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 معلمان ای له اجتماعی و کیفیت زندگی حرفهأهای حل مس در رابطه بین شیوهادراک شده ر استرس گ نقش میانجی
 

 1پوران صورتی
 

 چكيده

با  پژوهش حاضر، نام برد. کنند را تجربه می ای استرس و فرسودگی بیش از اندازه افراد در آن که ای به عنوان حرفهتوان از شغل معلمی  می مختلف، در میان مشاغل :زمینه و هدف

 .جام شدانمدارس کودکان استثنایی  مانای معل له اجتماعی و کیفیت زندگی حرفهأهای حل مس در رابطه بین شیوه ادراک شده استرسگر  تعیین نقش میانجی هدف

 ۱۳۹۵-۹۶تحصیلی سال سال اول  در نیماستان گیالن مدارس کودکان استثنایی  انتمام معلم را آنو جامعه آماری  بود از نوع همبستگی ،توصیفی این مطالعه ها: مواد و روش

  اجتماعی مسأله حل نامه پرسش شده نظر تجدید کوتاه فرمشامل ها  آوری داده جمعدر دسترس انتخاب شدند. ابزار  گیری نمونهنفر به روش  2۵۰ ،ها که از میان آن تشکیل داد

(Social Problem-Solving Inventory-Revised یا SPSI-R)شده ادراک استرس ، مقیاس (Perceived stress scale یا PSS) ای حرفه زندگی کیفیت نامه و پرسش 

(Quality of work life questionnaire .بود )گرفت مورد تجزیه و تحلیل قرارساختاری  تمعادال یابی مدلها با استفاده از روش  داده. 

رابطه  ،استرس ادراک شدهکه توان گفت  می ،این اساس (. برP ،2۹7/۰ = β < ۰۱/۰)بود دار  یای مثبت و معن بر کیفیت زندگی حرفه مسألهمد حل امستقیم بعد کار اثر غیر ها: یافته

 .کند میگری  را میانجی مانای معل کیفیت زندگی حرفهبا  مسألهمد حل ابعد کار بین

دهد و منجر به بهبود کیفیت زندگی  های روزمره را در معلمان کاهش می منطقی، ادراک استرس اجتماعی کارامد در نتیجه افزایش استقامت و حل مسأله حل مسأله گیري: نتیجه

 .شود ها می ای آن حرفه

 ای کودکان استثنایی، حل مسأله، استرس، معلمان، زندگی حرفه هاي کلیدي: واژه

 

 مجله تحقیقات علوم رفتاری. معلمان ای له اجتماعی و کیفیت زندگی حرفهأهای حل مس در رابطه بین شیوهادراک شده ر استرس گ نقش میانجی .صورتی پوران ارجاع:

 427-434(: 4) 15؛ 1396

 4/8/۱۳۹۶ مقاله:پذیرش  2۵/۵/۱۳۹۶ مقاله: دریافت

 

 مقدمه
درک جسممانی و روانمی افمراد در     به عنوان ای به طور کلی، کیفیت زندگی حرفه

سماعات کمار،    ماننمد مورد شرایط مرتبط با شغل و عوامل مرتبط با محیط کماری  
فردی تعریم    های شغلی و روابط میان حقوق و دستمزد، شرایط فیزیکی، فرصت

ای شامل تمرکز بر مزایمای شمغلی، آسمای      کیفیت زندگی حرفه(. 1شده است )
های افراد نسبت به تحقق نیازهای شغلی خمود و ایجماد    ششغلی و مدیریت نگر

ای از ایم    (. اهمیت کیفیت زندگی حرفمه 2شود ) تعادل میان خانواده و زندگی می
در سالمت روان، عملکرد شغلی  ای است که عامل تأثیرگذار و تعیی  کننده جهت

ه در منماب   تری  عوامل برای ایجاد انگیز و عملکرد خانوادگی افراد و یکی از مهم
تموان از   ممی  ،در میان مشاغل (.3رود ) به شمار میانسانی و بهبود رضایت شغلی 

اسمتر  و فرسمودگی بمی  از    ای کمه افمراد در آن    حرفه به عنوانشغل معلمی 
 (.4، 5نام برد ) ،کنند را تجربه می ای اندازه

هما و   خالف گذشته، امروزه بی  از هر زمان دیگری بمه مهمارت   معلمان بر
 ،زندگی در جهان اجتمماعی  (.6ای مناسب نیازمند هستند ) های رشد حرفه قابلیت

هما را حمل    که گونه انسان بایمد آن  را به همراه داردشماری  مشکالت پیچیده بی
به منزله یک  ،مناسب( Social problem solving) له اجتماعیأکند. حل مس

  شمود  محسمو  ممی  شمناختی در افمراد    جهت کاه  استر  روانمهارت حیاتی 
 فمرد اطمالق   ابتکماری  رفتماری  -شمناختی  فراینمد  بمه له أمس حل (. مهارت7، 8)

 را مشمکالت  آن وسمیله  به فرد و است راهبردهای هدفمندی مستلزم که شود می
انجمام   راله أمس حل راهبردهای گیرد، می حل راه اتخاذ به تصمیم کند، تعری  می

