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Abstract
Introduction
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of positive
thinking training on professional ethics and job satisfaction of university
employees.
Method
This research was a semi-experimental study with pre-test, post-test and
control group. The statistical population consisted of all employees of the
Islamic Azad University of Sousangerd Branch in 2018. From this
population, 30 employees who had the lower scores on professional ethics
and job satisfaction were selected. From this sample, 24 employees
randomly selected and then randomly assgined into two experimental and
control groups, each one 12 participants. The 8 session positive thinking
training was provided for the experimental group. At each session, the
experimental group was given the opportunity to discuss successes and
failures in the implementation of the assignments. Both groups were
evaluated in three stages: pre-test, post-test and follow-up. ANCOVA was
used for data analysis.
Results
The ANCOVA’s results showed that positive thinking training increased
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both professional ethics and job satisfaction of employees.
Discussion
According to the findings, positive thinking training was effective in
increasing the professional ethics and job satisfaction of employees.
Professional ethics has a significant effect on the activities and outcomes of
the organization. Professional ethics increases productivity, and improves
communication. Therefore, in such conditions, the organization can expect
to improve job satisfaction, because job satisfaction is a psychological factor
that provides the person with emotional adjustment to the job and work
conditions. According to the results of this study, it is recommended that
managers should pay particular attention to the positive thinking training so
that professional ethics and job satisfaction in the organizational
environment could be realized.
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اثربخشی آموزش مهارت مثبتاندیشی بر اخالق حرفهای و رضایت
شغلی کارکنان
عبداالمیر گاطعزاده
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت مثبتاندیشی بر اخالق حرفهای و رضایت شغلی
کارکنان انجام شد .پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه
است .جامعه آماری شامل تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوسنگرد در سال  1397بود .با
توجه به طرح تحقیق ،دادهها در دو مرحله پیش و پس از آموزش و با استفاده از پرسشنامه اخالق
حرفهای  Cadozierو خشنودی شغلی  Spectorگردآوری شدند .از بین کارکنانی که کمترین نمرات را
در اخالق حرفهای و رضایت شغلی کسب کرده بودند 30،نفر انتخاب شدند .سپس بهطور تصادفی از
بین آنها  24نفر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه  12نفر) جای
گرفتند .اعضای گروه آزمایش طی  8جلسه  90دقیقهای آموزش مهارت مثبتاندیشی را دریافت کردند.
هر دو گروه در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در معرض ارزیابی قرار گرفتند .جهت
تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس تکمتغیری استفاده شد .نتایج نشان داد که آموزش مهارت
مثبتاندیشی ،بر افزایش اخالق حرفهای و خشنودی شغلی اثر دارد .طبق یافتههای این پژوهش میتوان
گفت که آموزش مهارت مثبتاندیشی ابزاری مناسب برای افزایش اخالق حرفهای و خشنودی شغلی
کارکنان میباشد.
کلیدواژگان :اخالق حرفهای ،خشنودی شغلی ،مثبتاندیشی

 استادیار گروه روانشناسی ،واحد سوسنگرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سوسنگرد ،ایران
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مقدمه
امروزه ،در همه نهادها و ساازمانهاای دولتای و غیردولتای نظیار دانشاگاههاا و نهادهاای
آموزشی-پژوهشی اولویت و دغدغه خاطر مدیران و اعضای ساازمان ،جابب و حفان نیاروی
انسانی موفق است .کارکنان دانشگاه بهعنوان کادر و زمینهسازان شرایط موردنیاز تعلیم و تربیت
هر جامعهای باید مجهز به سواد اخالقی و آشنا به اصول آن و آراسته به فضاایل اخالقای و باا
احساس رضایت شغلی باشند .این امر در گرو تغییر نگرش و افزایش داناش در ماورد اخاالق
حرفهای 1و مهارت مقابله روشمند و اثربخش با معضالت اخالقی است

( Qaramlaki & Nouq

 .)Fallah, 2007در این راستا آموزش مهارت مثبتاندیشی 2به افراد ،برای بهبود ارتباط مثبت با
خود و دیگران و برای اینکه بتوانند احساس خوبی درباره خود داشته باشند و روابط ارزشامند
و مثبتی با دیگران از جمله در سازمان و محیط شغلی برقرار کنند ،ساودمند باه نظار مایرساد
(.)Fredrickson & Branigan, 2015
روانشناسی مثبت 3رویکرد جدیدی است کاه ماالعاه هیجاناات مثبات و ویژگایهاای
شخصیتی مثبت را در بر میگیرد و جایگزین روان شناسای سانتی شاده اسات (

