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Abstract
The current research aims at predicting
traffic police staffs satisfaction with life
based on creativity and self-efficiency. It
is a descriptive correlational research
study. The research statistical population
includes all traffic police staffs of Birjand
city in 2014; their total number was equal
to 55 persons. Considering the statistical
population size, census method was used
and the entire population was selected as
a sample. In order to measure research
variables, Abedi Creativity Test
Questionnaire (ATC) (1993), Sherer
General Self-efficacy Inventory (1982),
and Diener et al., Satisfaction with Life
Scale (1985) were used. Findings showed
that all sub-scales of creativity mean
scores (except for extension sub-scale)
were more than test mean (P<0.01). The
mean total creativity was more than test
mean (P<0.01). There was no significant
difference between mean extension subscale and test mean. The mean of self-

چکیده
هدف پژوهش حاضر پیشبینی رضایت از زندگی
کارکنان راهور براساس خالقیت و خودکارآمدی
 پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی.است
 جامعه این پژوهش شامل کلیه.همبستگی است
 بود1393 کارکنان پلیس راهور شهر بیرجند در سال
 با توجه به. نفر بود55 که تعداد کل آنها برابر با
 از روش سرشماری استفاده شد،حجم جامعه آماری
 برای سنجش.و کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد
متغیرهای پژوهش از پرسشنامه خالقیت عابدی
 پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر،)1372(
) و پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و1982(
 یافتهها نشان داد که.) استفاده شد1985( همکاران
تمامی میانگینها در زیر مقیاسهای خالقیت (بهجز
0/01( زیر مقیاس بسط) بیشتر از میانگین آزمون بود

٨٨٨
پیشبینی رضایت از زندگی کارکنان راهور براساس خالقیت و خودکارآمدی
ffss satisfaction with life based on creativity and self< .)Pمیانگین کل خالقیت بیشتر از میانگین آزمون
بود ( .)P< 0/01میانگین زیر مقیاس بسط با میانگین
آزمون

تفاوت

معناداری

نداشت.

میانگین

خودکارآمدی و رضایت از زندگی بیشتر از میانگین
با رضایت از زندگی همبستگی معنادار مثبت وجود
داشت ( .)P< 0/01متغیر خودکارآمدی قادر بود 38
درصد از واریانس رضایت از زندگی را تبیین نماید.
نتایج این پژوهش ضرورت توجه به خودکارآمدی و

efficiency and life satisfaction was more
than test mean (P< 0.01). Creativity and
self-efficiency
were
positively
significantly correlated to satisfaction
with life (P<0.01). Self-efficiency
variable was able to explain 38 % of
variance in life satisfaction. Results
obtained by this research highlighted the
necessity to pay attention to selfefficiency and creativity to increase
traffic police staffs satisfaction with life.
Key words: creativity, self-efficacy, life
satisfaction, police, traffic

خالقیت را در افزایش رضایت از زندگی کارکنان
پلیس راهور را مورد تأکید قرار داد.
واژگان کلیدی :خالقیت ،خودکارآمدی ،رضایت از
زندگی ،پلیس ،راهور.

