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چكیده:
هدف از این پژوهش ،سنجش سرمایه روانشناختی کادر آموزشی شاغل در مدارس شهر کرج
وبررسی ارتباط این سرمایه با تعهد سازمانی و رضایت شغلی میباشد .به این منظور ،از میان 4750
نفرکادر آموزشی شاغل در مدارس ناحیه سه شهر کرج درسال تحصیلی  ,92-93تعداد  250نفر به
عنوان نمونه پژوهش به روش تصادفی ساده گزینش شدند .به منظور بررسی سرمایه روان شناختی از
پرسشنامه استاندارد لوتانز و همكاران )(2007استفاده گردید .پایائی این پرسشنامه از طریق ضریب
آلفای کرونباخ ( )0.77مورد تأیید قرار گرفته است .برای بررسی تعهد سازمانی و رضایت شغلی
کارکنان از پرسشنامهای که توسط تقی زاده )1390(،مورد استفاده قرار گرفته و پایا یی آن از طریق
ضریب آلفای کرونباخ برای رضایت شغلی  0.78و برای تعهد سازمانی  0.7مورد تایید است
استفاده شده است .روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی میباشد .دادههای جمع آوری
شده توسط نرمافزار  spss22مورد تحلیل قرار گرفت و با توجه به نوع دادهها ،روش تحقیق ،و توزیع
دادهها روش همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت و یافتهها رابطه مثبت و معنیداری را بین
سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی نشان دادند.
واژگان کلیدی :روانشناسی مثبت ،سرمایه روانشناختی ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی
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مقدمه:
جدیدترین تحول در زمینه روانشناسی یعنی ظهور روانشناسی مثبتت گترا ،بتا جدیتدی را در
زمینه رفتار سازمانی به نام رفتار سازمانی مثبتگرا و پژوهش سازمانی مثبتگرا گشوده استت .هتدف
اصلی رفتار سازمانی مثبتگرا ،به جای توجه به نقاط ضعف و بیکفایتیهای افراد و در نتیجه تتالش
برای رفع این ضعفها ،توجه به توانمندیها و نقاط قوت نیتروی انستانی و تقویتت کتردن آنهاستت
(لوتانز و همكاران .)2007،1سرمایه روانشناختی ،مفهتوم جدیتدی استت کته بته تتازگی در رفتتار
سازمانی مثبت معرفی شده است .بسیاری از صاحبنظران سازمان و مدیریت ،بر این باورند که امروزه
پس از سرمایه مالی (چه چیزی داریم؟)،سرمایه اجتماعی (چته کستانی را متیشناستیم؟) و سترمایه
انسانی (چه میدانیم؟) میتوان سرمایه روا نشناختی( ما چه کسی هستیم؟) را به عنوان منبع مزیت
رقابتی پایدار برای سازمانها در محیطهای پر چالش امروزی در نظر گرفت (آولیو ولوتتانز.)2006،2
سرمایه روانشناختی عبارت است از صفات و توانمندیهای مثبت در کارکنان ،مدیران و فضای کلی
سازمان یا شرکت؛ مثل اعتماد به نفس ،امید ،خوش بینی و تا آوری (لیام ودونوهو.)2004 ،3
بررسیها نشان میدهد که رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،و عملكرد شغلی کارکنتان در ستازمانها
نتیجه رفتار سازمانی است (ویشال .)2012،4به عبارت دیگر جنبههای روانشناختی در سازمانها بته
شدت این مولفهها را تحت تاثیر قرار میدهد .از طرف دیگر وقتی رضتایت شتغلی و تعهتد ستازمانی
کارکنان باالست نتایج مهمی در حوزه رفتار سازمانی نظیر گردش متالی ،غیبتت از کتار ،بهترهوری،
رضایت مشتریان و نظایر آن حاصل میشود (لیام و دونوهو .)2004،کارکنان متعهد بته ستازمان بتا
سطح رضایتمندی و عملكرد شغلی باال که با اهداف و ارزشهای سازمان عجین شدهانتد ،بته عنتوان
منابع انسانی محسو میشوند که عملكرد سازمانی را ارتقاء میدهند و موجب موفقیتت ستازمان در
کسب مزیت رقابتی میشوند (ادمنتون و وسترن .)2002،5بنابراین انتظتار متیرود کارکنتانی کته از
سرمایه روانشناختی باالیی برخوردارند ،از شغل ختود راضتیتتر و نستبت بته سازمانشتان متعهتدتر
باشند(پترستتتون و لوتتتتانز )2003،6و از عملكتتترد شتتتغلی بتتتاالتری ،برختتتوردار باشتتتند(لوتانز و
همكاران .)2007،از آنجا که اساس خودکفتایی و استتقالل هتر جامعتهای بتر پایتههتای وجتودی
سازمانهای آموزشی آن جامعه بنا نهاده شده است و در بین تمام نیروهتای اثترب ش یتا ستازمان
آموزشی ،کادر آموزشی به ویژه معلمان ،مهمترین عامل موثر در جریان تعلیم و تربیتت هستتند ،لتذا
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توجه به نیازهای آنها و چگونگی تامین این نیازها توسط مدیریت یا سازمان ،میتواند منجتر بته
رضایتمندی شغلی نیروی انسانی و در نتیجه ،تعهد سازمانی آنهتا در ستازمان متبتوع گتردد( پتات،
 .) 1378به عالوه ،تعهد سازمانی کادر آموزشی آثتار بتالقوه و جتدی بتر عملكترد ستازمان داشتته،
میتواند پیشگویی کننده مهمی برای اثرب شی سازمان باشد (شاین .)1352 ،لذا نادیده گترفتن آن
برای سازمان زیانبار است و هزینههای زیادی را به دنبال خواهد داشت( بن وف.) 1996 ،
بدین ترتیب ،شناخت رابطه بین میزان سرمایه روانشناختی ،رضایت شتغلی و تعهتد ستازمانی در
کادر آموزشی ناحیه  3کرج میتواند اطالعات مناسبی را برای تصمیم گیری مسئوالن محتترم ایتن
ناحیه و نیز سایرنواحی آموزش و پرورش و دیگر مستئوالن دلستوز فتراهم آورد و منجتر بته ات تا
روشهای مناسب به منظور اثرب شی نظام آموزش و پرورش میهن اسالمیمان گردد.
تعاریف:
تعهد سازمانی
تعهد سازمانی میزان تطابق و تعلق فرد را به سازمان منعكس میسازد) گتریفین(1977 , .تعهتد
سازمانی عبارت است از پیوند افراد به سازمان که به وسیله سه عامل مش ص میشود :الف) اعتقتاد
قوی و پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان؛ ) تمایل زیاد به سازمان؛ ج) میل قوی برای ماندن در
سازمان.
به عقیده برخی از روانشناسان ،تعهد یا سازه پیچیده چند بعدی استت .بتر ایتن استاس ،انتواع
گوناگونی از تعهد از سوی مت صصان و صاحبنظران روانشناسی صنعتی و ستازمانی مطتر شتده
است (جزایری و همكاران ،1385،بته نقتل از اصتفهانی .)1391 ،متایر و آلتن  ( 1977 ) 1تعهتد
سازمانی را نوعی حالت روانی تعریف میکنند که بیانگر تمایل ،نیاز و یا الزام بترای ادامته ختدمت در
یا سازمان است .آنها مدلی سه بعدی ازتعهد سازمانی ،متشكل از تعهد عتاطفی ،تعهتد مستتمر و
تعهد هنجاری مطر کردهاند .تعهد عاطفی بیانگر وابستگی عتاطفی فترد بته ستازمان استت .تعهتد
عاطفی به معنای دلبستگی هیجانی و احساس هویت و درگیری کارمندان در ستازمان استت .در ایتن
نوع از تعهد کارکنان در سازمان میمانند ،چون میخواهند بمانند .تعهد مستمر در بردارنده هزینههای
متصور ناشی از ترك سازمان و بیانگر آن است که کارکنان به آن کتار احتیتاج دارنتد و کتار دیگتری
نمیتوانند انجام دهند.
هر چه میزان سرمایهگذاریهای فرد در سازمان بیشتر باشد ،احتمتال تترك ختدمت او کتاهش و
میزان تعهد سازمانی او افزایش مییابد (گرینبرگ و بارون .) 2000تعهد هنجاری که به احساس الزام
کارمند به ادامه کار در یا سازمان اشاره دارد ،به سبب فشاری است که از سوی دیگتران بتر او وارد
. Allen & Meyer
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میشود .کسانی که دارای درجه باالیی از تعهد هنجاری هستند ،به شدت نگران آن بوده که اگر کار
خود را ترك کنند ،دیگران در باره ایشان چه قضاوتی خواهند داشت .به طور خالصه ،در این مفهتوم
سازی ،کارکنان درسازمان می مانند ،چون احساس میکنند که باید بمانند (مورگان وها نت .)1994,
افراد متعهد ،همچون منبعی از انرژی و توان هستند که با قدرت به سمت آرمان و هدف ختویش
پیش میروند .افراد متعهد به قوانین و ساختارهای موجود اکتفا نمیکننتد و ختود را در چتارچو آن
محدود نمیسازند .آنها اگر قانون یا ساختاری را در مقابل آرمان خود ببیننتد ،ستعی در تغییتر آن و
رفع موانع موجود میکنند .گروهی از انسانهای متعهد میتوانند نیرویی را خلق کنند که هر نتاممكن
را ممكن سازد.
رضایت شغلی:
یا حالت عاطفی مثبت یا خوشایندی است که حاصل ارزیابی فرد از شغل یا تجتار شتغلیاش
میباشد و همچنین نتیجه ادراك کارکنان از آنچه به نظرشان مهم است و شغلشان بته ختوبی آن را
فراهم کرده میباشد (لوتانز و آولیو.)2007،
رضایت شغلی عبارتست از چگونگی احساس افراد در مورد شغلشان و جنبههای م تلف آن (ترنتر
و همكاران  .)2002،1بر این اساس هر گاه نیازهای افراد در موقعیت فعلیشان برآورده شتود ،در آن
شرایط احساس رضایت خواهند کرد .لذا رضایت شغلی به تعادل بین ورودیهای یتا شتغل ،نظیتر
آموزش و ساعات کار و خروجیهای آن ،نظیر حقوق و دستتمزد ،مزایتای جتانبی ،مقتام و موقعیتت،
شرایط کاری و جنبههای شغل بستگی دارد .اگر خروجیهای شغل به نسبت ورودیهای آن افزایش
یابد ،رضایت شغلی نیز افزایش خواهد یافت(اسپكتور.)1997،2
نظریه ارزش ،مدعی است که رضامندی شغلی به وسیله این پدیده که آیا شتغل بته فترد امكتان
حفظ ارزشهای خصوصی و ش صی را میدهد یا نه ،تعیین میگردد.
درفرضیه اختالف اسمیت و همكارانش ،رضایت شغلی میتواند به وسیله اختتالف بتین انگیتزش
کار شاغلها و مشوقهای ارائه شده توسط سازمان توضیح داده شود.
در نظریه عملكرد-رضایت پورتر و الولتر ( ،)porter & lawlerرضتایت در محیطهتای کتار بته
عنوان متغیر اشتقاقی که معنا یا ارزش آن متاثر از مقایستهای استت کته فترد از پتاداش منصتفانه و
پاداش واقعی به عمل میآورد ،شناخته میشود و به نسبت دامنه اختالف بین آن دو ،دامنه خشنودی
یا ناخشنودی نیز تغییر پیدا میکند.

