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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضاایت شایلی کارکناان کمیتاه اماداد اماا
خمینی شرق استان مازندران انجا گرفت .تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاا روش ،توصایفی از ناو
همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در کمیتاه اماداد اماا خمینای شارق
استان مازندران میباشد ،که در مجمو تعداد آنان برابر  132نفر در سال  93بوده اسات ،نموناه آمااری از
طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد  97نفرکارمند به شیوه نموناه گیاری تصاادفی طبقاه ای بار حساب
جنسیت انتخاب شده بودند .جهت گردآوری دادههاا از ابارار پرسشانامههاای اساتاندارد شاده سارمایه روان
شناختی لوتانر و رضایت شیلی فیلد و روث استفاده شدهاست .روایی محتاوایی و صاوری آن توساا صااحب
نظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفته است .پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ بارای
هر کدا به ترتیب برابر  0/81و  0/89بدست آمد .جهت تجریه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی
و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده گردید .یافتههای پژوهش نشان داده اسات
که ،بین مولفههای سرمایه روانشناختی (امیدواری ،خودکارآمدی ،تاب آوری ،خوش بینای) و رضاایت شایلی
کارکنان رابطه وجود دارد .و سهم هر یک از مولفههای سرمایه روان شاناختی بار رضاایت شایلی کارکناان
متفاوت است .در بین مولفههای سرمایه روان شناختی ،مولفه خودکارآمدی با ضریب تأثیر  ،0/78امیادواری
با ضریب تأثیر 0/52و خوش بینی با ضریب تأثیر  0/65قادر میباشند تا سهمی از رضایت شیلی را تبیاین
نمایند.
کلید واژهها :سرمایه روانشناختی ،امیدواری ،خودکارآمدی ،تاب آوری ،خوش بینی و رضایت شیلی.

 1دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحدنکا ،گروه علو تربیتی ،نکا ،ایرانab.barimani@gmail.com .
 2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا ،گروه علو تربیتی ،نکا ،ایران
 3دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا،گروه علو تربیتی ،نکا ،ایران
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مقدمه:
متخصصان علو رفتاری بر این باورند که سازمان ها ،جنبه های انکار ناپذیر دنیای امروز را تشاکیل
می دهند .اگر چه سازمانها به شکل های مختلف و بر پایه هدف هاای کوتااه تأسای

و ساازمان

دهی میشوند ،اما بی تردید همه آنها بر اساس تالش های ذهنی و جسامانی نیاروی انساانی کاه
رکن اصلی آن به حساب میآید اداره و هدایت میگردند .بنابراین روشن است کاه زنادگی افاراد در
عصر حاضر به شدت تحت تأثیر سازمانها قرار دارد (الوانی .)39 : 1385 ،در تمامی ساازمانهاا و
موسسات ،عالقه خاصی به بررسی رضایت شیلی صورت میگیرد و لاذا رضاایت شایلی باه عناوان
موضوعی مشترك در تما سازمانها تلقی میشود .آگااهی از میاران نگارش کارکناان نسابت باه
شیلشان در همه موسسات مهم محسوب میشود (رجبی .)45 : 1393 ،اهمیت این موضو موجب
آن گردیده است که صاحب نظران از زوایای متعدد :روان شناسی ،جامعه شناسای ،مادیریت و علاو
تربیتی به تبیین ابعاد گوناگون رضایت شیلی بپردازند (هادیان .)52 : 1393 ،موفقیت هار فارد در
سازمان بستگی به روحیات ،تالش ،انگیره و رضایت مندی او دارد .انگیرش نیروی پویایی است کاه
تحرك یا عمل انسان را سبب میشود و انگیرانندهها موجب تشویق فرد به انجا یافتن کار میگردند.
لیکن توجه به عوامل انگیراننده کارکنان نقش مثبتی در ارتقای ساازمانهاا و بهاره وری آنهاا دارد.
مهمترین عامل در تضمین هماهنگی رضایت آمیر انسان با کارش عالقه او به اشتیال و حرفه اسات.
وجود عالقه ضامن حصول رضایت از کار است و وجود رضایت موجب آن میشود که شاخ

بهتار

بتواند خود را با کارش منطبق و سازگار کند (بابائیان و همکاران .)122 : 1391 ،رضایت شیلی یک
حالت احساسی مثبت یا مطبو است که پیامد ارزیابی شیلی یا تجربه فرد است .این حالت احساسای
مثبت ،کمک زیادی به سالمت فیریکی و روانی افراد میکند .از نظر سازمانی ،سطح باالی رضاایت
شیلی منعک

