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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان بود.
شهای توصیفی از
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری و تحلیل دادهها ،جزء پژوه 
نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی - 1394
 1393به تعداد  1542نفر بود .با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای نسبی ،و مطابق با فرمول کرجسی و
مورگان نمونهای به حجم  310نفر انتخاب شد ابزار گردآوری دادهها شامل دو پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی
مربیان اسچانن – موران و وولفولک ( )1002و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ریچارد والتون(  ،) 1973بود که
پایایی آنها برای پرسشنامه خودکارآمدی معلمان  0/ 91و پرسشنامهی کیفیت زندگی کاری  0/ 93با روش آلفای
کرونباخ تعیین شد .نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در
سطح متوسط و وضعیت خودکارآمدی آنان باالتر از سطح متوسط است .بین کیفیت زندگی کاری با
خودکارآمدی معلمان رابطه مثبت و معنادار(  )R=0/ 227مشاهده شد همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که
مؤلفههای محیط ایمن و بهداشتی و نیز تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم قدرت پیش بینی خودکارآمدی معلمان را
دارند.
کلید واژهها :کیفیت زندگی کاری ،خودکارآمدی ،معلمان ،مدارس ابتدایی.

دریافت مقاله1393 /8/ 18 :

پذیرش مقاله1393 / 12 / 12 :

 .1دانشیار مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدانSiroosghanbari@yahoo.com ،
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان (نویسنده مسئول)

Madineh.hemmati@gmail.com
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مقدمه
امروزه نظام آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان عظیم در سطح کشور به دلیل ارتباط
مستقیم با آموزش و پرورش انسانها یکی از مهمترین حوزههای توسعهی پایدار در جوامع بشری
یرود(حیدر زادگان و همکاران .) 36 : 1393 ،مهمترین عامل در نیل به اهداف هر
به شمار م 
سازمان ،نیروی انسانی است و بی شک موفقیت و پیشرفت هر سازمان به نیروی انسانی آن
بستگی دارد .سازمان آموزش و پرورش ،از سازمانهایی است که نیروی انسانی آن اغلب افرادی
پر تالش و متعهدند و در صورت مساعد بودن شرایط کاری ،استعداد و مهارت خود را بیشتر به
یآورند(احمد نژاد و همکاران،
خهای آن را بهتر به حرکت در م 
خدمت خواهند گرفت و چر 
 .) 124 : 1391معلمین همواره وظیفهی خطیر تربیت و پرورش کودکان و فعال کردن نیروهای
بالقوه آنها را در مسیر صحیح به عهده دارند ،لذا وجود هر گونه مشکل در کیفیت زندگی

کاری 1و خودکارآمدی 2آنها میتواند بر عملکرد شغلی آنان تأثیر گذاشته و به جامعه دانش
آموزی و طبیعتًاًا آینده کشور منتقل شود(کریم زاده شیرازی و همکاران .)82: 1387 ،اهمیت
یشود توجه
کیفیت زندگی کاری با توجه به پیچیدگی روزافزون جوامع و بازار کار باعث م 
بیشتر به نیروی انسانی ضرورت یابد(چوبینه و همکاران .) 57 : 1392 ،کیفیت زندگی کاری یکی
یدهد افراد تا چه میزان قادر هستند نیازهای
از شاخصهای مهم زندگی شغلی است که نشان م 
شخصی مهم (مثل نیاز به استقالل) خود را هنگام کار در سازمان ،برآورده سازند(مهداد و
همکاران .) 29 : 1390 ،امروزه در مباحث مدیریت معاصر ،مفهوم کیفیت زندگی کاری به

موضوع اجتماعی عمدهای در سراسر دنیا مبدل شده است(لوتانز) 1998 ،3؛ در حالی که در

گذشته فقط تأکید بر زندگی شخصی(غیرکاری) بوده است(محب علی ،) 1997 ،در شرایط
کنونی طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری در جستجوی نظامهای جدیدی برای کمک به
کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار

کنند(آکدر6002 ،4؛ به نقل از محمدی شاهد.)6: 1392 ،

1

. Quality of Work Life
. Self-Efficacy
3
. Lutans
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. Akder
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یترین عوامل در رفتارهای
امروزه باورهای خودکارآمدی به عنوان یکی از مهمترین و اصل 
یشود محققان نشان دادهاند که باورهای خودکارآمدی مهمترین تعیین کننده
انسانی محسوب م 
یباشد(عابدینی و آرین .) 52 : 1389 ،خودکارآمدی یکی
انگیزش ،عاطفه ،تفکر و عملکرد فرد م 

از مفاهیم پر کاربرد در تحقیقات علوم انسانی است که نخستین بار به وسیله بندورا 1معرفی شد.