. Turner et al.
. Spector
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نظریه برابری ،احساسها و واکنشهای کارمند را به نظام پاداشها روشن میسازد .این نظریته متی-
گوید یا کارمند گرایش دارد به آن که در راه همسنجی درون دادهتا و پاداشتهای ختود در کتار بتا
درون دادها و پاداشهای دیگران در باره انصاف و عدالت سازمان داوری کند(امین بیدختی.)1386،
سرمایه روانشناختی:
1
ریشه مفهوم سرمایه روانشناختی را باید در کارهتای متارتین ستلیگمن ( )1998کته او را بته
عنوان پدر روانشناسی مثبتگرا میشناستند ،جستتجو کترد (هتاجزس  .) 2010،2پتس از آن ،ایتن
رویكرد به تدریج وارد حوزه رفتار سازمانی شد و عنوان رفتار سازمانی مثبتگرا به ختود گرفتت .ایتن
رویكرد جدید سازمانی معتقد است کته بتا اجتنتا از اشتتغال هنتی متداوم بته ضتعفهتا و ستوء
عملكردهای افراد توسط رهبران و همكارانشان میتوان به قوتها وکیفیتهای مطلو آنها توجته
کرد و چهار مولفه سرمایه روانشناختی یعنی اعتماد به نفس ،خوش بینی و امیدواری و تا آوری را
درکارکنتان افتز ایتش داد و بتدین وستیله عملكترد فتردی و ستازمانی را بهبتود ب شتید (لوتتانز و
همكاران.)2007،
خودکارآمدی:
طبق گفته لوتانز خودکارآمدی باور یا فرد بته توانتاییهتایش در بستیج منتابع شتناختی بترای
دستیابی به پیامدهای خاص میباشد که منشا پیدایی آن نظریه شناختی اجتماعی بندورا است که بته
این صورت تعریف میشود :باور فرد به تواناییهایش برای دستیابی به موفقیت در انجتام وظیفتهای
معین از راه ایجاد انگیتزه در ختود ،تتامین منتابع شتناختی بترای ختود و نیتز ایفتای اقتدامات الزم
(بندورا،1998،3به نقل از لوتانز و یوسف .)2007،
تا آوری:
تا آوری در اصطال چنین تعریف میشود :نوعی حالت قابل توسعه در فرد که بر اساس آن قادر
است در رویارویی با ناکامیها ،مصیبتها ،و تعارضهای زندگی و حتتی رویتدادهای مثبتت ،پیشترفتها و
مسئولیت بیشتر بته تتالش افتزونتتر ادامته دهتد و بترای دستتیابی بته موفقیتت بیشتتر ،از پتای
ننشیند(لوتانز.)2002،
تا آوری به توانایی فرد در پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز شرایط نامطلو  ،و تطتابق بتا آنهتا
گفته میشود که با وجود مواجهه با مشكالت زندگی ،به قابلیت تحصیلی ،هیجانی و اجتماعی دستت
مییابد (دیویس .)2005،4از این رو ،تا آوری ظرفیتت بازگشتتن از دشتواری پایتدار و ادامته دار و
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توانایی در ترمیم خویشتن است(مارکشیا .)2012 ،1پژوهشهای انجام شتده حتاکی از آن استت کته
برخی افراد تا آور ،حتی در صورت رویارویی با موقعیتهای دشوار کاری و زندگی ،کمتر از کار غیبت
متتیکننتتد و همتتواره عملكتترد آنتتان ارتقتتا پیتتدا متتیکنتتد (زائتتوترا و همكتتاران،2010،2بتته نقتتل
ازنجاری.)1391،
امیدواری:
امید یكی از اجزاء داش تن هدف و معنا است .امید به عنوان داشتن دید مثبت نستبت بته آینتده و
توانتتایی ایجتتاد گتتذرگاه هتتایی بتترای رستتیدن بتته اهتتداف و آرزوهتتا تعریتتف شتتده استتت (جانستتون
.)1998،اسنایدر و همكارانش امید را حالت انگیزشی مثبتی میدانند که از احستاس موفقیتت آمیتز
عاملیت (انرژی معطوف به هدف )و برنامهریزی برای دستیابی به هدف ناشی شتده است(استنایدر و
همكاران .)2007،3مقصود از عاملیت ،داشتن اراده برای دستیابی به نتیجه مورد نظر یا دل واه است.
بعالوه امیدواری ،برنامه ریزی برای دستیابی به هدف است که نه تنها دربرگیرنده شناستایی اهتداف
است بلكه راههای متفاوت رسیدن به اهداف را هم در بر میگیرد .به عبارت دیگر امیدواری مستلزم
داشتن اراده برای نیل به موفقیت و همچنین ،شناسایی ،شفاف سازی و پیگیری راههای الزم بترای
دستیابی به موفقیت است .بر طبق نظر کالرك )2012( 4امید حالت احساسی مثبتی است که اعتقاد
به نتایج مثبت را در زندگی انسان تقویت میکند .بنابر نتایج پژوهش انجام شده توسط آدامز ،از بتین
سازمانهای شرکت کننده در پژوهش وی ،آنهایی که سطح امیدواری کارکنانشان باالتر بتود ،نستبت
به سایر سازمانهای مورد بررسی ،عملكترد موفقیتتآمیزتتری داشتتند( آدامتز و همكتاران.)2002،5
همچنین بنابر پژوهشهای پترسون و لوتانز ،سطح امیتدواری متدیران ستازمانهای متورد مطالعته ،بتا
عملكتترد متتالی واحتتد و رضتتایت شتتغلی کارکنتتان ،همبستتتگی مثبتتت بتتاالیی داشت(پترستتون و
لوتانز.)2003،
خوشبینی:
سلیگمن خوش بینی را به عنوان یا سبا اسنادی که در آن فترد حتوادم مثبتت را بته عنتوان
وقایع ش صی ،دائمی ،و فراگیر و حوادم منفی را به عنوان موقعیتهای خاص ،موقت و خارجی متی-
پندارد تعریف کرده است (سلیگمن .)1998،خوشبینی تلفیقی از گرایش و نگترش ختوشبینانته در
مورد خود ،افراد ،اشیا ،رویدادها و بطور کلی جهان طبیعت است که بر اساس آن ،انتظار نتایج خو و
ام یدوارکننده را بسته به تواناییهای خود از جهان و رویدادهای آن دارد (چپین و کلمان .)2009،6لذا،
1
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خوشبینی ،ایجاد شرایط و فضایی است که طی آن ،افراد در انتظار رخ دادن اتفاقهتای خوشتایند در