کننده جاو ساازمانی بسایار مطلاوب اسات کاه منجار باه جاذب و بقاای کارکناان

میشود(هادیان .)52 :1393 ،رضایت شیلی نوعی سازگاری عاطفی فرد با شیل و شرایا آن است.
که شامل دو مولفه شناختی و رفتاری است ،که جنبه شناختی ،عقاید کارکنان در مورد شیل و جنباه
رفتاری آن تمایل رفتاری فرد را نسبت به شیلش نشان میدهد .جنبه شناختی به دلیل آن که رابطاه
بیشتری با نگرش فرد دارد از اعتبار بیشتری نسبت به مولفه رفتاری برخوردار است(نوذری.)1391 ،
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لوتانر )2007( 1یکی از عوامل اصلی رضایت شیلی ، 2را سرمایه روانشناختی 3افراد میداند سارمایه
روانشناختی افراد به عنوان جریی از روانشناسی جنسیت گرا مطرح است .این رویکرد با تکیه بر نقاط
قوت افراد به بهباود عملکارد و ساازگاری آنهاا کماک مایکناد(رجبی1393 ،ص  .)82سارمایه
روانشناختی مفهومی است که عمدتاً از تئوری و تحقیق در حیطه روانشناسی مثبت به دست آماده و
در محیا کار مورد استفاده قرار گرفته است (اوی 4و همکااران .)2011 ،امیادواری ،خاوش بینای،
خودکارآمدی و تاب آوری از مولفههای سارمایه روانشاناختی هساتند(برانت 5و همکااران.)2011 ،
متییرهای روانشناختی ،از قبیل :امیدواری ،تاب آوری ،خوش بینی و خود کارآمدی ،در مجماو یاک
منبع یا عامل نهفته جدیدی را تشکیل میدهند که در هر یک از ایان متییرهاا ،نمایاان اسات(اوی،
 .)38 : 2006امیدواری به عنوان یک نیروی درونی که باعث غنای زندگی میشود و فارد را قاادر
می سازد تا چشم اندازی فراتر از وضعیت کنونی و نابسامان در رنج خود را ببیند و فقدان امید و هدف
دار نبودن زندگی منجر به کاهش کیفیت زندگی و ایجاد باورهاای یاأس آور مایشاود(بوممهرانی و
حامیلری .)32 : 1388 ،خودکارآمدی باور فرد باه توانااییهاا در دساتیابی باه موفقیات را نشاان
میدهد(باندورا .)2007 ، 6تاب آوری میران مقاومت افراد را در برابر مشکالت نشان میدهد .بارای
افرایش تاب آوری به مجموعه ای از نگرشها و مهارتها نیاز است که در اصاطالح ساخت رویای
نامیده میشود و سه مولفه تعهاد ،کنتارل و چاالش طلبای در آن دخالات دارناد(لوتانر و همکااران،
 .)2008افراد خوش بین بر اسنادهای کلی تکیاه مایکنناد ،اسنادهایشاان پایادار اسات ،موفقیات
هایشان را به توانایی های درونی خود نسبت میدهند ،در رویارویی با ناکامی ها ،شکست خود را باه
عوامل ویژه بیرونی و غیر پایدار نسبت میدهند(جنسن 7و لوتانر .)2006 ،از آنجاییکه جامعه امروز،
جامعه سازمانی است و بخش عمده زندگی ما ،در سازمانها یا در ارتباط با سازمانها سپری میشاود
توجه به این نیازها و ایجاد انگیره شیلی میتواند منجر به ایجااد تعهاد در کارکناان شاده و از باروز
مشکل برای سازمانها جلوگیری نماید .در حقیقت ،کارکناانی کاه مایپندارناد باا آنهاا در محایا
1. Luthans
2. Job Satisfaction
3. psychological capital and
4. Avey et al
5. Brandt
6. Bandura

