندارد و  هاي آماري نظیر فراوانی، درصد، میانگین و ابا شاخص  هادادهها را تکمیل نمودند.  شرکت کردند و پرسشنامه

 تحلیل شدند.AMOS 24و   SPSS -26افزار) با استفاده از نرمضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیرآمار استنباطی (
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 ابزار گردآوري اطالعات 
تنیدگی  - و  اضطراب  افسردگی،  توسط  ):DASS-21; Depression Anxiety Stress Scale(مقیاس  مقیاس  این 

و سه بعد افسردگی، اضطراب و استرس است.    سؤال   21و داري    شدهساخته)  Lovibond, 1990&Lovibond(  الیبوندالویبوند و  
) 3،  5،  10،  13،  16،  17،  21سؤاالت(براي تکمیل پرسشنامه فرد باید وضعیت یک نشانه را در طول هفته گذشته مشخص کند.  

 ،18(  سؤاالت) خرده مقیاس اضطراب و  2،  4،  7،  9،  15،  19،  20(   سؤاالت،  دهندیمقرار    یموردبررسخرده مقیاس افسردگی را  
را  1،  6،  8،  11،  12،  14 استرس  مقیاس  از  دهدیمقرار    یموردبررس ) خرده  نمرات  تا    0. درجات  است.   3(اصًال)  زیاد)  (بسیار 

هاي مربوطه به دست  هاي گویهاضطراب و تنیدگی از جمع نمرههمچنین آزمون داراي نمرات معکوس نیست. نمرات افسردگی،  
برابر   2باید    هااسی مق ) است نمره نهایی، هر یک از خرده  یسؤال  42مقیاس اصلی (  فرم کوتاه شدهDASS-21ازآنجاکهآید.می

(   شود. همکاران  و  عاملی  Anthony et al., 1998آنتونی  تحلیل  مورد  را  مذکور  مقیاس  آنان   قراردادند)  پژوهش  نتایج  که 
که    مجدداً داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  بود.  عامل  سه  وجود  از  عامل   18حاکی  سه  این  توسط  مقیاس  کل  واریانس  از  درصد 

بود.   2/11و    23/ 89،  07/9قرار گیرد. ارزش ویژه تنیدگی، افسردگی و اضطراب در پژوهش مذکور به ترتیب برابر    موردسنجش
ها بر روي مقیاس  شده است. پاسخ  یابیاعتبار  بود. این مقیاس در ایران  95/0  و  0/ 92،  97/0ضریب آلفا براي این عوامل به ترتیب  

  تحلیل عاملی   وبا استفاده از آلفاي کرونباخ محاسبه شد  DASSهايشوند. پایایی درونی مقیاسبندي میاي لیکرت درجهنقطه  4
نمودنیز تأیید  را  پرسشنامه  این  عاملی  سه  ساختار   ،   )Sahebi et al, 2005.(   از روش    ن یهمچن استفاده  با  پرسشنامه  این  پایایی 

 بود.  90/0و براي اضطراب برابر با  88/0، براي استرس برابر با 0/ 91آلفاي کرونباخ براي افسردگی برابر با 

خانوادهابزاري است  ی جو عاطفپرسشنامه): AFCS; Affective Family Climate Scale(خانواده  ی جو عاطفپرسشنامه

شد.  منظوربهکه   خانوادهساخته  عاطفی  جو  و    35پرسشنامه  این   بررسی  دارد  لحاظ    مؤلفه سؤال  آن  کل  نمره  و  .  شودیمندارد 
اساساینپرسشنامه   قالبسؤال  بر  در  و  کم،  ي انهیگزهایپنج لیکرت  خزیاد  ،یگاه  (هرگز،   و   شودیمیبنددرجهزیاد)  ی لی و 

، کم  1متغیر است، بهاینصورتکهبه گزینههرگز نمره    5  تا  1از  یگذارنمره راعالمت میزند.هااز آنآزمودنیبرحسب احساسخود یکی
  باالتر در. نمرات  باشدیم  175و حداکثر نمره    35. حداقل نمره در این پرسشنامه  ردی گیم تعلق    5زیاد    ی لی و خ  4  زیاد  ،3، گاهی  2

پرسشنامه  عاطفوجود    دهندهنشاناین  اعضایخانوادهی جو  نمرات نامناسببین  متوسطحاکیاز و  عاطفپایینتراز  بمناسب ی جو  افراد نی در 
است؛ همچنین پایایی    قرارگرفتهدیی تأنتایج روایی محتوایی این پرسشنامه با توجه به نظر متخصصان مورد    بر اساسخانوادهاست.  