مقدمه
یکی از شاخصهای بهداشت روان میزان رضایت از زندگی در افراد است .مراد از رضایت
از زندگی ،نگرش فرد ،ارزیابی عمومی نسبت به زندگی خود و یا برخی از جنبههای زندگی و
شیوه و روشی است که فرد یك زندگی خوب را تعریف میکند.
در سالهای اخیر رضایت از زندگی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای بهزیستی و
سالمت روانشناختی توجه روانشناسان را به خود معطوف کرده است (میکائیلی منیع و فصیحانی
فر .)1393 ،انسان و زندگی مفاهیمی هستند که هرگز از هم جدا نمیشوند .بشر در جستجوی
خوشبختی است و همواره در پی آن است که یك زندگی رضایتمندانه داشته باشد .رضایتمندی
بستر موفقیت و کامیابی است .هیچ انسانی موفق نیست که از هنر رضایت از زندگی برخوردار
نباشد .بدون رضامندی ،امکان پیشرفت و موفقیت وجود ندارد (پسندیده .)1392 ،در زمینه
رضایت از زندگی دو رویکرد نظری وجود دارد :در رویکرد نخست رضایت از زندگی به عنوان
یك سازه در نظر گرفته میشود که ابعاد متعددی دارد .در رویکرد دوم رضایت از زندگی متغیری
بسیط است که ابعاد خاصی ندارد (سیدمیرزایی و قهرمان )1388 ،و براساس مالکهای منحصر
به فردی که شخص برای ارزیابی زندگی خود در نظر میگیرد ،سنجیده میشود .رضایت از
زندگی ،یك ویژگی پایدار و عینی نیست بلکه به تغییرات وضعیتی حساس بوده و بر اساس
برداشت و دیدگاه خود افراد قابلاندازهگیری و بررسی است (شیخی ،هومن ،احدی و سپاه
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منصور .)1390 ،در واقع رضایت از زندگی مفهومی کلی و ناشی از نحوه ادراک (شناختی و
عاطفی) شخص از کل زندگی است .به همین دلیل افرادی با رضایت از زندگی باال هیجانهای
مثبت بیشتری را تجربه کرده ،از گذشته و آینده خود و دیگران رویدادهای مثبت بیشتری را به
حالی که افرادی با رضایت از زندگی پایین ،خود ،گذشته و آیندهشان ،دیگران و نیز رویدادها
و موقعیتهای زندگی خود را نامطلوب ارزیابی میکنند و هیجانهای منفی مانند اضطراب و
افسردگی بیشتری را تجربه میکنند (تیم.)2010 1،
خودکارآمدی را میتوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رضایت از زندگی در نظر گرفت (ایکیز
و تیلیف2013 2،؛ کاکر2012 3،؛ اوسیلوان2011 4،؛ شیلدو ،ریلی و شافر .)2006 5،خودکارآمدی
نقش میانجی را در ارتباط با رضایت از زندگی ،شادکامی و ویژگیهای شخصیتی دارد (استروبل،
تیماسجان و اسپورلی .)2011 6،خودکارآمدی به تنظیم فرآیند استرس ،به عزتنفس باالتر،
سالمت فیزیکی و روانی و تطابق بهتر و بهبودی بیشتر در مقابل بیماریهای مزمن و شدید
مرتبط است .بر طبق پژوهش کاردماس )2006(7انتظارات خودکارآمدی و باور به توانایی خود
در انجام کارها موجب به وجود آمدن خوش بینی در فرد میشود .خوشبینی به نحو مؤثری
جنبههای مختلف سالمت ذهنی را پیشبینی میکند و در نهایت به رضایت از زندگی منجر
میشود .خودکارآمدی به عنوان احساس قدرت برای تأثیر بر وقایع و رخدادها از طریق عمل و
اقدام شخصی است (بونتیز ،الرسون و آرمسترانگ .)2010 8،چانك ،پینتریچ و میسی)2008( 9
خودکارآمدی را تواناییهای مشهود فرد برای یادگیری یا فعالیت در سطوح تعیین شده میدانند.
شواهد نشان میدهد هنگامی که افراد شاد باشند خالقیت و خشنودی بیشتری از خود نشان
میدهند و حتی از عمر طوالنیتری برخوردار میشوند اما به نظر میرسد که شاد بودن یا رضایت
از زندگی صرفاً به گونهای ماهوی مطلوب است به طوری که اگر حالتی بتواند رضایت از زندگی
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را افزایش دهد (حداقل آن را کاهش ندهد) بیشتر مردم آن را مطلوب میشمارند (دانوان و
هالپرن2002 1،؛ به نقل از آراسته .)1390 ،خالقیت به فرد کمك میکند بتواند راهحلهایی خالقانه
برای مسئلههای دشواری بیابد که می توان از زاویههای مختلف به آنها نگریست .مسئلههای
و دوراهیهای اخالقی زمانی ظاهر میشوند که آنچه را که فرد میخواهد داشته باشد تنها از
طریق زیر پا گذاردن اصول اخالقی دستیافتنی باشد .در این دوراهیها فرد مجبور است بین
2

خودخواهی و خودپنداره مثبت خود یکی را انتخاب کند (مید ،بامایستر ،جینو ،شوایتسر و اریلی،

 .)2009خالقیت نوعی انعطافپذیری اخالقی به فرد میدهد که از طریق آن میتواند دالیل
متعدد و متنوعی برای رفتارهای غیراخالقی خود ارائه دهد (جینو و اریلی.)2012 3،
امروزه اهمیت و نقش سرنوشتساز شغل بر روی ابعاد گوناگون زندگی انسان بر کسی
پوشیده نیست ،چرا که شغل عالوه بر این که وسیله تأمین هزینههای زندگی است ،ارتباط
مستقیمی با سالمت جسمی -روانی فرد داشته و زمینهساز ارضاء بسیاری از نیازهای غیرمادی او
میباشد .بدیهی است نقشهای سازندهای که برای شغل متصور است منوط بر این است که اوالً
خصوصیات شغل متناسب با خصوصیات فرد شاغل بوده و ثانیاً فرد در کارش احساس
ارزشمندی ،کارآمدی و توانمندی داشته باشد؛ به عبارت دیگر فرد حد مطلوبی از احساس
موفقیت شغلی را تجربه نماید (الوسون و شن .)2005 4،پژوهشها نشان میدهند استرس و
فشار روانی در بعضی محیطها و موقعیتها مانند شرایط کاری دشوار ،آب و هوای نامساعد و