Jensen1.
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سازمان به طور محترمانه رفتار شده و از شیل خاود راضای هساتند ،احتماال بیشاتری دارناد تاا در
سازمان مربوطه بمانند و عملکردی باال از خود نشان دهند .شناخت ارتباط بین سرمایه روان شناختی
و رضایت شیلی کارکنان بسیار مهم است و اهمیت خاصی در جهت اهاداف ساازمانهاا دارد .درك
این رابطه مفاهیم خاصی برای سازمانها دارد ،به دلیل آن که رضایت شیلی به عناوان یاک نگارش
کاری تلقی میشود که بر رفتار کارکنان در سازمان تأثیر چشم گیاری دارد (بهاادری خسروشااهی و
همکاران .)79: 1391 ،پژوهشی توسا علیپور و همکاران( )1392تحت عنوان "اثربخشی مداخله
سرمایه روان شناختی لوتانر بر فرسودگی شیلی کارشناسان شاغل در شرکت ایاران خاودرو دیارل"
انجا گرفت ،نتایج یافتهها نشان داد که ،برنامه مداخله ای لوتانر بر کاهش فرسودگی شیلی به ویژه
خرده مقیاسهای خستگی هیجاانی و مساخ شخصایت تاأثیر مثبات دارد .در تحقیاق معماارزاده و
همکاران( )1391با عنوان "رابطه بین مؤلفه های سرمایه روانشاناختی و تعهاد ساازمانی کارکناان
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی" نتایج نشان داد که میان سرمایه روانشناختی و تعهاد ساازمانی
کارکنان رابطه معناداری وجود دارد .هم چنین نتایج فرضیات فرعی نشان داد که بین خودکارآمدی و
تعهد مستمر کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد .باباییان و همکااران ( )1391باا تحقیقای تحات
عنوان" تاثیر سرمایه روان شناختی بر رضایت شیلی افسران مرد ناجا" به این نتیجه دست یافتند که
سرمایه روانشناختی و تما مولفههای آن بر رضایت شیلی اثر مثبت دارند .و از میاان ابعااد سارمایه
روانشناختی خودکارآمدی بیشترین تاثیر و امیدواری کمترین تاثیر را بر رضایت شیلی داشات .نتاایج
پااژوهش بهااادری خسروشاااهی و همکاااران ( )1391بااا عنااوان" رابطااه ساارمایه روانشااناختی و
ویژگیهای شخصیتی با رضایت شیلی در کتابداران کتابخانههای عمومی شاهر تبریار" نشاان داده
است که سرمایه روانشناختی و مولفههای آن با رضایت شیلی همبستگی مثبات و معنااداری دارناد.
نصر اصفهانی و همکاران()1391در پژوهشی تحت عنوان" بررسی اثر سرمایه های روانشناختی بار
تعهد سازمانی و رضایت شیلی" نتیجه گرفتند که سرمایه روان شناختی بر رضایت شیلی اثار مثبتای
میگذارد .هویدا و همکاران ( )1391با تحقیقی در خصاوص " تبیاین رابطاه مولفاههاای سارمایه
روانشناختی و مولفههاای تعهاد ساازمانی" باه ایان نتیجاه دسات یافتناد کاه ،متییار امیادواری و
متییرخودکارآمدی و اعتماد به نف

دارای توان پیش بین معنا داری برای تعهد عاطفی است .متییار

امیدواری و متییرخودکارآمدی و اعتماد به نف

دارای توان پیش بین معنا داری برای تعهاد مساتمر

بوده است و متییر خوش بینی و متییرخودکارآمدی و اعتماد به نف

و متییر انعطااف پاذیری دارای
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توان پیش بین معنا داری برای تعهد هنجاری است .نتایج پژوهش حضاوری و صاالحی( .)1391باا
عنوان "ارتقای تعهد سازمانی و رضایت شیلی کارکنان سازمانهای دولتای ایاران :بررسای و تبیاین
نقش اجرای سرمایه روانشناختی" نشان داد که مولفههای امیدواری ،خودکارآمادی و تااب آوری باا
رضایت شیلی رابطه معناداری داشته اند امَا خوش بینای آن را تحات تااثیر قارار نمای دهاد .نتاایج
پژوهش نجاری و همکاران ( )1391باا عناوان "بررسای و تبیاین نقاش سارمایه روانشاناختی در
پیامدهای سازمانی" نشان داد که ،سرمایه روان شناختی آثار و پیامدهای مثبتی بار عملکارد شایلی،
رضایت شیلی و تعهد سازمانی دارد .در این میان مولفه تاب آوری دارای باالترین رتبه و خوش بینی
پایین ترین رتبه را داشته اند .نیسی و همکاران ( )1390در پژوهش خاود باا عناوان "رابطاه علای
سرمایه روان شناختی با هیجانهای مثبت ،بهریستی روان شناختی ،عملکرد شیلی و التارا شایلی"
نشان دادند که ،سرمایه روان شناختی با تعهد سازمانی و الترا شایلی رابطاه معنااداری دارد و باین
سرمایه روانشناختی و هیجانهای مثبت رابطه معکوس وجود دارد .پژوهشی توسا چنگ 1و دیگران
( )2013با عنوان" رابطه میان سرمایه روان شناختی و رضایت شیلی معلمین فیریاک دانشاگاه در
تایوان" انجا شد یافتهها نشان داد که سرمایه روان شناختی اثر مثبت و معناداری بر رضایت شایلی
دارد .بیتمیش و انگنلی )2013( 2در تحقیق خود با عنوان " نقش سرمایه روان شناختی و اعتماد در
عملکرد فردی و رضایت شیلی کارکنان شرکت ناسا :آزمون یک مدل با میانجیهاای چندگاناه"باه
این نتیجه دست یافتند که سرمایه روانشناختی بر رضایت شیلی اثر مثبت و معناداری دارد .پاژوهش
مورثی )2013( 3با عنوان" سرمایه روانشناختی و رضایت شایلی در مادیران اجرایای چناد شارکت
ماپنی" نشان داد که سرمایه روان شناختی بر رضایت شیلی اثر مثبت میگذارد .کاپالن و بایکک
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( )2013در پژوهشی با عنوان" رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شیلی :مطالعه کسب و کار
هتل در نوشهیر" به این نتیجه رسیدند که از باین ابعااد سارمایه روان شاناختی ،انعطااف پاذیری و
خوش بینی با رضایت شیلی رابطه مثبت و معناداری دارند .نتایج تحقیق لوتاانر و همکااران()2010
با عنوان" شیوه مداخله دورههای آموزشی سرمایه روانشناختی با اجرای پیش آزمون و پ

