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چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير متغيرهاي مولفههاي مهارتهاي زندگي و
خودکارآمدي جمعي بر رضايت از زندگي به روش تحليل مسير در ميان دبيران متوسطه
ناحيه  1شهر اروميه انجام شد .در اين پژوهش توصيفي-همبستگي ،جامعه آماري
پژوهش تمام دبيران زن و مرد مدارس دولتي متوسطه ناحيه  1اروميه بودند .از روش
نمونهگيري تصادفي طبقهبنديشده متناسب با حجم جامعه آماري دبيران مدارس مختلف
استفاده شده است .براي گردآوري دادههاي پژوهش از پرسشنامه تعديلشده مهارتهاي
زندگي ساعتچي و همکاران ،پرسشنامه کارآمدي جمعي معلمان گودارد و همکاران و
پرسشنامه رضايت از زندگي داينر و همکاران استفاده شد .استفاده از روش آلفاي کرونباخ
نشان داد ابزارهاي به کاررفته در پژوهش از اعتبار و ثبات بااليي برخوردارند .ضريب
پايايي مهارتهاي زندگي ،خودکارآمدي جمعي و رضايت از زندگي به ترتيب ،0/92
 0/83و  0/82محاسبه شدند .نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد خودكارآمدي جمعي
معلمان بر رضايت از زندگي آنان اثر مستقيم مثبت و معنادار دارد .همچنين نتايج به
دستآمده از پژوهش نشان داد كه ارتباط موثر ،تصميمگيري ،تفکر انتقادي از مولفههاي
مهارتهاي زندگي بر خودکارآمدي جمعي اثر مستقيم مثبت و معنادار دارد .نتايج ديگري
نشان داد ارتباط موثر ،تصميمگيري و تفکر انتقادي اثر غيرمستقيم بر رضايت از زندگي
در ميان معلمان دارند .همچنين نتايج به دستآمده نشان داد خودكارآمدي جمعي معلمان
با خودآگاهي ،روابط بينفردي ،ارتباط موثر ،مديريت هيجان ،تصميمگيري ،حل مسئله،
تفكر خالق و تفكر انتقادي رابطه مثبت و معناداري دارد و خودکارآمدي جمعي با رضايت
از زندگي نيز رابطه مثبت و معناداري دارد.
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امروزه آموزش و پرورش ما بيش از هر زمان ديگري به نونگري و بازنگري نظريهها و شيوهها
و راهكارها نياز دارد .در حال حاضر ،ايجاد بينشهاي جديد در معلمان نسبت به امور آموزشي و
تربيتي از دانشافزايي آنها اهميت و ضرورت بیشتری دارد .اينك دنياي تعليم و تربيت به كلي
متحول و دگرگون شده است .وظيفه معلم ديگر محدود به انتقال دانش نيست ،بلكه او بيشتر
هدايت و رهبري دانشآموزان را بر عهده دارد .از اين رو معلم در نقش مدير كالس درس بايد
براي رشد ذهني ،عاطفي ،اخالقي ،اجتماعي و مهارتي دانشآموزان برنامهريزي كند و راهكارهاي
مناسبي را بهكارگيرد تا دانشآموزان در حين انجام دادن فعاليتها و وظايف از پيش تعيينشده به
اهداف و انتظارات آموزشي مشخص نايل شوند.
بعد از قرنها تجربه و پژوهش ،امروزه جهان تعليم و تربيت به اين نتيجه رسيده است که
معلمان در کالس بايد نقش مديريتي داشته باشند و مانند يک مدير آگاه و مدبر هم ياددهنده،
يادگيرنده ،راهنما ،راهرو ،مجري و هم راهبر باشند و نسبت به کار خود هم شناخت و مهارت
داشته باشند ،بيشتر شنونده باشند تا گوينده و در حقيقت برداشت اينگونه معلمان از مفهوم جديد
آموزش است که تحول فکري رفتاري و ارزشي در دانشآموزان به وجود ميآورد و آنها را براي
مسئوليتهاي روزمره و آينده آماده ميکند (مياحيمينابي.)1389 ،
توجه به مهارتها (عملي و ذهني) نيز از همين جا ضرورت خود را نشان ميدهد .در طول دو
دهه اخير ،چه معلمان و چه دانشآموزان با مهارتهاي يادگيري از قبيل مشاهده کردن ،اندازهگيري،
تفسير کردن ،فرضيهسازي و ...آشنايي پيدا کردهاند و بديهي است درصورتيكه يادگيري مفاهيم با
استفاده از چنين مهارتهايي آن هم از سوي خود يادگيرنده صورت بگيرد ،آنچه در ذهن ميماند،
پايدارتر و عميقتر خواهد بود .اما همه ما براي زيست موفق به مهارتهاي ذهني ديگري هم نياز
داريم که آسان به دست نميآيند و تسلط يافتن بر آنها ،نيازمند تمرينهاي مداوم و راهنمايي شدن
از سوي افرادي است که آنها را به خوبي ميشناسند (مورداک و ویلسون.)2008 ،
بشر امروز بيش از هر زماني در كنار پيشرفتها و تحوالت پي در پي علمي و صنعتي با ابهام و
سردرگمي روبهرو است و بيشك قرار گرفتن در قلب چنين تحوالت عظيمي ،سالحي نيرومند را در مواجهه
با آنان ميطلبد كه آن نيز چيزي جز مهارتهاي زندگي و هنر زندگي كردن نيست .مهارتهاي زندگي
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بهعنوان تواناييها ،دانشها ،نگرشها و رفتارهايي تعريف شده كه براي شادماني و موفقيت آموخته ميشوند
تا فرد را قادر سازند با موفقيتهاي زندگي سازگار و بر آنها مسلط شود (اديب و فردانش.)1382 ،
امروزه به رغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغيير در شيوههاي زندگي ،بسياري از افراد
در رويارويي با مسائل زندگي ،فاقد تواناييهاي الزم و اساسياند و همين امر آنها را در مواجهه
با مسائل و مشكالت زندگي روزمره و مقتضيات آن آسيبپذير كرده است .انسانها براي مقابله
سازگارانه با استرس ،موقعيتهاي مختلف و كشمكشهاي زندگي به كاركردهايي نياز دارند كه
آنان را در كسب اين توانايي تجهيز كند و اين كاركردها بسيار زيربنايياند و در فرآيند تحول شكل
ميگيرند .كاركردهايي نظير شناخت ،عواطف و رفتارها كه در قالب ساختارهايي مانند خودكارآمدي،
عزت نفس ،درك از خود و مهارتهاي اجتماعي تجلي مييابند (اسفندياري.)1382 ،
به دليل اهميت بسيار نظام آموزشي ،بايد ارکان اصلي اين نظام يعني معلمان و دبيران
در همه دورههاي تحصيلي اعم از ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه مورد توجه ويژه قرار گيرند ،زيرا
معلمان چنانچه در طول زندگي حرفهاي خويش دچار امراض جسماني و رواني گوناگون شوند ،به
يقين ،رضايت از زندگي و شغل را از دست ميدهند و نظام آموزشي در زمينه ارتباط عناصر اصلي
خويش يعني معلم و دانشآموز و حتي ديگر عناصر تشکيلدهنده اين نظام با مشکل جدي مواجه
ميشود و به تبع آن ،در جهت اهداف مشخص خويش عمل نخواهد کرد .در نهايت ،جلب رضايت