Seligman,

 .)Stean, Park, & Paterson, 2005از جمله موضوعاتی کاه در ایان رویکارد جدیاد ماورد
توجه قرار می گیرد ،مثبت اندیشی 4است .مثبتاندیشی ره آورد نوعی نگاه افاراد باه هساتی و
پدیاده هاای پیراماون آن اسات ( .)Lyubomirsky & Layous, 2013مثباتاندیشای یکای از
مهم ترین متغیرهای مؤثر در ارتباطات اجتماعی و سازمانی است ،به گونه ای که روانشناساان
و جامعه شناسان به آن توجه نموده و پیشوایان دینی نیز بر آن تأکید ورزیده اند که در روایات
از آن به حسن ظن یاد شده است ( .)Mesbahyazade, 2004تحقیقاات نشاان دادهاناد افکاار
مثبت سبب بهزیستی روانی و جسمانی و افزایش طول عمر افراد می شود .در قارن بیسات و
یکام کسااانی کاه تفکاار مثبات دارنااد ،از ساالمت رواناای و اجتمااعی و موفقیاات بیشااتری
برخوردارند ( .)Kleinke Translated by Mohammad Khani, 2005از دو دهه قبل شاواهد
و مدارکی برای تأیید این فرض وجود دارد که هیجانات مثبت خزانههای آنای فکار و عمال
1- professional ethics
2- positive thinking skill training
3- positive psychology
4- positive thinking
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فرد را گسترش میدهند ( .)Fredrickson & Branigan, 2015ماداخالت مثباتاندیشای بار
بهبود توانایی های فاردی باه منظاور رویاارویی باا موقعیات هاای منفای و تمرکاز بار روی
مهارت های مثبت تأکیاد دارد ( .)Stallard, 2008مثبات نگاری حاصال تعامال آرام و بادون
مشکل با محیط اجتماعی و محیط اداری است که پیامد آن مجموعه ای از تعامالت مبتنی بار
رضایتمندی ،خوش بینی ،امید و اعتماد و اطمیناان خااطر در فارد اسات (