زندگیشان هستند(گیلهام و همكاران .)2001،1از نظر لوتانز ،خوشبینی واقعبینانه ،نقش مهمتی در
ارتقاء خودکارآمدی فرد دارد و آن نیز بر عملكرد وی تاثیرگذار است .از طرف دیگر افراد ختوشبتین
کمتر تحت تاثیر احساسات منفی قرار میگیرند و لذا با همكاران خود ارتباط سازندهای دارنتد(لوتانز و
همكاران،2007،به نقل از نجاری.)1391،
پیشینه تحقیق:
چندین مطالعه روی مدیریت منابع انسانی صورت گرفته جاییكه اثترات تعهتد ستازمانی بتر روی
موضوعات دیگر از قبیل توانمندسازی روانشناختی کارمندان متد نظتر بتوده استت .بعنتوان نمونته،
خیرخواه و همكاران ( )2014عوامل ضروری موثر بر تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار دادند .آنها
مهمترین عواملی را که در چهارطبقه گروهبندی میشد را انت ا کردند و با استفاده از تحلیل عامل
نشان دادند که تعهد عاطفی ،تعهد مستمر ،تعهد اخالقی و تعهد پایدار مهمترین عوامل موثر بر تعهد
سازمانی بودند .میرکالیی و میرکالیی ( )2014رابطه بین رضایت شغلی کارمندان و تعهد ستازمانی
صنعت تكستایل جمهوری اسالمی را مطالعه کرد ند و جهت جمع آوری دادهها ،پرسشتنامه رضتایت
مینه سوتا ( )MSQو پرسشنامه تعهد سازمانی مایرو آلن ( )Allen &Meyer1990را مورد استفاده
قرار دادند .آنها رابطه قابل توجهی را بین رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و ابعاد آن گتزارش کردنتد.
میرزایی فر ( )2014تاثیر توانمندسازی روانشناختی کارمندان بر یادگیری سازمانی را با بكتارگیری
مدلها برنشان داد .نتایج تحلیل دادهها نشان داد که توانمندسازی روانشناختی کارمندان میتواند بر
روی جنبههای یادگیری سازمانی در یا سازمان بطور قابل توجهی موثر واقتع شتود .علتی ختانی و
همكاران ( )2014به منظور مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی یا بررسی تجربی
انجام دادند .در این مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی با سته عنصتر تعهتد ستازمانی یعنتی؛ تعهتد
عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری در نظر گرفته شد .آنها رابطه مثبت معنیداری را بین سرمایه
اجتماعی و تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری گزارش کردند .بانی و همكاران ( )2014بته
منظور مطالعه رابطه بین توانمند سازی روانشناختی کارمندان و تعهد سازمانی در آژانس درآمد شهر
سمنان یا بررسی تجربی انجام دادند .در این مطالعه پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی میشرا و
اسپریتزر) ) Mishra, A. K., & Spreitzer, G. M,1998و پرسشنامه تعهد سازمانی متایر و آلتن
( ) Allen &Meyer1991مورد استفاده قرار گرفت .نتایج مطالعه رابطه مثبت معنتیداری را بتین
توانمندسازی روانشناختی و اجزاء تعهد سازمانی شامل حس خودکارآمدی ،معنی داری ،حق داشتتن
انت ا و اعتماد را نشان داد که این نتایج با نتتایج تحقیقتات مشتابه ( ترنتر و چتالدورای2005،2؛
. Gillham
. Turner & Chelladurai
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کنیپ2006 ،1؛ خیرخواه )2014 ،هم وانی داشتت .اعتباریتان و همكتاران )2012( ،رابطته بتین
سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی کارمندان اداره بازرگانی در ایران را متورد بررستی قترار دادنتد.
نتایج ،همبستگی مثبتی را بین امید (یكی از مولفتههای سترمایه روانشتناختی) و تعهتد ستازمانی و
همبستگی منفی بین تا آوری و تعهد سازمانی را نشان داد .همچنین در ایتن مطالعته رابطته قابتل
توجهی بین خوشبینی و خودکارآمدی با تعهد سازمانی یافت نشد .و در میان سه بعد تعهد ستازمانی
یعنی تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری ،فقط رابطه بین سرمایه روانشتناختی وبعتد تعهتد
عاطفی قابل توجه بود .تحلیل رگرسیون نشان داد که در بین مولفههای سرمایه روانشناختی امید با
ضریب  0.335و تا آوری با  - 0.521قادر به پیشبینی تعهد سازمانی بودند.
نتایج پژوهشهای انجام شده در حوزه سرمایه روانشناختی نشان میدهتد کته رابطته معنتیداری
میان آن و پیامدهای سازمانی وجود دارد .برای مثال سرمایه روانشناختی ،سطح استرس کارکنتان را
تحت تاثیر قرار میدهد؛ فرایند تحول سازمانی را تسهیل میکند (آولیو و لوتانز )2006 ،و به عنوان
متغیر میانجی ،نقش تعیین کنندهای در رابطه بین حمایت ستازمانی و عملكترد شتغلی دارد(لوتتانز و
همكاران .)2007،لوتانز و همكارانش با پژوهشهایی که در این زمینه انجام دادنتد ،بته ایتن نتیجته
رسیدند که میتوان با تقویت سرمایه روانشتناختی در ستازمان عملكترد آن را ارتقتا داد (متی یتر و
بیكر .)2004،2در مطالعه دیگری ،فردریكسون )2011( 3نشان داد که سرمایه روانشناختی موجب
کاهش انحرافات رفتاری و تعدیل رفتار شتهروندی ستازمانی متیشتود .او در ایتن تحقیتق ،هویتت
سازمانی را به عنوان متغیر تعدیل گر مطر کرد .به عقیتده آووی و همكتارانش ( ،)2009سترمایه
روان شناختی به عنوان عاملی تلقی شده است که برای درك بهتر تفاوت در عالئم و نشانههای درك
استرس و نیز قصد و تصمیم کارکنان به ترك کار و رفتارهایی که از آنان به منظور جستجوی شتغل