 ).Navardgah, 1994( تاس  شدهگزارش 94/0این پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ برابر با 

 25ابزار    یکآوري مسیر شغلیپرسشنامه تاب:)the resiliency of career pathway(  یشغلمسیر    يآورتابپرسشنامه  
تک   و  اي  میزان    يامؤلفهگویه  که  شغلی    يآورتاباست  مختلف  شرایط  رادر  مقیاس سنجدیمافراد  یک  در  پرسشنامه  .این 

موافقم   کامًالمخالفم نمره یک، کمی مخالفم نمره دو، نظري ندارم نمره سه، موافقم نمره چهار و    کهينحوبهاست.    يادرجهپنج
به خود اختصاص   را  پنج  نمرهدهندیم نمره  دامنه  بین  .  مقیاس  این  باالتر    125تا    25گذاري  نمرات    ي آوردهندهتابنشاناست. 

نمرات   و  باال  می  ي آوردهندهتابنشانترن یی پاشغلی  پایایی پایین  و  روایی سازه  مقاله خود  در  پرسشنامه  اصلی  باشد. سازندگان 

پرسشنامه گزارش کرده براي  نشان  .  اندمطلوبی  فارسی  نسخه  پرسشنامه در  این  اعتبار  اعتبار    دهدیمبررسی  به روش  آ که  زمون 
وایی تصنیف حاکی از آن بود که محاسبه شد. همچنین بررسی ر  88/0و براي دانشجویان،    90/0آلفاي کرونباخ براي کارمندان  
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 ی سنج روانآزمون تفاوت معناداري یافت نشد. در کل یافته نشان داد که مقیاس فوق ابزاري مناسب و داراي شواهد    مهی دونبین  
). عالوه بر این در این  Pardalan et al, 2013(  شودیممسیر شغلی در جامعه ایرانی محسوب    ي آورتابمطلوب براي سنجش  

 بود.  89/0پژوهش براي سنجش پایایی این پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که پایایی آن برابر با 

 تحقیق  يها افتهی

 هاي جمعیت شناختی یافته
 است.  شدهارائهآمار توصیفی مربوط به جنسیت، مدرك تحصیلی و سابقه شغلی   1در جدول 

 آمار توصیفی مربوط متغیرهاي جمعیت شناختی   :)1(جدول

 فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی مطلق  جنسیت 

 5 5 10 مرد 

 % 100 95 190 زن

 فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی مطلق  مقطع تحصیلی 

 5/24 5/24 49 پلم یدفوقدیپلم و 

 47 5/49 99 لیسانس 

 % 100 26 52 سانس یلفوق

  % 100 290 کل

 فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی مطلق  سابقه شغلی 

 5 5 10 شرکتی

 25 20 40 قراردادي

 5/48 5/23 47 پیمانی 

 % 100 5/51 103 رسمی

  % 100 200 کل

 هاي توصیفی پژوهشیافته
نمرات  شاخص  2جدول  در   بیشینه)  و  کمینه  معیار،  انحراف  (میانگین،  توصیفی  آمار  پیامدهاي  هایآزمودنهاي  متغیر  در 

 .گرددیمشغلی و جو عاطفی خانواده ارائه   يآورتاب(استرس، اضطراب و افسردگی)  یشناختروان

 یشناخترواندر پیامدهاي هایآزمودن توصیفی نمرات  يهاشاخص):2(جدول 
 توصیفی  يهاشاخص متغیر

 بیشینه کمینه  انحراف معیار  میانگین 
 11 0 15/3 18/4 استرس

 15 0 61/3 38/3 اضطراب
 16 0 04/4 93/3 افسردگی

 118 25 84/20 54/91 شغلی  يآورتاب
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 110 35 79/22 46/54 جو عاطفی خانواده 

 

 استنباطی پژوهش  يها افتهی
تحلیل انجام  از  استنباطی،  پیش  شاخص  فرضش یپهاي  از  استفاده  با  پژوهش  متغیرهاي  بودن  کجینرمال  و   1هاي 