آزمون با

گروه کنترل" نشان داد که این برنامه آموزشی بر ارتقای سرمایه روانشاناختی ،افارایش اعتمااد باه
1. Chang et al
2. Bitmiş & Ergeneli
3.Murthy
4.Kaplan & Bickes
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نف

و کاهش احساس درماندگی ،بدبینی و کاهش احساس عاد کفایات فاردی و ناامیادی تااثیر

مثبت داشته است.هم چنین سیلوا )2010( 1نیر نقش سرمایه اجتماعی را در افارایش انگیاره تاییاد
کرده و معتقد است ،افرایش سرمایه روانشناختی ،امید و اعتماد به نف

را افرایش داده و بار میاران

تالش افراد میافراید.
بنا براین هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین سرمایه روان شناختی و رضایت شایلی کارکناان
کمیته امداد اما خمینی شرق استان مازندران و ارائه پیشنهادهای الز بر اساس نتاایج تحقیاق باه
مسوولین مربوطه میباشد .که در این راستا فرضیههای تحقیق به این شرح مطرح میگردد.
الف :فرضیه اصلی
بین سرمایه روان شناختی و رضایت شیلی کارکنان کمیته امداد شرق استان مازندران رابطه وجود دارد.
ب :فرضیههای ویژه
 -1بین امیدواری و رضایت شیلی کارکنان کمیته امداد شرق استان مازندران رابطه وجود دارد.
 -2بین خودکارآمدی و رضایت شیلی کارکنان کمیته امداد شرق استان مازندران رابطه وجود دارد.
 -3بین تاب آوری و رضایت شیلی کارکنان کمیته امداد شرق استان مازندران رابطه وجود دارد.
 -4بین خوش بینی و رضایت شیلی کارکنان کمیته امداد شرق استان مازندران رابطه وجود دارد.
 -5سهم هر یک از مولفههای سرمایه روان شناختی بر رضایت شیلی کارکنان کمیتاه اماداد شارق
استان مازندران متفاوت است.
روش:
روش تحقیق حاضر توصیفی از نو همبستگی میباشد .جامعاه آمااری ایان پاژوهش شاامل کلیاه
کارکنان شاغل در کمیته امداد اما خمینی شرق استان مازندران میباشد ،که در مجمو تعداد آناان
برابر  132نفر در سال  93بوده است ،که از این تعداد  97نفر از طریق جدول تعیین حجام نموناه
کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت باه عناوان
1. Silva
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رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شیلی کارکنان کمیته امداد اما خمینی شرق استان مازندران

نمونه انتخاب شدند .در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد شده رضایت
شیلی فیلد و روث )1951( 1و سرمایه روان شناختی لوتانر( )2007استفاده شادهاسات .پرسشانامه
سرمایه روانشناختی لوتانر کاه مولفاههاای امیادواری ،تااب آوری ،خاوش بینای و خودکارآمادی را
میسنجند .این پرسشنامه شامل  24سوال بسته پاسخ میباشد که هر مولفه آن شامل  6گویاه و بار
اساس مقیاس  6گرینه ای لیکرت و به ترتیب با گرینههاای (کاامال مخاالفم ،مخاالفم ،تاا حادودی
مخالفم ،تا حدودی موافقم ،موافقم و کامال موافقم) تنظایم شاده اسات .بارای بدسات آوردن نماره
سرمایه روانشناختی ابتدا نمره هر مولفه به صورت جداگانه حساب و سپ

