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چکیده:
و  زندگي  مهارت هاي  مولفه هاي  متغیرهاي  تاثیر  بررسي  هدف  با  حاضر  پژوهش 
خودکارآمدي جمعي بر رضايت از زندگي به روش تحلیل مسیر در میان دبیران متوسطه 
آماري  جامعه  توصیفي- همبستگي،  پژوهش  اين  در  شد.  انجام  ارومیه  شهر   1 ناحیه 
پژوهش تمام دبیران زن و مرد مدارس دولتي متوسطه ناحیه 1 ارومیه بودند. از روش 
نمونه گیري تصادفي طبقه بندي شده متناسب با حجم جامعه آماري دبیران مدارس مختلف 
استفاده شده است. براي گردآوري داده هاي پژوهش از پرسشنامه تعديل شده مهارت هاي 
زندگي ساعتچي و همكاران، پرسشنامه کارآمدي جمعي معلمان گودارد و همكاران و 
پرسشنامه رضايت از زندگي داينر و همكاران استفاده شد. استفاده از روش آلفاي کرونباخ 
نشان داد ابزارهاي به کاررفته در پژوهش از اعتبار و ثبات بااليي برخوردارند. ضريب 
ترتیب 0/92،  به  زندگي  از  زندگي، خودکارآمدي جمعي و رضايت  پايايي مهارت هاي 
0/83 و 0/82 محاسبه شدند. نتايج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد خودکارآمدي جمعي 
معلمان بر رضايت از زندگي آنان اثر مستقیم مثبت و معنادار دارد. همچنین نتايج به 
دست آمده از پژوهش نشان داد که ارتباط موثر، تصمیم گیري، تفكر انتقادي از مولفه هاي 
مهارت هاي زندگي بر خودکارآمدي جمعي اثر مستقیم مثبت و معنادار دارد. نتايج ديگري 
نشان داد ارتباط موثر، تصمیم گیري و تفكر انتقادي اثر غیرمستقیم بر رضايت از زندگي 
در میان معلمان دارند. همچنین نتايج به دست آمده نشان داد خودکارآمدي جمعي معلمان 
با خودآگاهي، روابط بین فردي، ارتباط موثر، مديريت هیجان، تصمیم گیري، حل مسئله، 
تفكر خالق و تفكر انتقادي رابطه مثبت و معناداري دارد و خودکارآمدي جمعي با رضايت 

از زندگي نیز رابطه مثبت و معناداري دارد.
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مقدمه

امروزه آموزش و پرورش ما بیش از هر زمان ديگري به نونگري و بازنگري نظريه ها و شیوه ها 
و راهكارها نیاز دارد. در حال حاضر، ايجاد بینش هاي جديد در معلمان نسبت به امور آموزشي و 
تربیتي از دانش افزايي آنها اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. اينک دنیاي تعلیم و تربیت به کلي 
بیشتر  او  بلكه  نیست،  دانش  انتقال  به  ديگر محدود  معلم  است. وظیفه  و دگرگون شده  متحول 
هدايت و رهبري دانش آموزان را بر عهده دارد. از اين رو معلم در نقش مدير کالس درس بايد 
براي رشد ذهني، عاطفي، اخالقي، اجتماعي و مهارتي دانش آموزان برنامه ريزي کند و راهكارهاي 
مناسبي را به کارگیرد تا دانش آموزان در حین انجام دادن فعالیت ها و وظايف از پیش تعیین شده به 

اهداف و انتظارات آموزشي مشخص نايل شوند.
بعد از قرن ها تجربه و پژوهش، امروزه جهان تعلیم و تربیت به اين نتیجه رسیده است که 
معلمان در کالس بايد نقش مديريتي داشته باشند و مانند يک مدير آگاه و مدبر هم ياددهنده، 
و مهارت  کار خود هم شناخت  به  نسبت  و  باشند  راهبر  راهرو، مجري و هم  راهنما،  يادگیرنده، 
داشته باشند، بیشتر شنونده باشند تا گوينده و در حقیقت برداشت اين گونه معلمان از مفهوم جديد 
آموزش است که تحول فكري رفتاري و ارزشي در دانش آموزان به وجود مي آورد و آنها را براي 

مسئولیت هاي روزمره و آينده آماده مي کند )میاحي مینابي، 1389(. 
توجه به مهارت ها )عملي و ذهني( نیز از همین جا ضرورت خود را نشان مي دهد. در طول دو 
دهه اخیر، چه معلمان و چه دانش آموزان با مهارت هاي يادگیري از قبیل مشاهده کردن، اندازه گیري، 
تفسیر کردن، فرضیه سازي و... آشنايي پیدا کرده اند و بديهي است درصورتی كه يادگیري مفاهیم با 
استفاده از چنین مهارت هايي آن هم از سوي خود يادگیرنده صورت بگیرد، آنچه در ذهن مي ماند، 
پايدارتر و عمیق تر خواهد بود. اما همه ما براي زيست موفق به مهارت هاي ذهني ديگري هم نیاز 
داريم که آسان به دست نمي آيند و تسلط يافتن بر آنها، نیازمند تمرين هاي مداوم و راهنمايي شدن 

از سوي افرادي است که آنها را به خوبي مي شناسند )مورداك و ويلسون، 2008(.
   بشر امروز بیش از هر زماني در کنار پیشرفت ها و تحوالت پي در پي علمي و صنعتي با ابهام و 
سردرگمي روبه رو است و بي شک قرار گرفتن در قلب چنین تحوالت عظیمي، سالحي نیرومند را در مواجهه 
با آنان مي طلبد که آن نیز چیزي جز مهارت هاي زندگي و هنر زندگي کردن نیست. مهارت هاي زندگي 
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به عنوان توانايي ها، دانش ها، نگرش ها و رفتارهايي تعريف شده که براي شادماني و موفقیت آموخته مي شوند 
تا فرد را قادر سازند با موفقیت هاي زندگي سازگار و بر آنها مسلط شود )اديب و فردانش، 1382(.

افراد  از  امروزه به رغم ايجاد تغییرات عمیق فرهنگي و تغییر در شیوه هاي زندگي، بسیاري 
در رويارويي با مسائل زندگي، فاقد توانايي هاي الزم و اساسي اند و همین امر آنها را در مواجهه 
با مسائل و مشكالت زندگي روزمره و مقتضیات آن آسیب پذير کرده است. انسا ن ها براي مقابله  
سازگارانه با استرس ، موقعیت هاي مختلف و کشمكش هاي زندگي به کارکردهايي نیاز دارند که 
آنان را در کسب اين توانايي تجهیز کند و اين کارکردها بسیار زيربنايي اند و در فرآيند تحول شكل 
مي گیرند. کارکردهايي نظیر شناخت ، عواطف و رفتارها که در قالب ساختارهايي مانند خودکارآمدي، 

عزت نفس، درك از خود و مهارت هاي اجتماعي تجلي مي يابند )اسفندياري، 1382(. 
يعني معلمان و دبیران  اين نظام  ارکان اصلي  بايد  آموزشي،  به دلیل اهمیت بسیار نظام     
در همه دوره هاي تحصیلي اعم از ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مورد توجه ويژه قرار گیرند، زيرا 
معلمان چنانچه در طول زندگي حرفه اي خويش دچار امراض جسماني و رواني گوناگون شوند، به 
يقین، رضايت از زندگي و شغل را از دست مي دهند و نظام آموزشي در زمینه ارتباط عناصر اصلي 
خويش يعني معلم و دانش آموز و حتي ديگر عناصر تشكیل دهنده اين نظام با مشكل جدي مواجه 
مي شود و به تبع آن، در جهت اهداف مشخص خويش عمل نخواهد کرد. در نهايت، جلب رضايت 
معلمان و عالقه مند کردن هر چه بیشتر آنان نسبت به زندگي خويش داراي اهمیت ويژه اي است 

)ترکمان و عابدي، 1388(.
انكارناپذير معلمان به عنوان يكي از ارکان اصلي  با توجه به نقش مهم، محوري، برجسته و 
نظام آموزش و پرورش در خصوص هدايت و راهبري يادگیرندگان، تا به حال بیشتر پژوهش هاي 
صورت گرفته در ارتباط با سازه هاي مهارت هاي زندگي، کارآمدي جمعي و رضايت از زندگي معطوف 