در سازمانهای دیگر رخ میدهد ،مورد استفاده قرار میگیرد .نتایج این تحقیق نشان دادکه بتا ارتقتاء
سرمایه روانشناختی میتوان با ایجاد حس امید ،خودکارآمدی ،خوشبینی ،و تتا آوری در ستازمان
ماندگاری کارکنان در سازمان را افزایش داد(آووی و همكاران .)2010 ،4فاتح 5طی پژوهشی نشتان
داد که ارتقاء سرمایه روانشناختی میتواند زمینههای افزایش تعهد ستازمانی و رضتایت شتغلی را در
سازمان فراهم کند که برایند آنها موجب ایجاد مزیت رقتابتی در ستازمان متیشتود(فاتح.)2011،
همچنین پژوهشهای دیگر نشان میدهند که تغییر موضوع از علوم محض سازمانی به ستمت توجته
به ویژگیهای مثبت افراد میتواند باعث اثرب شی سیاستها و رویههتای متدیریتی و بهبتود ستالمت
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روحی و جسمی کارکنان سازمان شود(زائوترا و همكاران .)2010 ،بنتابراین ،سترمایه روانشتناختی
بطور مستقیم یا غیر مستقیم میتواند با کاهش نتایج نتامطلو ستازمانی و افتزایش نتتایج مطلتو
سازمانی ،ضمن خلق مزیت رقابتی ،میزان ضرر و زیان یا سودآوری سازمانها را تحت تاثیر قرار دهد.
از آنجا که اساس خودکفایی و استقالل هر جامعه بر پایههتای وجتودی ستازمانهای آموزشتی آن
جامعه بنا شده لذا توجه به نیازهای اعضاء این سازمان و چگونگی تامین این نیازها توستط متدیریت
سازمان ،میتواند منجر به رضایتمندی شغلی نیروی انسانی و در نتیجه ،تعهد سازمانی آنان گردد.
مدیران به سه دلیل باید به رضایت شغلی کارکنان در سازمان اهمیت دهند:
 )1مدارك زیادی در دست است که افراد ناراضی سازمان را ترك میکنند و بیشتر استعفا میدهند.
)2ثابت شده که کارکنان راضی از سالمت بهتری برخوردارند.
)3رضایت شغلی پدیدهای است که از مرز سازمان فراتر رفته ،آثار آن در زندگی خصوصتی فترد و
خارج از سازمان مشاهده میشود (امین بیدختی .)1386،
بعالوه تعهد سازمانی کارکنان آثار بالقوه و جدی بر عملكرد سازمان داشته ،میتوانتد پتیشگتویی
کننده مهمی برای اثرب شی سازمان باشد .لذا نادیده گرفتن آن برای سازمان زیانبار است و هزینه-
های زیادی را به دنبال خواهد داشت.
ویلیامز و هذر (  )Williams &Heserخاطرنشان ساختهاند کته میتان رضتایت شتغلی و تعهتد
سازمانی ،رابطه علی حاکم است و رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی است .پورتر و همكارانش
(  )porter and othersنیز در تحقیقات خود دریافتند که تعهد ستازمانی بتا رضتایت شتغلی رابطته
مستقیم و با غیبت و جابجایی ،رابطه معكوس دارد.
بدین ترتیب ،یكى از عواملى که مىتواند باعث بهبود عملكرد کارکنتان شتود ،تعهتد ستازمانی و
رضایت شغلی مىباشد .حال با توجه به اهمیت رضایت شغلى ،و تعهد سازمانی در ایتن مقالته ستعی
شده موضوعهای جدید رفتار سازمانی مثبت و سرمایه روا نشناختی و تأثیر آن بتر رضتایت شتغلى و
تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گیرد.
اهداف و سواالت تحقیق:
هدف اساسی :تعیین رابطه میان سرمایه روانشناختی کادر آموزشی شاغل در مدارس شهر کرج با
رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنان میباشد.
اهداف فرعی:
سنجش سطح سرمایه روانشناختی کادر آموزشی شاغل در مدارس کرج
جلب توجه مسئوالن و مدیران سازمانها به اهمیت سرمایه روانشناختی کارکنان در سازمان خود
سوال اصلی تحقیق:
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آیا بین سرمایه روانشناختی کادر آموزشی شاغل در مدارس و تعهد سازمانی آنها رابطه معنتی-
داری وجود دارد؟
فرضیههای تحقیق:
 )1بین سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی کادر آموزشی شاغل در مدارس شتهر کترج رابطته
معنیداری وجود دارد.
 )2بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کادر آموزشی شاغل در مدارس شتهر کترج رابطته
معنیداری وجود دارد.
 ) 3بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کادر آموزشی شاغل در مدارس شهر کترج رابطته معنتی-
داری وجود دارد.
فرضیههای فرعی:
 )1بین خودکارآمدی کادر آموزشی شاغل در مدارس کرج و تعهد سازمانی آنها رابطه معنیداری
وجود دارد.
 )2بین تا آوری کادر آموزشی شاغل در مدارس کرج و تعهد سازمانی آنهتا رابطته معنتیداری
وجود دارد.
 )3بین امید کادر آموزشی شاغل در مدارس کرج و تعهد سازمانی آنها رابطه معنیداری وجود دارد.
 )4بین خوشبینی کادر آموزشی شاغل در مدارس کرج و تعهد سازمانی آنها رابطته معنتیداری
وجود دارد.
روش:
با توجه به اینكه هدف پژوهش ،بررسی رابطه بین متغیرهای سرمایه روانشناختی ،تعهد سازمانی
و رضایت شغلی بر اساس نظرات کادر آموزشی شاغل در مدارس ناحیه  3شهر کرج متیباشتد ،ایتن
تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظتر روش پتژوهش ،توصتیفی و از نتوع همبستتگی و از شتاخه
میدانی و از لحاظ زمانی یا تحقیق مقطعی به حسا میآید.
جامعه آماری :کادر آموزشی شاغل در مدارس ناحیه سه کرج در سال تحصیلی  1392- 93بوده
است .در این تحقیق  250نفر از کادر آموزشی شاغل در مدارس ناحیه سه کرج به صورت تصتادفی
انت ا و پرسشنامهها را تكمیل نمودند.
بر اساس منطق محاسبه حجم نمونه در جامعههای محدود ،تعداد نمونه به شر یل تعیین شد:
=