 (.9نماید ) نظارت می آن بر و دهد می
شمناختی و رفتماری   تمری  راهبردهمای    یکمی از مهمم   ،اجتمماعی له أمسحل 

کننمد بمرای    افمراد تمالش ممی    ،کمه از طریمق آن   باشمد  ممی سازگاری با محمیط  
 مسمایل را درک کننمد و   شوند، که در زندگی با آن مواجه می یهای خاص موقعیت
 مهمارت شمامل  ای   (.1۰) مؤثر و سازش یافته دست یابند ای مقابله های به پاسخ

ل زنمدگی  یگیری و حمل مسما   راهبردها و فرایندهای روانی است که برای تصمیم
افمراد بما در نظمر     ،محیطی رود. در ای  رویکرد زیست کار می اجتماعی روزمره به

سماز را ادراک و   لهأمسم همای   موقعیمت  ،گرفت  عوامل اجتماعی، هیجانی و بمافتی 
در جهمان واقعمی   له أمسه حل ک است بر ای فرض  (.11د )نماین یساختاربندی م

گیمری نسمبت بمه مسمأله و      جهمت »با دو فرایند کلی و تا حدودی مستقل شامل 
فراینمد   ، نوعیلهأمسگیری نسبت به  شود. جهت تعیی  می« های حل مسأله سبک

 (. 1۰هیجانی است که کارکرد انگیزشی دارد ) -شناختی

 مقاله پژوهشی
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بممه  (،Efficient problem-solving)مممد )اثممربخ ( اله کارأحممل مسمم
 ( وPositive problem orientation)له أگیری مثبت نسبت به حل مس جهت

 (Rational problem solving)له أهای حل منطقمی مسم   به کارگیری مؤثر مهارت
گیمری   جهمت بمه   (Inefficient problem-solving) ممد اله ناکارأحل مسم  و

، تکانشمگری/  (Negative problem orientation)له أمنفی نسبت بمه مسم  
 و یممما تعلمممل و اجتنممما  (Impulsive/carelessness style) دقتمممی بمممی

(Avoidance style) اسمتر  و   ممدیریت  مهمارت  آموزش (.12) بستگی دارد
 و دارای موفمق  افمراد . گمذارد  تأثیر ممی  شاغل زنان زندگی کیفیت ، برلهأمسحل 

 اجتماعی ارتباطات و زندگی کیفیت از استر ، با مقابله وله أمس حل های مهارت
 (.13هستند ) برخودار بهتری زندگی محیط ادراک و

همای   جهمت کنمار آممدن بما موقعیمت       افراد در ادراک، پاسخدهی و توانمایی 
اجتماعی بمه کمار بمرده شمده، در     له أمسهای حل  زا، تفاوت دارند. مهارت استر 

(. 14شمود )  اغلب افراد منجر به افزای  یا کاه  میزان استر  تجربه شده ممی 
 های فیزیولوژیکی و های شغلی یک فرد است که با هزینه جنبه ،زا عوامل استر 

 ییهای بما   مستلزم تالش زیاد یا مهارت چرا که باشد؛ میشناختی همراه  یا روان
همای   زا و هزینمه  مناب  شغلی منجر به کاه  عوامل اسمتر   ،ان. در ای  میاست

، حالمت یما   (Perceived stress) شمده   اسمتر  ادراک  (.15) گمردد  مرتبط می
شمناختی   شناختی است که طی آن، فمرد بهزیسمتی جسممی و روان    فرایندی روان

کیفیمت زنمدگی    ،شمناختی  اسمتر  روان (. 16) کنمد  خود را تهدیدآمیز ادراک ممی 
معلممان را تحمت تمأثیر قمرار     و انگیمزش   (Quality of work life) ای حرفمه 
و  Eskin( و 8و همکمماران ) Eskinهممای  (. نتممایپ پمم وه 17، 18د )دهمم مممی

اجتمماعی بیشمتر،   له أمسم همای حمل    ( نشان داد که میزان مهمارت 19همکاران )
 بینی کننده استر  ادراک شده کمتری بود. پی 

 ،آموزشمی  همای  سمازمان  خصمو   به و ها زمانسا در انسانی عامل به توجه
 ممورد  شناسمی  روان و انسمانی  منماب   مدیریت علم در تازگی به که است ای گزینه
 تعاممل  دهنده نشان توجهی قابل پ وهشی و نظری است. مبانی گرفته قرار توجه
در (. 2۰) اسمت  شخصمیتی  های وی گی و کاری های محیط از مشخصی انواع بی 

نق  معلمان از دیگر افراد بسیار  ،های یادگیری دچار ناتوانی انآموز آموزش دان 
بیشتر اوقمات را در مدرسمه    انآموز دان  انگیزتر است؛ چرا که و چال تر  برجسته

کلی است کمه   یراهبرد ،اجتماعی مسألهحل  (.21کنند ) ها سپری می زیر نظر آن
 یای ممؤثر  های مقابلمه  پاسخ ،برانگیز های چال  افراد به واسطه آن برای موقعیت

سمر و کمار    انآمموز  که با ای  دان  مانیرو، ممک  است معل ی از ا (.22) یابند می
 مسمأله و بمه کمارگیری حمل     نماینمد ای را تجربمه   استر  قابمل مالحظمه   ،دارند