مجمو آنها باه عناوان

نمره کل سرمایه روانشناختی محسوب میشود .اما پرسشنامه رضایت شیلی فیلد و روث شاامل 19
سؤال بسته پاسخ  5گرینه ای و به ترتیب با گرینه های(کامال مخالفم ،مخالفم ،نظری ندار  ،موافقم
و کامال موافقم) تنظیم شده است .حداقل نمره کل گویه های این ابرار برابر  19و حداکثر نماره آن
برابر  95میباشد .با توجه به این که پرسشنامههای سرمایه روان شناختی لوتاانر و رضاایت شایلی
فیلد و روث استاندارد هستند ،روایی آنها در مطالعات متعدد خارجی و داخلی تأییاد شاده اسات .اماا
برای به دست آوردن میران پایایی ابرار به کار گرفته شده ،یک اجرای آزمایشی بار روی  30نفار از
کارکنان کمیته امداد که در جامعه آماری قرار داشتند ،انجا گرفات ،و ضاریب پایاایی ایان پرساش
نامهها از طریق فرمول ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابار  0/81و  0/89محاسابه گردیاد کاه
ضریب باال و قابل قبولی است .برای تجریه و تحلیال دادههاا از روشهاای آمااری در ساطح آماار
توصیفی شامل جدول فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و درصاد و در ساطح آماار اساتنباطی شاامل
آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متییره استفاده شده است.
یافتهها:
فرضیه اصلی  :بین سرمایه روان شناختی و رضایت شیلی کارکنان کمیته امداد شرق استان مازندران
رابطه وجود دارد.
جدول  :1خالصه تحلیل آماری فرضیه اصلی تحقیق
شاخ
متییر

آماری

مقاااادار ضااااریب تعداد
همبستگی

سااطح معناااداری
Sig
1.Fild & Roth
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97

0/78

سرمایه روان شناختی و رضایت شیلی کارکنان

0/000

نتایج حاصل از بررسی ضریب همبستگی( )0/87بین متییرها حاکی از آن است کاه باین دو متییار
همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد است .هم چنین با توجه به این که میران معنای داری
این آزمون ( )sig =0/000کمتر از  0/05است .لذا فرض صفر رد شاده و فارض مقابال (فرضایه
تحقیق) پذیرفته میشود .بنابراین میتوان بیان نمود که بین سرمایه روان شناختی و رضایت شایلی
کارکنان کمیته امداد شرق استان مازندران رابطه وجود دارد .چون مقدار این ضریب همبستگی مثبت
است ( ،)0/78میتوان گفت که این دو متییر در جهت هم تیییر میکنند؛ یعنی افرایش یکی باعاث
افرایش دیگری میشود و برعک .
فرضیه اول  :بین امیدواری و رضایت شیلی کارکنان کمیته امداد شرق استان مازندران رابطه وجاود
دارد.
جدول : 2خالصه تحلیل آماری فرضیه اول تحقیق
آماری

شاخ
متییر
امیدواری و رضایت شیلی کارکنان

مقدار ضریب همبستگی

تعداد

0/65

97

ساطح معنااداری
Sig
0/000

نتایج حاصل از بررسی ضریب همبستگی( )0/65بین متییرها حاکی از آن است کاه باین دو متییار
همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد است .هم چنین با توجه به این که میران معنای داری
این آزمون ( )sig =0/000کمتر از  0/05است .لذا فرض صفر رد شاده و فارض مقابال (فرضایه
تحقیق) پذیرفته میشود .بنابراین میتوان بیان نمود که باین امیادواری و رضاایت شایلی کارکناان
کمیته امداد شرق استان مازندران رابطه وجود دارد .چون مقدار این ضریب همبساتگی مثبات اسات
( ،)0/65میتوان گفت که این دو متییر در جهت هم تیییر مایکنناد؛ یعنای افارایش یکای باعاث
افرایش دیگری میشود و برعک .
فرضیه دو  :بین خودکارآمدی و رضایت شیلی کارکنان کمیته امداد شرق استان مازندران رابطه وجود
دارد.
جدول  : 3خالصه تحلیل آماری فرضیه دو تحقیق

رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شیلی کارکنان کمیته امداد اما خمینی شرق استان مازندران
آماری

شاخ
متییر
خودکارآمدی و رضایت شیلی کارکنان

مقاااادار ضااااریب تعداد
همبستگی
97
0/75
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سااطح معناااداری
Sig
0/000

نتایج حاصل از بررسی ضریب همبستگی( )0/75بین متییرها حاکی از آن است کاه باین دو متییار
همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد است .هم چنین با توجه به این که میران معنای داری
این آزمون ( )sig =0/000کمتر از  0/05است .لذا فرض صفر رد شاده و فارض مقابال (فرضایه
تحقیق) پذیرفته میشود .بنابراین میتوان بیان نمود که بین خودکارآمدی و رضایت شیلی کارکناان
کمیته امداد شرق استان مازندران رابطه وجود دارد .چون مقدار این ضریب همبساتگی مثبات اسات
( ،)0/75میتوان گفت که این دو متییر در جهت هم تیییر مایکنناد؛ یعنای افارایش یکای باعاث
افرایش دیگری میشود و برعک .
فرضیه سو  :بین تاب آوری و رضایت شیلی کارکنان کمیته امداد شرق استان مازندران رابطاه وجاود
دارد.
جدول : 4خالصه تحلیل آماری فرضیه سو تحقیق
آماری