& Sadeghiniri

.)Allahyari Nejad, 2013
1

آموزش مهارت مثبتاندیشی میتواند به اعتالی اخالق حرفهای و رضایت شغلی منجر شود
( .)Yehinlou, Jawaher Deshti, & Khalili Araqi, 2003کشاور ماا باه رغام دورنماای روشان
تاریخی و تمدن گرانبها و میراث زرین فرهنگی و دینی در افق کنونی خود نسبت باه کشاورهای
صنعتی و غربی و حتی در برخی جوامع شرقی پیشرو ،از وضعیت مناسب شأن تااریخی خاود در
توسعه اخالق حرفاهای برخاوردار نیسات ( .)Qaramlaki & Nouq Fallah, 2007ایان در حاالی
است که تاریخ فرهنگی و دینی این سرزمین حامل گنجهای گرانبهایی از میراث غنای خاود در ایان
زمینه است ،تا آنجا که پیامبر مکرم اسالم (ص) هادف محاوری رساالت خاود را تکمیال ساجایای
اخالقی در روح و جان و رفتاار انساانهاا مایداناد ( .)Qaramlaki & Nouq Fallah, 2007اخاالق
حرفهای که در رویکرد راهباردی باه مسا ولیتهاای اخالقای ساازمان در قباال محایط مساتقیم و
غیرمستقیم تعریف شده ،در دهه اخیر مورد توجه بسیاری از سازمانهای ایرانای قارار گرفتاه اسات.
افراد دارای اخالق حرفهای از ویژگیهاای خاصای برخوردارناد کاه عبارتناد از :پاساخگو باودن و
مس ولیتپبیری .این افراد سرمشق دیگاران قارار مایگیرناد ،حسااس و اخاالقمناد هساتند ،و باه
درستکاری و خوشنامی در کارشان اهمیت مایدهناد (.)Farahani Mahinifar & Behnamaj, 2012
اخالق حرفهای ،تأثیر چشمگیری بار فعالیاتهاا و نتاایج و رضاایت شاغلی ساازمان دارد .اخاالق
حرفهای ،بهرهوری را افزایش میدهد و ارتباطات را بهبود میبخشد (.)Yehinlou et al., 2003
از نظر ( ،Barret, Adolphs, Martines, and Pollak )2019اخالق حرفهای ،سلسله واکنشهاا،
هیجاناات و رفتارهااای مقبااول و پبیرفتااه شاادهای اسات کااه بخااشهااای مهمای از آنهااا در
تخصصهای مختلف از سوی سازمانها و مجامع تخصصای ،صانفی و حرفاهای بارای بهباود
بخشایدن باه رواباط اجتمااعی ،باهصاورت آیاینناماه و قاانون ماارح اسات .در ایان زمینااه
1- job satisfaction
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( Sari and Seniati )2018در پژوهشی با عنوان راباه بین رضایت شغلی و تعهاد ساازمانی باا
واساهگری اخالق حرفهای کارکنان در اندونزی دریافتند که اخالق حرفاهای باهعناوان متغیار
واساهای در راباه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی نقش ایفا مینماید.
( Motamed, Fereidouni and Dehgan )2017در پاژوهش خاود باا موضاوع رابااه باین
مثبت اندیشی در محل کار با معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی پرستاران نشاان دادناد کاه
نگاه مثبت پرساتاران در محال کاار باا معناای زنادگی و بهزیساتی روانشاناختی آناان رابااه
معنیداری دارد .در تحقیقی که ( Fredrickson and Branigan )2015پیرامون ارتباط بین مانش
و شادکامی ذهنی انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که افراد شاد ،نمارات بااالتری در انگیازش
خود برای انجام رفتارهایی از نوع عملکردی ،شناختی و حرکتی داشتند .آنان دریافتند که افاراد
شاد خاطرات شادتری ،هم از نظر کیفی و هم از نظر کمای ،در زنادگی روزاناه خاود باه یااد
میآورند .در آموزش خوشبینی و مثبتاندیشی ،افراد تشویق میشوند تا تجرباههاای مثبات و
خوب خود را بازشناساند و نقاش آنهاا را در افازایش و ارتقاا احتارام خاود و عازتنفاس
بازشناسی کنند و با این حال ،توانایی شناخت جنبههای مثبت دیگران را کسب کنند .به عاالوه،
آنها از طریق آموزش این مهارتها ،قادر میشوند ارتباط میان افکار ،احساساات و رفتارهاای
خود را درك کنند ( .)Quilliam, 2003نتایج حاصال از کارگااهی کاه دربااره حرفاهای باودن
اعضای هیات علمی و برنامه درسی پنهان در سال  2005در کنگره بینالمللی آماوزش پزشاکی
اروپا در آمستردام هلند برگزار شده بود ،نشان داد که اساتید معتقدناد مساایلی مانناد صاداقت
آکادمیک ،احترام و خودآگاهی در عمل ،نوعدوستی ،مراقبت و دلسوزی نسبت باه دانشاجویان،
پاسخگو بودن در قبال دانشجویان و جامعه ،تمایل پبیرش اشتباهات ،انساان باودن ،تعهاد باه
یادگیری در طول زندگی ،یادگیری مستمر ،بهبود و ارتقا مستمر و تجربیات آموزشای ،توساط
خودشااان و از طریااق برناماه درساای پنهااان بااه دانشااجویان منتقاال ماایشااوند (

& Glicken

 Ghiathi, Tabatabai, and Nasri )2016( .)Merensten, 2007در بررسی اثر مثبتاندیشی بار
تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان مقاع کارشناسی دانشگاه بیرجناد دریافتناد
که آموزش مثبتاندیشی بر تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی و زیر مؤلفاههاای ارزیاابی
مجدد روانشناختی تأثیر معنایداری دارد .در تحقیقای کاه توساط ( Jafarikhoram )2015باه
منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت مثبتاندیشی بر رضاایت شاغلی و فرساودگی شاغلی
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کارکنان آسایشگاهها انجام گردید ،نتایج نشان دادند که آموزش مهارت مثبتاندیشی در کااهش
فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی ماؤثر اسات .در پاژوهش دیگاری کاه در آن مادل
ارتباااط بااین اخااالق حرفااهای و معنویاات در کااار بااا مسا ولیت اجتماااعی در بااین پرسااتاران
بیمارستانهای دولتی شهر کرمانشاه بررسی شد ،نتاایج نشاان داد کاه باین اخاالق حرفاهای و
معنویت در کار و بین معنویت در کار و مس ولیت اجتماعی رابااه مثبات و معنایداری وجاود
دارد ( Attarzade and Sattari )2018( .)Mohajeran & Shohodi, 2013در بررسای رابااه
اخالق حرفه ای با فرسودگی شغلی به این نتیجه رسیدند که بین اخالق حرفهای باا فرساودگی
شغلی معلمان همبستگی منفی وجود دارد.
رضایت شغلی از کار میتواند بهعنوان نگرش مثبت نسبت باه کاار تعریاف شاود .یاک حالات
احساسی مثبت که از زنادگی کااری و ارزیاابی از کاار پیاروی مایکناد ( Mrhalek & Kajanova,