به دانش آموزان بوده و به نقش معلمان در اين خصوص کمتر توجه شده است.
از اين رو انگیزه  اي که موجب کلید خوردن پژوهش حاضر در معلمان شهر ارومیه شد. اين بوده 
که اگر دانش آموزان ما در نتیجه تدوين برنامه هاي درسي مناسب، و از طريق آموزش هاي رسمي و 
الگوبرداري رفتاري از افرادي که با آنها بیشترين ارتباط موثر را دارند، بخواهند از سازه هاي مهارت هاي 
زندگي، خودکارآمدي جمعي و رضايت از زندگي بهره  مند شده و ياد بگیرند، چه افرادي در درجه اول 
موثرتر و بهتر از معلمان مي توانند اين نقش را بر عهده بگیرند، و اگر خود معلمان واجد چنین مهارت ها 
و شرايطي نباشند و نتوانند آن مفاهیم را در رفتار، گفتار و عمل به دانش آموزان به خوبي انتقال دهند، 

آيا آموزش و پرورش و مدرسه و برنامه درسي ما به اهداف مورد نظر خود خواهد رسید؟ 
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مبانی نظری و پيشينه پژوهش

پیشینه نظري

رضايت از زندگي يكي از شاخص هايي است که با وجود اهمیت آن به خصوص در میان معلمان کمتر 
مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم رضايت از زندگي يک ارزيابي کلي از زندگي بوده و فرآيندي مبتني 
بر قضاوت فردي است. در واقع فرد بر اساس مجموعه ا ي منحصر به فرد از معیارهاي شخصي خود، 
.)Shin & Johnson, 1978; Quoted by Pavot & Diener, 1993( کیفیت زندگي اش را مي سنجد 

رضايت از زندگي نشان دهنده  آن است که رسیدن به خوشي ها از طريق يافتن ثبات عاطفي و آرامش، 
سودمندتر از دل خوش کردن به تجارب هیجاني غیرقابل پیش بیني و تحمل افسردگي در میان اين 

 .)Diener, Sandvik & Pavot, 2010; Quoted by Kleinke, 1392( دوره هاست
با  آنها  زندگي  شرايط  که  مي کنند  تجربه  را  زندگي  از  رضايت  باالي  سطوح  هنگامي  افراد 
به  را مي توان  از زندگي  باشد. رضايت  تعیین کرده اند، مطابقت داشته  براي خود  مالك هايي که 
از  )نقل   )Diener, 2000( گرفت  نظر  در  زندگي خود  از شرايط  افراد  ارزيابي  جامع ترين  عنوان 
خاطر  به  افراد  در  زندگي  از  رضايت  تفاوت  طرفي  از   .)1388 سلطانی زاده،  و  مهرابی  کشاورز، 
استرس زا  عوامل  از  افراد  متفاوت  پردازش  موجب  که  است  خودکارآمدي  احساس  و  توانمندي 

مي شود. 
از اين رو مي توان گفت خودکارآمدي با تعديل اثرات استرس زا در محیط کار بر افراد، موجب 
افزايش شادي و به طور غیر مستقیم موجب باالبردن سطح رضايت از زندگي افراد مي شود. بنابراين 
تعريف رضايت از زندگي عبارت است از ارزيابي شناختي عاطفي از زندگي خود. اين ارزيابي ها از 
واکنش هاي احساسي نسبت به وقايع به عالوه قضاوت هاي شناختي از رضايت و برآورده شدن 

خواسته ها تشكیل شده اند ) Diener et al., 1985( )گنجي ارجنگي و فراهاني، 1388(.
واژه مهارت در معاني مختلفي به کار رفته است. وقتي بیان مي شود کسي قدرت انجام کاري 
را دارد، يعني مهارت انجام آن کار و توانايي هاي الزم براي انجام صحیح آن در او وجود دارد، به 
عبارت ديگر مهارت يعني صالحیت داشتن، متخصص شدن و چیرگي در يک فعالیت مشخص؛ 
بر اين مبنا و با توجه به معاني مختلف مهارت، از مهارت هاي زندگي تعاريف متعددي ارائه شده 

است )نیک پرور، 1383(. 
رشد  و  اجتماعي  » تصمیم گیري  کتاب  مولف  و  آمريكا  راجرز  دانشگاه  از  الیاس1  و  موريس 
1. Maurice & Elias  
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مهارت هاي زندگي« مهارت هاي زندگي را اين گونه تعريف کرده است: 
»مهارت هاي زندگي يعني ايجاد روابط بین فردي مناسب و موثر، انجام مسئولیت هاي اجتماعي، 
انجام تصمیم گیري هاي صحیح، حل تعارض ها و کشمكش ها بدون توسل به اعمالي که به خود يا 
ديگران صدمه مي زند« )نقل از سازمان جهاني بهداشت، 1377(. يونیسف نیز مهارت هاي زندگي 
را به صورت »يک رويكرد مبتني بر تغییر رفتار يا شكل دهي رفتار که برقراري توازن میان سه 
حوزه دانش، نگرش و مهارت ها را مدنظر قرار مي دهد« تعريف مي کند. تعريف يونیسف بر شواهدي 
افراد جامعه بحث دانش، نگرش و  توانمندسازي  اگر در  پژوهشي مبتني است که نشان مي دهد 
مهارت به صورت تلفیقي مورد توجه قرار نگیرد، نتیجه مورد انتظار يعني کاهش رفتارهاي پرخطر 

به دست نمي آيد )صحرائیان، صلحی و حقانی، 1391(. 
با  است.  آن  علمي  طبقه بندي  و  دسته بندي  پديده،  هر  شناخت  راه هاي  موثرترين  از  يكي 
توجه به تعاريف مختلف از مهارت هاي زندگي که بسته به نوع بافت فرهنگي و جامعه مورد نظر 
و ارزش هاي حاکم بر آن، داراي تنوع است، افزايش تعداد مهارت هاي زندگي به وسیله بعضي از 
مولفان و پژوهشگران در برخي متون و پژوهش ها است. اما آنچه مورد توافق اکثر صاحب نظران 
است، دسته بندي مهارت هاي زندگي در سه سطح زير بر مبناي طبقه بندي سازمان بهداشت جهاني 

)1377( است. اين سه سطح عبارتند از:
سطح اول: مهارت هاي پايه اي و اساسي روانشناختي و اجتماعي، که به شدت متاثر از فرهنگ 

و ارزش هاي اجتماعي هستند؛ نظیر خودآگاهي و همدلي.
تنها در شرايط خاص مورد استفاده قرار مي گیرند؛ نظیر  سطح دوم: مهارت هايي هستند که 

مذاکره، رفتار جرات مندانه و حل تعارض.
سطح سوم: مهارت هاي کاربردي هستند؛ نظیر امتناع از سوء مصرف مواد )سلیقه دار، 1388(.

را مطرح کرد در آگوست  آموزش  مهارت هاي زندگي  بار  اولین  بهداشت جهاني که  سازمان 
1993 برنامه  اي با عنوان آموزش مهارت هاي زندگي با همكاري يونیسف ارائه کرد. اين آموزش ها 
به تدريج به  عنوان يک دستورالعمل براي بهبود وضعیت زندگي افراد به فرهنگ کشورها راه يافت. 
اين سازمان بر آموزش ده مهارت تاکید دارد که به دلیل هم پوشي مي توان در پنج عنوان با تنظیم 

دوتايي به شرح زير هم مطرح کرد:
1. مهارت هاي خودآگاهي و همدلي؛ 2. مهارت هاي روابط بین فردي و ارتباط موثر )اجتماعي(؛ 
3. مهارت هاي تصمیم گیري و حل مسئله؛ 4. مهارت هاي تفكر خالق و تفكر انتقادي؛ 5. مهارت هاي 
مقابله با هیجانات و استرس ) سازمان بهداشت جهاني، 1377، نقل از اوحدي و مظاهري، 1391(.