گر این است که میانگین توزیع در سمت راست توزیع  استفاده شد. کجی، شاخص تقارن توزیع است؛ کجی مثبت بیان2کشیدگی
میانگین توزاست و کجی منفی نشان می  قرارگرفته بلندي کلی دهد که  یع در سمت چپ توزیع قرار دارد. کشیدگی، شاخص 

اي در مرکز توزیع است. کشیدگی منفی به  قله   دهندهنشانشود  توزیع است. کشیدگی مثبت که کشیدگی در انحنا نیز نامیده می
توزیع نرمال دارد (یعنی متغیري که  دهد. متغیري که  معنی پخی یا پهناي کشیدگی است و توزیع کامالً پخ و یا مسطح را نشان می

براي کجی و   -2و    2مقادیر عددي در بازه    وجودن یبااهاي کجی و کشیدگی آن حدود صفر است.  پهناي متوسط دارد)، اندازه 
 .باشدیم قبولقابلکشیدگی نیز 

 پژوهش  سؤالو   تحلیل فرضیات
می بیان  پژوهش  دوم  و  اول  رابطه  فرضیه  که  و    ي داریمعنکند  خانواده  عاطفی  جو  پیامدهاي    يآورتاببین  با  شغلی 

ضریب   یشناختروان آزمون  از  فرضیه  این  آزمون  براي  دارد.  کروناوجود  اپیدمی  در  ویژه  نیازهاي  با  آموزان  دانش  معلمان 
در جدول   آن  نتایج  که  شد  استفاده  پیرسون  است.  ارائه  3همبستگی  اساسشده  را  بر  جدول،  این  در  مندرج  و نتایج  مثبت  بطه 

داري وجود دارد؛ همچنین رابطه منفی و معنی  01/0بین جو عاطفی خانواده با استرس، اضطراب و افسردگی در سطح    ي داریمعن 
 وجود دارد. 01/0شغلی با استرس، اضطراب و افسردگی در سطح   يآورتاببین  

 ی شناختروانهمبستگی بین جو عاطفی خانواده با پیامدهاي  ماتریس):3(جدول
 5 4 3 2 1 متغیر

     1 استرس  .1
    1 69/0** اضطراب  .2
   1 60/0** 52/0** افسردگی.3

  1 54/0** 56/0** 60/0** . جو عاطفی خانواده 4
31/0** شغلی يآورتاب. 5

- 

**38/0
- 

**37/0
- 

**36/0
- 

1 

معلمان دانش آموزان   یشناختروانآوري شغلی در رابطه جو عاطفی خانواده و پیامدهاي که آیا تاب کندیم پژوهش بیان سؤال
به دارد؟  میانجی  نقش  کرونا  اپیدمی  در  ویژه  نیازهاي  این  با  به  پاسخ  از    سؤال منظور  استفاده  با  مسیر  تحلیل  آزمون    افزار نرماز 

) مطرح  2000(  3هایی که گیفن، اشتراب و بودرئوش مدل از شاخصاستفاده شد.براي بررسی براز   24نسخه  )  AMOS(  ایموس

شاخصنموده این  شد.  استفاده  هستنداند  زیر  موارد  شامل  برازش،  X2/df:  ها  نیکوئی  نیکوئیبرازش  )،  GFI(  4شاخص  شاخص 
همچنین  و  )  NFI(  2بهنجارشاخص برازش  ،  )IFI(  1برازش فزایندهشاخص  ،  )CFI(  5شاخص برازش تطبیقی،  )AGFI(  شدهتعدیل

 .اندشدهگزارش هاهمراه با حد مجاز و وضعیت آن  هااین شاخص 4در جدول ؛ )RMSEA( ریشه میانگین مجذورات تقریب

 
1. Skewness 
2. kurtosis  
3.Gefen, Straub & Boudreau 
4.Goodness of Fit Index 
5.Comparative Fit Index 
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 مدل برازش نیافته پژوهش  ):2(شکل 

 هاي نیکویی برازش الگوي آزمون شده پژوهش شاخص ):3(جدول 

 وضعیت 
 هاي برازش شاخص

 نام شاخص 
 مقدار حد مجاز 

 df2Χ/ 71/33 5کمتر از  نامطلوب 
 GFI 83/0 0/ 9باالتر از  نامطلوب 
 AGFI 15/0 0/ 9باالتر از  نامطلوب 
 CFI 74/0 0/ 9باالتر از  نامطلوب 
 IFI 74/0 0/ 9باالتر از  نامطلوب 
 NFI 73/0 0/ 9باالتر از  نامطلوب 
 RMSEA 40/0 08/0کمتر از  نامطلوب 