 .)2018در واقع رضایت شغلی یک حالت احساسی لبتبخش و مثبت ناشای از ارزیاابی شاغل یاا
تجااارب شااغلی اساات ()2018( .)Keena, Lambert, Haynes, May, & Buchner, 2018
 Mohammadiدر تحقیقی مشخص نمود که الگوی خشنودی شغلی دارای سه بعد محیاای ،فاردی
و اجتماعی بوده و نیازمند تناسب ویژگیهای شغل با شاغل است.
برحسب پژوهشهای اشاره شده ،به نظر میرسد که اهمیت آموزش مهارت مثباتاندیشای
بر اخالق حرفهای و رضایت شغلی کارکنان در هر سازمانی ،ضارورتی اساسای اسات .اخاالق
حرفهای و رضایت شغلی موضوعاتی هستند که هم مورد عالقه گسترده کارکنانی اسات کاه در
سازمانها کار میکنند و هم پژوهشگرانی که آن را مورد ماالعه قرار میدهند .کارکنان دانشاگاه
دارای طیف گستردهای از وظایف آموزشی ،پژوهشای ،فرهنگای ،توساعه فاردی ،فعالیاتهاای
اجرایی و مدیریتی ،ارتقا ساالمت و فعالیاتهاای تخصصای در داخال و خاار از مؤسساه
آموزشی خود میباشند .بنابراین ،سنجش اخالق حرفهای و رضایت شغلی آنان و عوامل مرتبط
دیگر در ساختار هر سازمانی میتواند نقشی بسیار اساسی در هر یک از حیااههاای بیاانشاده
داشته باشد .در نتیجه برای بهبود بهرهوری و اثربخشی نظام آموزش عالی و جامعاه دانشاگاهی
کشور ،بررسی تأثیر عاملی مانند آموزش مهارت مثبتاندیشی بار اخاالق حرفاهای و رضاایت
شغلی کارکنان از اهمیت ویژهای برخوردار است .با توجه به ماالب اشاره شاده ،ساؤال اصالی
پژوهش حاضر این است که آیا آموزش مهارت مثبتاندیشی بار اخاالق حرفاهای و رضاایت

130

مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز (دورهی ششم ،سال  ،6پاییز و زمستان  ،1398شماره )2

شغلی کارکنان اثرگبار است؟

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون باا گاروه گاواه اسات.
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوسنگرد در ساال
 1397است .تعداد کارکنان  60نفر بودند که از بین آناان ،افارادی کاه در مرحلاه پایشآزماون
نمرات کمتری در اخالق حرفهای و رضایت شغلی کسب کاردهاناد 30 ،نفار انتخااب شادند.
سپس از بین آنان 24 ،نفر بهطور تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه
 12نفر) جای گرفتند .در این پژوهش  19نفر از شرکتکنندگان مرد و  5نفر زن 20 ،نفر متأهل
و  4نفر مجارد بودناد .همیناین 17 ،نفار آناان دارای مادرك تحصایلی کارشناسای و  7نفار
کارشناسی ارشد بودند.
با توجه به طرح پژوهش ،دادهها در دو مرحله پیش و پاس از آماوزش گاردآوری شادند.
برنامه کارگاه آموزشی مهارت مثبتاندیشی ماابق با پروتکل مثباتاندیشای برگرفتاه از نظریاه
( Seligman )2005تنها برای گروه آزمایش و در قالب تمرین به مدت  8جلساه و هار جلساه
 90دقیقه آموزش توسط مجریان آموزشدیده ،ارایه شد .ضمن اینکه اعضای گروه گاواه های
نوع مداخلهای را دریافت نکردند .در هر جلسه به گروه آزمایش فرصت داده شاد تاا در ماورد
موفقیتها و شکستها در زمینه اجرای تکالیف به بحث و تبادل نظر با مجری و ساایر اعضاا
بپردازند .در این مرحله ،مجریان به قضاوت و ارزشیابی نظرات مارحشده نمیپردازند بلکه باه
آنان کمک میکنند تا خود به ارزشیابی روشهای خود بپردازند .پس از اتمام دوره آموزشی ،از
هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد .به منظور اجرای آزمون پیگیری ،پس از گبشات یاک مااه
مجدداً هر دو گروه مورد سنجش قرار گرفتناد .دادههاا نیاز باا اساتفاده از تحلیال کوواریاانس
تکمتغیری (آنکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
جدول  ،1برنامه آموزشی مثبت اندیشای برگرفتاه از نظریاه ( Seligman )2005را نشاان
میدهد.
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)Table 1. Positive Thinking training programm based on Seligman Theory (2005