معلمان و عالقهمند کردن هر چه بيشتر آنان نسبت به زندگي خويش داراي اهميت ويژهاي است
(ترکمان و عابدي.)1388 ،
با توجه به نقش مهم ،محوري ،برجسته و انکارناپذير معلمان بهعنوان يکي از ارکان اصلي
نظام آموزش و پرورش در خصوص هدايت و راهبري يادگيرندگان ،تا به حال بيشتر پژوهشهاي
صورتگرفته در ارتباط با سازههاي مهارتهاي زندگي ،کارآمدي جمعي و رضايت از زندگي معطوف
به دانشآموزان بوده و به نقش معلمان در اين خصوص کمتر توجه شده است.
از اين رو انگيزهاي که موجب کليد خوردن پژوهش حاضر در معلمان شهر اروميه شد .اين بوده
كه اگر دانشآموزان ما در نتيجه تدوين برنامههاي درسي مناسب ،و از طريق آموزشهاي رسمي و
الگوبرداري رفتاري از افرادي كه با آنها بيشترين ارتباط موثر را دارند ،بخواهند از سازههاي مهارتهاي
زندگي ،خودكارآمدي جمعي و رضايت از زندگي بهرهمند شده و ياد بگيرند ،چه افرادي در درجه اول
موثرتر و بهتر از معلمان ميتوانند اين نقش را بر عهده بگيرند ،و اگر خود معلمان واجد چنين مهارتها
و شرايطي نباشند و نتوانند آن مفاهيم را در رفتار ،گفتار و عمل به دانشآموزان به خوبي انتقال دهند،
آيا آموزش و پرورش و مدرسه و برنامه درسي ما به اهداف مورد نظر خود خواهد رسيد؟
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رضايت از زندگي يکي از شاخصهايي است که با وجود اهميت آن به خصوص در ميان 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 مجموع هاي منحصر به فرد از معيارهاي شخصي خود،
کيفيت زندگياش را ميسنجد (.)Shin & Johnson, 1978; Quoted by Pavot & Diener, 1993
رضايت از زندگي نشاندهنده آن است که رسيدن به خوشيها از طريق يافتن ثبات عاطفي و آرامش،
سودمندتر از دلخوش کردن به تجارب هيجاني غيرقابل پيشبيني و تحمل افسردگي در ميان اين
دورههاست (.)Diener, Sandvik & Pavot, 2010; Quoted by Kleinke, 1392
افراد هنگامي سطوح باالي رضايت از زندگي را تجربه ميكنند كه شرايط زندگي آنها با
مالكهايي كه براي خود تعيين كردهاند ،مطابقت داشته باشد .رضايت از زندگي را ميتوان به
عنوان جامعترين ارزيابي افراد از شرايط زندگي خود در نظر گرفت (( )Diener, 2000نقل از
کشاورز ،مهرابی و سلطانیزاده .)1388 ،از طرفي تفاوت رضايت از زندگي در افراد به خاطر
توانمندي و احساس خودكارآمدي است كه موجب پردازش متفاوت افراد از عوامل استرسزا
ميشود.
از اين رو ميتوان گفت خودكارآمدي با تعديل اثرات استرسزا در محيط كار بر افراد ،موجب
افزايش شادي و به طور غيرمستقيم موجب باالبردن سطح رضايت از زندگي افراد ميشود .بنابراين
تعريف رضايت از زندگي عبارت است از ارزيابي شناختي عاطفي از زندگي خود .اين ارزيابيها از
واكنشهاي احساسي نسبت به وقايع به عالوه قضاوتهاي شناختي از رضايت و برآورده شدن
خواستهها تشكيل شدهاند (( )Diener et al., 1985گنجيارجنگي و فراهاني.)1388 ،
واژه مهارت در معاني مختلفي به کار رفته است .وقتي بيان ميشود کسي قدرت انجام کاري
را دارد ،يعني مهارت انجام آن کار و تواناييهاي الزم براي انجام صحيح آن در او وجود دارد ،به
عبارت ديگر مهارت يعني صالحيت داشتن ،متخصص شدن و چيرگي در يک فعاليت مشخص؛
بر اين مبنا و با توجه به معاني مختلف مهارت ،از مهارتهاي زندگي تعاريف متعددي ارائه شده
است (نيكپرور.)1383 ،
موریس و الیاس 1از دانشگاه راجرز آمريکا و مولف کتاب «تصميمگيري اجتماعي و رشد
1. Maurice & Elias
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مهارتهاي زندگي» مهارتهاي زندگي را اينگونه تعريف كرده است:
«مهارتهاي زندگي يعني ايجاد روابط بينفردي مناسب و موثر ،انجام مسئوليتهاي اجتماعي،
انجام تصميمگيريهاي صحيح ،حل تعارضها و کشمکشها بدون توسل به اعمالي که به خود يا
ديگران صدمه ميزند» (نقل از سازمان جهاني بهداشت .)1377 ،يونيسف نيز مهارتهاي زندگي
را به صورت «يك رويكرد مبتني بر تغيير رفتار يا شكلدهي رفتار كه برقراري توازن ميان سه
حوزه دانش ،نگرش و مهارتها را مدنظر قرار ميدهد» تعريف ميكند .تعريف يونيسف بر شواهدي
پژوهشي مبتني است كه نشان ميدهد اگر در توانمندسازي افراد جامعه بحث دانش ،نگرش و
مهارت به صورت تلفيقي مورد توجه قرار نگيرد ،نتيجه مورد انتظار يعني كاهش رفتارهاي پرخطر
به دست نميآيد (صحرائیان ،صلحی و حقانی.)1391 ،
يكي از موثرترين راههاي شناخت هر پديده ،دستهبندي و طبقهبندي علمي آن است .با
توجه به تعاريف مختلف از مهارتهاي زندگي كه بسته به نوع بافت فرهنگي و جامعه مورد نظر
و ارزشهاي حاكم بر آن ،داراي تنوع است ،افزايش تعداد مهارتهاي زندگي به وسيله بعضي از
مولفان و پژوهشگران در برخي متون و پژوهشها است .اما آنچه مورد توافق اکثر صاحبنظران
است ،دستهبندي مهارتهاي زندگي در سه سطح زير بر مبناي طبقهبندي سازمان بهداشت جهاني
( )1377است .اين سه سطح عبارتند از:
سطح اول :مهارتهاي پايهاي و اساسي روانشناختي و اجتماعي ،که به شدت متاثر از فرهنگ
و ارزشهاي اجتماعي هستند؛ نظير خودآگاهي و همدلي.
سطح دوم :مهارتهايي هستند كه تنها در شرايط خاص مورد استفاده قرار ميگيرند؛ نظير
مذاكره ،رفتار جراتمندانه و حل تعارض.
سطح سوم :مهارتهاي كاربردي هستند؛ نظير امتناع از سوء مصرف مواد (سليقهدار.)1388 ،
سازمان بهداشت جهاني که اولين بار آموزش مهارتهاي زندگي را مطرح كرد در آگوست
 1993برنامهاي با عنوان آموزش مهارتهاي زندگي با همکاري يونيسف ارائه کرد .اين آموزشها
به تدريج بهعنوان يک دستورالعمل براي بهبود وضعيت زندگي افراد به فرهنگ کشورها راه يافت.
اين سازمان بر آموزش ده مهارت تاکيد دارد که به دليل همپوشي ميتوان در پنج عنوان با تنظيم
دوتايي به شرح زير هم مطرح كرد:
 .1مهارتهاي خودآگاهي و همدلي؛  .2مهارتهاي روابط بينفردي و ارتباط موثر (اجتماعي)؛