 

توسط    شدهارائهمقادیر    بر اساسبرازش نیافتن مدل    دهندهشدهنشانارائههاي  همه شاخص  باًیتقر  3و جدول    2با توجه به شکل  

پیشنهادهایی    بر اساس؛ بنابراین مدل پژوهش برازش مناسبی ندارد؛ با توجه به این مسئله  باشدیم) گیفن  2000گیفن و همکاران (

در مدل انجام گرفت و مسیرهاي غیر معنادار و نامناسب از مدل حذف گردید و    ییهالیتعدایموس ارائه داده است،    افزارنرمکه  
  يهاشاخص  4مدل آزمون شده و جدول    3که در شکل  مسیرهاي جدید ایجاد گردید.    طور ن ی هم مجدد تحلیل انجام گرفت و  

 است.  شدهشدهارائهاصالحبرازش مدل 

 
1. Incremental Fit Index 
2. Normal fit Index 
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 مدل برازش یافته و نهایی پژوهش  ):4(شکل 

 وضعیت 
 هاي برازش شاخص

 نام شاخص 
 مقدار حد مجاز 

 df2Χ/ 23/3 5کمتر از  مطلوب 
 GFI 99/0 0/ 9باالتر از  مطلوب 
 AGFI 90/0 0/ 9باالتر از  مطلوب 
 CFI 99/0 0/ 9باالتر از  مطلوب 
 IFI 99/0 0/ 9باالتر از  مطلوب 
 NFI 99/0 0/ 9باالتر از  مطلوب 
 RMSEA 06/0 08/0کمتر از  مطلوب 

باشد و ) می2000توسط گیفن و همکاران ( شدهارائه، بیشتر از مقدار شدهارائههمه شاخص  4نتایج مندرج در جدول  بر اساس
اساس   این  مدل    توان یم بر  مدل    شدهاصالحنتیجه گرفت که  در  است.  برخوردار  مناسبی  برازش  از  مسیر شدهاصالحپژوهش   ،

 شغلی به استرس حذف و سه مسیر کوواریانسی نصب گردیده است.  يآورتابمستقیم 

 اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و واریانس تبیین شده متغیرها ):5(جدول 
 واریانس تبیین شده اثر کل  اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیرها 

 13/0    از:  يآورتاببه روي  
  -36/0** - -36/0** جو عاطفی خانواده

 36/0    استرس از: به روي 
  60/0** - 60/0** جو عاطفی خانواده
 34/0    به روي اضطراب از:
  56/0** 05/0* 51/0** جو عاطفی خانواده

  -14/0* - -14/0* شغلی  يآورتاب
 32/0    به روي افسردگی از: 
  54/0** 06/0* 48/0** جو عاطفی خانواده

  -17/0*  -17/0* شغلی  يآورتاب
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*= P< 05/ ,**= P< 01/ 0 

اثر   5توجه به جدول شماره    با  است.  شدهگزارشاثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و واریانس تبیین شده متغیرها    5در جدول  
خانواده   عاطفی  جو  (  برتابمستقیم  سطح  -36/0آوري  در  معنی  01/0)  و  استرس منفی  بر  خانواده  عاطفی  جو  اثر  است.  دار 

دار مثبت و معنی  01/0) در سطح  51/0دار است. اثر مستقیم جو عاطفی خانواده بر اضطراب (ثبت و معنیم  01/0) در سطح  60/0(

دار است. اثر مستقیم جو عاطفی خانواده بر منفی و معنی  05/0) در سطح  -14/0شغلی بر اضطراب (  يآورتاباست.اثر مستقیم  
منفی و    05/0) در سطح  -17/0شغلی بر افسردگی (  يآورتابستقیم  دار است.اثر ممثبت و معنی  01/0) در سطح  48/0افسردگی (

دار بر میزان اضطراب و  مثبت و معنی  میرمستق ی غنیز نشان داد که جو عاطفی خانواده اثر    م ی رمستقی غدار است. نتایج اثرات  معنی
 توانیم،  شودیمآوري شغلی اعمال  )؛ با توجه به اینکه این اثرات از طریق تابP>05/0کنندگان داشته است (افسردگی شرکت