136

93
ي 

ياپ
- پ

 3
ره 

شما
 - 

94
يز 

 پای
- 2

8 
وره

|د

اين مهارت ها که در قالب ساختارهايي چون خودکارآمدي، تفكر انتقادي، توانايي حل مسئله، 
خودآگاهي و مهارت هاي اجتماعي تجلي مي يابند به  طور ضمني و آشكار از سوي نهادهاي اجتماعي 
مثل خانواده، مدرسه، معلمان و رسانه ها به کودکان و نوجوانان آموزش داده مي شوند. اين آموزش ها 
به ويژه در يک نهاد رسمي مانند آموزش و پرورش بايد به وسیله معلماني ارائه شوند که خود واجد 
ـ يادگیري سهیم سازند  چنین مهارت هايي باشند تا بتوانند دانش آموزان را فعاالنه در فرآيند ياددهي 
و محیط کوچک مدرسه را به محیط بزرگ جامعه نزديک کنند )گرانمايه، 1385(. ايلدر و پائل1 
)2006( در کتاب » 25 روز براي بهتر فكر کردن و بهتر زندگي کردن« روش ها و راهبردهايي را به 

منظور راهنمايي براي بهبود زندگي در قالب 25 مهارت زندگي بیان کرده اند. 
ـ اجتماعي بندورا2 )1997( است که به میزان  کارآمدي جمعي مفهومي برخاسته از نظريه شناختي  
اعتقاد معلمان درباره تالش هاي جمعي و معاونت در موفقیت تحصیلي دانش آموزان اشـــــاره دارد 
 )Goddard et al., Goddard, 2001( )حجازی، صادقی و خاتون خاکی، 1391(. خودکارآمدي 

جمعي را مي توان اطمینان تصورشده يک تیم در يک حوزه عملكردي خاص تعريف کرد )شاوران 
و همكاران، 1391(.

در خصوص  گروه  »باورهاي مشترك  تعريف مي کند:  اين گونه  را  بندورا خودکارآمدي جمعي 
قابلیت هاي آنها براي سازماندهي و اجراي مجموعه اي از اعمال که براي دستیابي به موفقیت در 
کارها مورد نیاز است«. از آنجا که افراد هم به صورت فردي و هم به صورت جمعي عمل مي کنند، 
باورهاي خودکارآمدي مي تواند هم در سطح شخصي و هم در سطح جمعي مفهوم سازي شود. حس 
قوي معلمان از خودکارآمدي، ارتباط جمعي آنان را با همكاران و والدين دانش آموزان افزايـــش 

مي دهد )قالئی، کديور، صرامی و اسفندياری 1391(.
يكي از اهداف آموزش و پرورش پیشرفت تحصیلي دانش آموزان بوده و نتايج فعالیت  آموزشي 
معلمان در پیامدهاي تحصیلي دانش آموزان، خود را نشان مي دهد. پژوهش ها نشان مي دهند پیشرفت 
از  نوبه  خود  نیز به  با کارآمدي تدريس معلمان دارد که آن  ارتباط نزديكي  تحصیلي دانش آموزان 

.)Bandura, 1997( ويژگي ها، باورها و عقايد معلمان درباره  توانايي  حرفه اي آنها تاثیر مي پذيرد
بندورا به نقل از گودارد و همكاران3 )2000(، استدالل کرد که يک سازه قوي که در مدارس 
خیلي متفاوت است، و از لحاظ سیستمي با موفقیت دانش آموز در ارتباط است، کارآمدي جمعي 
معلمان در مدرسه است. مطابق با نظر بندورا )1997-1993( کارآمدي جمعي معلم يک ويژگي 
1. Elder & Paul 
2. Bandura
3. Bandura Quoted by  Goddard et al.
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مهم مدرسه است. شكل گیري و ظهور کارآمدي جمعي معلم يک ويژگي برآمده در سطح گروهي 
.)Goddard et al., 2000( است، و محصولي از تعامل مجموعه نیروهايي از اعضاي گروه است

خودکارآمدي جمعي معلم به صورت باور معلمان در مورد ظرفیت گروهي شان به  عنوان يک 
مجموعه  واحد، براي سازماندهي و اجراي يک زنجیره از اعمال خاص، به منظور تاثیر مثبت بر 
دانش آموزان، تعريف شده است. )Goddard et al., 2000(. در داخل يک سازمان، خودکارآمدي 
جمعي، نشان دهنده  باورهاي اعضاي گروه در خصوص عملكرد يک سیستم اجتماعي به عنوان يک 

.)Bandura, 1997( کل است
بندورا )به نقل از گودارد،2000( چهار منبع اصلي اطالعات مربوط به کارآمدي فردي يعني: 
تجارب متبحرانه، تجارب جانشیني، ترغیب اجتماعي و حاالت عاطفي را مطرح کرده است. به باور 
آنها اين منابع در توسعه کارآمدي جمعي معلمان نیز به عنوان منابع اساسي مطرح هستند. اگرچه 
تمامي چهار منبع اطالعاتي در ايجاد خودکارآمدي جمعي معلم محوري هستند، و فرآيند )پردازش( 
شناختي و تفسیر اين اطالعات حیاتي هستند اما آنچه در اينجا مدنظر است، مــطابق با نظر موران 
توسعه  در  که  است  کلیدي  دو جزء  معلم،  در خصوص مدل خودکارآمدي   ،)1998( و همكاران1 
خودکارآمدي جمعي معلم مؤثر است؛ »تحلیل تكلیف تدريس«2 يعني فرآيندي است که معلمان 
آنچه را که براي درگیر شدن در تدريس الزم خواهد بود، ارزيابي مي کنند، ما اين فرآيند را تحلیل 
تكلیف تدريس مي نامیم. »ارزيابي شايستگي تدريس«3 يعني معلمان کار تدريس را در رابطه با 

سنجش خود از صالحیت تدريس ساير معلمان تحلیل مي کنند.
در واقع معلمان قضاوت هاي روشني در خصوص شايستگي تدريس همكاران شان در ارتباط با 
تحلیل کار تدريس، ارائه مي دهند. در سطح مدرسه، تحلیل شايستگي تدريس شامل استنباط هايي 
در مورد مهارت هاي تدريس، روش ها، آموزش و خبرگي همكاران شان  است. در واقع تعامل اين 
دو با يكديگر منجر به شكل گیري باور کارآمدي جمعي معلم مي  شود )بندورا، 1986 و 1977؛ به 

نقل از گودارد،2000(. 

پیشینه پژوهش

با توجه به بررسي پیشینه پژوهشي متغیرهاي مذکور، پژوهشي که همزمان به بررسي رابطه 
از  گزيده اي  به  بنابراين  نشد.  مشاهده  بپردازد،  پژوهش  اين  مشابه  نظر  مورد  متغیرهاي  میان 
1. Moran et al.
2. Analysis of the Teaching Task Analysis
3. Assessment of Competence Teaching
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پژوهش هايي که با پژوهش حاضر به نوعي مرتبط است، پرداخته شده است. 
نتايج پژوهش اوحدي و مظاهري )1391( حاکي از ضرورت بازنگري در تعريف ارائه شده از آداب 
و مهارت هاي زندگي، مباني نظري حاکم بر اصول برنامه، رويكرد حاکم بر برنامه، توجه به تفاوت هاي 

جنسیتي در برنامه و توجه ويژه به صالحیت هاي حرفه اي معلمان و الزامات اجرايي برنامه است. 
بزرگساالن  نیاز  از مهارت هاي زندگي مورد  فتحي واجارگاه و همكاران )1387( طیفي وسیع 
ـ  زيستي،  فردي  مهارت هاي  ذهني- شناختي،  )مهارت هاي  گروه  شش  در  و  کرده  شناسايي  را 
مهارت هاي ارتباط بین فردي، مهارت هاي محل کار، مهارت هاي زندگي خانوادگي و مهارت هاي 
شهروندي( را طبقه بندي کرده اند. به بیان آنها متاسفانه به رغم اهمیت موضوع، مطالعات انجام شده 
در اين زمینه در کشور بسیار ناکافي و نارساست، که البته تعداد بسیار کم پژوهش هاي صورت گرفته 
به بررسي هاي به عمل آمده پژوهشگران پژوهش حاضر در زمینه ي مهارت هاي زندگي  با توجه 