وی خودکارآمدی را به صورت "باور یک شخص در مورد توانایی اش در رسیدن به هدفی

خاص" تعریف نمود(کریم زاده شیرازی و همکاران .) 29 : 1387 ،ثابت شده است که احساس
کارآمدی معلمان ،عاملی مهم و مرتبط با انواع بازدههای آموزشی نظیر پیشرفت تحصیلی،
انگیزش و احساس کارآمدی در دانش آموزان بوده و همچنین با رفتار معلم در کالس ،کوشش
او در تدریس ،اهداف و سطح آرزوهایش نیز رابطه دارد .معلمانی که احساس کارآمدی قوی
دارند ،بیشتر پذیرای ایدههای جدید بوده و مایل به آزمایش کردن روشهای جدید برای
برآوردن نیازهای دانش آموزان شان هستند .این گونه معلمان اشتیاق و تعهد بیشتری نسبت به امر
یمانند .پژوهشگران نشان دادهاند که
یباقی م 
تدریس داشته و به احتمال باالتری در شغل معلم 
خودکارآمدی افراد رابطهای دو طرفه با حاالت جسمانی و عاطفی شخص و به طور کلی کیفیت
زندگی کاری آنها دارد .آنها بر این باورند که برای تغییر و بهبود میزان خودکارآمدی افراد ،باید
به افزایش توان جسمانی و کیفیت زندگی کاری آنان توجه نمود و با کاهش سطح استرس و
تهای فردی در مورد سالمتی یا خود بیمارانگاری را
شهای منفی عاطفی ،سوء برداش 
گرای 
اصالح نمود (کریم زاده شیرازی و همکاران .) 29 : 1387 ،خودکارآمدی معلم یعنی قدرت او در
یهای نقش شغلی خود .معلمان خودکارآمد اهداف آموزشی را خود
غلبه بر نیازها و دشوار 
یکوشند حتی در شرایط نامطلوب به آنها دست یابند .عالوه بر این،
یکنند و پیوسته م 
تنظیم م 
شهای نوین در جهت حل مشکالت
باال بودن سطح خودکارآمدی معلم باعث توسعهی رو 
خواهد بود(زینال زاده.)9: 1392 ،معلمانی که دارای سطوح باالتری از خودکارآمدی هستند،
انتظارات بیشتری برای غلبه کردن بر مشکال یرتشیب یلک تیاضر زین و دنراد ور شیپ یلامتحا ت

از شغل شان از خود نشان میدهند(اسمیت و لوپ2002 ،2؛ به نقل از قالئی .)501: 1391 ،به نظر
بندورا(  ) 1989چهار عامل اصلی در شخص ایجاد خودکارآمدی میکند :عملکردهای موفقیت
. Bandura
.Smith & Loop
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آمیز ،تجارت نیابتی ،اقناع کالمی و کاهش برانگیختگی هیجانی(احمدی و همکاران1387 ،
 .) 77 :افراد دارای خودکارآمدی باال از جنبههای زیر با افراد دارای خودکارآمدی پایین تفاوت
دارند:
یکنند.
الف  -هدف گزینی که اهداف پیچیدهتری را که متضمن تالش بیشتری است ،انتخاب م 
ب -تالش ،پشتکار و عملکرد :تالش و پیگیری بیشتری در انجام کارها دارند و در مقایسه با
یدهند.
افراد دارای باورهای کارآمدی پایین ،عملکرد بهتری از خود نشان م 
ج -هیجان :در انجام تکالیف از خلق و خوی بهتری برخوردارند(یعنی اضطراب و افسردگی
یکنند).
کمتری را تجربه م 
تهای فشارزا و نومیدکننده کنار
یتوانند با موقعی 
تهای فشارزا :این افراد بهتر م 
د -مقابله با موقعی 
بیایند(ایزدی یزدان آبادی .)601:6 38 1 ،بنابراین با توجه به اهمیت و نقش برجستهای که معلمان
در سازمان دارند ،پرداختن به موضوعاتی که موجب افزایش عملکرد آنان ،کاهش غیبت و
یگردد ،مورد توجه پژوهشگران و صاحب
ترک خدمت آنها و در نهایت افزایش بهره وری م 
یباشد .یکی از این موضوعات مهم کیفیت زندگی کاری است.
نظران م 
مفهوم کیفیت زندگی کاری امروزه به یک موضوع اجتماعی عمده در سر تا سر دنیا مبدل شده
است .از آنجا که بین اقدامهای مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری رابطه مستقیمی
وجود دارد ،از این رو حیات دوباره بخشیدن به کارکنان ،از راه ارتقای کیفیت زندگی کاری،
یرود(اردالن و همکاران .) 92 : 1392 ،توجهی که امروزه به
کلید موفقیت هر سازمان به شمار م 
یشود بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قائل هستند .بسیاری از
کیفیت زندگی کاری م 
یباشند .بهبود کیفیت زندگی کاری به
کارکنان از کار خود ناراضی بوده و در پی کار معنادار م 
صورت یکی از مهمترین اهداف سازمان و کارکنان درآمده است(فرنیا و شجاعی.) 162 : 1388 ،

کاسیکو 1کیفیت زندگی کاری را در دو مفهوم زیر تعریف کرده است :الف -در تعریف عینی،
کیفیت زندگی کاری معادل مجموعهای از شرایط واقعی کاری و محیط کار در یک سازمان
مانند :میزان حقوق و مزایا ،بهداشت و ایمنی ،مشارکت در تصمیم گیری ،دورههای آموزشی،
تفویض اختیار ،پرستیژ اجتماعی و غیره.