)4750×(1.96)2 ×(0.5)(0.5
)(4750−1)×(0.06)2 +(1.96)2 ×(0.5)(0.5

=

𝑞𝑝× 𝑁×(𝑧)2
)𝑞+(𝑧)2 ×(𝑝.

n=(𝑁−1)×𝐷2
252.64
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البته برای اطمینان بیشترتعداد  265پرسشنامه در بین افراد نمونه توزیع گردید کته تعتداد 250
پرسشنامه برگشت داده شد.
ابزار پژوهش :در تحقیق حاضر ،ابتزار اصتلی ستنجش ،پرسشتنامه استت .در ایتن تحقیتق از دو
پرسشنامه سرمایه روانشناختی و پرسشنامه رضایت شتغلی و تعهتد ستازمانی استتفاده شتده استت.
پرسشنامه سرمایه روانشناختی از  24سوال تشكیل شده است که ترکیبی از پرسشنامههای قبلی در
زمینههای خودکارآمدی ،امیتد ،تتا آوری ،و ختوشبینتی استت .لوتتانز و همكتارانش ( )2006در
تحقیقی در مورد ارتباط سرمایه روانشناختی با عملكرد و رضایت شغلی ایتن پرسشتنامه را طراحتی
کردند .آنها طیف شش گزینهای لیكرت را برای سنجش هر یا از ابعاد پرسشنامه انت ا کردنتد.
در این تحقیق پرسشنامه سرمایه روانشناختیای که توسط تقی زاده ( )1390به فارسی برگتردان و
بومی شده بود استفاده گردید.
پرسشنامه دوم مربوط به سنجش رضایت شغلی و تعهد سازمانی افراد شترکت کننتده در تحقیتق
بود .برای نیل به این هدف از پرسشنامه تهیه شده توسط تقی زاده ( )1390در این زمینته استتفاده
شد .تقی زاده ( )1390این پرسشنامه را با توجه به پرسشنامههای چندی که در زمینه رضایت شغلی
و تعهد سازمانی وجود داشت و همچنین با استتفاده از پرسشتنامه رضتایتمندی و تعهتد کارکنتان در
تحقیق موغلی ،ابعاد آن را شناسایی کرده و این پرسشنامه را با نظرات اساتید تهیه نموده استت کته
شامل  19گویه میباشد ،طیف مورد استفاده در این پرسشنامه طیف  5گزینه ای لیكرت است .تقی
زاده برای بررسی روایی پرسشنامهها عالوه بر استفاده از نظر خبرگان و اساتید این حتوزه ،از تحلیتل
عامل اکتشافی و تاییدی بهره گرفته است .اوهمچنین برای اندازه گیری پایایی از شاخص " ضتریب
پایایی" استفاده نموده است .وی پس از جمعآوری دادهها و با استفاده از نرمافزار  spssضریب آلفای
کرونباخ را محاسبه نموده که نتایج به شر

یل میباشد.

جدول :1میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده مربوط به هر پرسشنامه در تحقیق تقی زاده
وضعیت آلفای متغیر
میزان آلفای کرونباخ
عنوان پرسشنامه
0.78
قابل قبول
رضایت شغلی
0.70
قابل قبول
تعهد سازمانی
0.82
پایایی باال
سرمایه روانشناختی

برای اطمینان از روایی محتوایی پرسشنامهها ،ضمن استتفاده از پرسشتنامههتای معتبتر ،از نظتر
اساتید محترم نیز استفاده شد .و برای برآورد اعتبار پرسشنامهها از ضتریب آلفتای کرونبتاخ استتفاده

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد/شماره 38

66

گردید .به این منظور یا نمونه  30نفری از جامعه متورد مطالعته بته صتورت تصتادفی انت تا و
پرسشنامههای مذکور بین آنها توزیع گردید .پس از انجام محاسبات ،ضریب آلفای بدستت آمتده از
پرسشنامهها در تحقیق حاضر به شر یل میباشد:
جدول  :2میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده مربوط به هر پرسشنامه در تحقیق حاضر
وضعیت آلفای متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه
0.79
قابل قبول
سرمایه روانشناختی
0.80
پایایی باال
تعهد سازمانی
0.76
قابل قبول
رضایت شغلی

همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای هر یا از مولفهها بطور جداگانه محاسبه گردید .جدول یل
ضریب آلفای بدست آمده برای هریا از مولفهها و شماره سوالهای مربوط به هر یا از مولفههتا را
به تفكیا نشان میدهد.
جدول  :3میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده مربوط به هر یا از مولفهها ی پرسشنامهها در تحقیق حاضر
مولفهها
خودکارآمدی
امید
تا آوری
خوشبینی
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
عوامل محیطی
عوامل سازمانی
ماهیت کار