معلمان، تايیدي بر اين مدعاست.
گرانمايه )1385( در پژوهشي به اين نتیجه رسید که به طور کلي میزان برخورداري معلمان دوره هاي 
مختلف تحصیلي از مهارت هاي پنج گانه زندگي، نسبتاً زياد است. يافته هاي پژوهشي حجازي و همكاران 
)1391( نشان داد، زماني که معلمان داراي نگرش مثبت نسبت به شغل خود هستند، احساس کارآمدي 

بااليي دارند و محیط کارشان برانگیزاننده است، و تعهد شغلي بااليي نشان مي دهند. 
و  هیجاني  هوش  میان  که  دارد  اين  از  حكايت   )1388( همكاران  و  احدي  پژوهش  نتايج 
نتايج رگرسیون  دارد. همچنین  رابطه مثبت و معناداري وجود  از زندگي  با رضايت  خودکارآمدي 

نشان داد که خودکارآمدي توان پیش بیني رضايت از زندگي را دارد.
در پژوهش مرتضوي )1383( نتیجه به دست آمده در خصوص رضايت از زندگي و خودکارآمدي 
فردي و جمعي نشان دهنده آن است که بین خودکارآمدي شخصي و جمعي با رضايت از زندگي 

رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
در پژوهش نصیري و جوکار )1387( نتیجه به دست آمده نشان دهنده آن است که میان معناداري 
زندگي با امید، شادي، رضايت از زندگي، همبستگي مثبت و معنادار و با افسردگي همبستگي منفي 

معنادار وجود دارد و معناداري زندگي مي تواند سبب افزايش شادي و رضايت از زندگي باشد. 
براساس پژوهش  الیاس و همكاران1 )نقل از سازمان بهداشت جهاني، 1377( يک مطالعه طولي 
شش ساله، در مورد پیامدهاي برنامه پیشگیري اولیه و آموزش مهارت هاي زندگي نشان داد که به 

دنبال آموزش، رفتارهاي مناسب اجتماعي افزايش و رفتارهاي منفي و خود تخريبي کاهش مي يابد. 

1. Elias et al.
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در خصوص پژوهش هاي مربوط به تاثیر برنامه هاي آموزش مهارت هاي زندگي در اکتساب 
مهارت و افزايش توانايي ها   تالدو و همكاران1 )1997(، )نقل از سازمان بهداشت جهاني، 1377( 
دريافتند که توانايي بیشتر در حل مسئله با افزايش عزت نفس و مكان کنترل دروني رابطه دارد. 

شوره2 )1991(، در پژوهش خود به اين نتیجه رسید که مهارت حل مسائل بین فردي، با روابط 
اجتماعي مثبت با همساالن، امیدواري و همدلي رابطه مثبت دارد. در برنامه آموزش مهارت هاي 
» Lions Quest« که از طرح هاي غیرتجربي استفاده شده است، دو تغییر چشمگیر به دست آمده 
است: 1- افزايش اعتماد به نفس دانش آموزان؛ 2- بهبود رابطه معلمان و شاگردان. تمام شاگردان 

و معلمان شرکت کننده در اين طرح از برنامه رضايت داشتند. 
در پژوهش گودارد )2001(، نتیجه به دست آمده گوياي آن است که تفاوت قابل توجهي از 
کارآمدي مدارس، با در نظر گرفتن نتايج گذشته، و ويژگي هاي فردي دانش آموزان، به واسطه اثر 
مثبت کارآمدي جمعي در میزان موفقیت دانش آموزان نشان داده شده است. اما در پژوهش آنها در 
خصوص ادراك معلمان در مورد اين که خودکارآمدي جمعي به عنوان يک پیش بیني کننده  قوي در 

ارتباط با میزان موفقیت دانش آموزان است، اتفاق نظري وجود ندارد. 
همچنین بندورا )نقل از شاوران و همكاران، 1391( در مطالعه خود عنوان کرده است که براي انجام 
دادن موفقیت آمیز يک وظیفه که مستلزم داشتن مهارت هاي مشخصي است، تالش فردي بیشترين تاثیر 
را بر توسعه خودکارآمدي يک فرد دارد و اگرچه افراد پويايي هاي خود را به گروه مي آورند، اما خودکارآمدي 
جمعي نه تنها تالش هاي گروهي سازماندهي شده را تشديد مي  کند، بلكه باورهاي مشترك شكل يافته را 

تقويت مي کند و عملكرد گروه به عنوان تابعي از اتحاد افراد استنباط مي شود.
گودارد بر اين باور است که رشد فزاينده پژوهش هاي مربوط به خودکارآمدي جمعي نشان دهنده 
يک حقیقت و ويژگي ضروري براي مدارس با عملكرد باالست و معلمان با سطح خودکارآمدي 

جمعي باال بر موفقیت دانش آموزان تاثیري مثبت مي گذارند. 
ارتباط  فردي  خودکارآمدي  دريافتند   )1390 متقي نیا،  از  )نقل  اسكالويک3  و  اسكالويک 

مستحكمي با خودکارآمدي جمعي دارد.
گودارد و همكاران در پژوهشي ضمن بررسي صحت و تايید روايي و پايايي سازه  خودکارآمدي 
دانش آموزان در هر دو  میزان موفقیت  را در  معلمان  ارتباط مثبت کارآمدي جمعي  جمعي معلم، 
مقوله  خواندن و رياضي که مابین مدارس مورد پژوهش متفاوت است، نیز مورد تاکید قرار دادند. 

1.Tellado et al.
2. Shure
3. Skaalvik & Skaalvik
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به عقیده کیم و پارك1 )نقل از مرتضوي، 1383( خودکارآمدپنداري با رضايت از زندگي رابطه 
مستقیم دارد. به بیان ديگر کساني که خود را کارآمدتر مي پندارند، عالوه بر کسب موفقیت بیشتر 

از نظر عملكرد، احساس رضايت بیشتري از زندگي مي کنند. 
به عقیده  هكین و همكاران2 )نقل از يوسفی، احمدی و تاديبی، 1391( به نظر مي رسد اغلب 
پژوهش ها در زمینه بررسي رضايت از زندگي روي افراد بیمار يا سالخورده تمرکز داشته و کمتر 

روي بزرگساالن سالم و گروه هاي حرفه اي انجام گرفته است. 
در راستاي پژوهش هاي قبلي و با توجه به پاره اي از عوامل تاثیرگذار بر متغیر رضايت از زندگي 
در پژوهش حاضر از میان عوامل مختلف مرتبط با رضايت از زندگي، رابطه متغیرهاي مهارت هاي 
زندگي و خودکارآمدي جمعي معلمان با رضايت از زندگي مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه 
به پیشینه  تحقیقات داخل و خارج و بررسي هاي به عمل آمده پژوهشگران، پژوهشي که به صورت 
به  از زندگي  با رضايت  رابطه میان مولفه هاي مهارت هاي زندگي، خودکارآمدي جمعي  همزمان 
خصوص در میان معلمان را بررسي کند، پرداخته نشده است. بنابراين موضوع پژوهش حاضر، کاماًل 

جديد است. در شكل )1( الگوي نظري پژوهش نشان داده شده است.