 .3مهارتهاي تصميمگيري و حل مسئله؛  .4مهارتهاي تفکر خالق و تفکر انتقادي؛  .5مهارتهاي
مقابله با هيجانات و استرس (سازمان بهداشت جهاني ،1377 ،نقل از اوحدي و مظاهري.)1391 ،
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اين مهارتها كه در قالب ساختارهايي چون خودكارآمدي ،تفكر انتقادي ،توانايي حل مسئله،
خودآگاهي و مهارتهاي اجتماعي تجلي مييابند بهطور ضمني و آشكار از سوي نهادهاي اجتماعي
مثل خانواده ،مدرسه ،معلمان و رسانهها به كودكان و نوجوانان آموزش داده ميشوند .اين آموزشها
بهويژه در يك نهاد رسمي مانند آموزش و پرورش بايد به وسيله معلماني ارائه شوند كه خود واجد
چنين مهارتهايي باشند تا بتوانند دانشآموزان را فعاالنه در فرآيند ياددهيـيادگيري سهيم سازند
1
و محيط كوچك مدرسه را به محيط بزرگ جامعه نزديك كنند (گرانمايه .)1385 ،ایلدر و پائل
( )2006در کتاب « 25روز براي بهتر فکر کردن و بهتر زندگي کردن» روشها و راهبردهايي را به
منظور راهنمايي براي بهبود زندگي در قالب  25مهارت زندگي بيان کردهاند.
كارآمدي جمعي مفهومي برخاسته از نظريه شناختيـاجتماعي بندورا )1997( 2است كه به ميزان
اعتقاد معلمان درباره تالشهاي جمعي و معاونت در موفقيت تحصيلي دانشآموزان اشـــــاره دارد
(( )Goddard et al., Goddard, 2001حجازی ،صادقی و خاتون خاکی .)1391 ،خودکارآمدي
جمعي را ميتوان اطمينان تصورشده يک تيم در يک حوزه عملکردي خاص تعريف کرد (شاوران
و همکاران.)1391 ،
بندورا خودکارآمدي جمعي را اينگونه تعريف ميکند« :باورهاي مشترك گروه در خصوص
قابليتهاي آنها براي سازماندهي و اجراي مجموعهاي از اعمال که براي دستيابي به موفقيت در
کارها مورد نياز است» .از آنجا كه افراد هم به صورت فردي و هم به صورت جمعي عمل ميكنند،
باورهاي خودكارآمدي ميتواند هم در سطح شخصي و هم در سطح جمعي مفهومسازي شود .حس
قوي معلمان از خودکارآمدي ،ارتباط جمعي آنان را با همکاران و والدين دانشآموزان افزايـــش
ميدهد (قالئی ،کدیور ،صرامی و اسفندیاری .)1391
ت آموزشي
يکي از اهداف آموزش و پرورش پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بوده و نتايج فعالي 
معلمان در پيامدهاي تحصيلي دانشآموزان ،خود را نشان ميدهد .پژوهشها نشان ميدهند پيشرفت
تحصيلي دانشآموزان ارتباط نزديكي با كارآمدي تدريس معلمان دارد كه آن نيز به نوب ه خود از
ي حرفهاي آنها تاثير ميپذيرد (.)Bandura, 1997
ويژگيها ،باورها و عقايد معلمان دربار ه تواناي 
بندورا به نقل از گودارد و همکاران ،)2000( 3استدالل کرد که يک سازه قوي که در مدارس
خيلي متفاوت است ،و از لحاظ سيستمي با موفقيت دانشآموز در ارتباط است ،کارآمدي جمعي
معلمان در مدرسه است .مطابق با نظر بندورا ( )1993-1997كارآمدي جمعي معلم يک ويژگي
1. Elder & Paul
2. Bandura
3. Bandura Quoted byGoddard et al.
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مهم مدرسه است .شکلگيري و ظهور کارآمدي جمعي معلم يک ويژگي برآمده در سطح گروهي
است ،و محصولي از تعامل مجموعه نيروهايي از اعضاي گروه است (.)Goddard et al., 2000
خودکارآمدي جمعي معلم به صورت باور معلمان در مورد ظرفيت گروهيشان بهعنوان يک
مجموعه واحد ،براي سازماندهي و اجراي يک زنجيره از اعمال خاص ،به منظور تاثير مثبت بر
دانشآموزان ،تعريف شده است .)Goddard et al., 2000( .در داخل يک سازمان ،خودکارآمدي
جمعي ،نشاندهنده باورهاي اعضاي گروه در خصوص عملکرد يک سيستم اجتماعي به عنوان يک
کل است (.)Bandura, 1997
بندورا (به نقل از گودارد )2000،چهار منبع اصلي اطالعات مربوط به کارآمدي فردي يعني:
تجارب متبحرانه ،تجارب جانشيني ،ترغيب اجتماعي و حاالت عاطفي را مطرح كرده است .به باور
آنها اين منابع در توسعه کارآمدي جمعي معلمان نيز به عنوان منابع اساسي مطرح هستند .اگرچه
تمامي چهار منبع اطالعاتي در ايجاد خودکارآمدي جمعي معلم محوري هستند ،و فرآيند (پردازش)
شناختي و تفسير اين اطالعات حياتي هستند اما آنچه در اينجا مدنظر است ،مــطابق با نظر موران
و همکاران ،)1998( 1در خصوص مدل خودکارآمدي معلم ،دو جزء کليدي است که در توسعه
خودکارآمدي جمعي معلم مؤثر است؛ «تحليل تکليف تدريس» 2يعني فرآيندي است که معلمان
آنچه را که براي درگير شدن در تدريس الزم خواهد بود ،ارزيابي ميکنند ،ما اين فرآيند را تحليل
تکليف تدريس ميناميم« .ارزيابي شايستگي تدريس» 3يعني معلمان کار تدريس را در رابطه با
سنجش خود از صالحيت تدريس ساير معلمان تحليل ميکنند.
در واقع معلمان قضاوتهاي روشني در خصوص شايستگي تدريس همکارانشان در ارتباط با
تحليل کار تدريس ،ارائه ميدهند .در سطح مدرسه ،تحليل شايستگي تدريس شامل استنباطهايي
ن است .در واقع تعامل اين
در مورد مهارتهاي تدريس ،روشها ،آموزش و خبرگي همکارانشا 
دو با يكديگر منجر به شکلگيري باور کارآمدي جمعي معلم ميشود (بندورا 1986 ،و 1977؛ به
نقل از گودارد.)2000،
با توجه به بررسي پيشينه پژوهشي متغيرهاي مذکور ،پژوهشي که همزمان به بررسي رابطه
ميان متغيرهاي مورد نظر مشابه اين پژوهش بپردازد ،مشاهده نشد .بنابراين به گزيدهاي از
1. Moran et al.
2. Analysis of the Teaching Task Analysis
3. Assessment of Competence Teaching
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پژوهشهايي که با پژوهش حاضر به نوعي مرتبط است ،پرداخته شده است.
نتايج پژوهش اوحدي و مظاهري ( )1391حاکي از ضرورت بازنگري در تعريف ارائهشده از آداب
و مهارتهاي زندگي ،مباني نظري حاکم بر اصول برنامه ،رويکرد حاکم بر برنامه ،توجه به تفاوتهاي
جنسيتي در برنامه و توجه ويژه به صالحيتهاي حرفهاي معلمان و الزامات اجرايي برنامه است.
فتحيواجارگاه و همکاران ( )1387طيفي وسيع از مهارتهاي زندگي مورد نياز بزرگساالن
را شناسايي کرده و در شش گروه (مهارتهاي ذهني-شناختي ،مهارتهاي فرديـزيستي،