. Cassico
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ب -در تعریف ذهنی ،عبارت از بهداشت فیزیکی(جسمی) و روانی(ذهنی) فرد در محیط کار
است(فر نیا و شجاعی .) 163 : 1388 ،به تعبیر دیگر کیفیت زندگی کاری برای هر فرد یا گروهی
از افراد با فرهنگ و طرز تلقی مشابه ،ویژگی خاص خود را دارد(علمی وهاشم زاده.)9: 1391 ،

ادگار و بودین :)3002( 1کیفیت زندگی کاری را مجموعه شرایط واقعی کار در سازمان
و معتقدند که کیفیت زندگی کاری نگرش واحساس کارکنان از کار خود را به صورت خاص

نشان میدهد .نیواستورم و دیویس )2002(2نیزمعتقدند کیفیت زندگی کاری از دیدگاه و منظر
کارکنان عبارت از مطلوبیت و عدم مطلوبیت محیط شغلی است(فرح بخش و ستار.)302: 1391 ،
ف سازمان و كساني كه براي سازمان
ن اهدا 
ت زندگي كاري يكي  از مهمتري 
امروزه ،بهبود يك في 

ي كاري اش بهبود يافته
ت ز ن دگ 
كار ميكنند ،ميباشد .اگر كي  معلم واقعًاًا احساس كند كه يك في 
ت ،اعم از اين كه نتيجهی عملكرد خودش يا ناشی از سياستهای سازمان در جهت افزاي 
ش
اس 
يبخشد و نتيجه طبيعي
ي در جهتانجام كارش م 
ي بيشتر 
ب به معلم نيرو 
ي باشد ،اين مطل 
بهرهور 
چنين فرآيندی ايجاد نيروي زندگي و جو فعال در داخل گروه و يا محیط آموزشی مدرسه
ج مورد انتظار با توجه به
ي از نتاي 
ش بهرهور 
ت .این فرآیند در نهایت موجب افزاي 
اس 
ب انگيزه بيشتری براي كار بهتر
ب خود موج 
ي فناوری يا تجهيزاتشده و همين مطل 
استانداردها 
یشود .بنابراین کارآیی و اثربخشی هر سازمان تا حد
و در نتيجه کیفیت زندگی کاری بهتری م 
قابل مالحظهای به نحوه مدیریت و کاربرد صحیح و مؤثر منابع انسانی به آن بستگی دارد(علمی
وهاشم زاده .) 10 : 1391 ،برنامههای کیفیت زندگی کاری ،انگیزهی کاری کارکنان و عملکرد
یکند و باعث کاهش نرخ ترک
شغلی و وفاداری کارکنان و تعهد نسبت به سازمان را غنی م 

خدمت و نرخ غیبت از کار و نزاع بین مدیر و کارگر میشود(نارهن 3و همکاران.) 26 :2 014 ،

والتون) 1973 (4کیفیت زندگی کاری را عکس العمل کارکنان در برابر کار و به ویژه پیامدهای
یکند.در همین رابطه
ضروری آن در ارضای نیازهای شغلی و سالمت روحی تعریف م 
والتون(  ) 1973الگویی نظری را برای تبیین کیفیت زندگی کاری ارائه نموده است که دارای
یباشد:
مؤلفههای زیر م 
1

.Edgar & Boudin
.Newstram & Davis
3
. Narhen
4
.Walton
2
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تها با
 -1پرداخت منصفانه و کافی :1پرداخت مساوی برای کار مساوی و نیز تناسب پرداخ 
معیارهای اجتماعی و دیگر معیارهای کافی؛

 -2محیط کار ایمن و بهداشتی :2ایجاد شرایط کاری ایمن از نظر فیزیکی و نیز تعیین ساعات کار
منطقی؛

 -3تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم :3فراهم نمودن زمینه بهبود تواناییهای فردی ،فرصتهای
تهای کسب شده و تأمین امنیت و درآمد و شغل؛
پیشرفت ،فرصتهای بکارگیری مهار 

 -4قانون گرایی در سازمان :4فراهم بودن زمینه آزادی سخن بدون واهمه از عکس العمل مقام
باالتر و نافذ بودن سلطهی قانون نسبت به سلطه انسانی؛

تهای
 -5وابستگی اجتماعی زندگی کاری :5نحوه برداشت یا ادراک کارکنان درباره مسئولی 
اجتماعی در سازمان؛