 10 

  

  پژوهش ينظر يالگو :1شكل 

  هشپژو روش

جامعه . است )ريل مسيتحل( از نوع همبستگي يفيتوص ،آنبوده و با توجه به هدف  ياز نوع كاربردپژوهش  نيا

نفر  350كه  است،نفر مرد و زن  881به تعداد ه يشهر اروم 1ه يران متوسطه ناحيدب  تمامآماري اين پژوهش 

بر   S2مقدار . دشواريانس جامعه محاسبه آمده  دسته هاي ب با استفاده از داده .نفر زن هستند 541مرد و 

، 025/0به ترتيب معادل  يت از زندگيو رضا يجمع ي، خودكارآمديزندگ هاي هارتهاي م اساس پرسشنامه

 يبرآورد واريانس پرسشنامه خودكارآمد در نهايت حجم نمونه بر اساس پيش. دشبرآورد  027/0و  039/0

اي متناسب با  گيري طبقه از روش نمونه .نفر تعيين شد 195ش د و حجم نمونه آماري پژوهشانتخاب  يجمع

كه  استمورد استفاده  يگيري زمان اين روش نمونه. حجم جامعه آماري هر يك از مدارس استفاده شده است

 يريگ و ما با استفاده از نمونه باشند) رمشتركيغ(افراد جامعه از نظر صفت مورد مطالعه نامتجانس و ناهمگون 

مشابه متجانس  يها يژگيو يآنها دارا تا همگن قرار داده يها م افراد جامعه را درون گروهيكن  يسع يا طبقه

  .استفاده شد ها دادهتحليل و براي تجزيه 16نسخه  AMOS افزار نرماز  گفتني است ).1389، يخلعتبر(ند شو

  

  گيري ابزار اندازه

 و همكاران يساعتچ يزندگ هاي هارتم يرانيا )دهش تعديل( از پرسشنامه: يزندگ هاي هارتماس يمق .الف

ت بر هيجان، يريفردي، ارتباط موثر، مد خودآگاهي، روابط بين( ياصل هاي هارتدهنده م كه پوشش) 1389(

. داست، استفاده ش يسازمان بهداشت جهان مورد نظر ) گيري، تفكر خالق و نقادانه حل مسئله، تصميم

مورد نظر  يزندگ هاي هارتم ياصل يها مولفه بيشتر عالوه بر پوشش دادن هسوال دارد ك 144 اصلي پرسشنامه

توجه به با . ستز مورد توجه قرار داده ايرا ن يگريد يفرع يها شده در باال، مولفهبهداشت ذكر يسازمان جهان

ر به خاط( دهندگان جويي در زمان، هزينه و رغبت پاسخ سوال به دليل صرفه 31از پژوهش  موضوع و هدف

شکل 1: الگوي نظري پژوهش

1. Keim & Park
2. Häkkinen et al.
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روش پژوهش

اين پژوهش از نوع کاربردي بوده و با توجه به هدف آن، توصیفي از نوع همبستگي )تحلیل 
مسیر( است. جامعه آماري اين پژوهش تمام  دبیران متوسطه ناحیه 1 شهر ارومیه به تعداد 881 
نفر مرد و زن است، که 350 نفر مرد و 541 نفر زن هستند. با استفاده از داده هاي به دست آمده 
واريانس جامعه محاسبه شد. مقدار S2  بر اساس پرسشنامه هاي مهارت هاي زندگي، خودکارآمدي 
جمعي و رضايت از زندگي به ترتیب معادل 0/025، 0/039 و 0/027 برآورد شد. در نهايت حجم 
نمونه  و حجم  شد  انتخاب  جمعي  خودکارآمدي  پرسشنامه  واريانس  پیش برآورد  اساس  بر  نمونه 
آماري پژوهش 195 نفر تعیین شد. از روش نمونه گیري طبقه اي متناسب با حجم جامعه آماري هر 
يک از مدارس استفاده شده است. اين روش نمونه گیري زماني مورد استفاده است که افراد جامعه 
از نظر صفت مورد مطالعه نامتجانس و ناهمگون )غیرمشترك( باشند و ما با استفاده از نمونه گیري 
طبقه اي سعي  کنیم افراد جامعه را درون گروه هاي همگن قرار داده تا آنها داراي ويژگي هاي مشابه 
متجانس شوند )خلعتبري، 1389(. گفتني است از نرم افزار AMOS نسخه 16 براي تجزيه وتحلیل 

داده ها استفاده شد.

ابزار اندازه گيري

الف. مقیاس مهارت هاي زندگي: از پرسشنامه )تعديل شده( ايراني مهارت هاي زندگي ساعتچي 
و همكاران )1389( که پوشش دهنده مهارت هاي اصلي )خودآگاهي، روابط بین فردي، ارتباط موثر، 
مديريت بر هیجان، حل مسئله، تصمیم گیري، تفكر خالق و نقادانه ( مورد نظر سازمان بهداشت 
بیشتر  دادن  پوشش  بر  عالوه  که  دارد  سوال   144 اصلي  پرسشنامه  شد.  استفاده  است،  جهاني 
مولفه هاي اصلي مهارت هاي زندگي مورد نظر سازمان جهاني بهداشت ذکرشده در باال، مولفه هاي 
فرعي ديگري را نیز مورد توجه قرار داده است. با توجه به موضوع و هدف پژوهش از 31 سوال به 
دلیل صرفه جويي در زمان، هزينه و رغبت پاسخ دهندگان )به خاطر بهره گرفتن از سه پرسشنامه( 
لیكرت  طیف  يعني  زياد(  )بسیار  پنج  تا  کم(  )بسیار  يک  از  دامنه اي  در  پاسخ ها  که  شد  استفاده 

پنج گزينه اي قرار مي گیرد. 
از  نقل  به  قیاسي  پژوهش  در  است.  شده  ساختارسازي  قیاسي  وسیله  به  پرسشنامه  اين     
ساعتچي و همكاران )1391( به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه، پس از اجراي مقدماتي بر روي 
30 نفر از نمونه هاي پژوهش، با استفاده از روش آلفاي کرونباخ، ضريب 0/97 به عنوان ضريب 
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وسیله  به  ترتیب  1383به  و   1381 سال هاي  در  پرسشنامه  اين  همچنین،  شد.  محاسبه  اعتبار، 
بهاري فر و يوسفي مورد بررسي قرار گرفته و براي آن ضريب آلفاي کرونباخ 0/93 و 0/95 گزارش 
شده است. اين ضرايب معرف آن است که پرسشنامه مذکور واجد ويژگي هاي روان سنجي مطلوبي 

است. 
ب. مقیاس خودکارآمدي جمعي معلمان: از مقیاس کارآمدي جمعي معلمان که به وسیله گودارد 
و همكاران که با 21 گويه تدوين شده است، استفاده شد. پديدآورندگان براي بررسي اعتبار سازه 
مقیاس، آن را مورد تحلیل عوامل قرار دادند و دو عامل »شايستگي گروهي« و »تحلیل تكلیف« 
از آن استخراج شد که اين دو عامل 63/2 درصد واريانس کارآمدي جمعي را تبیین مي کند. به 
منظور پیشگیري از اثرات گويه ها بر پاسخ دهندگان، گويه هاي مرتبط با اين دو عامل به صورت 
مثبت و منفي در نظر گرفته مي شود. اعتبار و قابلیت اعتماد اين مقیاس در پژوهش هاي مختلف در 

حد بااليي گزارش شده است. 
کرونباخ  آلفاي  روش  با  را  آن  اعتماد  قابلیت  مقیاس ضريب  اين  سازندگان  نمونه  عنوان  به 
کارآمدي  مقیاس  حاضر  پژوهش  در   .)1391 همكاران،  و  از  حجازي  )نقل  کردند  گزارش   0/96
جمعي معلمان به دلیل همساني با مقیاس مهارت هاي زندگي و رضايت از زندگي بر مبناي لیكرت 
پنج درجه اي ) از کاماًل مخالفم با نمره يک تا کاماًل موافقم با نمره پنج ( تنظیم شد. در پرسش های 
مربوط به مقیاس خودکارآمدي جمعي معلمان، 13 پرسش مربوط به مولفه شايستگي گروهي است 
که از اين تعداد هفت پرسش مثبت و شش پرسش منفي و هشت پرسش مربوط به مولفه تحلیل 

تكلیف تدريس است که چهار پرسش آن مثبت و چهار پرسش نیز منفي است.
اين  شد.  استفاده   1)SWLS( زندگي  از  رضايت  پرسشنامه  از  زندگي:  از  رضايت  مقیاس  ج. 
پرسشنامه را اولین بار داينر و همكاران2 براي همه گروه هاي سني تهیه کردند. هدف از آن ارزيابي 
کلي افراد در مورد رضايت از زندگي است. پنج پرسش دارد و بر اساس مقیاس لیكرت، پاسخ ها 
در دامنه اي از يک )کاماًل مخالفم( تا پنج )کاماًل موافقم( قرار دارد. کوتاه بودن، باال بودن اعتبار 
پیش بیني، صرفه جويي در زمان و هزينه و قابلیت کاربرد در همه گروه هاي سني از ويژگي هاي 
آن است. اعتبار و پايايي بااليي براي آن گزارش شده است، ضريب آلفاي کرونباخ 0/85 و ضريب 
 Pavot & Diener, 1993;(  همبستگي بازنمايي نمره هاي اين مقیاس 0/83 گزارش شده است
Diener et al., 1985; Swami & Chamorro, 2009( )نقل از يوسفي و همكاران، 1391(. 