مهارتهاي ارتباط بينفردي ،مهارتهاي محل کار ،مهارتهاي زندگي خانوادگي و مهارتهاي
شهروندي) را طبقهبندي کردهاند .به بيان آنها متاسفانه به رغم اهميت موضوع ،مطالعات انجامشده
در اين زمينه در کشور بسيار ناکافي و نارساست ،که البته تعداد بسيار کم پژوهشهاي صورتگرفته
با توجه به بررسيهاي به عملآمده پژوهشگران پژوهش حاضر در زمينهي مهارتهاي زندگي
معلمان ،تاييدي بر اين مدعاست.
گرانمايه ( )1385در پژوهشي به اين نتيجه رسيد كه به طور كلي ميزان برخورداري معلمان دورههاي
مختلف تحصيلي از مهارتهاي پنجگانه زندگي ،نسبت ًا زياد است .يافتههاي پژوهشي حجازي و همكاران
( )1391نشان داد ،زمانيکه معلمان داراي نگرش مثبت نسبت به شغل خود هستند ،احساس کارآمدي
بااليي دارند و محيط کارشان برانگيزاننده است ،و تعهد شغلي بااليي نشان ميدهند.
نتايج پژوهش احدي و همکاران ( )1388حکايت از اين دارد که ميان هوش هيجاني و
خودکارآمدي با رضايت از زندگي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .همچنين نتايج رگرسيون
نشان داد که خودکارآمدي توان پيشبيني رضايت از زندگي را دارد.
در پژوهش مرتضوي ( )1383نتيجه به دست آمده در خصوص رضايت از زندگي و خودکارآمدي
فردي و جمعي نشاندهنده آن است که بين خودکارآمدي شخصي و جمعي با رضايت از زندگي
رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
در پژوهش نصيري و جوکار ( )1387نتيجه به دستآمده نشاندهنده آن است که ميان معناداري
زندگي با اميد ،شادي ،رضايت از زندگي ،همبستگي مثبت و معنادار و با افسردگي همبستگي منفي
معنادار وجود دارد و معناداري زندگي ميتواند سبب افزايش شادي و رضايت از زندگي باشد.
براساس پژوهشالیاس و همکاران( 1نقل از سازمان بهداشت جهاني )1377 ،يك مطالعه طولي
شش ساله ،در مورد پيامدهاي برنامه پيشگيري اوليه و آموزش مهارتهاي زندگي نشان داد که به
دنبال آموزش ،رفتارهاي مناسب اجتماعي افزايش و رفتارهاي منفي و خودتخريبي کاهش مييابد.
1. Elias et al.
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در خصوص پژوهشهاي مربوط به تاثير برنامههاي آموزش مهارتهاي زندگي در اکتساب
مهارت و افزايش تواناييها تالدو و همکاران( ،)1997( 1نقل از سازمان بهداشت جهاني)1377 ،
دريافتند كه توانايي بيشتر در حل مسئله با افزايش عزت نفس و مكان كنترل دروني رابطه دارد.
شوره ،)1991( 2در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه مهارت حل مسائل بينفردي ،با روابط
اجتماعي مثبت با همساالن ،اميدواري و همدلي رابطه مثبت دارد .در برنامه آموزش مهارتهاي
« »Lions Questکه از طرحهاي غيرتجربي استفاده شده است ،دو تغيير چشمگير به دست آمده
است -1 :افزايش اعتماد به نفس دانشآموزان؛  -2بهبود رابطه معلمان و شاگردان .تمام شاگردان
و معلمان شرکتکننده در اين طرح از برنامه رضايت داشتند.
در پژوهش گودارد ( ،)2001نتيجه به دستآمده گوياي آن است که تفاوت قابل توجهي از
کارآمدي مدارس ،با در نظر گرفتن نتايج گذشته ،و ويژگيهاي فردي دانشآموزان ،به واسطه اثر
مثبت کارآمدي جمعي در ميزان موفقيت دانشآموزان نشان داده شده است .اما در پژوهش آنها در
خصوص ادراک معلمان در مورد اينکه خودکارآمدي جمعي به عنوان يک پيشبينيکنند ه قوي در
ارتباط با ميزان موفقيت دانشآموزان است ،اتفاق نظري وجود ندارد.
همچنين بندورا (نقل از شاوران و همکاران )1391 ،در مطالعه خود عنوان کرده است که براي انجام
دادن موفقيتآميز يک وظيفه که مستلزم داشتن مهارتهاي مشخصي است ،تالش فردي بيشترين تاثير
را بر توسعه خودکارآمدي يک فرد دارد و اگرچه افراد پوياييهاي خود را به گروه ميآورند ،اما خودکارآمدي
جمعي نه تنها تالشهاي گروهي سازماندهيشده را تشديد ميکند ،بلکه باورهاي مشترك شکليافته را
تقويت ميکند و عملکرد گروه بهعنوان تابعي از اتحاد افراد استنباط ميشود.
گودارد بر اين باور است که رشد فزاينده پژوهشهاي مربوط به خودکارآمدي جمعي نشاندهنده
يک حقيقت و ويژگي ضروري براي مدارس با عملکرد باالست و معلمان با سطح خودکارآمدي
جمعي باال بر موفقيت دانشآموزان تاثيري مثبت ميگذارند.
اسکالویک و اسکالویک( 3نقل از متقينيا )1390 ،دريافتند خودکارآمدي فردي ارتباط
مستحکمي با خودکارآمدي جمعي دارد.
گودارد و همکاران در پژوهشي ضمن بررسي صحت و تاييد روايي و پايايي سازه خودکارآمدي
جمعي معلم ،ارتباط مثبت کارآمدي جمعي معلمان را در ميزان موفقيت دانشآموزان در هر دو
مقول ه خواندن و رياضي که مابين مدارس مورد پژوهش متفاوت است ،نيز مورد تاکيد قرار دادند.
1.Tellado et al.
2. Shure
3. Skaalvik & Skaalvik
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به عقيده کیم و پارک( 1نقل از مرتضوي )1383 ،خودکارآمدپنداري با رضايت از زندگي رابطه
مستقيم دارد .به بيان ديگر کساني که خود را کارآمدتر ميپندارند ،عالوه بر کسب موفقيت بيشتر
از نظر عملکرد ،احساس رضايت بيشتري از زندگي ميکنند.
به عقيده هکین و همکاران( 2نقل از یوسفی ،احمدی و تادیبی )1391 ،به نظر ميرسد اغلب
پژوهشها در زمينه بررسي رضايت از زندگي روي افراد بيمار يا سالخورده تمرکز داشته و کمتر
روي بزرگساالن سالم و گروههاي حرفهاي انجام گرفته است.
در راستاي پژوهشهاي قبلي و با توجه به پارهاي از عوامل تاثيرگذار بر متغير رضايت از زندگي
در پژوهش حاضر از ميان عوامل مختلف مرتبط با رضايت از زندگي ،رابطه متغيرهاي مهارتهاي
زندگي و خودکارآمدي جمعي معلمان با رضايت از زندگي مورد بررسي قرار گرفته است .با توجه
به پيشينه تحقيقات داخل و خارج و بررسيهاي به عملآمده پژوهشگران ،پژوهشي که به صورت
همزمان رابطه ميان مولفههاي مهارتهاي زندگي ،خودکارآمدي جمعي با رضايت از زندگي به
خصوص در ميان معلمان را بررسي كند ،پرداخته نشده است .بنابراين موضوع پژوهش حاضر ،کام ً
ال
جديد است .در شکل ( )1الگوي نظري پژوهش نشان داده شده است.