شهای زندگی
 -6فضای کلی زندگی :6برقراری توازن و تعادل بین زندگی کاری و دیگر بخ 

کارکنان شامل اوقات فراغت تحصیالت و زندگی خانوادگی؛

 -7یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار :7ایجاد جو و فضای کاری مناسب جهت
تقویت احساس تعلق کارکنان به سازمان و اینکه آنان مورد نیاز سازمان هستند؛
 -8توسعه قابلیتهای انسانی :به فراهم بودن فرصتهایی چون استفاده از استقالل و خود کنترلی
در کار ،بهره مند شدن از مهارت گوناگون ،دسترسی به اطالعات متناسب با کار و برنامه ریزی
برای کارکنان اشاره دارد(حیدر زادگان و همکاران.) 38 : 1393 ،

الولر ) 1982 ( 8از کیفیت زندگی کاری برای افزایش مشارکت کارکنان در امور سازمان استفاده

صهای مهمتری هم چون ساختار
ینماید .به نظر وی کیفیت زندگی کاری دارای شاخ 
استفاده م 
مشترک ،قرارداد ،اهداف ،جدایی مذاکرات دسته جمعی از برنامهها با پروژههای اشتراکی
1

. Adequate and Fair Compensation
. Safe and Healthy Working Conditions
3
. Opportunity For Continued Growth and Security
4
.Constitutionalism in the Work Organization
5
.The Social Relevance of Work life
6
.Total Life Space
7
.Social integration in the Work Organization
8
.Lawler E
2

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با /...قنبری و همکار

23 1

آزمایشی ،برنامههای آموزش کیفیت زندگی کاری ،سطوح تغییر و تسهیل کنندگی
است(خدیوی و علیی .) 133 :6 38 1 ،اهم شاخصهای کیفیت زندگی کاری که مورتون 1تعیین

گردیده است عبارتنداز :حقوق و مزایا ،جدول زمانی کاری ،ماهیت شغل ،جنبههای فیزیکی
شغل ،جنبههای نمادی داخل و خارج شغل و عوامل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر

زندگی است(خدیوی و علیی .) 134 :6 38 1 ،لوین 2معیارهایی را برای کیفیت زندگی کاری در
یباشند:
نظر گرفته است که به شرح زیر م 
 -1روابط بین زندگی کاری و زندگی شخصی ،زمانی که زندگی و زندگی شخصی هماهنگی
داشته باشند کیفیت زندگی کاری تمایل به افزایش دارد -2 .فضای باز ،کارکنان احساس
یکنند آنها نیاز به فضای فیزیکی کافی به منظور بهره مند شدن از زندگی کاری شان دارند-3.
م 
تها و روابط کار -4.تعیین هویت با کیفیت تولید(میر حسینی زواره: 1392 ،
رشد بالقوه فعالی 
 .) 77 - 78ک ًالًال نتایج کیفیت زندگی کاری عالوه بر تأمین منابع کارکنان ،سازمان و جامعه نتایج
متعددی در سه زمینه فردی(همدلی و هماهنگی بیشتر با یکدیگر ،حفظ عزت نفس ،کاهش
نگرانی ،اضطراب و خستگی) ،سازمانی(کاهش غیبت و ترک خدمت ،افزایش تولید ،بهبود
کیفیت محصول و در نهایت افزایش بهره وری و افزایش عملکرد) و نتایج اجتماعی(افزایش
ارزش سرمایههای انسانی ،مشارکت و همکاری در رفع مشکالت اجتماعی و افزایش رضایت از

یباشد(لیندا0002 ،3؛ به نقل از حیدر زادگان و همکاران .) 40 : 1393 ،در
زندگی در جامعه) م 
ادامه پژوهشهای انجام شده در رابطه با این دو متغیر مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج تحقیق

شهیدی و همکاران(  ) 1392نشان داد که بین تعهد سازمانی و خودکارآمدی ارتباط مثبت و
متقابلی وجود دارد .شیربگی و همکاران(  ) 1391در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که
همبستگی معناداری بین خودکارآمدی مدیران متوسطه و اثربخشی رهبری وجود دارد .نتایج

تحقیق کوال و تصدمیر )1024(4نشان داد که سطح خودکارآمدی دانشجویان ارشد در آهی
تهای فنی
اورن دانشکده دانشگاه آموزش و پرورش برای برنامههای کاربردی شناختی و مهار 

1

.Morton
. Levin
3
. Linda
4
. Kula& Tasddemir
2
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به طور متوسط باال میباشد .ازکان و همکاران ) 2014 ( 1در پژوهشی دریافتند که بین مهارتهای
ارتباطی و خودکارآمدی همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد .بالسین 2و همکاران(  ) 2014در