ضریب آلفای کرونباخ
0.78
0.82
0.78
0.71
0.79
0.81
0.80
0.70
0.79

شماره سوالهای مربوط به هر یا از مولفهها
6-5-4-3-2-1
12-11-10-9-8-7
18-17-16-15-14-13
24-23-22-21-19
8-7-5-1
6-4-3-2
15-14-13-11-10
17-12
19-18-16

الزم به کر است که در محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مربوط به مولفه خوشبینتی ،ستوال شتماره
 20که دارای بار معنایی ضعیفی بود حذف گردیده است.
روشهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیهها:
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای توصیفی وروش آماری تحلیل همبستتگی استتفاده شتده
است از آنجا که متغیرهای مورد بررسی کیفی هستند برای آزمون فرضتیههتا از روش همبستتگی و
رگرسیونی از جمله ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .جهت تحلیل اطالعات جمع آوری
شده نرم افزار  spss22بكار رفته است.
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یافتههای:
بر اساس اطالعات جمعآوری شده ازنمونه تحقیق ،ویژگیهای جمعیت شتناختی افتراد شترکت
کننده در تحقیق حاضر از لحاظ سمت شغلی ،و مقطع تدریس بر حسب جنسیت آنهتا بته شتر
جدول یل میباشد.
جدول  :4نمودار فراوانی سمت شغلی و مقطع تدریس کارکنان بر حسب جنسیت آنها
جنسیت
کل

زن

مرد

مقطع تدریس

کل

94
58
119
24
502

15
47
72
15
129

34
11
47
9
94

ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
فنی و حرفه ای
کل

186

47
9
8
250

جنسیت
مرد
زن

سمت شغلی

72
21
5
3
101

(دبیر) 1
(معاون) 2
(مشاور) 3
(مدیر) 4
کل

114
26
4
5
491

جدول  :5مقادیر به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون براى فرضیه اول
متغیر مستقل
سرمایه روانشناختی

متغیر وابسته
تعهد سازمانی

ضریب همبستگی
0.47

سطح معناداری
0.000

فرضیه اول :بین سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی کادر آموزشی شاغل در مدارس شهر کترج
رابطه معنیداری وجود دارد.
از آنجائیكه دو متغیر سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی در سطح سنجش فاصلهای هستتند
برای بررسی رابطه بین آنهتا از آمتاره پیرستون استتفاده متینمتائیم .نتتایج حاصتل از آزمتون
همبستگی پیرسون بیانگر آنست که با اطمینان  99درصد و سطح خطای کمتر از  1درصد رابطه
معنیداری بین دو متغیر سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی وجود دارد .ضریب همبستگی بتین
این دو متغیر برابر با  0.47که رابطهای مستقیم و نسبتا" قوی میباشد .بنابراین میتوان نتیجته
گرفت :هر چه سرمایه روانشناختی کارمندان بیشتر باشد میزان تعهد سازمانیشان هتم افتزایش
مییابد(جدول .)5
 )2بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کادر آموزشی شاغل در مدارس شهر کرج رابطه
وجود دارد.
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جدول  :6مقادیر بدست آمده ازآزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای رضایت شغلی و سرمایه روانشناختی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب همبستگی

سطح معناداری

سرمایه روانشناختی

رضایت شغلی

0.35

0.000

به نظر میرسد که بین سرمایه روانشناختی کادر آموزشی و رضایت شغلی آنها در مدارس
رابطه معنیداری وجود دارد.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون رابطه آماری بین دو متغیر فوق حاکی از آنست که
میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در مدارس با سرمایه روانشناختی  0.35میباشد که رابطه
نسبتا" متوسطی را نشان میدهد r=0.35 .بین دو متغیردرسطح معنیداری  sig= 0.000قابل
قبول و نتایج قابل تعمیم به جامعه آماری میباشد (جدول .)6
ف رضیه سوم :بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کادر آموزشی شاغل در متدارس شتهر کترج
رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول  :7مقادیر بدست آمده ازآزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی
سطح معناداری
ضریب همبستگی
متغیر وابسته
متغیر مستقل
0.000
0.79
تعهد سازمانی
رضایت شغلی

برای بررسی رابطه بین دو متغیر رضایت شغلی کادر آموزشتی و تعهتد ستازمانی آنهتا ،بتدلیل
فاصله ای بودن سطح سنجش این دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده نمودیم .ضریب همبستتگی
بین این دو متغیر  0.79بدست آمده که رابطه مستقیم و بسیار قوی را نشان میدهد بته عبتارت
دیگر هرچقدر رضایت شغلی افزایش یابد تعهد ستازمانی نیتز افتزایش متییابتد r .بدستت آمتده
درسطح معنیداری  sig=0.000قابل قبول و با اطمینان  99درصد قابل تعمیم به جامعه آمتاری
میباشد (جدول .)7
فرضیههای فرعی
 )1بین خودکارآمدی کادر آموزشی شاغل در مدارس کرج و تعهد سازمانی آنها رابطه معنی-
داری وجود دارد.
جدول  :8مقادیر بدست آمده ازآزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای خودکارآمدی و تعهد سازمانی
سطح معناداری
ضریب همبستگی
متغیر وابسته
متغیر مستقل
0.000
0.34
تعهد سازمانی
خودکارآمدی

با توجه به نتایج بدست آمده از جدول  8به نظر میرسد که بین خودکارآمتدی کتادر آموزشتی و
تعهد سازمانی آنها رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .ضریب پیرستون  0.34رابطتهای نستبتا"
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متوسط و مستقیم بین دو متغیرخودکارآمدی و تعهد سازمانی را نشان میدهد که در سطح معنی-
داری  sig=0.000قابل قبول میباشد به عبارتی با احتمال  99درصتد نتیجته قابتل تعمتیم بته
جامعه آماری است (جدول .)8
 )2بین تا آوری کادر آموزشی شاغل در مدارس کرج و تعهد سازمانی آنها رابطه معنیداری
وجود دارد.
جدول  :9مقادیر بدست آمده ازآزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تا آوری وتعهد سازمانی

سطح معناداری
ضریب همبستگی
متغیر وابسته
متغیر مستقل
0.000
0.25
تعهد سازمانی
تا آوری
با توجه به نتایج بدست آمده از جدول  9به نظر میرسد که بتین تتا آوری کتادر آموزشتی و
تعهد سازمانی آنها رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .ضریب پیرستون  0.25رابطتهای نستبتا"
ضعیف و مستقیم بین دو متغیر تا آوری و تعهد سازمانی را نشان میدهتد ،امتا در ستطح معنتی
داری  sig=0.000قابل قبول میباشد به عبارتی با احتمال  99درصتد نتیجته قابتل تعمتیم بته
جامعه آماری است (جدول .)9
 )3بین امید کادر آموزشی شاغل در مدارس کرج و تعهد سازمانی آنها رابطته معنتیداری وجتود
دارد
جدول  :10مقادیر بدست آمده ازآزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای امید و تعهد سازمانی
سطح معناداری
ضریب همبستگی
متغیر وابسته
متغیر مستقل
0.000
0.40
تعهد سازمانی
امید