1. Satisfaction with Life Scale
2. Diener et al.
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در ايران نیز واحدي و اسكندري )1389(، بیاني و همكاران )1386(، خسروی1 )2005( و يوسفي و 
همكاران )1391( پايايي پرسشنامه مذکور را در نمونه ايراني با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ آن 

به ترتیب 0/85، 0/83، 0/88 و 0/87 گزارش کرده  اند.
و  معلمان  جمعي  خودکارآمدي  زندگي،  مهارت هاي  مقیاس  پايايي  حاضر  پژوهش  در 
اشاره  مفهوم  اين  به  روايي  شد.  محاسبه   0/82 و   0/83  ،0/92 ترتیب  به  زندگي  از  رضايت 
آن  با  متناسب  يعني  بگیرد،  اندازه  دقیقًا  ادعا مي کند  را که  اندازه گیري چیزي  دارد که وسیله 
بر  افزون  تايید شد.  استادان صاحب نظر  از  از سوي چند تن  ابزار پژوهش حاضر  روايي  باشد. 
خود  کل  نمره  با  خرده مقیاس  هر  نمره  همبستگي،  محاسبه   از  استفاده  با  نیز  مقیاس ها  آن 

شد.  بررسي  تعییني 
در اين روش با استفاده از ضريب همبستگي پیرسون، روايي مقیاس  با محاسبه  همبستگي نمره 
هر پرسش يا محاسبه همبستگي نمره هر خرده مقیاس با نمره کل مقیاس محاسبه مي  شود. براي 
محاسبه روايي پرسشنامه مهارت هاي زندگي، همبستگي نمره هر سوال با نمره کل پرسشنامه احراز 
شد. دامنه ضرايب از 0/31 تا 0/68 بوده و همه ضرايب در سطح P ≥0/01 معنادار بودند. همچنین 
روايي مقیاس خودکارآمدي جمعي معلمان با استفاده از محاسبه همبستگي نمره هر خرده مقیاس 
با نمره کل خودکارآمدي جمعي بررسي شد. ضريب همبستگي براي خرده مقیاس تحلیل تكلیف 
تدريس برابر با 0/95 و براي خرده مقیاس شايستگي گروهي برابر با 0/81 در سطح P ≥0/01 به 

دست آمد.
به منظور محاسبه روايي پرسشنامه رضايت از زندگي، همبستگي نمره هر سوال با نمره کل 
پرسشنامه احراز شد. به صورت نمونه، همان گونه که در جدول )1( ديده مي شود، دامنه ضرايب از 

0/37 تا 0/85 و همه ضرايب در سطح P ≥0/01 معنادار بودند.

جدول 1: همبستگي نمره هر سوال با نمره کل مقیاس رضايت از زندگي

 پرسش ها
نمره کل 

پرسش 5پرسش 4پرسش 3پرسش 2پرسش 1

0/370/870/850/850/76رضايت از زندگي

1. Khosravi
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يافته هاي پژوهش

در جدول )2( شاخص هاي توصیفي متغیرها شامل میانگین، انحراف استاندارد، چولگي و کشیدگي 
ارائه  شده اند. يكي از مهم ترين پیش فرض هاي مدل يابي علّي به روش بیشینه احتمال، نرمال بودن 
تک متغیري و چندمتغیري است. براي نرمال بودن تک متغیري، قدر مطلق چولگي و کشیدگي متغیرها 
به ترتیب نبايد از 3 و 10 بیشتر باشد )Kline, 2011(. با توجه به جدول )2( قدر مطلق چولگي و 
کشیدگي تمامي متغیرها کمتر از يک است. بنابراين اين پیش فرض مدل يابي علّي يعني نرمال بودن 
تک متغیري برقرار است. در پژوهش حاضر براي بررسي نرمال بودن چندمتغیره از ضريب کشیدگي 
استاندارد شده مرديا1 استفاده شد. اين عدد در پژوهش حاضر 28/3 به دست آمد که کمتر از عدد 
120 است که از طريق فرمول )p )p+2 محاسبه شده است. در اين فرمول p مساوي است با تعداد 

.)Teo & Noyes, 2012( متغیرهاي مشاهده شده که در اين پژوهش 10 است

)n=167( جدول 2: شاخص هاي توصیفي متغیرهاي پژوهش

كشيدگيچولگيانحرافاستانداردميانگينمتغير
0/59-0/13-2/820/98خودآگاهي

0/54-2/561/010/22روابط بين فردي
0/58-0/10-2/801/05ارتباط موثر

0/46-2/701/040/03مديريت هيجان
0/27-0/28-3/151/03حل مسئله

0/11-0/31-3/400/96تصميم گيري
0/390/17-3/280/91تفکر خالق

0/280/13-3/250/92تفکر انتقادي

0/160/19-3/300/81خودکارآمدي جمعي

0/08-0/26-3/180/97رضايت از زندگي

1. Mardia
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جدول 3: ماتريس همبستگي متغیرهاي پژوهش

12345678910متغيرشماره
1خودآگاهي1

روابط 2
1**0/62بين فردي

1**0/64**0/83ارتباط موثر3

مديريت 4
1**0/79**0/54**0/69هيجان

1**0/42**0/44**0/33**0/34حل مسئله5
1**0/44**0/20**0/25*0/15**0/22تصميم گيري6
1**0/64**0/54**0/27**0/25*0/16*0/19تفکر خالق7
1**0/68**0/55**0/53**0/32**0/31**0/25**0/24تفکر انتقادي8

خودکارآمدي 9
1**0/54**0/47**0/51**0/40**0/32**0/39**0/23**0/32جمعي

رضايت از 10
1**0/41*0/836**0/31**0/23**0/35**0/37**0/38*0/20**0/32زندگي

p > 0/01٭٭, p > 0/05٭

در جدول )3( ماتريس همبستگي متغیرهاي پژوهش ارائه شده اند. با توجه به اين جدول رابطه 
خودکارآمدي جمعي با خودآگاهي 0/32، روابط بین فردي 0/23، ارتباط موثر 0/39، مديريت هیجان 
0/32، حل مسئله 0/40 است. رابطه خودکارآمدي جمعي با رضايت از زندگي )0/41( نیز مثبت 
و در سطح 0/01 معنادار است. در جدول )4(، شاخص هاي برازش مطلق، تطبیقي و مقتصد و حد 
قابل پذيرش هر يک از اين شاخص به تفكیک گزارش شده اند. در اين پژوهش شاخص نیكويي 
باقیمانده  )AGFI( و ريشه میانگین مربعات  تعديل يافته  برازش  نیكويي  )GFI(، شاخص  برازش 
 ،)CFI( تطبیقي  برازش  شاخص  مطلق،  برازش  شاخص هاي  به عنوان   )SRMR( استاندارد شده 
شاخص برازش هنجار شده )NFI( و شاخص برازش هنجار نشده )NNFI( به عنوان شاخص هاي 
برازش تطبیقي و مجذور خي بر درجه آزادي )X2/df(، شاخص برازش ايجاز )PNFI( و مجذور 
میانگین مربعات خطاي تقريب )RMSEA( به عنوان شاخص هاي برازش مقتصد در نظر گرفته 
شدند )Kline, 2011(. با توجه به جدول )4( تمامي شاخص هاي برازش در حد مطلوبي قرار دارند 

و مي توان نتیجه گرفت که مدل آزمون شده برازش مناسبي با داده هاي گردآوري شده دارد.
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جدول 4: شاخص هاي نیکويي برازش الگوي آزمون شده پژوهش