جلسه

موضوع

اول

ایجاد ارتباط اولیه

دوم

بررسی عوامل مؤثر بر
زندگی سالم

سوم

بازسازی شناختی

محتوا

تکالیف

ایجاد ارتباط اولیه ،معارفه و مصاحبه ،بیان قوانین جلسات ،بیان اهداف ،بحث کلی در مورد خوشبینی باا هادف یادداشت نقاط قوتی که در خود سراغ دارند.
ایجاد آمادگی ذهنی برای تقویت تفکر سالم و مثبت در آزمودنیها.
بررسی عوامل مؤثر بر زندگی سالم (عوامل جسمانی ،روانی ،اجتماعی و معنوی) احترام به خود و حرمت خود و یادداشت نقاط قوت خود از دید دیگران.
یحث گروهی.
بازسازی شناختی یا جایگزینی افکار منفی به جای افکار غیرمناقی ،بحث گروهی ،ارایه فعالیتهای تکمیلی.

جایگزین نمودن افکار مناقی و مثبت به جای
افکار غیرمناقی و منفی.

چهارم

آموزش مثبتنگری

آموزش مثبتنگری و کشف ویژگیهای مثبت ،بحث گروهی و ارایه فعالیتهای تکمیلی.

ثبت تجارب شیرین خود در هفته اخیر.

پنجم

افزایش افکار و
خودگوییهای مثبت

تمرکز بر نقاط قوت خود و آگاه شدن از نکات مثبت دیگران ،بیان حداقل  5تجربه مثبت خود و صاحبت دربااره شناسایی و نگارش حداقل ساه ماورد از افکاار
منفی خود و سه فکر مثبت متضاد آن.
آنها در گروه.

ششم

بازخوردهای مثبت

ارایه بازخورهای مثبت به افراد با توجه به فعالیتهای انجامشده در جلسه پنجم؛ به این صورت که هر فرد نوبات تواناییهایی که در طول هفته به آن دست
میگیرد تا نکات مثبتی که درباره دیگری تشخیص داده است را به او بگوید و فهرست مربوط به هر شاخص باه مییابید به لیست خود اضافه کنید.
او داده میشود.

هفتم

بیان اهمیت نسبی نقاط بیان اهمیت نسبی نقاط قوت مارحشده در مراحل قبل به ترتیب اولویت آنها ،بیان نقاط قابل اتکایی که در ایان گزارش هر ویژگی مثبتی که تاکنون در مورد
تجارب خوشایند از آنها استفاده کردهاند و ارایه شواهد و معیارهایی دال بر اینکاه باا ارزشتارین و معتبرتارین خود به آن پی بردهاند را با دلیل مارح کنند.
قوت
آنها قابل اتکا هستند.