 زاهای محیطمی، ممکم  اسمت بمر میمزان      با استر  هاجتماعی مناسب در مواجه
هما را ارتقما بخشمد.     ای آن کیفیمت زنمدگی حرفمه    استر  تأثیر بگمذارد و ادراک 

ای اسمتر  ادراک شمده در رابطمه     پ وه  حاضر با هدف نق  واسطهبنابرای ، 
ممدار    ممان ای معل اجتماعی و کیفیت زنمدگی حرفمه   مسألههای حل  شیوهبی  

 .انجام شدکودکان استثنایی 
 

 ها روشمواد و 
 انشمامل تممام معلمم    آناز نوع همبستگی و جامعه آماری  ،توصیفی ای  مطالعه

 1395-96 سال تحصیلی سال اول در نیماستان گیالن مدار  کودکان استثنایی 
ساده، کمی »ساختاری به سه نوع  تهای معاد  با تقسیم انواع مدل Klineبود. 

  کمتمر از همای سماده    کمه حجمم نمونمه در ممدل     کمرد عنوان  »پیچیده و پیچیده
های پیچیمده   نفر و در مدل 2۰۰تا  1۰۰های کمی پیچیده بی   ، در مدلنفر 1۰۰

 تحقیقبا توجه به تعداد متغیرهای مورد بررسی،  (.23) باشد مینفر  2۰۰ بیشتر از
با در نظر گمرفت  احتممال    ورود  شمار میهای کمی پیچیده به  حاضر از نوع مدل

نظمر گرفتمه شمد کمه بمه روش       دربرای آن نفر  25۰نمونه آماری  ریزش نمونه،
معیارهای ورود بمه مطالعمه شمامل طمول     در دستر  انتخا  شدند.  گیری  نمونه

همای خمروا از پم وه ،     مدت اشتغال حداقل برای یک سال و از جملمه ممالک  
 پزشکی در طول سال گذشته بود.  شناختی و روان های روان دریافت درمان

ی افمراد بما اهمداف پم وه  و     پس از مراجعه پ وهشگر به مدار  و آشمنای 
در خصممو  محرمانممه مانممدن اطالعممات شخصممی،   ندهممی بممه آنمما  اطمینممان
های پ وه  در اختیار آن دسته از معلمانی قرار گرفت که برای پاسخ  نامه پرس 
بمه صمورت فمردی در     انها اعالم آمادگی کردنمد. معلمم   نامه های پرس  به گویه
پرداختنمد. پ وهشمگر در هنگمام     هما  ناممه  هما بمه پاسمخگویی بمه پرسم       کال 

 ،پاسخگویی افراد در محیط حضور داشمت تما در صمورت بمروز هرگونمه اشمکال      
ناممه آگاهانمه،    همچنی ، مالحظات اخالقمی شمامل اخمذ رضمایت    پاسخگو باشد. 

و  آوری  جمم  در نهایت، پس از تضمی  حریم خصوصی و رازداری رعایت گردید. 
ورد بیشمینه احتممال   آبمر ها با اسمتفاده از   داده، نامه ناقص پرس  2۰ خارا کردن

(Maximum likelihood ) افمزار   نمرم درAMOS   ممورد تجزیمه و    7نسمخه
 ابزارهای مورد استفاده به تفصیل در ادامه آمده است. .تحلیل قرار گرفت

 له اجتم اعی أنامه حل مس   نظر شده پرسش فرم کوتاه تجدید
(Social Problem-Solving Inventory-Revised  یاSPSI-R:)   ای

ال و پممنپ خممرده مقیمما  ؤسمم 25 و همکمماران در D’Zurilla مقیمما  توسممط
گیری منفمی یما بازدارنمده، سمبک      له، جهتأگیری مثبت، حل منطقی مس جهت»

ای )از به همی    درجه پنپدر طی  لیکرت  «دقتی و سبک اجتنابی تکانشگری/ بی
ضمریب   و همکماران  . مخبمری (24طراحی شمد ) ( 4 = تا خیلی زیاد صفر = وجه

Cronbachs alpha  بمه منظمور   همچنمی ،  گزارش کردنمد.   85/۰ای  ابزار را
زممان خمرده مقیما  سمازگاری      از اجرای هم، نامه زمان پرس  بررسی روایی هم
یما   Bell (Bell Adjustment Inventoryناممه سمازگاری    اجتماعی پرسم  

BAI)  همبستگی مقیا  کلی و خمرده  نتیجه رسیدند که  کردند و به ای استفاده
 بما   BAIبا خرده مقیا  سازگاری اجتماعی  SPSI-Rنامه  های پرس  مقیا 
و مذکور نامه  زمان با ی پرس  ها بیانگر روایی هم ای  همبستگی(. 25باشد ) می

 دلیمل ضمرایب منفمی بمه     کمه  .  زم به ذکر اسمت باشد میهای آن  خرده مقیا 
نمره پایی  سمازگاری   ،که در آن باشد میماهیت خرده مقیا  سازگاری اجتماعی 

در پم وه    .دهمد  را نشان ممی اجتماعی بیشتر و نمره با  عدم سازگار اجتماعی 
گیمری   جهمت »پمنپ خمرده مقیما     برای  Cronbachs alphaحاضر، ضریب 