شاخصهايبرازشمطلق
GFIAGFISRMRشاخص

0/980/860/04مقدار به دست آمده
کمتر از 0/05بيشتر از 0/80بيشتر از 0/90حد قابل پذيرش

شاخصهايبرازشتطبيقي
CFINFINNFIشاخص

0/980/970/98مقدار به دست آمده
بيشتر از 0/90بيشتر از 0/90بيشتر از 0/90حد قابل پذيرش

شاخصهايبرازشتعديليافته
X2/dfPNFIRMSEAشاخص

2/720/610/07مقدار به دست آمده
کمتر از 0/08بيشتر از 0/60کمتر از 3حد قابل پذيرش

در جدول )5( اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و واريانس تبیین شده متغیرها گزارش شده اند. 
با توجه به اين جدول، اثر غیرمستقیم ارتباط موثر بر رضايت از زندگي )0/12( مثبت و در سطح 
0/001 معنادار است. اثر غیر مستقیم تصمیم گیري بر اين متغیر )0/11( در سطح 0/001 مثبت و 
معنادار است. همچنین اثر غیرمستقیم تفكر انتقادي بر رضايت زندگي )0/13( مثبت و در سطح 
0/001 معنادار است. همچنین مهارت هاي زندگي و خودکارآمدي جمعي در مجموع 17 درصد از 
تغییرات رضايت از زندگي را تبیین مي کند. مهارت هاي زندگي نیز در مجموع 41 درصد از تغییرات 

خودکارآمدي جمعي را تبیین مي کنند.
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جدول 5: اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و واريانس تبیین شده متغیرها

واريانستبيينشدهاثركلاثرغيرمستقيماثرمستقيممتغير
0/17به روي رضايت از زندگي

0/010/01-خودآگاهي
0/03-0/03--روابط بين فردي

***0/12***0/12-ارتباط موثر

0/02-0/02--مديريت هيجان
0/010/01-حل مسئله

***0/11***0/11-تصميم گيري

0/020/02-تفکر خالق
***0/13***0/13-تفکر انتقادي

***0/41-***0/41خودکارآمدي جمعي

0/41به روي خودکارآمدي جمعي از
0/01-0/01خودآگاهي

0/07--0/07-روابط بين فردي
***0/30-***0/30ارتباط موثر

0/06--0/06-مديريت هيجان
0/02-0/02حل مسئله

***0/26-***0/26تصميم گيري

0/04-0/04تفکر خالق
***0/31-***0/31تفکر انتقادي

***p>0/001ا

در شكل )2(، مدل آزمون شده پژوهش نشان داده شده است. با توجه به اين شكل، اثر مستقیم 
خودکارآمدي جمعي بر رضايت از زندگي )0/41( مثبت و در سطح 0/001 معنادار است. اثر مستقیم 
ارتباط موثر )0/30(، تصمیم  گیري )0/26( و تفكر انتقادي )0/31( بر خودکارآمدي جمعي نیز مثبت 

و در سطح 0/001 معنادار است.
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 16 

 يريگ ميتصم
- ***

11/0  
***

11/0   

 تفكر خالق
- 

02/0 02/0    

 يتفكر انتقاد
- ***

13/0  
***

13/0   

 يجمعيخودكارآمد
***

41/0 - 
***

41/0   

يخودكارآمد يبه رو

  از يجمع

    

41/0  

    01/0 - 01/0 يخودآگاه

    - 07/0 - -07/0 يفرد بين روابط

 ارتباط موثر
***

30/0 - 
***

30/0   

    -06/0 - -06/0 جانيت هيريمد

    02/0 - 02/0 حل مسئله

 يريگ ميتصم
***

26/0 - 
***

26/0   

    04/0 - 04/0 تفكر خالق

 يتفكر انتقاد
***

31/0 - 
***

31/0   

***p<0.001 
 يم خودكارآمدين شكل، اثر مستقيبا توجه به ا. شده پژوهش نشان داده شده است ، مدل آزمون)2(در شكل 

، )30/0(م ارتباط موثر يستقاثر م. معنادار است 001/0ثبت و در سطح م) 41/0( يت از زندگيبر رضا يجمع

معنادار  001/0ز مثبت و در سطح ين يجمع يبر خودكارآمد) 31/0( يو تفكر انتقاد) 26/0( يريگميتصم

  .است

  

شکل 2: الگوي آزمون شده پژوهش

نتيجه گيري

معلمان به عنوان رکن اصلي آموزش و پرورش، براي آن که بتوانند نقش خود را در فرآيند تعلیم 
و تربیت به درستي ايفا کنند بايد از توانايي ها و مهارت هاي الزم برخوردار باشند، چون بار اصلي 

آموزش و پرورش دانش آموزان را به دوش مي کشند و آنان را براي زندگي آماده مي کنند. 
معلماني که از توانايي هاي بااليي براي رويارويي با مسائل، مشكالت، کشمكش ها، ناماليمات 
و... برخوردار هستند، مي توانند الگويي مطلوب براي دانش آموزان باشند. ژاپني ها بر اين باورند که 
شايستگي نظام آموزشي به اندازه شايستگي معلمان آن است )امین ورزلي، 1379(. از اين نظر عالوه 
بر توانايي هاي علمي، توانايي هاي عملي معلمان از جمله مهارت هاي زندگي، کارآمدي جمعي و 
رضايت از زندگي که مفهوم بهزيستي ذهني آنان در خصوص خود و ديگران را نیز تشكیل مي دهد 

و مي تواند در عملكرد آنها نقش سازنده اي داشته باشد، از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است. 
با نقش متغیرهاي مهارت هاي  ارتباط  آزمون کردن مدل مفهومي در  هدف پژوهش حاضر، 
زندگي، خودکارآمدي جمعي معلمان بر رضايت از زندگي در میان دبیران است. به اين منظور، يک 
مدل مفهومي انتخاب شد و با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان داد 
مدل انتخابي با داده ها برازش مناسبي دارد و مهارت هاي زندگي و خودکارآمدي جمعي در مجموع 
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17 درصد از واريانس رضايت از زندگي را تبیین مي کند. همچنین مهارت هاي زندگي نیز در مجموع 
41 درصد از تغییرات خودکارآمدي جمعي را تبیین مي کند.

نتايج به دست آمده از تحلیل مسیر نشان داد خودکارآمدي جمعي معلمان بر رضايت از زندگي 
آنان اثر مستقیم مثبت و معنادار دارد. اين يافته با نتايج پژوهش احدي و همكاران )1388(، مرتضوي 
از مرتضوي، 1383( همسويي  )1383(، کیم و پارك )1999(، پارك و همكاران1 )2000(، )نقل 
دارد. با توجه به اين که معمواًل در پژوهش هاي متعدد از سازه خودکارآمدي يا خودکارآمدي جمعي 
به عنوان متغیر میانجي سخن به میان آمده است، بنابراين مي توان استنباط کرد که کارآمدي جمعي 
بسته به نوع استفاده در پژوهش ها و روابط میان متغیرها، توان اثرگذاري مستقیم و غیرمستقیم 
و  يادگیري  ذهني،  بهزيستي  زندگي،  از  رضايت  همچون  سازه هايي  روي  بر  معناداري  و  مثبت 
داراست. همچنین مي توان چنین  را  و...  روان  بهداشت  و  پیشرفت تحصیلي  و  عملكرد، موفقیت 
استنباط کرد که خودکارآمدي جمعي معلم که شامل عقايد مثبت ساير همكاران در توانايي تمامي 
دانش آموزان در مدارس براي موفقیت نیز است و يک برداشت مبتني بر قضاوت ذهني مثبت نسبت 
به شايستگي همكاران است، از اين رو توانايي اثرگذاري بر متغیر رضايت از زندگي را که در اينجا، 
قضاوت کلي از زندگي تعريف شده و يكي از سه مولفه مفهوم نظري بهزيستي ذهني مثبت نیز 
است، دارد. در حالت کلي مي توان نتیجه گرفت که معلمان با خودکارآمدي باال نسبت به معلمان با 

