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 چكیده

 معلمان آموزش و پرورش شهرستان یخودکارآمد بر یکار یزندگ یفیتک بررسی تاثیرهدف کلی پژوهش حاضر، 

جامعه آماری  .انجام شد پیمایشی نوع از این پژوهش از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصیفیبود.  میاندرود

که بر اساس جدول کرجسی بوده که نفر  747میاندرود به تعداد  معلمان آموزش و پرورش شهرستان کلیه متشکل از

جهت گردآوری  ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.گیری تصادفی طبقهنفر با روش نمونه 254( تعداد 1970و مورگان )

نامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران پرسشو سوال  27 با نامه کیفیت زندگی کاری والتونپرسش ها ازداده

روایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید متخصصان رسید و پایایی آنها با استفاده استفاده شد. ل سوا 17 با( 1982)

بدست آمد. جهت  85/0و خودکارآمدی  92/0نامه کیفیت زندگی کاری از آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش

 یزندگ یفیتکنتایج نشان داد که؛ استفاده شد.  چندمتغیرهتک متغیره ورگرسیون  هایها از آزمونتجزیه و تحلیل داده

مثبت و معناداری دارد. همچنین از بین میاندرود تاثیر  معلمان آموزش و پرورش شهرستان یخودکارآمد بر یکار

پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم،  ابعاد کیفیت زندگی کاری،

بر  های انسانیقابلیت وسعهو ت اعی زندگی کاری، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمانوابستگی اجتم

 مان تاثیر مثبت و معناداری دارند. خودکارآمدی معل

 معلمان، آموزش و پرورش  ی،خودکارآمدی، کار یزندگ یفیتک :یدیواژگان کل

 

 

 

 

 

Journal of Applied Research      

in Management and 

Humanities 

 

                                                    

 پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی فصلنامه

 142الی 134،  صفحات 1401تابستان، هفتمشماره  ،سوم سال

    ISSN:2783-2236                          https://j.armh.ir 



 135/یاندرودمعلمان آموزش و پرورش شهرستان م یبر خودکارآمد یکار یزندگ یفیتک یرتاث یبررس

 

 مقدمه 

 استفاده به کاری هایمحیط وها موفقیت سازمان گمان،باشند. بیمی سازمانی هر استراتژیک منابع تریناساسی از انسانی منابع

 تربیش هرچه شناخت منبع، این زا کارآمد استفاده چالش رویارویی با وابسته است. برای رفتاری علوم پایه بر انسانی منابع از کارآمد

 و هاسازه این از ت استفادهمهار نهایت در و است الزم آن خاص ابزارهای و انسانی به منابع مربوط هایسازه و تر مفاهیمجامع و

 عنوان به را آن نسانیا منابع به راهبردی نگاه با از جمله آموزش و پرورش حاضر عصر هایاست. سازمان ضروری امری ابزارها

ه دارند )حاتمی و همکاران، توج )معلمان( کارکنان زندگی کیفیت ارتقای به پیش از بیش و دارند نظر در هوشمند و ارزشمند دارایی

1390 .) 

 فردی، سطح در و است اجتماعی و فردی هایارزش و مکان زمان، از متأثر نسبی، چندوجهی، مفهومی کاری زندگی کیفیت

 ساختاری کاری زندگی کیفیت واقع، در (.2020، 1آنگین و همکاران-)پرانگین دارد بستگی زندگی به او نگاه و فرد بینیبه جهان

 نقش و به اهمیت شغل، طراحی شغل، امنیت شغل، تناسب های تشویقی،طرح،  رفاهی اقدامات نظیر حاوی مفاهیمی چندبعدی

 آموزش شغلی، ابهامات و تعارضات کاهش ها،گیریتصمیم در پیشرفت، مشارکت و رشد زمینه نمودن فراهم سازمان، در فرد جایگاه

 بررسی کیفیت زندگی کاری که احساس سازمانی فرد را بیان (. 1394ای و همکاران، )قلعهاست  پاداش هایسیستم و

تواند در کلیه سطوح عملکرد کارکنان تاثیر بگذارد. همچنین سهم مهمی در رضایت از سایر دارد حائز اهمیت فراوانی است زیرا میمی

 خدمت روی مستقیم طور به کاری زندگی یفیت(. ک1390همکاران،  )مقرب وابعاد زندگی نظیر خانواده، تفریح و سالمت فرد دارد 