پژوهشی به این نتایج دست یافتند که فناوری اطالعات و ارتباطات خودکارآمدی بستگی به
جنس ،درجه موفقیت ،درآمد اقتصادی ،زمان استفاده از اینترنت روزانه ،وضعیت داشتن
شبکههای اجتماعی ،کامپیوتر و دیگر ابزارهای فناوری اطالعات ،تعداد دورههای کامپیوتر
یدهد .نتایج تحقیق دهقان مروستی و
گرفته تا وضعیت مشارکت ،تفاوت معنی داری را نشان م 
رسولی (  ) 1393بیانگر این است که بین کیفیت زندگی کاری معلمان و جو اخالقی محل کار
رابطه معنی داری وجود دارد .ایمنی و همکاران( ) 1392در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که
سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان در حد متوسط بود و بین کیفیت زندگی کاری با
تحصیالت کارکنان و سابقه کار کارکنان همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت .نتایج
تحقیق اردالن و همکاران (  ) 1392در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که در بین اعضای هیأت
علمی دانشگاههای بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان میانگین يك فيت زندگي كاري کمتر از حد
متوسط است .هم چنین بین عارضههای سازمانی و يك فيت زندگي كاري ،هم چنین بین
عارضههای سازمانی و کارآفرینی رابطه منفی و معنادار در سطح  0/ 01وجود دارد .پارسا و مهنی
(  ) 1392در پژوهشی دریافتند که بین کیفیت زندگی کاری مدیران و سالمت سازمانی مدارس،
در بین مدارس دولتی و غیر دولتی تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین نتایج پژوهش نشان
داد که بین کیفیت زندگی کاری مدیران و سالمت سازمانی مدارس رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .زار و همکاران(  ) 2014در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که جنبههای شناسایی
شدهی زندگی کاری اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران به صورت :عوامل مربوط به محتوای
شغل ،عوامل اقتصادی کار ،عوامل اجتماعی کار ،توازن بین کار و زندگی برای اندازه گیری
کیفیت زندگی کاری اعضای هیأت علمی در دانشگاه تهران شناسایی شده است .نارهن و
همکاران(  ) 2014در پژوهشی به این یافتهها رسیدند که بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت
زندگی رابطهی معناداری وجود دارد .مقیمی و همکاران( )3 01 2در پژوهشی به این نتایج دست
یافتند که رابطه سه مؤلفه عدالت سازمانی(عدالت توزیعی و رویهای و تعاملی) با کیفیت زندگی
. Ozkan et al,.
. Balcin

1
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کاری مثبت است .جناآبادی و سبق ( )3 01 2در پژوهشی دریافتند که بین کیفیت زندگی کاری
با خودآگاهی و سالمت سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد .با توجه به نقش معلمان در تحقق
اهداف آموزش و پرورش در این پژوهش تالش شده است به شیوهی علمی به سئوالهای
پژوهشی پاسخ داده شود.

سئواالت پژوهش

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

 .1وضعیت کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان چگونه است؟
 .2آیا بین کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان رابطه وجود دارد؟
 .3از طریق کدام یک از مؤلفههای کیفیت زندگی کاری میتوان خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی
شهر همدان را پیش بینی کرد؟

رو ش
روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی
شهر همدان به تعداد  1542نفر بود .نمونه این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی
طبقهای نسبی و بر اساس فرمول کرجسی و مورگان تعداد  310نفر که از این تعداد  441نفر زن و
یباشند .جهت گردآوری
 8نفر مرد در ناحیه یک و  174نفر زن و  11نفر مرد در ناحیه دو م 
دادههای مورد نیاز این پژوهش از دو پرسشنامهی استاندارد استفاده شده است .بدین منظور برای
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سنجش خودکارآمدی معلمان از پرسشنامه اسچانن – موران و وولفولک )1002( 1و برای
سنجش کیفیت زندگی کاری ریچارد والتون(  ) 1973استفاده شد .پرسشنامهی خودکارآمدی
شامل  24سئوال با طیف پنج درجهای مقیاس لیکرت (خیلی کم ،کم ،تا حدودی ،زیاد ،بسیار
زیاد) تنظیم شده است که هر یک از این گزینهها به ترتیب  5 ،4 ،3 ،2 ،1امتیاز دارند .پرسشنامه
کیفیت زندگی کاری شامل 23سئوال با طیف پنج درجهای مقیاس لیکرت(خیلی زیاد ،زیاد ،تا
اندازهای ،کم ،خیلی کم) تنظیم شده است که هر یک از گزینهها به ترتیب  5 ،4 ،3 ،2 ،1امتیاز
دارند .روایی پرسشنامهها بر اساس روش روایی محتوایی و با بهره گیری از نظرات متخصصان
تعیین شد و برای سنجش پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که
برای پرسشنامهی خودکارآمدی  0/ 91و برای پرسشنامهی کیفیت زندگی کاری  0/ 93به دست
شهای آمار توصیفی مانند میانگین ،انحراف
آمد .برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از رو 

شهای آمار استنباطی در حد آزمون  tتک گروهی ،ضریب همبستگی پیرسون و
معیار و از رو 

تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده گردید .تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS
نسخه  61انجام گرفت.