دقتمی و   نشگری/ بیگیری منفی یا بازدارنده، سبک تکا له، جهتأمثبت، حل منطقی مس
 به دست آمد. 67/۰و  72/۰، 7۰/۰، 68/۰، 61/۰به ترتیب  «سبک اجتنابی

ی ا   Perceived stress scale) مقی اس اس ترس ادراک ش ده   
PSS):   توسمط  یالؤس 14مقیا  ای Cohen      و همکماران طراحمی شمد و بمه

 (= هرگمز صمفر  = بسمیاری از اوقمات تما     4از ) ای پنپ درجه طی  لیکرتصورت 
بمی    را PSSمقیما   نمره ضرایب همسمانی درونمی   ها  . آنشود گذاری می نمره
محاسبه روایمی ممالک، ضمریب     جهت همچنی ،. گزارش نمودند 86/۰تا  84/۰

. (26به دسمت آورنمد )   76/۰تا  52/۰های شناختی بی   همبستگی آن را با نشانه
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 پوران صورتی 
 

 1396/  4/ شماره  15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  42۹

 76/۰ایم  ابمزار در مطالعمه صمفایی و شمکری،       Cronbachs alphaضریب 
ها با استفاده از چرخ  واریماکس، دو عامل خودکارامدی ادراک شمده   محاسبه شد. آن

 Cronbachs alpha(. ضممریب 27و درمانممدگی ادراک شممده را گممزارش نمودنممد ) 
 به دست آمد. 92/۰در تحقیق حاضر،  PSSمقیا  

  ای نام     ه کیفی     ت زن     دگی حرف     ه  پرس     ش
(Quality of work life questionnaire):   توسمط  ناممه   پرسم   ایم 

da Silva Timossi مقیما   خمرده  8که  تهیه گردیدل ؤاس 35 و همکاران با 
همای   توسمعه قابلیمت  ی، محیط کاری ایم  و بهداشمت ، پرداخت منصفانه و کافی»

، گرایمی  قانون ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی، فرصت رشد و امنیت مداوم ،انسانی
پمنپ   را در طیم  لیکمرت   «ای حرفمه  فضای کلی و وابسمتگی اجتمماعی زنمدگی   

دهمد   مورد ارزیابی قمرار ممی   (= کامالً راضی 5= کامالً ناراضی تا  1از ) ای درجه
 گانه هشتهای  مقیا  را برای خرده Cronbachs alphaضرایب  ها (. آن28)

و بممرای کممل  81/۰و  84/۰، 88/۰، 66/۰، 79/۰، 86/۰، 84/۰، 86/۰ترتیممب  بممه
کریممی و   .را نیمز گمزارش نمودنمد    و روایی قابمل قبمولی   همحاسب 96/۰ ،مقیا 

را بمه   93/۰برابمر بما    Cronbachs alphaهمکاران در مطالعه خمود، ضمریب   
ایم  ابمزار در پم وه  حاضمر،      Cronbachs alpha(. ضمریب  3دست آورند )

 .حاصل شد 95/۰
 

 ها يافته
و  انممرد از آنان را نفر  26کننده حضور داشتند که  شرکت 23۰ ،حاضر تحقیقدر 
 کننمممدگان  مشمممارکت. میمممانگی  سممم  تشمممکیل دادنمممد انزنممم را نفمممر 2۰4
نفمر   45دیمپلم،   هما  نمونمه نفر از  69بود. میزان تحصیالت  سال 95/39 ± 84/8

میمانگی  و   نفر کارشناسی ارشمد و بما تر بمود.    44نفر کارشناسی و  72کاردانی، 
 ارایه شده است. 1ماتریس همبستگی متغیرهای پ وه  در جدول 

نشمان   1های بی  ابعاد متغیرهای پم وه  در جمدول    نتایپ ارزیابی همبستگی
گیمری مثبمت    به طوری کمه جهمت   ؛باشد میدهد که روابط در جهت مورد انتظار  می

داری  یله به صورت منفی و در سمط  معنم  أله و سبک حل منطقی مسأنسبت به مس
بما کیفیمت زنمدگی     ۰1/۰داری  یمعنبا استر  و به صورت مثبت و در سط   ۰1/۰

گیمری   جهمت داری بی   همبستگی منفی و معنی. گی داشتای معلمان همبست حرفه
ای و  دقتمی بما کیفیمت زنمدگی حرفمه      بمی  له و سبک تکانشمی/ أمنفی نسبت به مس

ای  با کیفیمت زنمدگی حرفمه   استر  ادراک شده بی  داری  یمثبت و معن همبستگی
داری  یجتنمابی بمه صمورت مثبمت و در سمط  معنم      له اأ. سبک حل مسمشاهده شد

با استر  ادراک شده و استر  ادراک شمده بمه صمورت منفمی و در سمط        ۰5/۰
 .  نشان داد گیبا کیفیت زندگی معلمان همبست ۰1/۰داری  یمعن

یمابی   حاضمر بما اسمتفاده از روش ممدل     مطالعمه همای   با توجه به ای  کمه داده 

ها پمی  از تحلیمل    عدم برقراری مفروضهیا  ساختاری تحلیل شد، برقراری تمعاد 

مقمادیر   ،ها مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظمور بررسمی مفروضمه نرممال بمودن      داده