نیز مواجهه با خطرات جسمی و روانی ،افزایش مییابد از جمله این محیطها میتوان به محیط-
های نظامی اشاره کرد (پفالنز و سونیك .)2002 5،به بیان دیگر ،استرسهای شغلی در محیطهای
نظامی با فراوانی و شدت بیشتری نمایان است (ویالن ،دیکارواهو و ویگا)2008 6،؛ بنابراین
کارکنان پلیس و علیالخصوص کارکنان پلیس راهور به دلیل حساسیت و ویژگیهای خاص
شغلی که دارند موردتوجه این پژوهش قرارگرفتهاند؛ زیرا این کارکنان به دلیل شرایط کاری
سخت که گاه اختالالتی را در زندگی خانوادگی و فردی آنها به وجود میآورد ،نیاز به بررسی
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و پژوهش خاص در زمینه رضایت از زندگی دارند .لذا با توجه به مطالب گفته شده و از آن
جایی که باور خودکارآمدی در انجام مشاغل پرهیجان و استرس آمیز اهمیت اساسی داشته
(جیکس و بلیس )1999 1،و موجب تنظیم فرآیند استرس ،سالمت فیزیکی و روانی و باال رفتن
رضایت از زندگی کارکنان راهور بیرجند میباشد.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیه کارکنان پلیس راهور شهر بیرجند در سال  1393بود که تعداد کل آنها برابر با  55نفر است.
با توجه به این که حجم کل جامعه آماری کم میباشد نیازی به روش نمونهگیری نیست و از
روش سرشماری استفاده شد و تعداد کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد و در نهایت تعداد
 48پرسشنامه تحویل داده شد.
ابزارهای پژوهش
2

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خالقیت عابدی ( ،)1372پرسشنامه خودکارامدی عمومی
شرر ( )1982و پرسشنامه رضایت از زندگی دینر ،امونس ،الرسن و گریفین )1985(3بود.
پرسشنامه خالقیت عابدی :این پرسشنامه شامل  60گویه است و هر گویه نیز سه گزینه
دارد .گزینهها نشاندهنده میزان خالقیت از کم به زیاد است و به ترتیب نمرهای از  1تا 3
میگیرند .این نمرهها در چهار گروه جمع میشوند و چهار نمره به ترتیب سیالی ،ابتکار،
انعطافپذیری و بسط را به دست میدهند .این آزمون درواقع چهار عامل تشکیلدهنده خالقیت
یعنی سیالی ،ابتکار ،انعطاف و بسط را موردسنجش قرار میدهد که به ترتیب شامل 11 ،22 ،16
و  11گزینه دارند .سؤالهای  1تا  22عامل سیالی 23 ،تا  33عامل بسط 34 ،تا  49عامل ابتکار
و  50تا  60عامل انعطافپذیری را میسنجند .روایی آن از دو روش همبستگی گشتاوری بین
این آزمون و آزمونهای مالک و تحلیل عاملی استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد
که آزمون تورنس ،آزمون دانشگاه دوستو ،آزمون سنجش خالقیت و نمرههای آموزگاران به
خالقیت دانش آموزان ،یك سازه واحد ،یعنی خالقیت را میسنجد .بهعبارتدیگر ،نتایج تحلیل
1
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عاملی نشان داد که آزمون سنجش خالقیت از روایی همزمان قابل قبولی برخوردار است .برای
سنجش پایایی از روش ضریب همسانی درونی و آلفای کرونباخ استفادهشده است .این ضریب
برای بخشهای سیالی ،ابتکار ،انعطافپذیری و بسط به ترتیب  0/61 ،0/67 ،0/75و  0/61بود.
محاسبهشده است .مواد آزمودن در هر چهار بخش همبستگی نسبتاً باالیی (بین  0/55تا )0/85
با نخستین متغیر نهفته داشتند .هر یك از بخشها ،عامل یا متغیر نهفته اول بین  50تا  60درصد
از واریانس کل سؤالها را تبیین کرده که این نشانگر هماهنگی درونی و روایی سازه آزمون است
(ساعتچی ،کامکاری و عسکریان.)1389 ،
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر 1:این پرسشنامه توسط شرر و مادوکس ( )1982ساخته
شد و دارای  17گویه است .روش نمرهگذاری آن با استفاده از طیف لیکرت  4تایی با گزینههای
کامالً موافقم ( 4امتیاز) ،موافقم ( 3امتیاز) ،مخالفم ( 2امتیاز) و کامالً مخالفم ( 1امتیاز) است.
مادههای شماره ( )1،3،8،9،13،15بر اساس مطالب باال و بقیه مادهها بهصورت معکوس
نمرهگذاری شدهاند .میانگین امتیاز سؤاالت هر زیر مقیاس و کل پرسشنامه مالک امتیاز مکتسبه
فرد در این پرسشنامه است .دوروف و کاشمن ( )1993ویژگیهای روانسنجی آن را تعیین
کردند .ضریب همسانی درونی برابر با  0/83بود و برای مطالعه روایی مالکی ،همبستگی آن با