با توجه به نتایج بدست آمده از جدول  10به نظر میرسد که بین امید کادر آموزشتی و تعهتد
سازمانی آنها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .ضتریب پیرستون  0.40رابطتهای متوستط و
مستقیم بین دو متغیر امید و تعهد سازمانی را نشان میدهد که در سطح معنتیداری sig=0.000
قابل قبول میباشد به عبارتی با احتمال  99درصد نتیجه قابل تعمتیم بته جامعته آمتاری استت
(جدول .)10
 )4بین خوشبینی کادر آموزشی شاغل در مدارس کرج و تعهد سازمانی آنهتا رابطته معنتی-
داری وجود دارد.
جدول  :11مقادیر بدست آمده از آزمتون همبستتگی پیرستون بتین متغیرهتای ختوشبینتی وتعهتد
سازمانی
متغیر مستقل
خوشبینی

متغیر وابسته
تعهد سازمانی

ضریب همبستگی
0.53

سطح معناداری
0.000
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با توجه به نتایج بدست آمده از جدول  11به نظر میرسد که بین ختوشبینتی کتادر آموزشتی و
تعهد سازمانی آنها رابطه معنیداری وجود دارد .از آنجائیكه دو متغیر فوق در سطح سنجش فاصله-
ای هستند برای بررسی آنها از آماره پیرسون استفاده مینمائیم .نتتایج حاصتل از آزمتون پیرستون
بیانگر آنست که با اطمینان  99درصد و سطح خطای کمتر از  1درصتد رابطته معنتیداری بتین دو
وضعیت خوش بینی کارکنان با تعهد سازمانی وجود دارد .ضریب همبستگی بین این دو متغیر برابر بتا
 0.53که رابطهای مستقیم و نسبتا" قوی میباشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت هر چه خوشبینی
کارمندان بیشتر شود میزان تعهد سازمانیشان هم افزایش مییابد (جدول .)11
بحث و نتیجه گیری:
هدف مطالعهی حاضر تعیین رابطهی بین سرمایه روانشناختی و مولفههای آن با تعهد سازمانی و
رضایت شغلی میباشد .نتایج بدست آمده از دادههای گردآوری شده از نمونه آماری ،در جهتت تاییتد
فرضیهها و نمایانگر این است که سرمایه روانشناختی بتا تعهتد ستازمانی و رضتایت شتغلی رابطته
مستقیم معنیداری دارد و این رابطه با توجه به تحلیل دادهها دارای جهتی مثبت میباشد .به عبارت
دیگر افزایش سطح سرمایه روانشناختی منجر به افزایش سطح رضایت شغلی و تعهد سازمانی افراد
میگردد.نتایج این تحقیق در حالت کلی با تحقیقاتی که توسط لوتانز و همكارانش ( )2007صتورت
گرفته ،و دیگر محققان داخل و خارج از کشورهم وانی دارد .درتحقیق شهنواز و جفری ( )2009به
نقل از تقی زاده ( )1390در دو سازمان دولتی و خصوصی ،سرمایه روانشناختی بته عنتوان پتیش-
گویی کننده بهتری برای تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نسبت بته هتر یتا از ابعتاد آن
شناخته شد .نتایج حاصل از تحقیق تقی زاده ( )1390حاکی از آن است که رابطه مثبتت و معنتی-
داری بین سرمایه روان شناختی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد .در تحقیق حاضتر رابطته
سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی بیش از رایطه سرمایه روانشتناختی و رضتایت شتغلی بدستت
آمده است که نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از تحقیق نجاری و همكاران ( ،)1391و اصفهانی و
همكاران ( )1391هم وانی دارد ولی با نتایج بدست آمده از تحقیق فاتح( )2011مغتایرت دارد .در
تحقیق فاتح سرمایه روانشناختی تاثیر مثبت و معنادار بر اجزای پیامدهای سازمانی داشته امتا رتبته
رضایت شغلی کمی بیشتر از تعهد سازمانی بوده است .همچنین بر طبق نتایج بدست آمده از تحقیق
حاضر تمامی مولفههای سرمایه روانشناختی که عبارتنتداز :خودکارآمتدی ،امیتدواری ،ختوشبینتی،
وتا آوری تاثیری مثبت بر تعهد سازمانی میگذارد؛ که دراین میان مولفههای خوشبینی ،و امیتد از
ضریب همبستگی باالتری برخوردار بتود .کته ایتن نتتایج نیتز بتا نتتایج بدستت آمتده از تحقیقتات
فاتح( ) 2011در ترکیه و بهادری و همكارانش در دانشگاه تبریز هم وانی دارد بر استاس تحقیقتات
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آنان نیز ،امید و خوش بینی دارای میانگین باالتری نسبت به تا آوری و خود کارآمدی بودهاند ولی
با نتایج بدست آمده از بررسیهای نجاری و همكاران مغایرت دارد .در بررسی آنتان خودکارآمتدی و
تا آوری باالترین و خوش بینی و امید ،کمترین میانگین را داشتهاند .پژوهشهای انجام شتده تتاثیر
امیدواری در محیط کار را اثبات کردهاند .چنانكه در تحقیقتات اخیتر نشتان داده شتده ،ارتبتاط بتین
امیدواری رهبران و سودآوری واحدهای آنها و توانایی نفو شان در بتین کارمنتدان بستیار باالستت.
امید یكی از پایههای اصولی توازن و قدرت روانی است کته مشت ص کننتده دستتاوردهای زنتدگی
است .امید ،توانایی باور یا احساس بهتر از آینده است .امید با نیروی نافذ خود ،سیستتم فعتالیتی را
تحریا میکند تا سیستم بتواند تجار نو را کسب کرده و نیروهای تازهای در انسان ایجتاد نمایتد.
در نتیجه امید ،انسان را به تالش و کوشش واداشته و او را به سطح باالیی از عملكردهتای روانتی و
رفتاری نزدیا میکند و باعث میشود که انسان نسبت به شغل خود تعهد بیشتری داشتته باشتد .از
سویی افرادی که از درجات باالی امید بهره میبرند ،از ایتن اعتقتاد برخوردارنتد کته متیتواننتد بتا
چالشهایی که ممكن است در زندگیشان با آنها روبرو شوند ،سازگار شوند و رضتایت شتغلی بتاالیی
داشته باشند( .)21در خوشبینی فرد حوادم مثبت را به اسنادهای کلی ،درونی و پایدار نسبت متی-
دهد .در خوشبینی بر خالف امیدواری و خودکارآمدی ،عالوه بر بعد درونی به بعد بیرونی نیز توجته
میشود .مثال" عاملی که میتواند باعث ایجاد و شكلگیری انتظارات مثبتگرا در یا فترد ختوش-
بین شود ،ممكن است خود و تواناییهایش یا عوامل خارجی و دیگران باشند( .)22همچنین ختوش-
بینی باعث میشود هنگامی که فرد مسئولیت کار را در سازمان میپذیرد ،س تیها و چالشتهای آن را
نیز در نظر بگیرد و در برخورد با آنها با توجه به موقعیت ،انتظتارات ختود را شتكل دهتد ،بنتابراین