هشتم

تعیین زمان اجرای پسآزمون ،تقادیر و تشاکر
از اعضا

بحث اختتامیه ،مرور جلسات و گرفتن بازخوردها و تمرین توانایی اعتقاد به توانمندیهای خود
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ابزار پژوهش
پرسشنامه اخالق حرفهای .پرسشنامه اخالق حرفهای 1توسط ( Cadozier )2002ساختهشاده و
دارای  16ماده و  8بُعد مس ولیتپبیری (مادههای  1و  ،)2صادق بودن (مادههاای  3و  ،)4عادالت و
انصاف (مادههای  5و  ،)6وفاداری (مادههای  7و  ،)8برتریجاویی و رقاباتطلبای (ماادههاای  9و
 ،)10احترام به دیگران (مادههای  11و  ،)12همدردی با دیگران (ماادههاای  13و  ،)14و رعایات و
احترام نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی (مادههای  15و  )16اسات .ایان پرسشانامه توساط
( Begzade )2014ترجمه و پایایی و روایی آن سنجیده شده است .پاسخها براسااس طیاف لیکارت
پنج درجهای از ( 1خیلی کم) تا ( 5خیلیزیاد) نمرهگباری میشوند .برای بهدست آوردن نماره کلای
پرسشنامه ،نمرات حاصل از تک تک مادهها را با هم جمع نموده و بهعنوان نمره کلای پرسشانامه در
نظر گرفته میشود Begzade )2014( .پایایی ایان ابازار را باا اساتفاده از روش بازآزماایی  0/89باه
دست آورد .همینین وی روایی این پرسشنامه را از طریق همبستگی با پرسشنامه  8ماادهای اخاالق
حرفهای کارکنان ( 0/69 Yazdanastha and Asadi )2014به دست آورد .در ماالعاه حاضار پایاایی
پرسشنامه مزبور  0/85بهدستآمد.
پرسشنامه رضایت شغلی .در پژوهش حاضر ،از پرسشنامه رضایت شاغلی

2

(Spector )1997

برای سنجش رضایت شغلی استفاده شده است .ایان پرسشانامه دارای  36مااده اسات کاه در یاک
طیف لیکرت شش درجهای از ( 1بسیار مخالف) تا ( 6بسیار موافق) نمرهگباری میشاود .همیناین،
این پرسشنامه دارای نُه خردهمقیاس است که عبارتند از :رضایت از حقوق ،ارتقاا شاغلی ،نظاارت،
مزایای جانبی ،پااداشهاا ،رونادهای اجرایای کاار ،همکااران ،ماهیات کاار ،و اطاالعرساانی .هار
خردهمقیااس توساط  4مااده سانجیده مایشاود .نماره نهاایی حاصال جماع کال ماادههاا اسات.
( Akbaritabar et al. )2013ویژگایهاای روانسانجی ایان پرسشانامه را در پزشاکان و پرساتاران
بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرماان ماورد ماالعاه قارار دادناد و ضاریب آلفاای
کرونباخ آن را  0/67بهدست آوردند .روایی آن را نیز از طریق همبستگی بین این مقیااس باا مقیااس
خشنودی شغلی  5مادهای  0/70 ،Prefield-Rothبه دست آوردند .در پاژوهش حاضار ،پایاایی ایان
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/69بهدستآمد.
1- Professional Ethics Questionnaire
2- Job Satisfaction Questionnaire
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یافتهها
به منظور توصیف دادهها از لحاظ گرایش مرکزی و پراکنادگی گاروه آزماایش و گاواه (از
قبیل میانگین و انحراف معیار) از شاخصهای آمار توصیفی و برای آزمون فرضیههای پژوهش
از تحلیل کوواریانس تکمتغیری (آنکوا) اساتفاده شاد .جادول  ،2میاانگین و انحاراف معیاار
متغیرهای اخالق حرفهای و رضایت شغلی را در مرحله پیشآزمون ،پسآزماون و پیگیاری باه
تفکیک گروه آزمایش و گواه نشان میدهد.
Table 2. Means and standard deviations of professional ethics and job satisfaction
 experimental and control groupsهد
Follow-up
M
SD
74.25
5.97
60.33
3.42
212.66 2.05
200.33 1.72

Pre-test
Post-test
M
SD
M
SD
58.58
4.01
74.08
6.43
60
3.88
60.5
3/605
201.33 2.103 212.41 2.74
200.25 562.56 200.5
1.88

N

Group

12
12
12
12

Experiment
Control
Experiment
Control

Dependent variable
Porfessional ethics
Job statisfaction

نتایج جدول  2نشان میدهد که بین میانگین اخالق حرفاهای و رضاایت شاغلی کارکناان در
پیشآزمون دو گروه آزمایش و گواه تفاوت چندانی مشاهده نمیشود .اما در میانگین پسآزمون و
پیگیری اخالق حرفهای و رضایت شغلی گروه آزمایش تفاوت قابل مالحظهای مشاهده میشود.
فرضیه اول :آموزش مهارت مثبتاندیشی سبب افزایش اخالق حرفهای میشود.
جدول  3نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری را بر روی میانگین نمرات اخالق حرفهای در
دو گروه آزمایش و گواه نشان میدهد.
Table 3. Results of ANCOVA on mean of professional ethics scores in experimental
and control groups
Eta2