شاخ
متییر
تاب آوری و رضایت شیلی کارکنان

مقدار ضریب همبستگی

تعداد سطح معناداریSig

0/67

97

0/000

نتایج حاصل از بررسی ضریب همبستگی( )0/67بین متییرها حاکی از آن است کاه باین دو متییار
همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد است .هم چنین با توجه به این که میران معنای داری
این آزمون ( )sig =0/000کمتر از  0/05است .لذا فرض صفر رد شاده و فارض مقابال (فرضایه
تحقیق) پذیرفته میشود .بنابراین میتوان بیان نمود که بین تااب آوری و رضاایت شایلی کارکناان
کمیته امداد شرق استان مازندران رابطه وجود دارد .چون مقدار این ضریب همبساتگی مثبات اسات
( ،)0/67میتوان گفت که این دو متییر در جهت هم تیییر مایکنناد؛ یعنای افارایش یکای باعاث
افرایش دیگری میشود و برعک .
فرضیه چهار  :بین خوش بینی و رضایت شیلی کارکنان کمیته اماداد شارق اساتان مازنادران رابطاه
وجود دارد.
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جدول  : 5خالصه تحلیل آماری فرضیه سو تحقیق
آماری

شاخ
متییر
خوش بینی و رضایت شیلی کارکنان

مقدار ضریب همبستگی

تعداد

0/80

97

سااطح معناااداری
Sig
0/000

نتایج حاصل از بررسی ضریب همبستگی( )0/80بین متییرها حاکی از آن است کاه باین دو متییار
همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد است .هم چنین با توجه به این که میران معنای داری
این آزمون ( )sig =0/000کمتر از  0/05است .لذا فرض صفر رد شاده و فارض مقابال (فرضایه
تحقیق) پذیرفته میشود .بنابراین میتوان بیان نمود که بین خوش بینی و رضاایت شایلی کارکناان
کمیته امداد شرق استان مازندران رابطه وجود دارد .چون مقدار این ضریب همبساتگی مثبات اسات
( ،)0/80میتوان گفت که این دو متییر در جهت هم تیییر مایکنناد؛ یعنای افارایش یکای باعاث
افرایش دیگری میشود و برعک .
فرضیه پنجم  :سهم هر یک از مولفههای سرمایه روان شناختی بر رضایت شایلی کارکناان کمیتاه
امداد شرق استان مازندران متفاوت است.
جدول  : 6تحلیل رگرسیون متییرهای پژوهش
منابع تیییر
درون گروهی
بین گروهی
کل

مجمااااااااو
مجذورات
5268/85
2193/06
7461/91

درجااااااه میااااااااانگین بF
مجذورات
آزادی
4
1317/21
92
55/25
23/83
96

سطح معناداری
Sig
0/000

R2

0/84

با توجه به این که میران معنی داری این آزمون ( )sig=0/000کمتر از مقدار  0/50است .بنابراین
فرض صفر رد میشود و فرضیه تحقیق پذیرفته میشود .بنابراین میتوان گفت که سهم هر یاک از
مولفههای سرمایه روان شناختی بر رضایت شیلی کارکنان متفاوت است .همکنین با توجه به مقادار
ضریب تعیین ،این نتیجه حاصل میگردد که مولفههای سرمایه روان شناختی فقا  0/84درصاد از
تیییرات رضایت شیلی را به خود اختصاص میدهند و مابقی مربوط به دیگر مولفههاا مایباشاد .در
واقع مولفهها فقا  %84میتوانند رضایت شیلی را پیش بینی کنند و مابقی مربوط به دیگر متییرهاا
میباشد که در این تحقیق بررسی نشده است.

رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شیلی کارکنان کمیته امداد اما خمینی شرق استان مازندران
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جدول  : 7محاسبه ضرایب رگرسیون
شاخ های آماری