شکل  :1الگوي نظري پژوهش

ﺷﻜﻞ  :1اﻟﮕﻮي ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ
روش ﭘﮋوﻫﺶ

1. Keim & Park
2. Häkkinen et al.

140از ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف آن ،ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ( اﺳﺖ .ﺟﺎﻣ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ

آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻤﺎم دﺑﻴﺮان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ  1ﺷﻬﺮ اروﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  881ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و زن اﺳﺖ ،ﻛﻪ  350ﻧﻔﺮ
ﻣﺮد و  541ﻧﻔﺮ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖآﻣﺪه وارﻳﺎﻧﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﻣﻘﺪار  S2ﺑﺮ

روش پژوهش

آماري پژوهش  195نفر تعيين شد .از روش نمونهگيري طبقهاي متناسب با حجم جامعه آماري هر
يك از مدارس استفاده شده است .اين روش نمونهگيري زماني مورد استفاده است كه افراد جامعه
از نظر صفت مورد مطالعه نامتجانس و ناهمگون (غيرمشترک) باشند و ما با استفاده از نمونهگيري
طبقهاي سعيکنيم افراد جامعه را درون گروههاي همگن قرار داده تا آنها داراي ويژگيهاي مشابه
متجانس شوند (خلعتبري .)1389 ،گفتني است از نرمافزار  AMOSنسخه  16براي تجزيهوتحليل
دادهها استفاده شد.
ابزار اندازهگيري
الف .مقياس مهارتهاي زندگي :از پرسشنامه (تعديلشده) ايراني مهارتهاي زندگي ساعتچي
و همکاران ( )1389که پوششدهنده مهارتهاي اصلي (خودآگاهي ،روابط بينفردي ،ارتباط موثر،
مديريت بر هيجان ،حل مسئله ،تصميمگيري ،تفكر خالق و نقادانه) مورد نظر سازمان بهداشت
جهاني است ،استفاده شد .پرسشنامه اصلي  144سوال دارد که عالوه بر پوشش دادن بيشتر
مولفههاي اصلي مهارتهاي زندگي مورد نظر سازمان جهاني بهداشت ذکرشده در باال ،مولفههاي
فرعي ديگري را نيز مورد توجه قرار داده است .با توجه به موضوع و هدف پژوهش از  31سوال به
دليل صرفهجويي در زمان ،هزينه و رغبت پاسخدهندگان (به خاطر بهره گرفتن از سه پرسشنامه)
استفاده شد كه پاسخها در دامنهاي از يك (بسيار كم) تا پنج (بسيار زياد) يعني طيف ليکرت
پنجگزينهاي قرار ميگيرد.
اين پرسشنامه به وسيله قياسي ساختارسازي شده است .در پژوهش قياسي به نقل از
ساعتچي و همکاران ( )1391به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه ،پس از اجراي مقدماتي بر روي
 30نفر از نمونههاي پژوهش ،با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ،ضريب  0/97به عنوان ضريب
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اين پژوهش از نوع کاربردي بوده و با توجه به هدف آن ،توصيفي از نوع همبستگي (تحليل
مسير) است .جامعه آماري اين پژوهش تمام دبيران متوسطه ناحيه  1شهر اروميه به تعداد 881
نفر مرد و زن است ،كه  350نفر مرد و  541نفر زن هستند .با استفاده از دادههاي به دستآمده
واريانس جامعه محاسبه شد .مقدار  S2بر اساس پرسشنامههاي مهارتهاي زندگي ،خودکارآمدي
جمعي و رضايت از زندگي به ترتيب معادل  0/039 ،0/025و  0/027برآورد شد .در نهايت حجم
نمونه بر اساس پيشبرآورد واريانس پرسشنامه خودکارآمدي جمعي انتخاب شد و حجم نمونه
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اعتبار ،محاسبه شد .همچنين ،اين پرسشنامه در سالهاي  1381و 1383به ترتيب به وسيله
بهاريفر و يوسفي مورد بررسي قرار گرفته و براي آن ضريب آلفاي کرونباخ  0/93و  0/95گزارش
شده است .اين ضرايب معرف آن است که پرسشنامه مذکور واجد ويژگيهاي روانسنجي مطلوبي
است.
ب .مقياس خودکارآمدي جمعي معلمان :از مقياس کارآمدي جمعي معلمان که به وسيله گودارد
و همکاران كه با  21گويه تدوين شده است ،استفاده شد .پديدآورندگان براي بررسي اعتبار سازه
مقياس ،آن را مورد تحليل عوامل قرار دادند و دو عامل «شايستگي گروهي» و «تحليل تکليف»
از آن استخراج شد که اين دو عامل  63/2درصد واريانس کارآمدي جمعي را تبيين ميكند .به
منظور پيشگيري از اثرات گويهها بر پاسخدهندگان ،گويههاي مرتبط با اين دو عامل به صورت
مثبت و منفي در نظر گرفته ميشود .اعتبار و قابليت اعتماد اين مقياس در پژوهشهاي مختلف در
حد بااليي گزارش شده است.
به عنوان نمونه سازندگان اين مقياس ضريب قابليت اعتماد آن را با روش آلفاي کرونباخ
 0/96گزارش كردند (نقل از حجازي و همکاران .)1391 ،در پژوهش حاضر مقياس کارآمدي
جمعي معلمان به دليل همساني با مقياس مهارتهاي زندگي و رضايت از زندگي بر مبناي ليکرت
ال مخالفم با نمره يک تا کام ً
پنجدرجهاي (از کام ً
ال موافقم با نمره پنج) تنظيم شد .در پرسشهای
مربوط به مقياس 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 تحليل
تکليف تدريس است که چهار پرسش آن مثبت و چهار پرسش نيز منفي است.
ج .مقياس رضايت از زندگي :از پرسشنامه رضايت از زندگي ( 1)SWLSاستفاده شد .اين
پرسشنامه را اولين بار داینر و همکاران 2براي همه گروههاي سني تهيه کردند .هدف از آن ارزيابي
کلي افراد در مورد رضايت از زندگي است .پنج پرسش دارد و بر اساس مقياس ليکرت ،پاسخها
ال مخالفم) تا پنج (کام ً
در دامنهاي از يک (کام ً
ال موافقم) قرار دارد .کوتاه بودن ،باال بودن اعتبار
پيشبيني ،صرفهجويي در زمان و هزينه و قابليت کاربرد در همه گروههاي سني از ويژگيهاي
آن است .اعتبار و پايايي بااليي براي آن گزارش شده است ،ضريب آلفاي كرونباخ  0/85و ضريب
همبستگي بازنمايي نمرههاي اين مقياس  0/83گزارش شده است (;Pavot & Diener, 1993
( )Diener et al., 1985; Swami & Chamorro, 2009نقل از يوسفي و همكاران.)1391 ،
1. Satisfaction with Life Scale
2. Diener et al.
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جدول  :1همبستگي نمره هر سوال با نمره کل مقياس رضايت از زندگي

نمره کل

پرسشها

رضايت از زندگي

پرسش 1

پرسش 2

پرسش 3

پرسش 4

پرسش 5

0/37

0/87

0/85

0/85

0/76
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در ايران نيز واحدي و اسكندري ( ،)1389بياني و همكاران ( ،)1386خسروی )2005( 1و يوسفي و
همكاران ( )1391پايايي پرسشنامه مذكور را در نمونه ايراني با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ آن
به ترتيب  0/88 ،0/83 ،0/85و  0/87گزارش كردهاند.
در پژوهش حاضر پايايي مقياس مهارتهاي زندگي ،خودکارآمدي جمعي معلمان و
رضايت از زندگي به ترتيب  0/83 ،0/92و  0/82محاسبه شد .روايي به اين مفهوم اشاره
دارد كه وسيله اندازهگيري چيزي را كه ادعا ميكند دقيق ًا اندازه بگيرد ،يعني متناسب با آن
باشد .روايي ابزار پژوهش حاضر از سوي چند تن از استادان صاحبنظر تاييد شد .افزون بر
آن مقياسها نيز با استفاده از محاسبه همبستگي ،نمره هر خردهمقياس با نمره کل خود
تعييني بررسي شد.
در اين روش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون ،روايي مقياس با محاسبه همبستگي نمره
هر پرسش يا محاسبه همبستگي نمره هر خردهمقياس با نمره کل مقياس محاسبه ميشود .براي
محاسبه روايي پرسشنامه مهارتهاي زندگي ،همبستگي نمره هر سوال با نمره کل پرسشنامه احراز
شد .دامنه ضرايب از  0/31تا  0/68بوده و همه ضرايب در سطح  P ≥0/01معنادار بودند .همچنين
روايي مقياس خودکارآمدي جمعي معلمان با استفاده از محاسبه همبستگي نمره هر خردهمقياس
با نمره کل خودکارآمدي جمعي بررسي شد .ضريب همبستگي براي خردهمقياس تحليل تکليف
تدريس برابر با  0/95و براي خردهمقياس شايستگي گروهي برابر با  0/81در سطح  P ≥0/01به
دست آمد.
به منظور محاسبه روايي پرسشنامه رضايت از زندگي ،همبستگي نمره هر سوال با نمره کل
پرسشنامه احراز شد .به صورت نمونه ،همانگونه که در جدول ( )1ديده ميشود ،دامنه ضرايب از
 0/37تا  0/85و همه ضرايب در سطح  P ≥0/01معنادار بودند.