مسند مهارگذاری درونی راتر برابر  r=342و در سطح  p<0/01معنیدار بوده است .پایایی این
ابزار نیز در پژوهش اکبری و مرادخانی ( )1388موردسنجش قرارگرفته است و ضریب آلفای
کرونباخ آن  0/83گزارش شد.
پرسشنامه رضایت از زندگی دینر و همکاران :پرسشنامه رضایت از زندگی توسط داینر و

همکاران ( )1985ساخته شده است .این پرسشنامه رضایت از زندگی را برای همه گروههای
سنی میسنجد .این مقیاس متشکل از  48سؤال بود که میزان رضایت از زندگی و بهزیستی را
منعکس میکند .روش نمرهگذاری آن با استفاده از طیف لیکرت  7تایی با گزینههای کامالً موافقم
( 7امتیاز) ،موافقم ( 6امتیاز) ،کمی موافقم ( 5امتیاز) ،نه موافقم و نه مخالفم ( ،)4کمی مخالفم
( ،)3مخالفم ( )2و کامالً مخالفم ( )1بوده است .این مقیاس دارای نمرهگذاری منفی (معکوس)
و زیر مقیاس نیست .تحلیل عاملی نشان داد که از سه عامل تشکیلشده است 10 .سؤال آن با
. Sherer's General Self-efficacy Scale
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در مرحله بعد و با استفاده از روش مؤلفههای اصلی میزان هماهنگی مواد آزمودن در هر بخش
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رضایت از زندگی مرتبط بود که پس از بررسیهای متعدد درنهایت به  5سؤال کاهش یافت و
بهعنوان یك مقیاس مجزا مورداستفاده قرار گرفت .اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی در
مطالعات متعددی بررسیشده است .دینر و همکاران ( )1985ضریب همبستگی باز آزمایی نمرهها
همبستگی بین نمرههای مقیاس رضایت از زندگی و سایر ابزارهای بهزیستی فاعلی را
رضایتبخش گزارش کردند .بیانی ،محمدکوچکی و گودرزی ( )1386آلفای کرونباخ آن را
 0/83و ضریب بازآزمایی آن را  0/69گزارش کردند .ضریب اعتبار این مقیاس با پرسشنامه
افسردگی بك ( )r=0/60و مقیاس شادکامی اکسفورد ( 0/62تا  )0/79معنیدار میباشد.
روش اجرای پژوهش
پرسشنامهها پس از اخذ مجوزهای الزم در جلسات نماز ظهر و در طی چند روز تقسیم شد
تا همه کارکنان با توجه به شیفتهای کاری مختلف حضور داشته و در پاسخگویی شرکت کنند.
متوسط زمان تکمیل پرسشنامهها  20دقیقه بود .در راهنمای این پرسشنامهها ،چگونگی پاسخدهی
و دقت در پاسخگویی به پرسشها ارائه شد .همچنین اطالعات جمعیت شناختی هم به اندازهای
که در پژوهش نیاز بود در پرسشنامه قرار گرفت .سؤالها هم پیش از تکثیر و تحویل به
آزمودنیها از نظر متناسب بودن گویهها بررسی شده که متناسب با وضعیت آزمودنیها باشد .به
همه افرادی که پرسشنامه را تکمیل کردند ،گفته شد نیازی به نوشتن اسمشان در پرسشنامه نیست
تا اطالعات محرمانه بماند .در ضمن تأکید شد هیچ اجباری برای شرکت در پژوهش نیست و
نتایج این پرسشنامه هیچ ربطی به کار آنها ندارد و میتوانند به راحتی جواب دهند.
روش تحلیل دادهها
تحلیل دادهها با کمك نرمافزار تحلیل آماری  SPSSنسخه  18انجام شد .به منظور تحلیل
دادهها برای آزمون سؤالهای پژوهش ،از آزمونهای آماری تی تك نمونهای ،همبستگی پیرسون
و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