 کیفیت دارای کارکنان که داده نشان مطالعات(. 2016، 2)سریواستاوا و پاتاکگذارد می تأثیر مشتریانش به سازمان رسانی مناسب

 جابجایی کار و ترک به تمایل کمتر و برخوردارند باالتری شغلی عملکرد و تر، رضایتمنسجم سازمانی هویت از باال کاری زندگی

 بر بخصوص که هاییتصمیم در سازمان اعضای همه زندگی کاری کیفیت در. همچنین (2019، 3)نتو دارند خود کاری موقعیت

 استرس و شودمی بیشتر کار از آنها خشنودی مشارکت و نتیجه در و دارند مشارکت گذاردمی اثر کارشان محیط بر آنها و شغل

 چون هاییسازمان لذا در  (.2021و همکاران،  4)لییابد در نتیجه خودکارآمدی و عملکردشان افزایش می یابدکاهش می کار از ناشی

ضروری  معلمانباشند، پژوهش در زمینه کیفیت زندگی کاری می آموزانآموزشی به دانشکه ارائه دهنده خدمات  آموزش و پرورش

 است.

هاست که در کانون توجه روانشناسان تربیتی قرار دارد و به عنوان باور فرد درباره توانایی انجام الاز سویی دیگر خودکارآمدی س

انتخابی  سطوح اتخاذ برای هایشتوانایی مورد در باورهای شخص از عبارتست واقع در خودکارآمدی. باشدعملکردهای مورد نظر می

 تفکر، احساس، شیوه بر موجب تاثیرگذاری باورها این باشد.فرد می زندگی بر موثر رویدادهای دهنده شکل و راهنما که عملکرد

 انجام در فرد مشارکت بهتر و فردی مثبت هایدیدگاه بهبود موجب قوی خودکارآمدی گردند. احساسمی نیز فرد رفتار یا انگیزش

 -شناختی نظریه اصلی سازه خودکارآمدی، (.1400گردد )سنیسل بچاری و همکاران، می تعهدکاری و اهداف تنظیم ها،فعالیت

 ایجاد نتایج مطلوب برای اعمال و احساسات افکار، سازماندهی خود برای توانایی درباره اشخاص قضاوت به است که اجتماعی بندورا

 تنیدگی هایموقعیتدر  رفتار و احساسات در افکار، اصلی تعیین کننده اجتماعی، خودکارآمدی -شناختی نظریه با دارد. مطابق اشاره

 کند، کم را آرزوها کند، نابود را انگیزه تواندمی شود و همچنینمی اضطراب و احساس افسردگی باعث پایین، است که خودکارآمدی

(. لذا 2019، 5)مودینو و عملکرد فرد را کاهش دهد بگذارد سالمت جسمانی بر نامطلوبی تاثیر و کرده تداخل شناختی هایبا توانایی

                                                      
1 . Perangin-Angin et al. 

2 . Srivastava & Pathak 

3 . Netto 

4 .  Le  

5 .  Mudiono 
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ارائه  آموزاندانشمناسبی را به آموزشی در شغل خود ناکارآمد باشند و خدمات  معلمانشود که سبب می آموزشیهمین امر در حیطه 

 ندهند.

گیاهی و  تحقیقات انجام شده بیانگر آن هستند که کیفیت زندگی کاری بر عملکرد و خودکارآمدی  کارکنان تاثیرگذار است.

 نشان دادند که؛« کارکنان یک دانشگاه نظامیکاری بر عملکرد  تاثیر کیفیت زندگی بررسی»شی با عنوان (، در پژوه1400همکاران )

گرایی، رشد، قانونرداخت منصفانه، تامین فرصت تاثیر مثبت و معناداری داشته است. همچنین  کارکنانکاری بر عملکرد  کیفیت زندگی

تاثیر عملکرد کارکنان  بر، وابستگی اجتماعی و فضای کلی زندگی توسعه قابلیت انسانی، محیط کاری ایمن، یکپارچگی و انسجام

 تربیت دبیران کاری زندگی کیفیت و خودکارآمدی رابطه»(، در پژوهشی با عنوان 1400یزدانی دهنوی و همکاران )معناداری دارد؛ 

رابطه همبستگی معنی  دبیران تربیت بدنی کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی بیننشان دادند که؛ « اکرون پاندمی دوران در بدنی

مظلومی ؛ وضعیت مطلوب تری برخوردار استباالتری دارند از  خودکارآمدی افرادی که کیفیت زندگی کاری داری وجود دارد و