1. Khosravi
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در جدول ( )2شاخصهاي توصيفي متغيرها شامل ميانگين ،انحراف استاندارد ،چولگي و کشيدگي
ارائ ه شدهاند .يکي از مهمترين پيشفرضهاي مدليابي علّي به روش بيشينه احتمال ،نرمال بودن
تکمتغيري و چندمتغيري است .براي نرمال بودن تکمتغيري ،قدر مطلق چولگي و کشيدگي متغيرها
به ترتيب نبايد از  3و  10بيشتر باشد ( .)Kline, 2011با توجه به جدول ( )2قدر مطلق چولگي و
کشيدگي تمامي متغيرها کمتر از يک است .بنابراين اين پيشفرض مدليابي علّي يعني نرمال بودن
تکمتغيري برقرار است .در پژوهش حاضر براي بررسي نرمال بودن چندمتغيره از ضريب کشيدگي
استانداردشده مرديا 1استفاده شد .اين عدد در پژوهش حاضر  28/3به دست آمد که کمتر از عدد
 120است که از طريق فرمول ( p (p+2محاسبه شده است .در اين فرمول  pمساوي است با تعداد
متغيرهاي مشاهدهشده که در اين پژوهش  10است (.)Teo & Noyes, 2012
جدول  :2شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش ()n=167

ميانگين

انحراف استاندارد

چولگي

کشيدگي

متغير

روابط بينفردي

2/56

1/01

0/22

-0/54

مديريت هيجان

2/70

تصميمگيري

3/40

خودآگاهي

ارتباط موثر
حل مسئله

تفکر خالق

2/82
2/80
3/15
3/28

0/98
1/05
1/04
1/03
0/96
0/91

-0/13

-0/59

-0/10

-0/58

-0/28

-0/27

-0/39

0/17

0/03

-0/31

-0/46
-0/11

تفکر انتقادي

3/25

0/92

-0/28

0/13

خودکارآمدي جمعي

3/30

0/81

-0/16

0/19

رضايت از زندگي

3/18

0/97

-0/26

-0/08

1. Mardia
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جدول  :3ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش

شماره

متغير

2

روابط
بينفردي

1

3

**0/62

1

1

خودآگاهي

3

ارتباط موثر **0/64** 0/83
مديريت
هيجان

5

1
1

**0/79** 0/54** 0/69

5

حل مسئله **0/42** 0/44** 0/33** 0/34

7

تفکر خالق *0/64** 0/54** 0/27** 0/25** 0/16* 0/19

6
8

تصميمگيري

0/22

0/15

0/25

0/20

0/44

1

1

تفکر انتقادي **0/68** 0/55** 0/53** 0/32** 0/31** 0/25** 0/24

خودکارآمدي
9
جمعي
10

**

*

**

**

**

1

رضايت از
زندگي

1

**0/54** 0/47** 0/51** 0/40** 0/32** 0/39** 0/23** 0/32

1

**1 0/41** 0/836* 0/31** 0/23** 0/35** 0/37** 0/38** 0/20* 0/32
p > 0/01٭٭p > 0/05 ,

٭

در جدول ( )3ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش ارائه شدهاند .با توجه به اين جدول رابطه
خودکارآمدي جمعي با خودآگاهي  ،0/32روابط بينفردي  ،0/23ارتباط موثر  ،0/39مديريت هيجان
 ،0/32حل مسئله  0/40است .رابطه خودکارآمدي جمعي با رضايت از زندگي ( )0/41نيز مثبت
و در سطح  0/01معنادار است .در جدول ( ،)4شاخصهاي برازش مطلق ،تطبيقي و مقتصد و حد
قابل پذيرش هر يک از اين شاخص به تفکيک گزارش شدهاند .در اين پژوهش شاخص نيکويي
برازش ( ،)GFIشاخص نيکويي برازش تعديليافته ( )AGFIو ريشه ميانگين مربعات باقيمانده
استانداردشده ( )SRMRبهعنوان شاخصهاي برازش مطلق ،شاخص برازش تطبيقي (،)CFI
شاخص برازش هنجارشده ( )NFIو شاخص برازش هنجارنشده ( )NNFIبهعنوان شاخصهاي
برازش تطبيقي و مجذور خي بر درجه آزادي ( ،)X2/dfشاخص برازش ايجاز ( )PNFIو مجذور
ميانگين مربعات خطاي تقريب ( )RMSEAبهعنوان شاخصهاي برازش مقتصد در نظر گرفته
شدند ( .)Kline, 2011با توجه به جدول ( )4تمامي شاخصهاي برازش در حد مطلوبي قرار دارند
و ميتوان نتيجه گرفت که مدل آزمونشده برازش مناسبي با دادههاي گردآوريشده دارد.
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4

1

2

4

6

7

8

9

10
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جدول  :4شاخصهاي نيکويي برازش الگوي آزمونشده پژوهش

شاخص

مقدار بهدستآمده
حد قابل پذيرش
شاخص

مقدار بهدستآمده
حد قابل پذيرش
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شاخص

مقدار بهدستآمده
حد قابل پذيرش

شاخصهاي برازش مطلق
GFI

AGFI

SRMR

0/98

0/86

0/04

بيشتر از 0/90

بيشتر از 0/80

شاخصهاي برازش تطبيقي

کمتر از 0/05

CFI

NFI

NNFI

0/98

0/97

0/98

بيشتر از 0/90

بيشتر از 0/90

شاخصهاي برازش تعديليافته

بيشتر از 0/90

X2/df

PNFI

RMSEA

2/72

0/61

0/07

کمتر از 3

بيشتر از 0/60

کمتر از 0/08

در جدول ( )5اثرات مستقيم ،غيرمستقيم ،کل و واريانس تبيينشده متغيرها گزارش شدهاند.
با توجه به اين جدول ،اثر غيرمستقيم ارتباط موثر بر رضايت از زندگي ( )0/12مثبت و در سطح
 0/001معنادار است .اثر غيرمستقيم تصميمگيري بر اين متغير ( )0/11در سطح  0/001مثبت و
معنادار است .همچنين اثر غيرمستقيم تفکر انتقادي بر رضايت زندگي ( )0/13مثبت و در سطح
 0/001معنادار است .همچنين مهارتهاي زندگي و خودکارآمدي جمعي در مجموع  17درصد از
تغييرات رضايت از زندگي را تبيين ميکند .مهارتهاي زندگي نيز در مجموع  41درصد از تغييرات
خودکارآمدي جمعي را تبيين ميکنند.