P

F

17.332 0.001 0.46
77.721 0.001 0.80
88.750 0.001 0.81

Mean of
squares
260.578
1163.033
1261.06

df
1
1
1

Sum of
squares
260.578
1163.033
1251.06

Pre-test
Post-test
Follow-up

14.964
14.097

20
20

299.285
281.930

Pre-test
Post-test

Error

24
24

110381
110395

Follow-up
Pre-test

Total

Between group
effect

**p≤0.01 *p≤0.05
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همان گونه که در جدول  3مالحظه میشود ،مقدار Fبین گروهی در دو مرحله پسآزمون
و پیگیری به ترتیب با کنترل پیش آزمون برابر  77/72و  88/75است که از نظر آماری
معنیدار میباشد .به عبارتی بین میانگین نمرات اخالق حرفه ای کارکنان در مرحله
پس آزمون و پیگیری گروه آزمایش با نمرات اخالق حرفهای در پس آزمون و پیگیری گروه
گواه تفاوت معنی داری وجود دارد .لبا می توان گفت که آموزش مهارت مثبتاندیشی بر
افزایش اخالق حرفهای اثر دارد (مرحله پسآزمون  ،F = 77/72مرحله پیگیری ،F = 88/75
ساح معنیداری .)p < 0/01
فرضیه دوم :آموزش مهارت مثبتاندیشی سبب افزایش رضایت شغلی میشود.
جدول  4نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری را بر روی میانگین نمرات رضایت شغلی در دو
گروه آزمایش و گواه نشان میدهد.
Table 4. Results of ANCOVA on mean of job satisfaction scores in experimental
and control groups
Eta2
0.684
0.854
0.93

P

F

9.502 0.001
180.320 0.001
287.032 0.001

Mean of
squares
39.263
743.932
820.984

df
1
1
1

Sum of
squares
39.263
743.932
820.984

Pre-test
Post-test
Follow-up

4.132
2.860

20
20

82.644
57.205

Pre-test
Post-test

24
24

Follow-up 1023975
Pre-test 1024406

Between group effect

Error
Total
**p≤0.01 *p≤0.05

همانطور که در جدول  4مالحظه میشود ،مقدار  Fبین گروهی در مرحله پسآزمون و پیگیری
با کنترل پیشآزمون بهترتیب برابر  180/32و  287/03است که از نظر آماری معنیدار میباشد .به
عبارتی بین میانگین نمرات رضایت شغلی کارکنان در مرحله پسآزمون و پیگیری گروه آزمایش با
نمرات رضایت شغلی در پسآزمون و پیگیری گروه گواه تفاوت معنیداری وجود دارد .لبا میتوان
گفت که آموزش مهارت مثبتاندیشی بر افزایش رضایت شغلی اثر دارد (مرحله پسآزمون
 ،F = 180/32مرحله پیگیری  ،F = 287/03ساح معنیداری .)p < 0/01

اثربخشی آموزش مهارت مثبتاندیشی ...

135

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت مثبتاندیشی بار اخاالق حرفاهای و
رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوسنگرد بود .فرضیه اول پاژوهش عباارت
بود از اینکه آموزش مهارت مثبتاندیشی بر افزایش اخالق حرفهای کارکناان اثار دارد .نتاایج
تجزیه و تحلیل کواریانس تکمتغیری نشاان داد کاه تفااوت معنایداری باین نمارات اخاالق
حرفهای کارکنان دو گروه آزمایش و گواه وجود دارد .بر این اساس فرضیه اول پژوهش ماورد
تأیید قرار گرفت و اثر آموزش مهارت مثبتاندیشی در مرحله پیگیری نیز تأییاد شاد .فرضایه
دوم عبارت بود از اینکه آموزش مهارت مثبتاندیشی بر افزایش رضایت شاغلی کارکناان اثار
دارد .نتیجه تحلیل کوواریانس تکمتغیری مشخص نمود که تفااوت معنایداری میاان نمارات
رضایت شغلی کارکنان دو گروه آزمایش و گواه وجود دارد .نتایج یافتههای این ماالعه با نتایج
تحقیقاات (،Stallard )2008( ،Seligman et al. )2005( ،Fredrickson and Branigan )2015
(and Seniati )2018