نشان « 1397بررسی کیفیت زندگی شغلی معلمان شهرستان مهریز در سال »(، در پژوهشی با عنوان 1400محمودآباد و همکاران )

بحرانی  ؛ت و تنها بعد دستمزد و مزایا است که در سطح نامطلوب قرار داردیت زندگی شغلی معلمان در سطح مطلوب اسکیف دادند که؛

« تبیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در کارکنان توزیع برق شیراز»(، در پژوهشی با عنوان 1399و همکاران )

بازخورد و استقالل با تعهد سازمانی کارکنان با  کیفیت زندگی کاری چون تنوّع مهارت، اهمیّت وظیفه، هویت وظیفه،نشان دادند که؛ 

( ارتباطی معنی دار دارد. و هیچگونه رابطه ای بین 40/0( و با تعهد عاطفی کارکنان با ضریب همبستگی )18/0ضریب همبستگی)

راهبردهای »، عنوان بادر پژوهشی ، (1398) و همکاران اشرفی؛ جاری کارکنان یافت نشدکیفیت زندگی کاری و تعهد مستمر و تعهد هن

عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل اقتصادی، عوامل  نشان دادند که؛« ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان مشاغل دولتی

ها نیز همه عوامل مورد بررسی داری بر کیفیت زندگی داشتند و در زیر مؤلفهشناختی و عوامل فرهنگی تاثیر معنااجتماعی، عوامل روان

غیر از متغیر پرورش استعداد و مهارت در زیر مؤلفه عوامل مدیریتی و متغیر تضاد سازمانی در زیر مؤلفه عامل ساختاری همگی به 

ودکارآمدی معلمان خ بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با»(، در پژوهشی با عنوان 1394قنبری و همتی )؛ تاثیر معناداری داشتند

که؛ وضعیت کیفیت زندگی کاری معلمان در سطح متوسط و وضعیت خودکارآمدی آنان  نشان دادند« مدارس ابتدایی شهر همدان

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج  ودکارآمدی معلمانخ کیفیت زندگی کاری باباالتر از سطح متوسط است. بین 

بینی خودکارآمدی نیز تامین فرصت رشد و امنیت مداوم قدرت پیشهای محیط ایمن و بهداشتی و تحلیل رگرسیون نشان داد که؛ مولفه

بررسی رابطه هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با خودکارآمدی »عنوان با(. در پژوهشی 1393احمدی و همکاران)معلمان را دارند؛ 

ی با خودکارآمدی رابطه معناداری که بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کار ندنشان داد «شیراز 3کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 

های کیفیت زندگی وجود دارد، بین تمامی مولفه های هوش هیجانی با خودکارآمدی رابطه معناداری وجود دارد و بین تمامی مؤلفه

 .یز رابطه معناداری وجود داردکاری با خودکارآمدی ن

نشان دادند « بر عملکرد پرستاران ی: مطالعه ایکار یزندگ یفیتک یبرا یرمس یجادا»(، در پژوهشی با عنوان 2022) 1الیانا و انور

  یرتأث پرستاران یروانشناخت یو توانمندساز یشغل یترضا ی،بر تعهد سازمان یبه طور قابل توجه یکار یزندگ یفیتاگرچه ک که؛

 ینارتباط ب»، در پژوهشی با عنوان (2022و همکاران ) 2الگازالن ؛است یزناچ یآن بر عملکرد شغل یرتأث معناداری داشته است ولی

 یزندگ یفیتقصد ترک کار و کنشان دادند که؛ رابطه منفی و معناداری بین « یداروسازان سعود یکار یزندگ یفیتقصد ترک کار و ک

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در یک »(، در پژوهشی با عنوان 2015و همکاران ) 3فریدوجود دارد؛  داروسازان یکار

دار باالیی وجود که؛ بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی نشان دادندکه « دانشگاه تحقیقاتی عمومی مالزی
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(. 2011)1نگیوین و نگیویندارد؛ داری وجود سازمانی کارکنان رابطه معنیهای کیفیت زندگی کاری با تعهد دارد. همچنین بین مولفه

بین کیفیت زندگی کاری و  نشان دادند «بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی در ویتنام»در پژوهشی با عنوان 

کیفیت زندگی در ویتنام وجود دارد و همچنین نشان دادند که سرمایه روانشناختی نقش مثبتی در بهبودی کیفیت زندگی کاری و 

 .عملکرد بازاریابان دارد

کاری باالیی برخوردار  ت زندگیاینکه معلمان نقش مهمی در نظام آموزشی کشور دارند، لذا باید از خودکارآمدی و کیفی به توجه با