جدول  :5اثرات مستقيم ،غيرمستقيم ،کل و واريانس تبيينشده متغيرها

متغير

به روي رضايت از زندگي

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر کل

-

0/01

0/01

خودآگاهي

مديريت هيجان

-

تصميمگيري

-

-

ارتباط موثر
حل مسئله

خودکارآمدي جمعي

به روي خودکارآمدي جمعي از
خودآگاهي

0/01

***

-

مديريت هيجان

-0/06

تصميمگيري
تفکر خالق

تفکر انتقادي

***

0/13

0/41

روابط بينفردي

حل مسئله

0/11

0/02

-0/07

ارتباط موثر

***

-

0/01

***

0/12

-0/02

-

تفکر خالق

تفکر انتقادي

***

-

0/30

-

0/02

***

0/26

-

***

0/31

-

0/04

ا

p<0/001

-

0/17

-0/03

***

0/12

-0/02
0/01

***

0/11

***

0/13

0/02

***

0/41

0/01

0/41

-0/07

***

0/30

-0/06
0/02

***

0/26

***

0/31

0/04

***

در شکل ( ،)2مدل آزمونشده پژوهش نشان داده شده است .با توجه به اين شکل ،اثر مستقيم
خودکارآمدي جمعي بر رضايت از زندگي ( )0/41مثبت و در سطح  0/001معنادار است .اثر مستقيم
ارتباط موثر ( ،)0/30تصميمگيري ( )0/26و تفکر انتقادي ( )0/31بر خودکارآمدي جمعي نيز مثبت
و در سطح  0/001معنادار است.
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روابط بينفردي

-

-0/03

واريانس تبيينشده
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در ﺷﻜﻞ ) ،(2ﻣﺪل آزﻣﻮنﺷﺪه ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ،اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ) (0/41ﻣﺜﺒﺖ و در ﺳﻄﺢ  0/001ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ )،(0/30
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ) (0/26و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ) (0/31ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺟﻤﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﺒﺖ و در ﺳﻄﺢ  0/001ﻣﻌﻨﺎدار
اﺳﺖ.
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آزمونشده پژوهش
شکل  :2الگوي 16

نتيجهگيري
معلمان به عنوان ركن اصلي آموزش و پرورش ،براي آنكه بتوانند نقش خود را در فرآيند تعليم
و تربيت به درستي ايفا كنند بايد از تواناييها و مهارتهاي الزم برخوردار باشند ،چون بار اصلي
آموزش و پرورش دانشآموزان را به دوش ميكشند و آنان را براي زندگي آماده ميكنند.
معلماني كه از تواناييهاي بااليي براي رويارويي با مسائل ،مشكالت ،كشمكشها ،ناماليمات
و ...برخوردار هستند ،ميتوانند الگويي مطلوب براي دانشآموزان باشند .ژاپنيها بر اين باورند كه
شايستگي نظام آموزشي به اندازه شايستگي معلمان آن است (امينورزلي .)1379 ،از اين نظر عالوه
بر تواناييهاي علمي ،تواناييهاي عملي معلمان از جمله مهارتهاي زندگي ،کارآمدي جمعي و
رضايت از زندگي که مفهوم بهزيستي ذهني آنان در خصوص خود و ديگران را نيز تشکيل ميدهد
و ميتواند در عملکرد آنها نقش سازندهاي داشته باشد ،از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است.
هدف پژوهش حاضر ،آزمون كردن مدل مفهومي در ارتباط با نقش متغيرهاي مهارتهاي
زندگي ،خودکارآمدي جمعي معلمان بر رضايت از زندگي در ميان دبيران است .به اين منظور ،يك
مدل مفهومي انتخاب شد و با استفاده از روش تحليل مسير مورد آزمون قرار گرفت .نتايج نشان داد
مدل انتخابي با دادهها برازش مناسبي دارد و مهارتهاي زندگي و خودکارآمدي جمعي در مجموع
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 17درصد از واريانس رضايت از زندگي را تبيين ميکند .همچنين مهارتهاي زندگي نيز در مجموع
 41درصد از تغييرات خودکارآمدي جمعي را تبيين ميکند.
نتايج به دست آمده از تحليل مسير نشان داد خودكارآمدي جمعي معلمان بر رضايت از زندگي
آنان اثر مستقيم مثبت و معنادار دارد .اين يافته با نتايج پژوهش احدي و همکاران ( ،)1388مرتضوي
( ،)1383کیم و پارک ( ،)1999پارک و همکاران( ،)2000( 1نقل از مرتضوي )1383 ،همسويي
دارد .با توجه به اينكه معمو ًال در پژوهشهاي متعدد از سازه خودكارآمدي يا خودكارآمدي جمعي
بهعنوان متغير ميانجي سخن به ميان آمده است ،بنابراين ميتوان استنباط كرد كه كارآمدي جمعي
بسته به نوع استفاده در پژوهشها و روابط ميان متغيرها ،توان اثرگذاري مستقيم و غيرمستقيم
مثبت و معناداري بر روي سازههايي همچون رضايت از زندگي ،بهزيستي ذهني ،يادگيري و
عملكرد ،موفقيت و پيشرفت تحصيلي و بهداشت روان و ...را داراست .همچنين ميتوان چنين
استنباط كرد كه خودكارآمدي جمعي معلم که شامل عقايد مثبت ساير همکاران در توانايي تمامي
دانشآموزان در مدارس براي موفقيت نيز است و يك برداشت مبتني بر قضاوت ذهني مثبت نسبت
به شايستگي همكاران است ،از اين رو توانايي اثرگذاري بر متغير رضايت از زندگي را كه در اينجا،
قضاوت كلي از زندگي تعريف شده و يکي از سه مولفه مفهوم نظري بهزيستي ذهني مثبت نيز
است ،دارد .در حالت كلي ميتوان نتيجه گرفت كه معلمان با خودكارآمدي باال نسبت به معلمان با
خودكارآمدي پايين از درجه رضايتمندي باالتر و بهتري برخوردار هستند.
بنابراين لزوم برنامهريزي براي نهادينهسازي روحيه مشارکت جمعي در ميان معلمان براي
افزايش مهارتهاي گروهي معلمان شاغل و نيز ضرورت تشکيل کارگاهها و کالسهاي ضمن
خدمت ،از طريق توانمندسازي معلمان در درون سازمان احساس ميشود .همچنين ضروري است
در جهت تقويت احساس کفايت و ادراکات مثبت اين افراد نسبت به زندگي ،مسئوالن امر در
خصوص ابعاد انساني ،معنوي و مادي اين قشر نيز توجهات کافي و وافي به عمل آورند.
نتايج حاصل از پژوهش نشان داد ارتباط موثر ،تصميمگيري ،تفکر انتقادي بر خودکارآمدي جمعي
اثر مستقيم مثبت و معنادار دارد .اين يافته همچنين با نتايج بندورا ( ،)1997کیم ( ،)2003الیاس
( ،)1991بوتوین( )2002( 2نقل از جهانيملکي و همکاران ،)1390 ،كاشفي ( )1392و جهانيملکي
و همکاران ( )1390همسوست .از آنجا كه سبک تدريس معلم از عوامل مرتبط با تفکر انتقادي،
ي تصميمگيري ،فرآيند برقراري ارتباط موثر از طريق انتقال پيام از فرستنده (معلم) به گيرنده
تواناي 
1. Park et al.
2. Botvin
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(دانشآموز) در جريان كار تدريس و همچنين انگيزههاي دانشآموزان و معلمان ميتوانند از عوامل
تشخيصدهند ه وظيفه تدريس باشند ،بنابراين به نظر ميرسد بخشي از ميزان موفقيت معلمان در
مدرسه ،نشاتگرفته از برخورداري از اين مهارتهاست .همچنين مولفههاي مهارتهاي زندگي از ابعاد
و دامنه وسيعتري در حوزه يادگيري و موضوعات مبتال به زندگي همه افراد برخوردار هستند ،و معلمان
به عنوان پيشگامان عرصه تعليم و تربيت ،نقش بسيار مهمي در انتقال تجربيات ،دانش و مهارتهاي
مورد نظر به دانشآموزان دارند ،عالوه بر اين معلماني که برخورداري باالتري از مهارتهاي زندگي
دارند احساس و باورهاي کارآمدي خوبي را نيز در خود و گروهي که به آن تعلق دارند ادراک خواهند
كرد .بر اين اساس به مديران توصيه ميشود به هر دو بعد شايستگي و وظيفه در مورد معلمان توجه
كنند؛ توجه تکبعدي براي جذب و نگهداشت معلمان به خصوص معلمان با ويژگيهاي برجسته
کافي نيست .معلمان نيز بايد باور داشته باشند که آنها اعضاي يک موسسه هستند که توانايي و
شايستگي غلبه بر اثرات چالشبرانگيز محيط را دارند ،در چنين فضايي است که شاخصهاي نمرات
و موفقيت دانشآموزان تحت تاثير کارآمدي معلمان ميتواند در سطح باالتر يا پايينتر قرار گيرد .و
يکي از راهکارهاي سنجش شايستگي و وظيفه تدريس ،گنجاندن برنامههاي دقيق و مدون آموزش
مهارتهاي زندگي و کارآمدي جمعي در دروس آموزشي دانشگاه فرهنگيان و نيز آموزشهاي هدفمند
ضمن خدمت براي تمامي معلمان پايههاي مختلف تحصيلي است.
همچنين نتايج نشان داد ارتباط موثر ،تصميمگيري و تفکر انتقادي اثر غيرمستقيم بر رضايت
از زندگي در ميان معلمان دارند .اين يافته نيز در حالت کلي با نتايج پژوهش قنبري و كدخدازاده
( ،)1388مارک من و استانلی )2003( 1و آلدر و فاگلی )2005( 2همسويي دارد .با توجه به نتايج
پژوهشهاي متعدد ،معمو ًال افرادي از ميزاني رضايتمندي برخوردارند كه در زمينههاي مورد عالقه
خودشان توانايي و مهارت قابل قبولي داشته باشند ،مهارتهايي همچون افكار و ذهن سالم،
توانايي برقراري ارتباطات اثربخش و مناسب با ديگران ،تصميمگيري مناسب از بين گزينهها و
انتخابهاي متعدد در زندگي فردي ،اجتماعي و کاري يعني بتوانند جايگاه خودشان را در زندگي
مشخص كنند .مهارتهاي زندگي تواناييها ،دانشها ،نگرشها و رفتارهايي تعريف شده است كه
براي شادماني و موفقيت آموخته ميشوند ،و شادکامي و رضايت از زندگي با هم قرين هستند،
بنابراين تفاوت رضايت از زندگي در افراد را به خاطر توانمندي و احساس خودكارآمدي در آنها
نيز ميتوان ارزيابي کرد .همچنين با توجه به تاثير غيرمستقيم و با واسطه مولفههاي مهارتهاي
1. Markman & Stanley
2. Adler & Fagley
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زندگي با متغير رضايت از زندگي و نتايج پژوهشهاي متعدد ،ميتوان استنباط کرد که کارآمدي
جمعي سازهاي است که نقش واسطهاي خوبي با سازههاي متعدد (اينجا رضايت از زندگي) دارد،
و به نظر ميرسد تخصص و شايستگي معلمان و باور به داشتن تواناييهاي مشترک گروهي که
نشاتگرفته از حس کارآمدي جمعي و همچنين برخورداري از مهارتهاي زندگي در آنهاست ،منجر
به افزايش رضايتمندي دروني در زندگي آنها شده و داشتن اين ويژگيها در موفقيت و عملکرد
کاري آنها نيز موثر واقع شود.
در مجموع از برازش كلي مدل ميتوان نتيجه گرفت كه رضايت از زندگي در معلمان ناشي از
تاثير متغيرهاي گوناگوني است كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر يكديگر تاثير ميگذارند و در
نتيجه موجب رضايتمندي از زندگي ميشوند.
ن كه شغل معلمي جزو مشاغل حساس و استرسزا شناسايي شده است ،بنابراين
با توجه به اي 
معلماني كه از توانمندي بااليي براي رويارويي با مسائل ،مشكالت ،كشمكشها ،ناماليمات و...
برخوردارند ،ميتوانند با احساس رضايتمندي از زندگي ،الگويي مطلوب براي دانشآموزان باشند.
بنابراين آموزش و پرورش ضمن ارتقاي توانمندي علمي معلمان ميبايد براي تقويت توانمندي
عملي آنها نيز برنامهريزي مشخص و مدوني داشته باشد .پژوهش حاضر با توجه به اينکه جامعه
آماري آن فقط دبيران مرد و زن ناحيه  1شهر اروميه بوده و براي جمعآوري دادههاي پژوهش تنها
از پرسشنامه استفاده شده است ،مانند بسياري از پژوهشها در حوزه علوم انساني با محدوديتهايي
روبهرو بوده است .با توجه به موضوع پژوهش حاضر و متغيرهاي مطرحشده در آن به پژوهشگران
آتي پيشنهاد ميشود در خصوص شناسايي عوامل موثر بر خودکارآمدي دبيران ،مطالعه نقش
مهارتهاي زندگي در ارتقاي شغلي دبيران و مطالعه نقش مهارتهاي زندگي در ارتقاي سالمت
رواني دبيران پژوهش كنند.