د. ها دارآوري شغلی نقش میانجی در رابطه بین جو عاطفی خانواده با میزان اضطراب و افسردگی آزمودنینتیجه گرفت که تاب
 درمجموع ).  P<05/0شغلی نقش میانجی در رابطه بین جو عاطفی خانواده و استرس نداشت (  يآور تابنتایج نشان که    حالن یباا

به   پاسخ  تاب  توانیمپژوهش    سؤالدر  که  پیامدهاي گفت  و  خانواده  عاطفی  جو  بین  رابطه  در  میانجی  نقش  شغلی  آوري 
 ها داشت. (اضطراب و افسردگی) آزمودنی یشناختروان

 يریگجهینتبحث و  
پژوهش    تاببررسی    باهدفاین  میانجی  پیامدهاي  نقش  با  رابطه جو عاطفی خانواده  در  شغلی  معلمان    یشناخت روانآوري 

با نیازهاي ویژه در اپیدمی کرونا  يداریمعنبررسی فرضیه اول پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و  انجام گرفت.    دانش آموزان 
وجود داشت و با توجه به اینکه نمره باال در    هایآزمودنبا میزان استرس، اضطراب و افسردگی در بین    جو عاطفی خانواده بین  

ها باعث نتیجه گرفت که جو عاطفی نامناسب در آزمودنی  توانیمجو عاطفی نامناسب است،    دهنده نشانپرسشنامه جو عاطفی  

استرس، اضطراب و افسردگی   یافته  شودیمافزایش  این  بالعکس.  از   م ی رمستقی غ مستقیم و    صورتبهها  و  نتایج تعدادي  با  همسو 
در .),Ogbaselase et al 2020(انددادهرا نشان    یشناختروانجو عاطفی خانواده با پیامدهاي  که ارتباط بین    باشدیمها  پژوهش 

گفت که جو عاطفی خانواده یکی از  توان یمتبیین رابطه بین استرس، اضطراب و افسردگی با جو عاطفی خانواده در بین معلمین، 

  نیترمهمیکی از    عنوانبهزندگی و سالمت روانی خانواده و اعضاي آن است و رابطه منفی آن    کنندهن یتضممهم    يهاشاخص
که ارتباط    یی هاخانواده. تحقیقات نشان دادند در  شودیماختالالت روحی و هیجانی افراد مطرح    دارندهنگهو    جادکنندهیاعوامل  

علیه فشارهاي   نسبتاً یت و تفاهم بین افراد استوار است، همه اعضا  میان اعضا و تعامالت داخل خانواده بر اساس نزدیکی و صمیم 

هستند.   مصون  و  مقاوم  اعضاي   ییهاخانوادهزندگی  عاطفی  جدایی  و  گسستگی  برخوردارند،  عاطفی  ضعیف  عملکرد  از  که 
فقدان صمیمیت، عدم   و  تجربه    يریپذانطباقخانواده  را  و خشنودي خانوادگی  پایین رضایت  و سطح   کنندیماعضاي خانواده 

)Ogbaselase et al, 2020  .(  در که  زندگی    يهاخانوادهمعلمانی  مثبت  عاطفی  جو  که  کنندیمبا  هستند  افرادي    رغم یعل، 
زندگی، سالمت روانی خود را    زی برانگ چالش و    زی دآمیتهدیهاتیموقعمواجهه با استرس مزمن، تنیدگی و گاها افسردگی، در برابر  

و بعد   دهندیمبوده و خود را با شرایط زندگی وفق    سازچارهو    ریپذانعطافهاآن.  کاهندیهامآنحفظ کرده و از آثار نامطلوب  

بهبودي    سرعت بهاز برطرف شدن عوامل فشارزا   بر خانواده  گردندیبازم به حال  اما معلمانی که جو عاطفی منفی  حاکم    ها آن؛ 
با   ناچیزي خودشان را  به مقدار  بیشتري   جهیدرنتو شرایط جدید وفق داده و    هاتی موقع است،  از استرس، اضطراب و افسردگی 
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افراد  برندیمرنج   این  بهبود    يهاتیموقعاز    يکندبه.  طبیعی  و  عادي  حالت  به  تابندییمفشارزا  با  کووید.  شیوع  به  ، 19-وجه 
و    يهاکالس نیز شده است   برگزارشدهمجازي    صورتبهبیشتر مدارس تعطیل  معلمان  تغییر سبک زندگی  به  منجر  امر  این  که 