یافتهها
یافتههای جمعیت شناختی شرکتکنندگان به شرح جدول  1است:
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پس از دو ماه اجرا را  0/82و ضریب آلفای کرونباخ  0/87گزارش کردند .این پژوهشگران
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جدول  :1اطالعات جمعیت شناختی شرکتکنندگان
سن

تحصیالت

سابقه شغلی

 20تا  29سال

 30تا  39سال

 40و باالتر

 1تا  9سال

 10تا  19سال

 20و باالتر

دیپلم

فوقدیپلم

کارشناسی

کارشناسی ارشد

فراوانی

12

21

15

12

20

16

5

15

19

9

درصد

25

43/75

31/25

25

41/67

33/33

10/4

31/3

39/6

18/8

شناختی

سؤال اول پژوهش :خالقیت ،خودکارآمدی و رضایت از زندگی کارکنان راهور بیرجند به
چه میزان است؟
برای پاسخ به سؤال اول پژوهش از آزمون  tتك نمونهای استفادهشد.
جدول  :2نتایج آزمون  tتك نمونهای خالقیت

T

سطح

میانگین

درجه

معناداری

آزمون

آزادی

(دو

سطح
اختالف

اطمینان %95

میانگین

اختالف
پایین

دامنه)

باال

سیالی

7/557

47

0/000

44

5/52083

4/0512

6/9905

بسط

1/526

47

0/134

22

0/81250

-0/2584

1/8834

ابتکار

3/601

47

0/001

32

3/22917

1/4250

5/0333

انعطافپذیری

6/242

47

0/000

22

3/27083

2/2167

4/3250

خالقیت

5/658

47

0/000

120

12/83333

8/2707

17/3960

خودکارآمدی

6/012

47

0/000

51

7/27083

4/8379

رضایت از

4/616

47

0/000

20

3/79167

2/1393

9/7037
5/4440

زندگی

بر اساس نتایج آزمون  tتك نمونهای در جدول  2تمامی میانگینها در زیر مقیاسهای
خالقیت بهجز زیر مقیاس بسط بیشتر از میانگین آزمون بوده و تفاوت آنها در سطح 0/001
معنادار بود .میانگین زیر مقیاس بسط با میانگین آزمون تفاوت معناداری نداشت .همچنین میانگین
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کل خالقیت نیز بیشتر از میانگین آزمون بود و تفاوت آنها در سطح  0/001معنادار بود .متغیر
خودکارآمدی کارکنان راهور بیشتر از میانگین نظری بود و تفاوت آنها در سطح  0/001معنادار
بود .همچنین رضایت از زندگی کارکنان راهور بیشتر از میانگین نظری بود و تفاوت آن در سطح
سؤال دوم پژوهش :آیا بین خالقیت و خودکارآمدی با رضایت از زندگی کارکنان راهور
بیرجند رابطه معناداری وجود دارد؟
جدول  :3ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
رضایت از زندگی

متغیر
خالقیت

**0/377

خودکارآمدی

**0/562
**P<0/01

همانطور که در جدول  3مشخصشده است بین خالقیت و خودکارآمدی با رضایت از

زندگی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد (.)P<0/01

جدول  :4خالصه مدل رگرسیون
R

مجذور R

 R2تعدیل شده

0/562 a

0/316

0/301

خطای استاندارد برآورد
شده
4/75708
 :aپیش بین :مؤلفه خودکارآمدی

جدول  : 5خالصه تحلیل واریانس برای بررسی رابطه خالقیت و خودکارآمدی با رضایت از زندگی
مدل

1

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

480.944

1

480.944

باقیمانده

1040/973

46

22/630

کل

1521.917

47

F
121/253

سطح
معناداری
0/000
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 0/001معنادار بود.
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جدول  : 6ضرایب رگرسیون رضایت از زندگی بر حسب خالقیت و خودکارآمدی
ضرایب رگرسیون استاندارد

ضرایب رگرسیون

نشده

استانداردشده

مدل

خودکارآمدی

معناداری

بتا

خطای استاندارد

بتا

T

1/544

4/874

___
0/562

317

0/753

4/610

0/000

0/382

0/083

بر اساس نتایج آزمون رگرسیون برای پیشبینی رضایت از زندگی با توجه به معادله
رگرسیونی متغیر خودکارآمدی ( )0/382میتواند پیشبینی کننده رضایت از زندگی باشد.

بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج آزمون تمامی میانگینها در زیر مقیاسهای خالقیت بهجز زیر مقیاس بسط
بیشتر از میانگین آزمون بوده و تفاوت آنها معنادار بوده است .میانگین زیر مقیاس بسط با
میانگین آزمون تفاوت معناداری نداشته است .همچنین میانگین کل خالقیت نیز بیشتر از میانگین
آزمون بوده است .پژوهشی که همسو با یافتههای پژوهش حاضر باشد دیده نشده است .جعفر
پور ،عرفانیان و رشید ( )1390عنوان کردهاند که میزان خالقیت اکثریت افراد در سطح پایینی
است .دلیل مغایرت بین یافتههای پژوهش حاضر و پژوهش مذکور این است که این دو پژوهش
در دو جامعه متفاوت انجامشده است و همانطور که آمابیل ( )1388تأیید کرده است ،عوامل
محیطی بر میزان خالقیت تأثیرگذارند ،بنابراین وضعیت دو جامعه متفاوت بوده و این تفاوت
میتواند ناشی از تغییر محیط کاری و اجتماعی آنها باشد .در تبیین این نتایج میتوان گفت که
همانطور که آمابیل ( )1388بیان کرده است ،عوامل محیطی در پرورش و بروز خالقیت مؤثر
است .همچنین تورنس1998(1؛ به نقل از سیف )1384 ،عنوان کرده است که هر زمان فرد نقص
یا کمبودی را احساس میکند که در او تنش ایجاد میشود و ناراحت میشود و دلش میخواهد
کاری را انجام دهد تا از این وضعیت خالص شود .این باعث میشود تا تفکر خالق داشته باشد
و درنتیجه خالقیت شکوفا میشود .از مجموع این دو نظریه میتوان نتیجه گرفت که وضعیت
شغلی جامعه موردپژوهش بهگونهای است که با موقعیتهای جدید و متفاوتی روبهرو میشوند

. Torrance

1
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(ثابت)