الف) فارسی

اديب ،يوسف و فردانش،هاشم ( .)1382مهارتهاي زندگي مورد نياز دانشآموزان مقطع راهنمايي ،نشريه
دانشور ،سال دهم ،دوره جديد ،شماره  ،3صص .21-40

احدي ،بتول؛ نريماني ،محمد؛ ابوالقاسمي ،عباس و آسيايي ،مريم ( .)1388بررسي ارتباط هوش هيجاني،
سبک اسناد و خودکارآمدي با رضايت از زندگي در زنان شاغل ،مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه
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فردوسي مشهد ،دوره دهم ،شماره  ،1صص .118-127
اسفندياري ،توران ( .)1382شناسايي مهارت زندگي مورد نياز بزرگساالن از ديدگاه صاحبنظران تعليم

و تربيت ،كارشناسان برنامهريزي درسي متوسطه نظري و دانشآموزان شاخه نظري دبيرستانهاي
بزرگسال دولتي شهر تهران ،پاياننامه كارشناسي ارشد رشته آموزش بزرگساالن ،دانشكده علوم
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تربيتي دانشگاه بهشتي ،تهران.
امينورزلي ،نصرالدين ( .)1379معرفي و تبيين نظاميافته تربيت معلم در آموزش و پرورش ايران (از آموزش
و بهسازي تا نگهداري) ،رشد معلم ،سال هجدهم ،شماره  ،150صص .26-29
اوحدي ،محمود و مظاهري ،حسن (.)1391اعتباربخشي راهنماي برنامه درسي آموزش آداب و مهارتهاي
زندگي ،فصلنامه نوآوريهاي آموزشي ،سال يازدهم ،شماره  ،44صص .165-186
بياني ،علياصغر؛ عاشور ،محمدکوچکي و گودرزي ،حسنيه (.)1386اعتبار و روايي مقياس رضايت از زندگي
( ،)SWLSفصلنامه روانشناسان ايراني ،سال سوم ،شماره  ،11صص .259-265
ترکمان ،فرح و عابدي ،مرضيه ( .)1388شناسايي عوامل موثر در رضايت شغلي دبيران ،تحقيقات
روانشناختي ،دوره چهارم ،شماره  ،1صص .38-48
جهانيملکي ،سيفاله؛ شريفي ،مسعود؛ جهانيملکي ،رعنا؛ نظريبوالني ،گوهر ( .)1390رابطه سطح
آگاهي از مهارتهاي زندگي با باورهاي خودکارآمدي در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي ،فصلنامه
پژوهشهاي نوين روانشناختي ،سال ششم ،شماره  ،12صص .26-56
حجازي ،الهه؛ صادقي ،ناهيد و خاتونخاکي ،سکينه ( .)1391رابطه نگرش شغلي ،احساس كارآمدي و
كارآمدي جمعي با تعهد شغلي معلمان ،فصلنامه نوآوريهاي آموزشي ،دوره يازدهم ،شماره  ،42صص
.7-29
خلعتبري ،جواد ( .)1389آمار و روش تحقيق ،تهران ،نشر پردازش.
سازمان بهداشت جهاني ( .)1377برنامه آموزشي مهارتهاي زندگي ،ترجمه ربابه نوريقاسمآبادي و پروانه
محمدخاني ،تهران ،معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور.
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