منجر به پیامدهاي    تواندیمقرار گرفتن بیشتر در کنار خانواده یا امکان دسترسی به اطرافیان داراي این بیماري، خود    کهيطوربه
به   با توجه  از  خانواده  یدگی تندرهممختلف گردد.  ناشی  پیامدهاي  بین اعضاي خانواده وجود دارد؛  متقابلی که  ها و احساسات 

اضط عمومی،  اضطراب  استرس،  بیشتري  افسردگی،  نمود  ویروس،  کرونا  از  ناشی  اضطراب  و  فراگیر   است   داکردهی پراب 

)et al, 2017 Embury-Prince.( 

آوري شغلی وجود داشت  بین استرس، اضطراب و افسردگی با تاب  ي داریمعنفرضیه دوم پژوهش نشان داد که رابطه منفی و  
افرادي که   معناي    يآورتابو  به  این  و  بودند  برخوردار  افسردگی کمتري  و  اضطراب  استرس،  میزان  از  داشتند  بیشتري  شغلی 

می  دیی تأ پژوهش  دوم  پژوهش فرضیه  از  تعدادي  نتایج  با  یافته همسو  این  میباشد.  پیشین  بین  هاي  ارتباط  و   يآورتابباشد که 
نشان    یشناخت روانپیامدهاي   بین  .  )et al, 2021 Varma020;, 2Bitton-Jones(انددادهرا  رابطه  تبیین  با   يآورتابدر  شغلی 

هاي فرد در برابر موقعیت  زی آمتیموفقمقاومت    عنوانبهشغلی    يآور تاببیات داشت که    گونه ن یا توان  می  یشناختروانپیامدهاي  
هاي مزمن و مواجهه با استرس  رغمیعلافرادي هستند که    يآورتابشود، و افراد  شغلی تعریف می  زی برانگ چالش تهدیدآمیز و  

موقعیتتنیدگی در  نامطلوب  ها  آثار  از  میمی  هاآنهاي شغلی،  را حفظ  روانی خود  و سالمت  داراي کاهند  معلمانی که  کنند. 
و بعد از برطرف شدن عوامل    دهدیمتغییرات محیطی خود را وفق  بوده، مطابق    ریپذانعطافساز و  آوري شغلی هستند، چارهتاب

  يآورتابآوري شغلی هستند (بر روي پیوستار . افرادي که در انتهاي سطح پایین تابگرددیبازمبه حالت بهبود  سرعتبهفشارزا 
موقعیت با  را  ناچیزي خودشان  مقدار  به  پایین)  تاب  آوري  و  وفق  باال  شغلی جدید   ي ها تیموقعاز    يکندبههان یا،  دهدیمهاي 

  ی روانش تاختآوري و مشکالت  بسیاري از محققان بین تاب.  ابندییمفشارزا مانند بیماري کرونا به حالت عادي و طبیعی بهبود  
عامل میانجی بین سالمت روانی و    عنوانبهتواند  که این سازه می  دارندیماند و چنین بیان  رابطه معنادار و منفی را گزارش کرده

ارتقاي   با  و  گیرد  قرار  متغیرها  از  دیگر  فرد  يآورتاببسیاري  استرس  توانندیم،  عوامل  برابر  اضطرابدر  همچنین زا،  و  آور 
 یدغلبه نما  هاآناز خود مقاومت نشان داده و بر    شودیهامآنی شناختروانعواملی که مسبب به وجود آمدن بسیاري از مشکالت  

)Verdolini, 2021  .(است و بسیاري از   جادشدهیادوران اپیدمی کرونا ویروس، به علت مشکالت که به خاطر قرنطینه شدن    در
هاي بود و با توجه به اینکه براي دانش آموزان با نیازهاي ویژه، این کالس  برگزارشده مجازي    صورتبهاین معلمان    يهاکالس

آموزشی کمتري را براي دانش آموزان داشته باشد، بر همین اساس ممکن است، ممکن است که    راتی تأثمجازي ممکن است  

افسردگی    افراد این   و  اضطراب  و    ي شتری باسترس،  کنند  تجربه  آن  جهتن ی ازارا  روانی  میسالمت  خطر  به  بنابراین ها  افتد؛ 
 کند.تضمین  تواندیمکردن این عوامل سالمت روانی این معلمان را   رنگکمآوري با تعدیل و تاب