ضرایب غیر استاندارد شده

ضااارایب
استاندارد

T

سطح معناداری
Sig

0/46
0/43
0/15
0/66

16/49
3/40
3/04
1/4
6/3

0/00
0/001
0/003
0/15
0/00

متییر

B

خطای استاندارد Beta

مقدار ثابت
خودکارآمدی
امید
تاب آوری
خوش بینی

38/006
0/78
0/52
0/21
0/65

2/3
0/23
0/17
0/14
0/10

همانطور که مشاهده میشود در بین مولفههای سرمایه روان شناختی ،مولفه خود کارآمدی با ضریب
تأثیر  ،0/78امید با ضریب تأثیر 0/52و خوش بینی با ضریب تأثیر 0/65در مدل رگرسایون بااقی
میمانند و در واقع قادر میباشند تا سهمی از رضایت شیلی را تبیین نمایناد و مولفاه تااب آوری باا
ضریب تأثیر  0/21از مدل رگرسیون حذف میشود.
بحث و نتیجه گیری:
یافتههای پژوهش نشان داد که بین سرمایه روان شناختی و رضایت شایلی کارکناان کمیتاه اماداد
شرق استان مازندران رابطه وجود دارد .نتایج این فرضیه با یافتههای باباییاان و همکااران(،)1391
بهااادری خسروشاااهی و همکاااران( ،)1391نصاار اصاافهانی و همکاااران( ،)1391هویاادا و
همکاااران( ،)1391حضااوری و صااالحی( )1391نجاااری و همکاااران( ،)1391چنااگ و دیگااران
( ،)2013بیتماایش و انگنلاای ( ،)2013مااورثی ( ،)2013کاااپالن و باایکک

( )2013همسااو

میباشد .در تبیین این یافته می توان اظهار داشت ،کاه هار چاه کارکناان کمیتاه اماداد از سارمایه
روانشناختی(امیدواری ،خودکارآمدی ،تاب آوری و خوش بینای) بااالتری برخوردارباشاند ،نسابت باه
مسائل سازمانی و شخصی خود امیدوارتر و خوشبینانه تر عمل میکنند .که این باعاث مایشاود تاا
کارکنان از رضایت شیلی بیشتری در سازمان بهره مند گردند .و هنگامی که افراد نسابت باه شایل
خود احساس رضایت داشته باشند ،نسبت به سازمان خویش متعهدتر خواهند شد .و با انگیره بیشتری
سازمان را در دستیابی به اهدافش یاری خواهند رساند .بنابراین توصیه میشود ،مادیران باه منظاور
افرایش سطح سرمایه روان شناختی کارکنان از طریق برگراری کارگااههاای روان شاناختی مثبات،
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تالش نموده و با تجدید نظر در نظا پرداختها و جبران خدمات ،اعتمادکردن به کارکنان ،تفاوی
اختیار و مشارکت دادن آنان در تصمیم گیریهای سازمانی در جهت افرایش رضایت شیلی کارکناان
قد بردارند.
تحلیل یافتههای پژوهش بیانگر این بود که بین امیدواری و رضایت شایلی کارکناان کمیتاه اماداد
شاارق اسااتان مازناادران رابطااه وجااود دارد .نتااایج حاصااله بااا یافتااههااای پژوهشاای باباییااان و
همکاران( ،)1391بهادری خسروشاهی و همکاران( ،)1391هویدا و همکاران( ،)1391حضاوری و
صالحی( )1391نجاری و همکاران( ،)1391چنگ و دیگران( ،)2013بیتمیش و انگنلای(،)2013
مورثی( ،)2013همخوانی دارد .امیدواری حالت احساسی مثبتی است که اعتقاد به نتایج مثبات را در
افراد تقویت میکند .به عبارت دیگر ،امید داشتن ،باور به نتیجه مثبت اتفاقها یاا شارایا در زنادگی
است .هر اندازه امید در کارکنان یک سازمان باال باشد ،رضایت شیلی در آنان افرایش ماییاباد .لاذا
پیشنهاد میشود ،تا سازمان از طریق ایجاد روحیه تعاون و مشارکت اجتماعی ،و با افرایش تعاامالت
اجتماعی و مشارکت جمعی میان کارکنان ،برقراری امنیت شیلی و هم چنین با تقویت باورهای الهی
و دینی به عنوان مهم ترین عامل حمایت کننده که میتواند آنان را در برابر خطرات و اماوا منفای
حمایت نماید .باعث افرایش روحیه ،توانمندی ،امیدواری و رضایت شیلی کارکنان گردد.
بررسی فرضیه دو پژوهش نشان داد که بین خودکارآمدی و رضایت شیلی کارکناان کمیتاه اماداد
شرق استان مازندران رابطه وجود دارد .این نتیجه با یافتههای باباییان و همکاران( ،)1391بهاادری
خسروشاهی و همکاران( ،)1391نصر اصفهانی و همکااران( ،)1391هویادا و همکااران(،)1391
حضوری و صاالحی( )1391نجااری و همکااران( ،)1391چناگ و دیگاران( ،)2013بیتمایش و
انگنلی( ،)2013مورثی( ،)2013همسو میباشد .خودکارآمدی معیاری است که توانایی انساان را در
انجا کار و رسیدن به اهداف نشان میدهد .به عبارت دیگر ،باور فرد به تواناییها و مهاارت هاایش
برای دست یابی به اهداف سازمانی باعث افرایش رضایت مندی وی میگردد .لذا توصایه مایشاود،
تدارك دوره های کارآموزی ارتقای سرمایه روانشناختی کارکنان ،آموزش ضمن خادمت ،اساتفاده از
الگوهای موفق و سرآمد ،ارائه بازخورد و تقویت احساسات مثبت ،اقداماتی هستند که مدیران سازمان
میتوانند جهت بهبود خودکارآمدی کارکنان انجا دهند ،تارضایت شیلی در آنان افرایش یابد.
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یافتههای فرضیه سو پژوهش حاکی آن بود که بین تاب آوری و رضایت شیلی کارکنان کمیته اماداد
شرق استان مازندران رابطه وجود دارد .این یافتههاا باا نتاایج تحقیاق باباییاان و همکااران(،)1391
بهادری خسروشاهی و همکاران( ،)1391حضوری و صاالحی( )1391نجااری و همکااران(،)1391
هویدا و همکاران( ،)1391چنگ و دیگاران( ،)2013بیتمایش و انگنلای( ،)2013ماورثی(،)2013
کاپالن و بیکک ( )2013همسو میباشد .تاب آوری به توانایی انسانی گفته مایشاود کاه باه طاور
موفقیت آمیر شرایا نامطلوب را پشت سر گذارده ،و با وجود مواجهه با مشکالت زندگی ،با آنها تطابق
می یابد .ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه دار و توانایی در ترمیم خویشتن است .که مایتواناد
باعث شود تا فرد پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار بگذرد و با وجود قرار گرفتن در معارض تانشهاای
شدید ،شایستگی اجتماعی ،تحصیلی و شیلی خویش را ارتقا دهد .که این امر باعاث افارایش رضاایت
شیلی در افراد میگردد .لذا پیشنهاد میگردد ،تا مدیران از طریق پرورش مهارتهاای حال مسائله در
کارکنان ،مهارتهای اجتماعی و میران تاب آوری را در آنان تقویت نموده و باا برگاراری مراسام ماذهبی
باعث تقویت بنیان های ارزشی ،معنوی و دینی کارکنان شده که این امار نیار میاران تااب آوری آناان را
افرایش میدهد.