 یفیتک باشد: آیان سوال میپژوهش حاضر در پی پاسخگویی به ای باشند تا بتوانند عملکرد آموزشی مناسبی داشته باشند. بنابراین

 تاثیر دارد؟ میاندرود معلمان آموزش و پرورش شهرستان یخودکارآمد بر یکار یزندگ

 روش

معلمان  پژوهش را، کلیه جامعه آماری این .باشدمی پیمایشی نوع از روش توصیفی این پژوهش از نظر هدف، کاریردی و از نظر

 254( تعداد 1970ن )دهند که بر اساس جدول کرجسی و مورگانفر تشکیل می 747میاندرود به تعداد  آموزش و پرورش شهرستان

ها گردآوری داده ابزار دند.شعنوان نمونه انتخاب ای بر حسب جنسیت به گیری تصادفی طبقهبا روش نمونهمرد(  120زن و  134)نفر 

انه و کافی، محیط کار ایمن )پرداخت منصف بعد 8و  سوال  27 با نامه کیفیت زندگی کاری والتونپرسش عبارتند از:در این پژوهش 

گی، فضای کلی زند و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری،

لی کم، کم، متوسط، زیاد و ای لیکرت )خیگزینه 5در طیف که ( های انسانییکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان، توسعه قابلیت

 17 با( 1982ر و همکاران )نامه خودکارآمدی عمومی شرپرسششود و یگذاری منمره 5تا  1به ترتیب از  وخیلی زیاد( طراحی شده 

 5تا  1به ترتیب از  واحی شده نظرم، موافقم و کامال موافقم( طرای لیکرت )کامال مخالفم، مخالفم، بیدر طیف پنج گزینه کهسوال 

. روایی صوری و شوندمیگذاری به صورت معکوس نمره 17-16-14-12-11-10-7-6-4-2سواالت  شود کهمیگذاری نمره

نامه کیفیت زندگی رای پرسشبیایی آنها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ محتوایی ابزارها به تایید متخصصان رسید و پا

ین و انحراف معیار و در ها در بخش آمار توصیفی از میانگبدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده 85/0و خودکارآمدی  92/0کاری 

تجزیه  فاده شد. همچنیناست های پژوهش برای بررسی سوال چندمتغیرهتک متغیره ورگرسیون  هایبخش آمار استنباطی، از آزمون

 انجام گرفت. 21SPSSافزار  ها با استفاده از نرمو تحلیل داده

 هایافته

ناختی نشان داد که؛ شهای جمعیت های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است. در بخش توصیفی، یافتهیافته

 40در گروه سنی کمتر از  هادرصد از آزمودنی 5/13دهند. تشکیل می مرداندرصد را  2/47و  زناندرصد از نمونه آماری را  8/52

ها درصد از آزمودنی 8/21سال قرار دارند و  50درصد در گروه سنی باالی  1/49 و سال 50تا  40درصد در گروه سنی  4/37سال، 

 سال 20درصد دارای سابقه کاری باالی  4/47سال و  20تا  10درصد  8/30ل، سا 10دارای سابقه کاری کمتر از 

درصد فوق لیسانس و  2/40درصد لیسانس،  6/35ها دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، درصد از آزمودنی 3/4. همچنین باشندمی

  باشند.درصد دارای مدرک تحصیلی دکتری می 9/19

 

 

                                                      
1. Nguyen & Nguyen 
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باشند می 295/3و  01/3دارای میانگین  کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی به ترتیبیر در بخش توصیف متغیرهای پژوهش، متغ

 (.1)جدول 

 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 

 انحراف استانداردمیانگین تعداد متغیرهای پژوهش

 398/0 01/3 254 کیفیت زندگی کاری 

 776/0 705/2 254 پرداخت منصفانه و کافی

 619/0 962/2 254 و بهداشتی محیط کار ایمن

 728/0 94/2 254 تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم

 729/0 774/2 254 قانون گرایی در سازمان

 636/0 003/3 254 وابستگی اجتماعی زندگی کاری

 562/0 878/2 254 فضای کلی زندگی

 657/0 101/3 254 یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان

 561/0 978/2 254 های انسانیتوسعه قابلیت

 367/0 295/3 254 خودکارآمدی 

 

 و پرورش شهرستان معلمان آموزش یخودکارآمد بر یکار یزندگ یفیتکآیا یک:  سوالبخش استنباطی: 