،Glicken and Merensten )2007( ،Motamed et al. )2017( ،Sari

( Jafarikhoram)2015و ( Mohajeran and Shohodi)2013همسو و همخوان است .در تأییاد
این نتایج میتوان گفت که مداخلههای مثبتگرا از طریق افزایش هیجان مثبات ،افکاار مثبات،
رفتارهای مثبت و ارضای نیازهای اساسی افراد مثال خودمختااری ،شایساتگی و تعلاق خااطر،
باعث افزایش شادکامی و احساس بهزیستی روانشناختی در آناان مایشاوند .داشاتن افکاار و
هیجانات مثبت نه تنها به مردم کمک میکند تا به خوبی با تحوالت و اساترسهاای اقتصاادی
کنار بیایند ،بلکه با گشودن قلبها و افکار انسانهاا باعاث مایشاوند آنهاا مسا ول ،پرباار و
خالقتر شوند ( .)Fredrickcon, 2009مداخالت مثبتاندیشی بر بهبود تواناییهاای فاردی باه
منظور رویارویی با موقعیتهای منفی و تمرکز بر روی مهارتهای مثبت تأکید

دارد ( Stallard,

 .)2008بر این اساس ،تفکر مثبت و ارزش آن عبارت است از تاالش اندیشامندانه و هوشایار
برای اداره کردن تفکرات ،هیجانات ،صحبتها و رفتارها برای دستیابی به نتایج مفیاد و خاوب
در هنگام وقوع رویدادهای چالشانگیز .فرد مثبتاندیش همانگونه که از نظر عااطفی باا فارد
بدبین متفاوت است ،از نظر توجه به آیناده و انتظااراتی کاه دارد نیاز متفااوت باا فارد بادبین
میباشد .فرد مثبتاندیش انتظار دارد کارها را درست و ماابق با پیشبینی مثبت پایش ببارد تاا
موانع و مشکالت برطرف شود (.)Sadeghiniri & Allahyari Nejad, 2013
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در مجموع این ماالعه نشان داد که آموزش مهارت مثبتاندیشی میتواند اخاالق حرفاهای
و خشنودی شغلی کارکنان را بهبود بخشد .اخالق حرفهای ،تأثیر چشمگیاری بار فعالیاتهاا و
نتایج سازمان دارد؛ اخالق حرفهای ،بهرهوری را افزایش میدهد ،ارتباطات را بهبود میبخشد و
درجه خار را کاهش میدهد .هنگامی که اخاالق حرفاهای در ساازمان حااکم اسات ،جریاان
گردش اطالعات به راحتی تسهیل گردیده و در جهت کااهش تانشهاا و موفقیات در تحقاق
اثربخش اهداف یاری مینماید .مسلماً در چنین شرایای در سازمان مایتاوان ارتقاا رضاایت
شغلی را انتظار داشت زیرا رضایت شغلی یک عاملی است که سازش عاطفی با شغل و شرایط
شغل را برای فرد فراهم میسازد (.)Wolf, 2001
مهمترین محدویت پژوهش حاضر عدم دسترسی آسان به کارکنان به دلیل حضور آنان در
ساعات اداری بود و این که می بایست آموزش برای گروه آزمایش بعد از وقت اداری برگزار
شود ،تا حدودی آنان را با خستگی مواجه میساخت .با توجه به نتایج حاصل در این ماالعه
پیشنهاد میگردد که مدیران ساوح باال سازمانها به مقوله مهم مثبتاندیشی در راستای اعتالی
اخالق حرفهای و رضایت شغلی در سازمانها اهتمام ویژهای داشته باشند تا رضایت و امنیت
شغلی در محیط سازمانی تحقق یابد.

تشکر و قدردانی
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوسنگرد بابت حمایت مالی این پژوهش،
همینین از کارکنان محترم دانشگاه واحد سوسنگرد به خاطر مشارکت در اجرای آن و همه
بزرگوارانی که در جمعآوری دادهها با پژوهشگر همکاری داشتند ،صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.

تعارض منافع
بدین وسیله نویسنده تصریح مینماید که هی گونه تعارض منافعی در خصوص پژوهش
حاضر وجود ندارد.
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