یافتههای فرضیه چهار پژوهش نشان داد که بین خوش بینی و رضایت شیلی کارکنان کمیتاه اماداد
شاارق اسااتان مازناادران رابطااه وجااود دارد .نتااایج حاصااله بااا یافتااههااای پژوهشاای باباییااان و
همکاران( ،)1391بهادری خسروشااهی و همکااران( ،)1391نصار اصافهانی و همکااران(،)1391
چنگ و دیگران( ،)2013بیتمیش و انگنلای( ،)2013ماورثی( ،)2013کااپالن و بایکک ()2013
همخوانی دارد .خوش بینی تلفیقی از گرایش و نگرش خوش بینانه در مورد خود ،افراد ،اشیا ،رویادادها
و به طور کلی جهان طبیعت است که بر اساس آن ،انتظاار نتاایج خاوب و امیدوارکنناده را بساته باه
تواناییهای خود از جهان و رویدادهای آن دارد .افراد خوش بین کمتر تحت تأثیر احساسات منفی قرار
میگیرند و با همکاران خود ارتباط سازنده ای دارند که این امر باعث افرایش رضایت شایلی در افاراد
میگردد .لذا پیشنهاد میگردد ،جهت افرایش خوش بینی در کارکنان ،از طریق برگاراری کارگااههاای
آموزش افرایش مهارت مثبت اندیشی و با ایجاد ارتباطات مثبت و کااهش بادبینیهاا در کارکناان باه
تقویت خوش بینی در آنان اقدا نمود.
یافتههای فرضیه پنجم پژوهش حاکی از آن است که سهم هر یک از مولفههای سرمایه روان شناختی
بر رضایت شیلی کارکنان کمیته امداد شرق اساتان مازنادران متفااوت اسات .نتاایج ایان فرضایه باا
یافتههای باباییان و همکاران ( )1391و نجاری و همکاران ( )1391همسو مایباشاد .سارمایه روان

14
41

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد/شماره

شناختی به عنوان صفات و توانمندیهای مثبت در کارکنان ،مدیران و فضای کلی سازمان مایباشاد،
که در سطح فردی موجب ارتقای عملکرد فردی و در سطح سازمانی موجب توسعه و افرایش داراییها
و درآمدهای سازمان و نیر ارتقای عملکرد ساازمان مایگاردد .کارکناانی کاه در زمیناه سارمایه روان
شناختی به تعالی میرسند ،از شیل خود رضایت بیشتری دارند .که ایان منجار باه افارایش کاارآیی و
اثربخشی فرد و در نهایت منجر به بهره وری سازمان خواهد شد .لذا پیشنهاد میگردد مدیران با توجاه
بیشتر به توانمندیها و ویژگیهای شخصیتی کارکنان و استفاده از سبکهای مدیریت مشارکتی و دادن
استقالل عمل به کارکنان باعث بهبود سرمایه روانشناختی و درنهایت به افرایش رضایت شایلی آناان
کمک نمایند.
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