خطمی بمودن، مقمادیر عاممل تمورم       ارزیابی مفروضه همم  جهت ؛کشیدگی و چولگی

و ( Tolerance)و ضممریب تحمممل ( Variance inflation factorواریممانس )

مربمو  بمه    اتترسیم شکل توزی  نممر  ه،برای ارزیابی نرمال بودن توزی  چند متغیر

 هما  یافتمه به کار گرفته شد. Mahalanobis (Mahalanobis distance )فاصله 

همای   های مربو  به چولگی و کشمیدگی همی  یمک از مؤلفمه     شاخصکه نشان داد 

گیری شد که توزیم    چنی  نتیجه ،ای  اسا  . بربودن ± 2پ وه  خارا از محدوده 

 ارزیابی مقادیر مربو  به عامل تمورم واریمانس و   ،همچنی (. 29ها نرمال است ) داده

رخ  مورد نظمر خطی بودن در متغیرهای  له همأکه مس حاکی از آن بودضریب تحمل 

 ، چنانچمه و همکماران  Meyersدیمدگاه   مطمابق است کمه   ذکرنداده است.  زم به 

 1/۰تمر از   و ارزش ضمریب تحممل کوچمک    1۰رم واریانس با تر از ارزش عامل تو

ارزیمابی   ،. در اداممه (29خطمی بمودن رخ داده اسمت )    است کمه همم   آنباشد، بیانگر 

نشان داد که اطالعمات مربمو  بمه دو     Mahalanobisاطالعات مربو  به فاصله 

عمات  بمه هممی  دلیمل اطال    و دهمد  تشکیل می ههای چند متغیر پرت ،شرکت کننده

 .  گردیدمربو  به آن دو حذف 

گیمری پم وه  ممورد بررسمی قمرار       ها، مدل انمدازه  پس از ارزیابی مفروضه

 ،ممد اه کارألکه متغیر مکنون حل مس شدگیری چنی  فرض  گرفت. در مدل اندازه

ه و متغیمر مکنمون   أله و حل منطقی مسم ألگیری مثبت به مس به وسیله دو نشانگر جهت

ه، سمبک اجتنمابی و   ألگیری منفی نسبت به مسم  به وسیله جهت نیز مداه ناکارألحل مس

نشمان داد   تأییمدی شود. استفاده از تحلیل عماملی   دقتی سنجیده می بی سبک تکانشی/

کمه  ؛ چمرا کمه   دارد یهای پم وه  حاضمر بمرازش مطلموب     گیری با داده که مدل اندازه

 P ،899/5 = (4  =df ،228  =n) = 2۰7/۰]بمود  ندار  یمعنم  ۰5/۰در سمط    2 شاخص
2

]. 

های برازندگی دیگر نیز از برازش مطلو  ممدل بما    ، شاخص2 عالوه بر شاخص

 ها حمایت نمود. داده

 
 و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش معیارمیانگین و انحراف  .۱جدول 

 7 6 5 4 3 2 ۱ متغیرهای پژوهش

       - گیری مثبت  جهت -لهأحل مس -1

      - **3۰5/۰ لهأحل منطقی مس -لهأحل مس -2

     - **-188/۰ **-246/۰ گیری منفی جهت -لهأحل مس -3

    - **31۰/۰ *-143/۰ **-411/۰ دقتی بی سبک تکانشی/ -لهأحل مس -4

   - -۰93/۰ ۰74/۰ -۰52/۰ **-217/۰ سبک اجتنابی -لهأحل مس -5

  - *136/۰ **-2۰1/۰ **416/۰ **-183/۰ **-436/۰ استر  -6

 - **-513/۰ -۰47/۰ **-28۰/۰ **-541/۰ 266/۰ **5۰8/۰ ای کیفیت زندگی حرفه -7

 73/92 ± 21/18 67/26 ± 97/8 89/8 ± 4۰/3 ۰9/1۰ ± 32/4 85/9 ± 48/5 81/1۰ ± 97/4 73/9 ± ۰6/5  معیارانحراف  ± میانگی 
*۰5/۰ > P ،**۰1/۰ > P 
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  ایاسترس ادراک شده، حل مسأله و کیفیت زندگی حرفه

 1396/  4/ شماره  15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  4۳۰

 گیری در تحلیل عاملی تأییدی . پارامترهای مدل اندازه2جدول 

 نسبت بحرانی خطای استاندارد βاستاندارد  پارامتر b برآورد پارامتر متغیر مکنون نشانگر

 - - 762/۰ ۰۰۰/1 مداله کارأحل مس -لهأحل منطقی مس

 **875/9 1۰7/۰ 794/۰ ۰57/1 مداله کارأحل مس -گیری مثبت جهت

 - - 492/۰ ۰۰۰/1 مداله ناکارأحل مس -سبک اجتنابی

 **2۰4/11 147/۰ 9۰4/۰ 647/1 مداله ناکارأحل مس -دقتی بی سبک تکانشی/

 **513/1۰ 152/۰ 868/۰ 598/1 مداله ناکارأحل مس -گیری منفی جهت
**۰1/۰ > P 

 تثبیت شده است، پارامتر خطای استاندارد و نسبت بحرانی آن محاسبه نشد. 1به دلیل ای  که بارهای عاملی مربو  به حل منطقی مسأله و سبک اجتنابی با عدد 