با توجه به اینکه  شغلی داشت و    يآورتاببا    ي داریمعنفرضیه سوم پژوهش نشان داد که جو عاطفی خانواده رابطه منفی و  
عاطفی   پرسشنامه جو  در  باال  است،  دهندهنشاننمره  نامناسب  عاطفی  موجب   توانیمجو  نامطلوب  عاطفی  نتیجه گرفت که جو 

همسو با نتایج   هاافتهی؛ این  شودیم شغلی    يآورتابگردد و جو عاطفی خانواده مناسب منجر به ارتقا  شغلی می  يآورتابکاهش  

و  et al, 2004 Tugade, 2019;Harrist((  است  یی هاپژوهش  خانواده  عاطفی  جو  بین  ارتباط  داده  يآورتابکه  نشان  اند. را 
با تاب بین جو عاطفی خانواده  بر اساس شواهد، پژوهش   گونهن یاتوان  آوري شغلی معلمان میدرتبیین رابطه  هاي ادعا نمود که 
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بین افراد   تواندیماست. خانواده    يآورتابو بهتر    يری گ شکلنقش اساسی خانواده و جو عاطفی خانواده در    دهندهنشانپیشین  
الگو براي    عنوانبهو این روابط،    است العمرصورتمادامبهغالباًبه پدر و مادر و همشیرها    ی بستگدلپیوندهاي ناگسستنی ایجاد کند.  

دنیاي   در  م  يتربزرگروابط  محله،  میچون  عمل  اجتماع  و  خانواده    درواقعکنند.  درسه  عاطفی  از   عنوان بهجو  یکی 
می  يهارکن ن یترمهم بر  تحول  بسزایی    زااسترسیهاتی موقعدر    يآورتابافزایش    ژهیوبهتحولی  -رشدي    ي هاجنبهتواند  نقش 

م دریافت  فاجعه  و  استرس  برابر  در  مقاومت  براي  ظرفیتی  فرد  اینکه،  یعنی  باشد؛  و  یداشته  با    ییتنهابهتواند  می  تیدرنهاکند 
انسجام خانوادگی، میزان احساس نزدیکی و   رندهی دربرگشغلی مقابله کند. عوامل خانوادگی    ي زااسترسمشکالت   پیوستگی و 

 يها یوستگ ی پصرف وقت اعضا با یکدیگر، داشتن توقعات باال و همچنین کمک به افراد براي اجتناب از بروندادهاي منفی است. 
کمک   خطر  معرض  در  خانواده  اعضاي  به  خانوادگی  زندگی    کندیمعمیق  که  کنند  باور  و    یبامعن تا  زندگی    هاآناست  بر 

احساس   این  دارند.  کنترل  آور    ي داریمعنخودشان  تاب  معلمان  براي  قوي  انگیزه  مشکالت    يآورتاب.  شودیم یک  از 
بنابراین، با ارتباطی  .  کندیممحافظت    زامشکلحوادث    یشناخترواندر برابر تأثیرات    هاآنو از    کندیمیری شگی پقابلی شناختروان

باالتر   يآورتابنتیجه گرفت که این ارتباط هر چه بیشتر باشد و    توانیمو جو عاطفی خانواده برقرار است    يآورتابکه بین  
 .کمتري تجربه شود یشناختروانپیامدهاي   شودیمبشود باعث 

  آوري شغلی تابو از طریق نقش میانجی    می رمستقی صورتغ بهنتایج آزمون تحلیل مسیر بیانگر آن بود که جو عاطفی خانواده  
افسردگی    شیپبهقادر   و  اضطراب  افزایش    هایآزمودنبینی  معنا که جو عاطفی خانواده موجب  به  شغلی   يآورتاببوده است. 

افزایش    شودیم آزمودنی  يآورتابو  افسردگی  و  اضطراب  کاهش  موجب  این  شغلی  است.  شده  ضمنی   صورتبههاافتهیها 
پژوهش  از  تعدادي  نتایج  با  پیامدهاي    هستها  همسو  بر  را  فوق  متغیرهاي  اثر  (دادهنشان    یشناختروانکه  Bitton-Jones ,اند 

et al, 2021 Varma2020;(.  که داد  نشان  نتایج  راستا  این  عاطف در  توانایی   ی جو  افزایش  موجب  خانواده  اعضاي  بین  در 