سطح
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که نیاز به حل مسئله و استفاده از خالقیت است ،در این حالتهاست که افراد دست به خالقیت
زده و بنابراین در مجموع سطح خالقیت آنها افزایش مییابد.
بر اساس نتایج آزمون خودکارآمدی کارکنان راهور بیشتر از میانگین نظری بوده و تفاوت
نشده است؛ بنابراین هیچ نتیجهای که همسو و یا مغایر با پژوهش حاضر باشد گزارش نشده
است .در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان گفت که همانطور که مك کاچ ( )2007و پروین و
جان ( )1389عنوان کردهاند افراد دارای خودکارآمدی باالتر برای کارها تالش بیشتری میکنند
و مداومت بیشتری در انجام کاردارند همچنین موقعیتهای فشارزا را بیشتر تحمل میکنند.
تمامی این شرایط در جامعه موردمطالعه بهواسطه نوع شغل قابل تجربه چندین و چندباره است؛
بنابراین میتوان پیشبینی کرد که قرار گرفتن در این موقعیتها و حل آنها باعث میشود تا
افراد احساس کفایت و کارآمدی بهتری از خود داشته باشند و درنتیجه خودکارآمدی باالتری
داشته باشند زیرا همانطور که بندورا عنوان کرده است خودکارآمدی قضاوت افراد درباره توانایی
در انجام یك کار یا انطباق با یك موقعیت خاص است .انطباق با وضعیتهای گوناگون میتواند
یکی از معمولترین مواردی باشد که افراد شاغل در پلیس راهور تجربه میکنند .همچنین نظم
و انضباط کاری مثالزدنی در نیروهای نظامی و نیروهای مسلح میتواند به احساس رضایت و
کفایت بیشتر منجر شود زیرا نظم و انضباط باعث کاهش استرسهای روزمره شغلی میشود و
فرد میتواند با تمرکز حواس بیشتری به حل مسائل روزمره و شغلی خود بپردازد و درمجموع
نتیجه بهتری را حاصل کند .حصول نتایج بهتر باعث خواهد شد تا افراد باور خودکارآمدی
باالتری داشته باشند.
بر اساس نتایج آزمون رضایت از زندگی کارکنان راهور بیشتر از میانگین نظری بوده و
تفاوت آنها معنادار بوده است .یافتههای این پژوهش با پژوهش شاکری نیا و نبوی ( )1389که
بر روی کارکنان پلیس راهور پژوهش خود را انجام دادهاند همسو است .این پژوهشگران نیز
سطح رضایت شغلی را باالتر از میانگین نظری گزارش کردهاند .ایمان و کاوه ( )1391نیز نشان
دادهاند که میزان رضایت از زندگی در اکثریت افراد در سطح متوسط و یا باالتر قرار دارد .قهرمان
( )1389نیز میزان رضایت را باالتر از میانگین نظری گزارش کردهاند .پژوهشی که نتایج آن مغایر
نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر باشد دیده نشده است .در تبیین این نتایج میتوان به نتایج
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پژوهش مولر ( )1995اشاره کرد که عنوان کرده است که شدت نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی
باعث بروز نارضایتی میشود.
نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین خالقیت و رضایت از زندگی همبستگی معنادار مثبت
است .در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان گفت با توجه به نظر تورنس (1998؛ به نقل از سیف،
 )1384که عنوان میدارد هر زمان فردی نقص یا کمبودی را احساس کند در او تنش ایجاد
میشود ،احساس ناراحتی میکند و دلش میخواهد کاری انجام دهد تا تنش را برطرف سازد.
درنتیجه سؤال میپرسد ،چیزها را دستکاری میکند و حدسها و فرضیههای را مطرح میسازد
و تا زمانی که این حدسها و فرضیهها مورد آزمون و تجدیدنظر قرار نگرفتهاند ،آرام نمیگیرد.
حتی پس از انجام این کار هنوز هم تنش باقی است و زمانی آرام میگیرد که چیزی را کشف یا
تولید کرده باشد؛ افراد دارای خالقیت مشکالتشان را بهتر و با سرعت بیشتری حل میکنند .از
طرف دیگر وجود و طوالنی شدن مشکالت و وضعیتهای مشابه نامطلوب در زندگی میزان
رضایت از زندگی را کاهش میدهد؛ بنابراین طبیعی است که افرادی که خالقیت باالتری دارند
میزان رضایت از زندگی بیشتری داشته باشند .ضمن اینکه همانطور که یکی از مؤلفههای
خالقیت انعطافپذیری است بنابراین افراد خالق میتوانند انعطافپذیری بیشتری داشته باشند
و درنتیجه تفکرات قالبی کمتری خواهند داشت .تفکر خالق و علیالخصوص انعطافپذیری
باعث میشود که افراد در مواجهه با وضعیتهای نامطلوب سریعاً خود را با شرایط جدید وقف
داده و یا اینکه نوع عملکرد خود را در موقعیتهای خاص استرسزا تغییر دهند و درمجموع
به حذف و تعدیل بیشتر عوامل مخل و موانع رضایت از زندگی اقدام نمایند .این موارد باعث
افزایش بیشازپیش رضایت از زندگی خواهد شد.
نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین خودکارآمدی و رضایت از زندگی همبستگی معنادار
مثبت وجود دارد و متغیر خودکارآمدی نقش پیشبینی کنندگی رضایت زا زندگی را دارد .نتایج
پژوهش حاضر با پژوهش ترابی بهلگرد ( ،)1391گنجی ارجنگی و فراهانی ( ،)1388احدی،
نریمانی ،ابوالقاسمی و آسیایی ( ،)1388کاکار ( ،)2012وچیو ،گربینو ،پاستورلی و دلباو)2007(1
همسو است .خودکارآمدی از طریق تأثیر بر احساس کنترلپذیری محیط و شرایط کار و تحصیل،
. Vecchio, Gerbino, Pastorelli & Delbove
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توان فرد برای مقابله با مشکالت و موانع را افزایش میدهد که با توفیق و احساس خشنودی
همراه است .بر این اساس ،احسان شایستگی به رضایت در حوزه و در نهایت در شکلگیری
رضایت از زندگی مؤثر خواهد بود (میکائیلی منیع و فصیحانی فر .)1393 ،خودکارآمدی به
در مقابل بیماریهای مزمن و شدید مرتبط است .بر طبق پژوهش کاردماس ( )2006انتظارات
خودکارآمدی به عنوان بازنمایی از خودتوانمندی خوش بینی را شکل میدهند .خوش بینی به
نحو مؤثری جنبههای مختلف سالمت ذهنی را پیشبینی میکند و در نهایت به رضایت از زندگی
منجر می شود .براساس گزارش وچیو و همکاران ( )2007عقاید خودکارآمدی موجب کاهش
انفعال و سازگاری فرد با مشکالت می شود و شخص را به چالش با مشکالت برمیانگیزد.
همچنین عقاید خودکارآمدی باال سبب مدیریت هر چه بهتر روابط بین فردی می شود و به این
طریق رضایت از زندگی را پیشبینی میکند (گنجی ارجنگی و فراهانی .)1388 ،وچیو و همکاران
( ) 2007با انجام پژوهشی در زمینه خودکارآمدی و رضایت از زندگی دریافتند که عقاید
خودکارآمدی در زمینههای تحصیلی و اجتماعی قویترین پیشبینی کننده رضایت از زندگی تا
پنج سال بعد میباشند.
با توجه به این که این پژوهش تنها بر روی کارکنان راهور شهر بیرجند انجام شده است ،پس
نمیتوان در خصوص تعمیم نتایج به سایر کارکنان راهور اظهارنظر کرد .پیشنهاد می شود که
مطالعه در سایر شهرها تکرار شود تا شاهدی از بسط روابط به دست آمده فراهم شود.
نتایج بهدستآمده میتواند در تصمیمگیریهای برنامه ریزان اداری و روانشناسان برای بهبود
شرایط زندگی و کاری کارکنان راهور باشد همچنین این نتایج روشنگر راه دیگر پژوهشگران
برای بررسی و بسط بیشتر متغیرهای پژوهش باشد .تا با بررسی هر چه بیشتر حدود و ابعاد
متغیرهای پژوهش زمینه شناخت بیشتر متغیرهای پژوهشی و عوامل مؤثر و متأثر از آن بیشتر
فراهم گردد .انجام پژوهش باهدف بررسی رابطه خالقیت و خودکارآمدی با رضایت شغلی برای
بسط بیشتر نتایج در رضایت در محیط کار ،انجام پژوهشی با همین عنوان بر روی کارکنان دیگر
رستههای شغلی در کارکنان نیروی انتظامی برای افزایش قدرت تعمیم نتایج پژوهش ،انجام
پژوهشی با همین عنوان بر روی کارکنان اداری نیروی انتظامی برای یافتن تفاوت کارکنان اداری
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و افسران و انجام پژوهشی با عنوان مشابه و با تغییر متغیر خودکارآمدی به خودکارآمدی اجتماعی
برای بسط بیشتر متغیرهای پژوهش.