 
  یشمماخص ریشممه خطممای میممانگی  مجممذورات تقریبمم  ،بممه عنمموان مثممال

(Root mean square error of approximation  یاRMSEA)    ۰46/۰برابر بما ،
شماخص  ، 99۰/۰برابمر بما   ( GFIیا  Goodness of fit index)شاخص نکویی برازش 

برابمر  ( AGFIیا  Adjusted Goodness of fit index)نکویی برازش تعدیل شده 
برابر ( CFIیا  Comparative fit index)شاخص برازش تطبیقی و  962/۰با 
همای   گیمری بما داده   دست آمد که همه از برازش مطلو  مدل اندازه به 996/۰با 

ه اسمتاندارد نشمد   همای بمرآورد پارامتر  2جمدول  آوری شده حکایمت داشمت.    جم 
(Unstandardized parameters)، ه شممممد اسممممتاندارد هممممایپارامتر
(Standardized parameters) خطای استاندارد و نسبت بحرانی را برای هر ،

 .دهد مد نشان میاله کارأمد و حل مساله ناکارأنشانگرهای متغیرهای حل مسیک از 
له أکمتری  بار عاملی به سبک اجتنابی حل مس ،2های جدول  بر اسا  داده

اختصما   دقتمی   بمی  اجتماعی و با تری  بار عاملی به نشانگر سمبک تکانشمی/  
که همه نشانگرها بمه صمورت مطلمو  دو متغیمر      نشان دادنتایپ  ،در کل داشت.

 کند. گیری می مد را اندازهاله کارأمد و حل مساله ناکارأمکنون حل مس
گیمری   له اجتمماعی در انمدازه  أپس از اطمینان از قابلیت نشانگرهای حل مس

مد، چگونگی بمرازش ممدل   اله ناکارأمد و حل مساله کارأدو متغیر مکنون حل مس
کمه دو   شمد ساختاری پ وه  مورد ارزیابی قرار گرفت. در مدل ساختاری فرض 

مد هم به صورت مستقیم و هم به صورت امد و کاراله ناکارأمتغیر مکنون حل مس
ثیر أرا تحمت تم   انای معلمم  غیر مستقیم و از طریق استر ، کیفیت زندگی حرفه

ساختاری نشمان داد کمه    تیابی معاد  یل مدلدهد. استفاده از روش تحل قرار می
 ،. اگرچمه منطبمق بمر انتظمار    شمت ها دا برازش قابل قبولی با داده ،مدل ساختاری

 دبما وجمو   ؛(P ،۰6/29 = 2 < ۰5/۰) دار بمود  یمعنم  ۰5/۰در سط   2 شاخص

آوری  جمم  های  های برازندگی از برازش مدل ساختاری با داده ای ، دیگر شاخص
 GFI، ۰7۰/۰برابمر بما    RMSEAشماخص   ،به عنوان مثمال شده حمایت نمود. 

. بمه دسمت آممد    953/۰برابمر بما    CFIو  912/۰برابر با  AGFI، 958/۰برابر با 

های  گیری شد که مدل ساختاری پ وه  حاضر با داده چنی  نتیجه ،بدی  ترتیب
 در غیر مستقیم و کلضرایب اثر مستقیم، . شتدا یآوری شده برازش مطلوب جم 

 .آمده است 3جدول 
 )مجموع ضرایب مسیر مسمتقیم و غیمر   اثر کل، 3جدول  های دادهاسا   بر

( بمر کیفیمت زنمدگی    P ،4۰2/۰ = β < ۰1/۰له )أمد حمل مسم  امستقیم( بعد کار

 ، P < ۰1/۰له )أممد حمل مسمم  ااثمر کممل بعمد ناکار   ودار  یمعنم  وای مثبمت   حرفمه 

361/۰- = β اسمتر  ادراک  بمود دار  یای منفی و معنم  زندگی حرفه( بر کیفیت .

منفممی و تممأثیر ( P ،41۰/۰- = β < ۰1/۰ای ) شممده بممر کیفیممت زنممدگی حرفممه

 .ی را نشان داددار یمعن

 

 گیری بحث و نتیجه
مد ابعد کاربی   تنها رابطه ،استر  ادراک شده نتایپ پ وه  حاضر نشان داد که

کیفیمت زنمدگی    و اجتمماعی له أمسم اجتماعی و نه بعد ناکاراممد حمل   له أحل مس

ها  که ای  یافته کند گری می را میانجیان مدار  کودکان استثنایی ای معلم حرفه

و  Bonner(، 13(، نادری و همکماران ) 3۰با نتایپ مطالعات شاکری و همکاران )

Rich (31 ،)Coker ( 32و همکمممماران ،)Eskin ( 8و همکمممماران ،)Eskin  و

( همخوانی داشت. در تبیمی  ایم    33و همکاران ) Goodman( و 19همکاران )