یافتههای پژوهش
سئوال )1وضعیت کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی همدان چگونه
است؟

کگروهی
جدول  .1بررسی کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان با استفاده از آزمون  tت 
شاخص
متغیر

میانگین

انحراف

میانگین

مقدار

درجه

سطح

مشاهدهشده

استاندارد

آماری

آمارهt

آزادی

معناداری

3/ 03

0/ 63

3

0/ 98

2/ 64

0/ 84

3

7/ 27

903

3/ 56

0/ 77

3

12 / 80

903

0/ 76

3

8/ 01

903

0/1000

قانون گرایی در سازمان

3/ 04

0/ 80

3

0/ 93

903

0/253

وابستگی اجتماعی زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری
پرداخت منصفانه و کافی
محیط ایمن و بهداشتی
تأمین فرصت رشد و امنیت
مداوم
مؤلفهها

فضای کلی زندگی
یکپارچکی و انسجام اجتماعی
در سازمان کار
تهای انسانی
توسعه قابلی 

3/ 34

903

0/ 327
**

0/1000

**
**

0/1000

2/ 93

0/28

3

1/23

903

0/681

2/ 80

0/ 69

3

5

903

**

0/1000

0/ 72

3

3/ 99

903

**

0/ 85

3

4/ 69

903

**

3/61
2/ 77

* در سطح  0/ 05معنادار است.

0/1000
0/1000

** در سطح  0/ 01معنادار است.

.Aschann-Moran& Woolfolk
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نتایج آزمون tتک گروهی در جدول ( )1نشان میدهد میانگین کیفیت زندگی کاری معلمان
مدارس ابتدایی شهر همدان  3/ 03با انحراف معیار  0/ 63است که از میانگین آماری ( )3بزرگتر
یتوان گفت که میزان کیفیت
است اما این تفاوت در سطح  0/ 05معنادار نیست؛ بنابراین م 
زندگی کاری معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در حد متوسط ( )3است.
کگروهی
جدول  .2بررسی وضعیت خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی همدان با استفاده از آزمون  tت 
میانگین

انحراف

میانگین

مقدار

درجه

سطح

مشاهدهشده

استاندارد

آماری

آمارهt

آزادی

معناداری

شاخص

3/ 89

0/ 51

3

30 / 50

903

0/1000

درگیر کردن فراگیران

3/ 81

0/ 56

3

25 / 41

903

**

روشهای تدریس

3/ 97

0/55

3

30 / 85

903

**

مدیریت کالس

3/ 90

0/ 56

3

82/ 42

903

**

متغیر
خودکارآمدی
مؤلفهها

* در سطح  0/ 05معنادار است.

**

0/1000
0/1000
0/1000

** در سطح  0/ 01معنادار است.

نتایج آزمون tتک گروهی در جدول ( )2نشان میدهد میانگین خودکارآمدی معلمان مدارس
ابتدایی شهر همدان  3/ 89با انحراف معیار  0/ 51است که از میانگین آماری ( )3بزرگتر است و
این تفاوت در سطح  0/ 01معنادار است زیرا ( )p< 0/ 01؛ بنابراین با  % 99اطمینان میتوان گفت
که میزان خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان باالتر از حد متوسط ( )3است.
سئوال )2آیا بین کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی
شهر همدان رابطه وجود دارد؟

جدول .3رابطه بین کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
تعداد

متغیر
رابطه کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی

* در سطح  0/ 05معنادار است.

310

ضریب
همبستگی
0/ 227

سطح معناداری
**

0/1000

** در سطح  0/ 01معنادار است.

براساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول ( ،)3بین کیفیت زندگی

کاری و خودکارآمدی ( p=0/1000و  )r=0/ 227رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ زیرا (0/01
یتوان گفت که هرچه کیفیت زندگی کاری معلمان باالتر باشد،
< .)pبنابراین با  % 99اطمینان م 

خودکارآمدی آنان افزایش مییابد.
سئوال )3از طریق کدام یک از مؤلفههای کیفیت زندگی کاری میتوان خودکارآمدی معلمان
مدارس ابتدایی شهر همدان را پیش بینی کرد؟
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جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام تاثیر مؤلفههای کیفیت زندگی کاری بر خودکارآمدی معلمان