خوشبینی نقش مهمی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی افراد دارد .در خصوص تا آوری ،میتتوان
گفت افراد تا آور با عوامل بالقوه استرسزا به خوبی مواجه متیشتوند و ستطح استترس کمتتری را
درك میکنند که این امر باعث کاهش اثرات منفی استرس روی افراد و همچنتین کتاهش احتمتال
مبتال شدن فرد به افسردگی میشود که عامل اصلی غیبت کاری افراد است .تا آوری از سازههتای
بنیادی ش صیت است که در بر گیرنده قابلیتهای فردی در رویتارویی ،عقتبنشتینی و از سترگیری
دوباره تالش و مقابله با مشكالت میباشد .همچنین تا آوری میتواند با به چالش کشیدن ست تی
کار و پیچیدگی خسته کننده و ماللآور شرایط کار اداری ،به باال بردن تسلط بر کار و ایجاد رضتایت
از کار و نیز افزایش راندمان و بهرهوری شغلی کارکنان بیانجامتد .از ستویی افتراد تتا آور بته طترز
خالقانه و انعطافپذیری به مسائل مینگرند ،برای حل آنها طر و برنامهریزی دارنتد و در صتورت
نیاز نسبت به درخواست کما از دیگران دریغ نمیورزند و منابع کاملی بترای مقابلته بتا مشتكالت
دارند که این عوامل باعث میشود فرد از شغل خود رضتایت داشتته باشتد .بنتابراین سترمایه روان-
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شناختی و مثبتگرایی میتوانند به عنوان عامل بالقوه موثر جهت مواجهه بتا رفتارهتا و گرایشتهای
م ر کارکنان همچون مقاومت در برابر تغییرات ،بدبینی بته تغییترات و انحتراف از وظتایف متورد
استفاده قرار گیرند و باعث شوند که فرد از شغل خود رضایت داشته باشد( .)11همچنتین تحقیقتات
نشان می دهد که خودکارآمدی نیز با رضایت شغلی و تعهد سازمانی مرتبط است .به این صورت کته
افراد خودکارآمد به طور اثرب شی رهبری میکنند ،تصمیمات اخالقی میگیرنتد و خالقیتت در کتار
آنها باالست ،دارای روحیه مشارکتی هستند و تمایل به یادگیری و کارآفرینی دارند که این عوامتل
باعث می شود فرد نسبت به شغل خود احساس رضایت کند .در واقتع افترادی کته ستطح بتاالیی از
خودکارآمدی را دارند ،عقیده دارند که آنها توانایی انجام وظایفی را که به آنها محتول متیشتود را
دارند و میتوانند موفق شوند .بنابراین چنتین افترادی عوامتل استترسزا و مشتكالت را بته عنتوان
چالشهایی که الزم است برای دستیابی به موفقیت بر آنها غلبه کنند ،در نظر میگیرنتد و بته جتای
اینكه به آنها همچون مشكالت مجزا و پراکنده نگاه کنند ،هنگامی که با مشكلی مواجه میشتوند،
سعی میکنند به صورت کارآمدتری عمل کنند و نسبت به شغل خود احساس رضایت کنند(.)4
با توجه به مقادیر ضرایب همبستگی بدست آمده در این تحقیق بین تعهد سازمانی و هتر یتا از
مولفههای سرمایه روانشناختی رابطهی مثبت و مستقیم وجود دارد .بنابراین ،بترای افتزایش میتزان
تعهد سازمانی کادر آموزشی به ویژه معلمان باید بر روی مولفههای سرمایه روانشناختی ،ب صتوص
روی متغیر خوشبینی و امید سرمایهگذاری بیشتری انجام داد.
همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر و دیگر تحقیقات انجام شده در این خصوص بین رضایت
شغلی و تعهد سازمانی رابطهی مثبت معنیداری وجود دارد .بعتالوه ،نتتایج پتژوهش نشتان داد کته
سرمایه روانشناختی با رضایت شغلی همبستگی مثبت دارد .یعنتی بتا افتزایش سترمایه روانشتناختی و
مولفههای آن ،رضایت شغلی و به تبع آن تعهد سازمانی کادر آموزشی ب صوص معلمان افزایش مییابد.
پیشنهادات:
پس از جمع آوری اطالعات و آزمون فرضیههای تحقیق مبنی بر رابطه سرمایه روانشتناختی بتا
رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،یافتهها بیانگر آن استت کته سترمایه روانشتناختی ستبب افتزایش
احساس رضایت فردی و تعهد بیشتر به سازمان میشود .لتذا پیشتنهاد میشتود ارتقتاء هتر یتا از
مولفههای سرمایه روانشناختی و ایجاد جومناسب سازمانی در سازمانها بتیش از پتیش متورد توجته
مسئوالن و مدیران سازمانها قرار بگیرد که خود نیازمنتد برگتزاری دورههتای آموزشتی اثترب ش در
سازمانها و آموزش مهارتهای سرمایه روانشناختی است .با توجه به اینكه در این تحقیق همه مولفه-
ها ب صوص ،مولفه خوشبینی و امید ارتباط معنیداری با تعهد سازمانی داشت ،باید مسئوالن جهت
برانگی تن این مولفههای تاثیرگذار دقت و تالش بیشتری نمایند .که این مهم از طریق درونیسازی
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اهداف و سازماندهی هدف موفقیت توسط خود فرد میسر است .بنابراین ،وظیفته مستئوالن ،تعیتین
اهدافی است که درونی شده باشد .همچنین ،مرحلهبنتدی فعالیتهتا بته اجتزای کتوچكتر ،مشتارکت
کارکنان در تصمیمگیری ،سیستم پاداشدهی مناسبی که اهداف ستازمان را بتا پاداشتهای درونتی و
بیرونی کارکنان هماهنگ سازد ،اولویتبندی و اختصاص اثترب ش منتابع بترای امیتدواری پایتدار و
دستیابی به اهداف ،آموزش امیدواری و خوشبینی میتوانتد بته توستعهی امیتدواری افتراد یتاری
رساند.همچنین مسئوالن میتواننتد بتا توستعهی سته استتراتژی آستانگیتری نستبت بته گذشتته،
سپاسگزاری نسبت به حال و در جستجوی فرصتهای آینده بودن امیدواری و خوشبینی در کارکنتان
را افزایش دهند که این خود ،موجب افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی میگردد .بنابراین تقویت
مولفههای م تلف سرمایه روانشناختی کادر آموزشی به ویژه معلمان از طریق افزایش بازخوردهتای
مثبت و ایجاد انگیزه در آنان و تقویت خوشبینی از طریق ایجاد ارتباطات مثبت و کاهش بدبینیهتا،
تقویت امیدواری از طریق تاکید بر اهداف درونیسازی شده میتواند رضایت شغلی و تعهتد ستازمانی
آنان را افزایش دهد .همچنین با توجه به رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،پیشنهاد میگردد
به رضایت شغلی کادر آموزشی عنایت بیشتری شود ،و در طراحی اهتداف و ارزشتهای ستازمانی بته
اهداف و ارزشهای کادر آموزشی توجه نمایند.
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