الزم را    نهی زمجادشدهیایآورتابو این    شودیهامآنشغلی در میان    يآورتابسازگاري آنان با شرایط زندگی و شغلی و بهبود  
فراهم   را  آنان  افسردگی  و  میزان اضطراب  از سطوح موجب کاش  آنان  برخوردار شدن  یافتهکندیمبراي  از  پژوهش .  این  هاي 

شغلی    يآورتابنتیجه گرفت که رابطه میان جو عاطفی خانواده و پیامدهاییک رابطه ساده نیست و متغیرهاي دیگر مانند    توانیم

شغلی تحت تأثیر جو عاطفی خانواده قرار   يآورتابکه    رسدیمهاي پژوهش به نظر  تأثیرگذار باشند. با توجه به یافته  توانندیم
و   اثرگذار است.    يآورتابدارد  افسردگی  و  بر کاهش اضطراب  نیز  پژوهش حاضر    درواقعشغلی  نتایج  به   ي آور تاببا توجه 

هاي سخت در شرایط شغلی و یا یک  . مقابله با تغییرات مهم زندگی، چالش کندیمل واسطه عم مثابه بهشغلی در رابطه این عوامل 
تواند یک عامل کلیدي براي ایجاد جو زندگی است. ارتباطات عاطفی در محیط خانواده می  ریناپذییجدافقدان دردناك بخش  

هاي شغلی و خانوادگی یاري با چالش   ییایرؤرا براي    هاانسانمثبت و روابط دوستانه میان اعضاي خانواده باشد و از این طریق  
زندگی   منفی  افرادي که در جو خانوادگی  مقایسه  کنندیمکند.  افرادي که در محیط، در  ، در کنندیمهاي کارآمد زندگی  با 

و در هنگام مشکالت راهبرد خاصی ندارند و تسلیم سرنوشت   کنندیممدار استفاده    -مقابله با مشکالت کمتر از راهبردهاي مسئله

پژوهش حاضر  .  شوندیم نتایج  به  توجه  واسطه  مثابهبهشغلی    يآورتاببا  ایجاد متغیر  وسیله جو عاطفی خانواده  با  از طرفی  اي 

شود. احساس و جو عاطفی  موجب کاهش اضطراب و افسردگی می  جادشدهیاجادشدهیایآورتابو از طرف دیگر این    شودیم



 45 رابطه جو عاطفی خانواده و پیامدهاي روان شناختی معلمان دانش آموزان با نیازهاي ویژه دوره ابتدایی در اپیدمی کرونا نقش میانجی آموزش تاب آوري شغلی در 

و راهبردهاي مناسب مقابله با مشکالت را کسب کنند و این موجب  نفس اعتمادبهکه افراد   شود یم مثبت در اعضاي خانواده سبب 
 نیز پیامدهاي مثبتی نظیر کاهش اضطراب و افسردگی را در پی دارد.  يآورتابو   گرددیمشغلی   يآورتاب

جامعه    وجودن یباااست تا پژوهش داراي نقص کمتري باشد؛ اما    آوردهعملمحقق در انجام پژوهش حاضر، نهایت دقت را به  
باشد و در تعمیم نتایج آن به سایر اقشار آماري این پژوهش، محدود به نظر از خواهی از معلمان با نیازهاي ویژه شهرستان بافق می

به   هایآزمودندم دسترسی حضوري به  شرایط قرنطینه و ع  واسطهبهاطالعات،    يآورجمع. همچنین،  باید احتیاط کرد  هاگروه و  
هایی نظیر احتمال درك شکل آنالین و با استفاده از ابزارهاي خود گزارش دهی، انجام شد و ممکن است همراه با محدودیت

باشند.  نادرست گویه دادن  پاسخ  در  غلط  و قضاوت  داراي    وپرورشآموزششودیمپیشنهاد  ها  معلمان  غربالگري   يآور تاببا 
کارگاه برگزاري  با  پایین  پروتکلشغلی  ایجاد  جهت  در  آموزشی  امکان  هایمداخلههاي  حد  تا  افراد  این  روي  بر  درمانی  و  اي 

 هاي آتی تحقیق در قالب یک طرحدر پژوهش   شودیمپیشنهاد  با توجه به نتایج حاصل،    .را افزایشدهند  هاآنشغلی    يآورتاب
و شغلی نظیر فرسودگی شغلی،    یشناختروانشغلی بر سایر متغیرهاي    يآورتاببه نقش میانجی  اي قرار گیرد و  تجربی یا مداخله

 رضایتمندي شغلی و ... پرداخته شود. 
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