مدل

ضریب همبستگی
()R

ضریب

تعیینR2

ضریب

تعیین

اصالح شدهR2

محیط ایمن و بهداشتی

0/ 316

0/001

0/ 097

تامین فرصت رشد و

0/ 338

0/ 114

0/901

امنیت مداوم
مدل

ضرایب غیراستاندارد
B

ضرایباستاندارد
نخط ا
میانگی 

دوربین
واتسون

F
34 / 17

1/ 66
T

Beta

19 / 83
سطح معناداری

سطح معناداری
0/1000
0/1000
مخط ی
مفروضههای ه 
تولرنس

ی استاندارد

تورم

Tolerance

واریانس

0/245

1/748

0/245

1/748

VIF

مقدار ثابت

3/ 039

0/ 139

21 / 87

0/100

محیط ایمن و بهداشتی

0/ 137

0/940

0/2 05

2/ 81

0/500

تامین فرصت رشد و

0/ 110

0/940

0/ 164

2/ 24

0/ 025

امنیت مداوم

* در سطح  0/ 05معنادار است.

** در سطح  0/ 01معنادار است.

براساس اطالعات جداول(F ،)4مشاهده شده در سطح  0/ 01معنادار بوده ،بنابراین معادله
رگرسیون قابل تعمیم به کل جامعه آماری بوده است .همچنین مقدار آزمون دوربین واتسون (در
یدهد و براساس شاخصهای هم خطی
بازه  1/5تا  )2/5بدست آمد که استقالل خطاها را نشان م 
بودن؛ بین متغیرهای پیش بین همخطی وجود نداشته و نتایج حاصل از مدل رگرسیون قابل اتکا
است .و شرط نرمال بودن متغیرها با توجه به نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرونوف برقرار
است .بنابراین مفروضههای استفاده از آزمون رگرسیون برقرار است .نتایج جدول ( )4بیانگر آن
است که در گام نخست  10درصد از تغییرات خودکارآمدی معلمان توسط مؤلفه محیط ایمن و
بهداشتی و در گام دوم توسط  11 /4درصد از تغییرات خودکارآمدی معلمان توسط مؤلفههای
محیط ایمن و بهداشتی و تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم تبیین میگردد .نتایج نهایی آنالیز
رگرسیون گام به گام ،به همراه ضریب متغیر مؤثر در مدل ،در زیر آمده است .مدل نهایی
عبارت است از:
(3/ 039مقدار ثابت) ( +تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم) ( + 0/ 164محیط ایمن و بهداشتی)
 = 0/502خودکارآمدی
بحث و نتیجه گیری
یباشند .ابداعات و ابتکارات آنها است که
منابع انسانی عامل مشترک عمومی در سازمانها م 
یها،
سازمانها را موفق و معروف میسازد .از نظر سازمانها ،کارکنان منابع اصلی و دارای ویژگ 
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رفتارها و ظرافتهای خاص هستند نه منابع فاقد حیات ،مانند :سرمایه ،زمین و تجهیزات(عنایتی و
همکاران .)951: 1389 ،چنانچه مدارس خواستار همسویی با پیشرفت و پویایی باشند ،باید دو
رکن اساسی را مورد توجه قرار دهند :خودکارآمدی و کیفیت زندگی کاری .کیفیت زندگی
کاری بیش از همه ،یک نگرش و فرهنگ است ،نگرش و فرهنگی که کارکنان در کانون توجه
آن قرار دارند و با فراهم نمودن زمینهها و امکانات رشد و ارتقاء آنان ،امکان توسعه اجتماعی و
یآورد .یافتههای سئوال اول پژوهش نشان داد که
در نهایت افزایش رفاه عمومی را به وجود م 
کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس ابتدایی همدان در حد متوسط ( )3است .یافتههای این
سئوال با نتایج دهقان مروستی و رسولی (  ،) 1393ایمنی و همکاران(  ،) 1392پارسا و مهنی
(  ،) 1392فرح بخش و ستار (  ،) 1391نارهن و همکاران(  ،) 2014جناآبادی و سبق ( ،)3 01 2محمد
نور و عبداله(  ) 2010و کونمی و همکاران(  ،) 2010که در پژوهشهای خود میانگین کیفیت
زندگی کاری نمونه مورد مطالعهی خود را در حد متوسط ( )3گزارش دادهاند هم سو است .در
سازمانهایی که به کیفیت زندگی کاری کارکنان خود توجه دارند با کارکنان با احترام رفتار
یها بیشتر دخالت داده
یشود و در تصمیم گیر 
یشود به آنان فرصت بیان اندیشههایشان داده م 
م 
یشوند که این موجب رضایت شغلی ،کاهش غیبت و ترک خدمت کارکنان خواهد
م 
شد(دوالن و شولر 1380 ،1؛ به نقل از مهداد و همکاران ، 1390 ،ص  .) 50سایر یافتهها مبین آن
یباشد .یافتههای این سئوال با
است که وضعیت خودکارآمدی معلمان باالتر از سطح متوسط م 
نتایج پیر کمالی و همکاران(  ،) 1392قالئی و همکاران(  ،) 1391مارگولیس و مک کیب ( ،) 2010
که در پژوهشهای خود میانگین خودکارآمدی را باالتر از حد متوسط( )3گزارش دادهاند هم
سو است .هر چه خودکارآمدی معلمان باالتر باشد به خودشان بیشتر اطمینان دارند که کارشان با
اهمیت و مفید است و تأثیر مثبتی بر یادگیری دانش آموزان دارد و همین اطمینان و اعتقاد آنها
یشود که در واقعیت هم موجب پیشرفت و موفقیت بیشتر دانش
سبب بروز رفتارهایی از آنان م 
آموزان خواهد شد و تمام این عوامل در نهایت به میزان رضایت معلمان از کارشان میافزاید
یتوانند خود را با
(اشتون .) 1984 ،2معلمانی که دارای حس خودکارآمدی باالتری هستند بهتر م 