 ؟تاثیر دارد میاندرود

 ارائه شده است. 2برای بررسی سوال مورد نظر از آزمون رگرسیون تک متغیره استفاده شده است که نتایج در جدول 

 متغیره  تکنتایج آزمون رگرسیون  :2جدول 

 F Sig R 2R β T Sig متغیر مستقل

 عدد ثابت
054/112 0001/0 498/0 248/0 

- 921/15 0001/0 

 001/0 586/10 498/0 کیفیت زندگی کاری
 

، محاسبه شده، حاکي از (Sig= 0001/0) 05/0، کوچکتر از  F؛ با توجه به اینکه سطح معناداری آماره 2مطابق جدول 

 =05/0گیری و خطای اندازه %95در سطح اطمینان  چوناین جدول؛  مطابق یافتهاعتبار مدل رگرسیون مورد نظر است. 

مینان درصد اط 95(، بنابراین با Sig<05/0است ) محاسبه شده  05/0کوچکتر از  کیفیت زندگي کاریسطح معناداری برای 

مثبت و میاندرود تاثیر  معلمان آموزش و پرورش شهرستان یخودکارآمد بر یکار يزندگ یفیتککه؛ توان نتیجه گرفت مي

کیفیت توسط  خودکارآمدیدرصد از تغییرات مربوط به  25دهد که حدود نیز نشان مي  2Rهمچنین مقدارمعناداری دارد.

 قابل تبیین و توضیح است.  زندگي کاری
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تاثیر  میاندرود و پرورش شهرستان معلمان آموزش یخودکارآمد بر یکار یزندگ یفیتکآیا ابعاد : دو سوال

 ؟دارد

 ارائه شده است. 3برای بررسی سوال مورد نظر از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است که نتایج در جدول 

 نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره : 3جدول 

 F Sig R 2R β T Sig مستقلمتغیر 

 عدد ثابت

063/21 0001/0 580/0 337/0 

- 392/13 0001/0 

 0001/0 295/5 277/0 پرداخت منصفانه و کافی

 031/0 163/2 113/0 محیط کار ایمن و بهداشتی

 0001/0 761/4 265/0 تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم

 265/0 117/1 065/0 قانون گرایی در سازمان

 029/0 193/2 107/0 وابستگی اجتماعی زندگی کاری

 138/0 487/1 089/0 فضای کلی زندگی

 002/0 080/3 178/0 یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان

 0001/0 595/3 186/0 های انسانیقابلیت
 

، محاسبه شده، حاکی از اعتبار (Sig= 0001/0) 05/0، کوچکتر از  F؛ با توجه به اینکه سطح معناداری آماره 3مطابق جدول 

سطح معناداری  =05/0گیری و خطای اندازه %95در سطح اطمینان  چوناین جدول؛  مطابق یافتهمدل رگرسیون مورد نظر است. 

رشد و امنیت مداوم، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت برای 

ینابراین با ( Sig<05/0است ) محاسبه شده  05/0کوچکتر از  های انسانیوسعه قابلیتو ت یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان

بهداشتی، تأمین فرصت  پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن وابعاد توان نتیجه گرفت که در رگرسیون همزمان: می درصد 95

بر  های انسانیوسعه قابلیتو ت رشد و امنیت مداوم، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان

خودکارآمدی معلمان  بر فضای کلی زندگیو  قانون گرایی در سازمانابعاد  خودکارآمدی معلمان تاثیر مثبت و معناداری دارند ولی 

پرداخت توسط  خودکارآمدیدرصد از تغییرات مربوط به  34دهد که حدود نیز نشان می  2Rهمچنین مقدارتاثیر معناداری ندارند. 

منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، یکپارچگی و 

دهد که؛ قابل تبیین و توضیح است. نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان می های انسانیوسعه قابلیتو ت در سازمان انسجام اجتماعی

 دارد. بر خودکارآمدی معلمانرا  تاثیر( بیشترین β= 277/0با مقدار بتا ) پرداخت منصفانه و کافی
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 بحث و نتیجه گیری

. همچنین سهم گذار استدارد در کلیه سطوح عملکرد کارکنان تاثیربیان میکیفیت زندگی کاری که احساس سازمانی فرد را 

 بر یکار یزندگ یفیتکتاثیر  . بنابراین در این پژوهش،مهمی در رضایت از سایر ابعاد زندگی نظیر خانواده، تفریح و سالمت فرد دارد