ینمد  اله از بسیاری جهات بمه مثابمه فر  سأمهارت حل متوان گفت که  ها، می یافته

ها در نتیجه افزای  احتمال  آن« آمادگی یادگیری» و کمک به افرادی برای رشد

ینمد، افمراد منماب     ا. طی ای  فرباشد میها  ثر در طی  وسیعی از موقعیتؤمقابله م

 (.34کنند ) زای زندگی را کش ، خلق یا شناسایی می استر  مقابله مؤثر با وقای 

ای برای تفسیر مثبمت   هایی که وسیله بر اسا  نتایپ برخی تحقیقات، مقابله

همای بعمدی را    توانند به کارگیری مقابلمه  انگیز حوادث زندگی هستند، می و چال 

 (.35یند )تسهیل نما

 
 نمعلماای  . ضرایب مسیر بین ابعاد حل مسأله اجتماعی، استرس و کیفیت زندگی حرفه3جدول 

 اثر

 مسیر

 مستقیم اثر غیر اثر مستقیم اثر کل
 خطای استاندارد βاستاندارد  پارامتر خطای استاندارد βاستاندارد  پارامتر خطای استاندارد βاستاندارد  پارامتر

 11۰/۰ **297/۰ 177/۰ 1۰5/۰ 145/۰ **4۰2/۰ ای کیفیت زندگی حرفه -مداله کارأحل مس
 63۰/۰ -۰28/۰ 132/۰ **-333/۰ 1۰5/۰ **-361/۰ ای کیفیت زندگی حرفه -مداله ناکارأحل مس
     139/۰ **-726/۰ استر  ادراک شده -مداله کارأحل مس

     152/۰ ۰68/۰ استر  ادراک شده -مداله ناکارأحل مس
     129/۰ **-41۰/۰ ای کیفیت زندگی حرفه -استر  ادراک شده

**۰1/۰ > P 
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 پوران صورتی 
 

 1396/  4/ شماره  15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  4۳۱

همای آینمده    بینی استر  را در موقعیت تواند پی  زا می درک عوامل استر 
حمل  بنابرای ،  (.1۰مؤثر شود )بهبود بخشد و منجر به توسعه مداخله و پیشگیری 

در  چمرا کمه   ؛کنمد  شمناختی ممی   به سازگاری روان یله اجتماعی کمک فراوانأمس
 (.21گذارد ) ، بر کارکرد انطباقی تأثیر میزا استر های  گستره موقعیت

رفتاری است کمه افمراد از    -دهی شناختی فرایند خودجهت نوعی لهأمسحل 
تمری    ( و یکمی از مهمم  36نماینمد )  ممی آن برای حل مشکالت زنمدگی اسمتفاده   

کند تما مقابلمه ممؤثری بما      رود که به افراد کمک می فرایندهای تفکر به شمار می
اجتمماعی بمه   له أمسم (. حمل  37همای زنمدگی داشمته باشمند )     مشکالت و چال 

کنمد مقابلمه انطبماقی را بما طیم        فرایندی اشاره دارد که در آن فرد تمالش ممی  
(. حل 38زا در زندگی روزمره بیابد و به کار گیرد ) استر ای از مشکالت  گسترده

همای   گیمرد و شمامل مهمارت    هما را در برممی   اجتماعی سه گروه از مهمارت له أمس
ای یما   ادراکی )انتخا  اطالعات برجسته فرد مقابل مانند بیانمات هیجمانی چهمره   

همای   های شناختی )درک دیدگاه فمرد مقابمل( و مهمارت    رفتارهای وی ه(، مهارت
هممای ممکمم  بممرای یممک مسممأله و انتخمما   حممل پممردازش عملکممرد )ایجمماد راه

 باشد که در نهایت مسأله را هم به شیوه عملمی و همم بمه    تری  گزینه( می درست
 (.39کند ) اجتماعی حل می  شیوه

های  ای از موقعیت افراد با توانایی حل مسأله کارامد، در مقابل طی  گسترده
 یما  کماربردی  روش منطقی، یک مسایل تر هستند. حل مقاومزای زندگی  استر 
 و تعریم   ماننمد  اصمولی  اسمت و از  زا مشمکل  های موقعیت با مقابله برای سازنده
 اجمرای  و گیمری  تصمیم جایگزی ، های حل راه تولید اهداف، تنظیم مشکل، تعیی 
 ده،سنجی منطقی، کاربرد مسأله، میزان منطقی (. حل8تشکیل شده است ) حل راه

(. 4۰باشممد ) مممی مسممأله کارامممد حممل و راهبردهممای اصممول ماهرانممه و دار نظممام
ارزیابی مسمایل بمه   »شود که  گیری مثبت به مسأله، شامل تمایلی کلی می جهت

عنوان یک چال  )به عنوان مثال فرصتی برای سود یا منفعمت(، بماور ایم  کمه     
آمیز مسمایل،   موفقیتمسایل قابل حل هستند، باور به توانایی شخصی برای حل 

 بمه  مسمأله نیماز   آمیمز  موفقیمت  حل ای  که به تعهد در قبال حل مسایل و اعتقاد
(. توانمایی حمل   8، 1۰، 25، 4۰گیمرد )  را در برممی « دارد استقامت و تالش زمان،

آمیز یمک مشمکل    ای هستند که به منظور حل موفقیت گرایانه مسأله، اعمال هدف
نظیر  ، یک هدف یا وظیفه بیه در فرایند حل مسألهخا  باید انجام شود. هر مرحل