آراسته ،صادق ( .)1390رابطه بین خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی در زنان مطلقه .پایاننامه
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
احدی ،بتول؛ نریمانی ،محمد؛ ابوالقاسمی ،عباس و آسیایی ،مریم ( .)1388بررسی ارتباط هوش هیجانی ،سبك اسناد

و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل .مطالعات تربیتی در روانشناسی دانشگاه فردوسی
مشهد.127-117 ،10 ،
ایمان ،محمدتقی و کاوه ،مهدی ( .)1391سنجش میزان رضایت از زندگی در میان ساکنان مسکن مهر فوالدشهر
اصفهان .مطالعات جامعهشناختی شهری.32-1 ،)5(2 .
آمابیل ،ترزا ( .)1989شکوفایی خالقیت کودکان .ترجمه حسن قاسمزاده و پروین عظیمی ( .)1388تهران :دنیای نو.
بیانی ،علی اصغر ،.محمدکوچکی ،عاشور و گودرزی ،حسنیه .) 1386( .اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی
( .)SWLSفصلنامه روانشناسان ایرانی.18-29 :)11( 3 ،
پروین ،الرنس و جان ،اولیوربی ( .)1381شخصیت :نظریه و پژوهش .ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین کدیور.
تهران :آییژ.

ترابی بهلگرد ،حکیمه ( .)1391بررسی رابطه خود پنداره تحصیلی و خودکارآمدی اجتماعی با رضایت از زندگی در
دانش آموزان مدارس راهنمایی شبانهروزی شهر اسدیه .پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته روانشناسی تربیتی،
چاپنشده.
جعفر پور ،مهناز؛ عرفان نیا ،نیلوفر و رشید ،معصومه ( .)1390بررسی میزان خالقیت پرستاران بیمارستانهای دولتی
خراسان شمالی .همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری ،شیروان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان.
سیف ،علیاکبر ( .)1384روانشناسی پرورشی .تهران :آگاه.
سید میرزایی ،سید محمد و قهرمان ،آرش ( .)1388بررسی پیشبینی کنندههای اجتماعی رضایت از زندگی ،نمونه

موردمطالعه :دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد .مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد.1-25 ،)1(6 ،
شاکری نیا ،ایرج و نبوی ،سید صادق ( .)1389رابطه رضایت شغلی و حمایت سازمانی ادراکشده با تعهد سازمانی

در کارکنان پلیسراه و پلیس راهور استان گیالن (رضایت شغلی پلیس) .پژوهشهای مدیریت انتظامی
(مطالعات مدیریت انتظامی).608-626 ،)4(5 ،
شیخی ،منصوره؛ هومن ،حیدرعلی؛ احدی ،حسن و سپاه منصور ،مژگان ( .)1390مشخصه های روان سنجی مقیاس
رضایت از زندگی .اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی).26-15 ،)19(5 ،
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