شاگردانشان هماهنگ کنند و به نیازهای ویژه شاگردانشان بهتر پاسخ دهند .این خودکارآمدی
. Doolan& schuler
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یتواند سبب بروز رفتارهایی از معلم مانند صرف زمان بیشتر در کالس ،خالقیت بیشتر
باال م 
شهای تدریسی
درطراحی برنامههای درسی ،مدیریت مناسب کالس درس و نیز بکارگیری رو 
که با ویژگیهای دانش آموزان تناسب بیشتری داشته باشد ،شود.
نتایج سئوال دوم پژوهش روشن ساخت که بین کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان
یتوان گفت که هرچه کیفیت زندگی کاری معلمان
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ بنابراین م 
ییابد .به طوری که با بهبود کیفیت زندگی کاری
باالتر باشد ،خودکارآمدی آنان افزایش م 
بتر برای آموزش نسل آینده کشور ساخت.
یتوان از آنان افرادی شایستهتر و مناس 
معلمان م 

نتایج این سئوال با یافتههای تحقیق کریم زاده شیرازی و همکاران(  ،) 1387آدگبلو ،)7002(1هم

یتوانند از خودکارآمدی مناسبی بر خوردار
سو است .به گونهای که افراد با کیفیت زندگی باال م 
شهای مناسب در افزایش کیفیت زندگی معلمان میتواند
باشند .لذا بررسی و به کارگیری رو 
یگوید که قضاوت افراد درمورد توانمندیهای
باعث افزایش خودکارآمدی گردد .بندورا م 
خود(خودکارآمدی) تابع حاالت جسمانی است که آنها نیز به نوبه خود متأثر از حاالت عاطفی
یباشند .هیجانات منفی مانند ترس،
شخص و به طور کلی کیفیت زندگی در تمام ابعاد آن م 
یشود که افراد در انجام وظایف ،توانایی خود را دست کم
اضطراب ،تنش و افسردگی سبب م 
بگیرند که این در واقع مفهوم خودکارآمدی پایین است .بالعکس ،خودکارآمدی پایین نیز باعث
یشود که حاالت روحی و روانی مانند خستگی ،عصبانیت و درد و رنج در فرد به وجود آید و
م 
منجر به نقصان کیفیت زندگی او شوند.
یافتههای سئوال سوم پژوهش نشان داد که از میان مؤلفههای کیفیت زندگی کاری ،مؤلفه محیط
ایمن و بهداشتی بیشترین تأثیر را در رگرسیون چند متغیره داشته و وارد مدل گردید و در گام
دوم مؤلفه تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم وارد مدل شد و مشخص شد سایر مؤلفهها تأثیر
چندانی بر مدل نداشته و از مدل حذف شدند .همچنین سهم مؤلفه محیط ایمن و بهداشتی در
پیش بینی خودکارآمدی 0/502و در گام دوم سهم تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم در پیش
بینی خودکارآمدی معلمان  0/ 164میباشد .این یافته با نتایج شرزوانی و همکاران ( ،) 1391
طاهریان و همکاران(  ،) 1390روشن سروستانی(  ،) 2011همسو است .با توجه به اهمیت ارتباط

. Adegbola
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یشود که عوامل زمینهای مانند حجم کار
میان کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی پیشنهاد م 
زیاد ،پایین بودن منزلت و پایگاه اجتماعی ،حقوق و درآمد ناچیز و فقدان زمینههای حمایت
اجتماعی ،مد نظر قرار گرفته و به رفع نیازهای معلمان در تمامی این ابعاد کمر همت بست تا در
یشود که به متغیر مهمی
نهایت تأمین سالمت همه جانبه معلمان میسر گردد .به عالوه پیشنهاد م 
همچون خودکارآمدی افراد در هنگام گزینش معلمان توجه بیشتری شود و زمینههایی فراهم
گردد تا در مراکز دانشگاهی که در امر تربیت و آموزش معلمان تأثیر گذارند ،روشها و کیفیت
آموزشی به نحوی تنظیم گردد که منجر به افزایش خودکارآمدی معلمان شود.
منابع
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