 گرفت.مورد بررسی قرار میاندرود  معلمان آموزش و پرورش شهرستان یخودکارآمد

مثبت میاندرود تاثیر  معلمان آموزش و پرورش شهرستان یخودکارآمد بر یکار یزندگ یفیتکنتایج این پژوهش نشان داد که؛ 

پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد  و معناداری دارد. همچنین از بین ابعاد کیفیت زندگی کاری،

بر خودکارآمدی  های انسانیوسعه قابلیتو ت اجتماعی زندگی کاری، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمانو امنیت مداوم، وابستگی 

خودکارآمدی معلمان تاثیر معناداری  بر فضای کلی زندگیو  قانون گرایی در سازمانابعاد  معلمان تاثیر مثبت و معناداری دارند ولی 

کیفیت زندگی  و خودکارآمدی بین(، که نشان دادند 1400دانی دهنوی و همکاران )یز هایاین یافته با نتایج پژوهشندارند. 

باالتری دارند از وضعیت  خودکارآمدی افرادی که کیفیت زندگی کاری معنی داری وجود دارد و مثبترابطه  دبیران تربیت بدنی کاری

تاثیر مثبت و  کارکنانکاری بر عملکرد  کیفیت زندگی(، که نشان دادند 1400؛ گیاهی و همکاران )مطلوب تری برخوردار است

رابطه مثبت و معناداری  لمانودکارآمدی معخ کیفیت زندگی کاری با؛ بین نشان دادند که(، 1394قنبری و همتی )معناداری دارد؛ 

همسو ی رابطه معناداری وجود دارد، بین کیفیت زندگی کاری با خودکارآمد ندنشان داد( که 1393و احمدی و همکاران) وجود دارد

 از است، اعم یافته بهبود او کاری زندگی کیفیت که کند احساس واقعاً فرد یک اگرتوان گفت که؛ باشد. در تبیین این یافته میمی

 به مطلب این شود،اتخاذ می وری بهره افزایش جهت در سازمان طرف از که هاییسیاست یا و باشد خودش عملکرد نتیجه اینکه

 در فرد است که موجب زندگی ایجاد نیروی فرایند این طبیعی نتیجه بخشد،می کارش جهت انجام در بیشتری نیروی کارکنان

 پذیرتر، انعطاف کاری محیط مثبت طور به زندگی کاری باالی شود. همچنین کیفیتمی انتظار مورد نتایج از فراتر وریبهره افزایش

دهد که این امر موجب احساس خودکارآمدی و عزت نفس در افراد و در نهایت عملکرد بهتر می پرورش را ترصادقانه و ترانگیزه با

کیفیت زندگی کاری، فرآیندی است که به وسیله آن اعضای معتقدند (، 2022الگازالن  و همکاران )از طرفی همانطور که  شود.می

 هایی که بتصمیم متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است، در و سازمان، از راه مجاری ارتباطی باز

ها در نتیجه مشارکت خشنودی آن یابند ومی تگذارد به نوعی دخالکارشان به طور کلی اثر می و بر محیط هایشان به خصوص،شغل 

  لذا این امر موجب بهبود خودکارآمدی و عملکرد آنان خواهد شد.، یابدتعهد به کار در آنان ارتقاء میشود و بیشتر می از کار

 به موقع پرداخت با آموزش و پرورش، و مسئوالن شود که: مدیرانپبشنهاد می حاضر های پژوهشدر پایان با توجه به یافته

از طریق  شوند. آنان خودکارآمدیو  معلمان کاری زندگی کیفیت سطح فرد موجب افزایش معیار با نظر مورد و دستمزد و حقوق

 به بهداشتی و خدمات ایمنی ارائه و گیریتصمیم فرآیندهای در معلمان میزان مشارکت افزایش ،معلمانکار  انجام کاهش زمان

خودکارآمدی و عملکرد معلمان را افزایش دهند. همچنین نمایند، میزان  امنیت احساس در آن معلمان که محیطی تأمین و کافی و روز

 گیرد. قرار سازمان مدیریت توجه مورد و مداوم بلندمدت رویکرد یک عنوان به بایدمعلمان  کارى کیفیت زندگى بهبود
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 منابع 

بررسی رابطه هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با خودکارآمدی  (.1393سعیده. )احمدی، عباداله؛ اقتصادی، سعیده و ایزدی، 

 .44-59(، 2) 9، های مدیریت آموزشینوآوریفصلنامه . شیراز 3کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 
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