خودکارآمدي پايین از درجه رضايتمندي باالتر و بهتري برخوردار هستند.
براي  معلمان  میان  در  روحیه  مشارکت جمعي  نهادينه سازي  براي  برنامه ريزي  لزوم  بنابراين 
افزايش مهارت هاي گروهي معلمان شاغل و نیز ضرورت تشكیل کارگاه ها و کالس هاي ضمن 
خدمت، از طريق توانمندسازي معلمان در درون سازمان احساس مي شود. همچنین ضروري است 
در  امر  مسئوالن  زندگي،  به  نسبت  افراد  اين  مثبت  ادراکات  و  کفايت  احساس  تقويت  در جهت 

خصوص ابعاد انساني، معنوي و مادي اين قشر نیز توجهات کافي و وافي به عمل آورند.
نتايج حاصل از پژوهش نشان داد ارتباط موثر، تصمیم گیري، تفكر انتقادي بر خودکارآمدي جمعي 
الیاس  با نتايج بندورا )1997(، کیم )2003(،  اثر مستقیم مثبت و معنادار دارد. اين يافته همچنین 
)1991(، بوتوين2 )2002( )نقل از جهاني ملكي و همكاران، 1390(، کاشفي )1392( و جهاني ملكي 
انتقادي،  و همكاران )1390( همسوست. از آنجا که سبک تدريس معلم از عوامل مرتبط با تفكر 
توانايي  تصمیم گیري، فرآيند برقراري ارتباط موثر از طريق انتقال پیام از فرستنده )معلم( به گیرنده 

1. Park et al.
2. Botvin
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)دانش آموز( در جريان کار تدريس و همچنین انگیزه هاي دانش آموزان و معلمان مي توانند از عوامل 
تشخیص دهنده  وظیفه تدريس باشند، بنابراين به نظر مي رسد بخشي از میزان موفقیت معلمان در 
مدرسه، نشات گرفته از برخورداري از اين مهارت هاست. همچنین مولفه هاي مهارت هاي زندگي از ابعاد 
و دامنه وسیع تري در حوزه يادگیري و موضوعات مبتال به زندگي همه افراد برخوردار هستند، و معلمان 
به عنوان پیشگامان عرصه تعلیم و تربیت، نقش بسیار مهمي در انتقال تجربیات، دانش و مهارت هاي 
مورد نظر به دانش آموزان دارند، عالوه بر اين معلماني که برخورداري باالتري از مهارت هاي زندگي 
دارند احساس و باورهاي کارآمدي خوبي را نیز در خود و گروهي که به آن تعلق دارند ادراك خواهند 
کرد. بر اين اساس به مديران توصیه مي شود به هر دو بعد شايستگي و وظیفه در مورد معلمان توجه 
کنند؛ توجه تک بعدي براي جذب و نگهداشت معلمان به خصوص معلمان با ويژگي هاي برجسته 
کافي نیست. معلمان نیز بايد باور داشته باشند که آنها اعضاي يک موسسه هستند که توانايي و 
شايستگي غلبه بر اثرات چالش برانگیز محیط را دارند، در چنین فضايي است که شاخص هاي نمرات 
و موفقیت دانش آموزان تحت تاثیر کارآمدي معلمان مي تواند در سطح باالتر يا پايین تر قرار گیرد. و 
يكي از راهكارهاي سنجش شايستگي و وظیفه تدريس، گنجاندن برنامه هاي دقیق و مدون آموزش 
مهارت هاي زندگي و کارآمدي جمعي در دروس آموزشي دانشگاه فرهنگیان و نیز آموزش هاي هدفمند 

ضمن خدمت براي تمامي معلمان پايه هاي مختلف تحصیلي است.
همچنین نتايج نشان داد ارتباط موثر، تصمیم گیري و تفكر انتقادي اثر غیرمستقیم بر رضايت 
از زندگي در میان معلمان دارند. اين يافته نیز در حالت کلي با نتايج پژوهش قنبري و کدخدازاده 
)1388(، مارك من و استانلی1 )2003( و آلدر و فاگلی2 )2005( همسويي دارد. با توجه به نتايج 
پژوهش هاي متعدد، معمواًل افرادي از میزاني رضايتمندي برخوردارند که در زمینه هاي مورد عالقه 
سالم،  ذهن  و  افكار  همچون  مهارت هايي  باشند،  داشته  قبولي  قابل  مهارت  و  توانايي  خودشان 
از بین گزينه ها و  با ديگران، تصمیم گیري مناسب  ارتباطات اثربخش و مناسب  توانايي برقراري 
انتخاب هاي متعدد در زندگي فردي، اجتماعي و کاري يعني بتوانند جايگاه خودشان را در زندگي 
مشخص کنند. مهارت هاي زندگي توانايي ها، دانش ها، نگرش ها و رفتارهايي تعريف شده است که 
براي شادماني و موفقیت آموخته  مي شوند، و شادکامي و رضايت از زندگي با هم قرين هستند، 
آنها  افراد را به خاطر توانمندي و احساس خودکارآمدي در  از زندگي در  بنابراين تفاوت رضايت 
نیز مي توان ارزيابي کرد. همچنین با توجه به تاثیر غیرمستقیم و با واسطه مولفه هاي مهارت هاي 

1. Markman & Stanley
2. Adler & Fagley
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زندگي با متغیر رضايت از زندگي و نتايج پژوهش هاي متعدد، مي توان استنباط کرد که کارآمدي 
جمعي سازه اي است که نقش واسطه اي خوبي با سازه هاي متعدد )اينجا رضايت از زندگي( دارد، 
و به نظر مي رسد تخصص و شايستگي معلمان و باور به داشتن توانايي هاي مشترك گروهي که 
نشات گرفته از حس کارآمدي جمعي و همچنین برخورداري از مهارت هاي زندگي در آنهاست، منجر 
به افزايش رضايتمندي دروني در زندگي آنها شده و داشتن اين ويژگي ها در موفقیت و عملكرد 

کاري آنها نیز موثر واقع شود. 
در مجموع از برازش کلي مدل مي توان نتیجه گرفت که رضايت از زندگي در معلمان ناشي از 
تاثیر متغیرهاي گوناگوني است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر يكديگر تاثیر مي گذارند و در 

نتیجه موجب رضايتمندي از زندگي مي شوند.
با توجه به اين  که شغل معلمي جزو مشاغل حساس و استرس زا شناسايي شده است، بنابراين 
معلماني که از توانمندي بااليي براي رويارويي با مسائل، مشكالت، کشمكش ها، ناماليمات و...  
برخوردارند، مي توانند با احساس رضايتمندي از زندگي، الگويي مطلوب براي دانش آموزان باشند. 
بنابراين آموزش و پرورش ضمن ارتقاي توانمندي علمي معلمان مي بايد براي تقويت توانمندي 
عملي آنها نیز برنامه ريزي مشخص و مدوني داشته باشد. پژوهش حاضر با توجه به اين که جامعه 
آماري آن فقط دبیران مرد و زن ناحیه 1 شهر ارومیه بوده و براي جمع آوري داده هاي پژوهش تنها 
از پرسشنامه استفاده شده است، مانند بسیاري از پژوهش ها در حوزه علوم انساني با محدوديت هايي 
روبه رو بوده است. با توجه به موضوع پژوهش حاضر و متغیرهاي مطرح شده در آن به پژوهشگران 
نقش  مطالعه  دبیران،  خودکارآمدي  بر  موثر  عوامل  شناسايي  خصوص  در  مي شود  پیشنهاد  آتي 
مهارت هاي زندگي در ارتقاي شغلي دبیران و مطالعه نقش مهارت هاي زندگي در ارتقاي سالمت 

رواني دبیران پژوهش کنند. 

منابع:

الف( فارسی
اديب ، يوسف و فردانش،  هاشم )1382(. مهارت هاي زندگي مورد نیاز دانش آموزان مقطع راهنمايي، نشريه 

دانشور، سال دهم، دوره جديد، شماره 3، صص 21-40. 
احدي ، بتول؛ نريماني، محمد؛ ابوالقاسمي، عباس و آسیايي، مريم )1388(. بررسي ارتباط هوش هیجاني، 
سبک اسناد و خودکارآمدي با رضايت از زندگي در زنان شاغل، مطالعات تربیتي و روانشناسي دانشگاه 
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