هما،   حمل  بندی مشمکل، تهیمه لیسمتی از راه    تعری  و فرمول»دارد که ای  مراحل شامل 
 (.41باشد ) می« ها حل ها و ارزیابی نتایپ راه حل گیری، به کارگیری راه تصمیم

کودکمان  هایی که با کودکمان اسمتثنایی و    در مجموع، معلمان و به وی ه آن
های یادگیری سر و کار دارند، شاید به دلیل مقتضیات شغلی خود که  دچار ناتوانی

آمموز بمه    طلبد و استقامت معلم را در برخورد بما دانم    ای را می های وی ه مهارت
های مقابلمه   کنند که مهارت کشد، سط  با یی از استر  را تحمل می چال  می

بد؛ در حالی که ممکم  اسمت حمل مسمأله     طل ها را به چال  می و حل مسأله آن
شناختی، منجمر   اجتماعی ناکارامد بر خالف بعد کارامد، با افزای  ناسازگاری روان

زا شود و به نوبه خود ادراک استر   به ایجاد چرخه معیوبی از رویدادهای استر 
را افزای  دهد. حل مسأله اجتماعی کارامد در نتیجمه افمزای  اسمتقامت و حمل     

شمود   دهد و موجب ممی  نطقی، ادراک ای  معلمان را از رویدادها تغییر میمسأله م
آمیز برداشت نمایند و در  که ای  معلمان سختی کار با کودکان استثنایی را چال 

دهمد؛ بمه ایم      های روزمره را در ای  معلمان کماه  ممی   نهایت، ادراک استر 
ریمزی،   نجر به برناممه صورت که با درگیر ساخت  معلمان در مراحل حل مسأله، م

های مختل   تر در موقعیت گیری مناسب رویدادهای مثبت حل و تصمیم تدوی  راه
 ها را به دنبال دارد. ای آن شود و در نهایت، بهبود کیفیت زندگی حرفه می

ارتبما  بمی  عواممل و میمزان     تعیی  اگرچه در ماهیت به دنبال  تحقیقیهر 
هایی را خواهمد داشمت. ایم      در بط  خود مجموعه محدودیت ، اماتأثیر آن است
را دچمار مشمکالتی    آنو  شودها ممک  است بر سر راه پ وه  ظاهر  محدودیت

حاضر نیز از چنمی  اممری    مطالعه. سازدو تعمیم نتایپ را با دشواری مواجه  نماید
در  را هایی محدودیت ،. نوع پ وه  که به صورت مقطعی انجام شدبودمستثنی ن

کند که  شناسی متغیرهای مورد بررسی مطرح می زمینه تفسیرها و اسنادهای علت
همچنی ، پ وهشگر قمادر بمه کنتمرل متغیرهمایی ماننمد       باید در نظر گرفته شود.

گردد کمه ایم     آموزان نبود. بنابرای ، پیشنهاد می سط  هوشی و عملکردی دان 
 .متغیرها در مطالعات آینده مد نظر قرار گیرد

 

 سپاسگزاری
هما و تکمیمل    آوری داده بدی  وسیله از معلمان استان گیالن که در راستای جمم  

 .آید ها همکاری نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می نامه پرس 
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The Mediating Role of Perceived Stress in the Relationship between Social Problem 

Solving Styles and Quality of Work Life among the Teachers  
 

Poran Sorati
1 

 

Abstract 
Aim and Background: Among the professions, teacher's job can be described as experiencing excessive stress and 

exhaustion. The aim of this study was to investigate the mediating role of perceived stress in the relationship between 

social problem solving styles and quality of work life among the teachers of exceptional children schools. 
Methods and Materials: In this descriptive correlational study, the statistical population included all teachers of 

exceptional children schools in Guilan Province, Iran, during the first semester of the educational year of 2016-2017. 

250 teachers were selected via convenience sampling method. The study tools included Social Problem-Solving 

Inventory-Revised (SPSI-R), Perceived Stress Scale (PSS), and Quality of Work Life Questionnaire. Data were 

analyzed using structural equation modeling.  

Findings: Positive significant indirect effect of efficient problem solving dimension on quality of work life was 

approved (β = 0.297, P < 0.01). Therefore, it was concluded that perceived stress mediated the relationship between 

efficient problem solving and teachers’ quality of work life. 

Conclusions: Effective social problem solving, as a result of increasing endurance and logical solving of problems, 

may reduce the perception of everyday stress in teachers, and improve the quality of their professional life. 

Keywords: Exceptional children, Problem solving, Stress, Teachers, Work life 

 

Citation: Sorati P. The Mediating Role of Perceived Stress in the Relationship between Social Problem Solving Styles and 

Quality of Work Life among the Teachers. J Res Behav Sci 2018; 15(4): 427-34. 

 

Received: 16.08.2017 Accepted: 26.10.2017 

 

 

Original Article 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

02
9.

13
96

.1
5.

4.
5.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

bs
.m

ui
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

mailto:poransorati@yahoo.com
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352029.1396.15.4.5.0
http://rbs.mui.ac.ir/article-1-561-fa.html
http://www.tcpdf.org

