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Abstract
The purpose of this study was the path analysis of
psychological capital and job satisfaction of physical
education and nonphysical education Teachers in Amara
province of IRAQ. The research method is descriptive and
type of survey. The statistical population was including of
all physical education and nonphysical education teachers
in Amareh Province in Iraq (199 people). The statistical
population was including all physical education teachers
and nonphysical education teachers were selected using
Morgan table (384 people). We used to Standard
questionnaires Psychological Capital of Lotanz (2007) and
job satisfaction of Wis deivis (1967). Validity was approved
from viewpoint of sport management specialist (10 people)
and its reliability also with Cronbach's alpha respectively,
0/83 and 0/73 was approved. For data analyze, we utilize to
Descriptive statistics (mean, standard deviation) and
inferential statistics (k-s, Spearman correlation coefficient
and u Mann-Whitney). Results showed that self-efficacy
were highest mean. Also There is a significant positive
relationship between psychological capital and its
dimensions with job satisfaction (p<0/001). Also there is a
significant difference between physical education and
nonphysical education Teachers In regard to the
psychological capital and self-efficacy and Resiliency
(p<0/05). So the authorities In order to increase job
satisfaction have to develop psychological capital and its
dimensions among teachers.
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چکیده
 تحلیل مسیر سرمایه روانشناختی و رضایت،هدف از پژوهش حاضر
.شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر اماره عراق می باشد
 جامعه آماری کلیه معلمان. پیمایشی است-  توصیفی،روش تحقیق
. نفر بود9000 تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر اماره عراق به تعداد
 معلم تربیت010 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد
 از. معلم غیر تربیت بدنی به عنوان نمونه انتخاب شدند000 بدنی و
) و پرسشنامه0001( پرسشنامه های استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز
 روایی پرسشنامه.) استفاده گردید1301( رضایت شغلی ویس و همکاران
 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد و10 ها بر اساس نظر
،0/39  به ترتیب مقدار،پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
 جهت تجزیه و تحلیل داده های از آمار توصیفی. به دست آمد0/19
 ضریب،K_S( ) و آمار استنباطی...  انحراف استاندارد و،(میانگین
 همچنین از مدل. مان ویتنی) استفاده گردیدU همبستگی اسپیرمن و
. استفاده شدAMOS یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار
نتایج نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و ابعاد آن با رضایت شغلی
 همچنین بین.)p<0/001( رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد
معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی از نظر متغیر سرمایه روانشناختی
و ابعاد خودکارآمدی و تاب آوری تفاوت معناداری مشاهده می شود
 بر0/11  در نهایت سرمایه روانشناختی با ضریب مسیر.)p<0/05(
 توصیه می شود مسئولین برای.)p<0/001( رضایت شغلی اثر دارد
تقویت سرمایه روانشناختی و ابعاد آن در بین معلمان رضایت از شغل را
.افزایش دهند
واژههاي کليدي
. معلمان، اماره عراق، رضایت شغلی،سرمایه روانشناختی
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مقدمه
امروزه ورزش در سالمت عمومی افراد ،گذران اوقات فراغت
سالم ،با نشاط و لذت بخش ،آموزش و پرورش به ویژه در نسل
نوجوان و جوان ،ایجاد روابط اجتماعی سالم در جامعه و
پیشگیری از بسیاری مفاسد اجتماعی و انحرافات اخالقی نقش
مثبت خود را متجلی ساخته است ( .)11در عصری زندگی
میکنیم که از آن به عنوان جنگ استعدادها یاد کرده میشود؛
که در واقع این اصطالح به نقش مهم و اساسی نیروی انسانی
در عملکرد باالی سازمانها اشاره دارد .شناسایی ،جذب،
نگهداری و توسعه استعدادها از وظایف عمده سازمانهای
امروزی میباشد ( .)13از جمله نهادهایی که ارتباط مستقیم با
تحوالت جامعه دارد و لزوماً باید با این تحوالت و تغییرات
هماهنگ شود ،آموزش و پرورش است .آموزش و پرورش
مهمترین نهاد اجتماعی برآمده از متن جامعه و در عین حال
سازنده و تکامل بخش آن است و تأثیر آن در پیشرفت جامعه،
کامالً احساس می شود ( .)11به طور کلی کشورهای مختلف
جهان ساالنه بخش قابل توجهی از بودجه های خود را صرف
فعالیت های آموزش و پرورش می کنند ،زیرا سرمایه گذاری در
بخش آموزش و پرورش یکی از زمینه های بنیادی رشد و توسعه
است ( .)0انگیزش و رضایت شغلی کارکنان ،از مسائلی است که
در دهه های اخیر بسیار به آن پرداخته شده است .در راستای
نیل به اهداف هر سازمان ،باید شرایطی را فراهم ساخت تا
کارکنان سازمان در محیط های جذاب و با خشنودی و رضایت
کامل به انجام وظایف محوله بپردازند تا کارایی و اثر بخشی
الزم را در اجرای این امر مهم داشته باشند؛ بنابراین ،رضایت
شغلی را می توان به مثابه حالت هیجانی لذت بخشی تعریف
کرد که ناشی از ارزیابی شغل یا تجربه های شغلی فرد است از
پیامدهای نارضایتی شغلی نیز می توان به مواردی همچون کم
کاری ،غیبت ،پرخاشگری ،بیماری و ترك شغل اشاره کرد.
کارکنان به طور معمول برای ابراز نارضایتی خود از شرایط
کاری ،به اقداماتی همچون ترك سازمان ،اعتراضات و اقدامات
منفی دست خواهند زد ( .)10مطالعات نشان می دهد که حتی
با وجود سرمایه و امکانات قوی ،وجود نیروی فعال ،شاداب و
دارای احساس رضایت از شغل می تواند به تحقق بهینة اهداف
سازمان کمك کند .رضایت شغلی امری است که رسیدن به
ارزش های مهم شغلی را فراهم می کند .از این رو یکی از
عوامل مؤثر در موفقیت هر سازمان ،رضایت شغلی کارکنان آن
سازمان است .در واقع رضایت شغلی مفهوم پیچیده ای است و
سطح رضایت شغلی تحت تأثیر دامنة وسیعی از متغیرهای
فردی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سازمانی و محیطی قرار می گیرد

( .)00رضایت شغلی از مهمترین موضوعاتی است که در هر
سازمان باید به آن توجه کرد .در این میان یکی از عواملی که
نقش مهمی در رضایت شغلی افراد دارد ،میزان سرمایه
روانشناختی افراد به عنوان جزئی از روانشناسی مثبت گرایی
است ،که در سال های اخیر مورد توجه و بررسی قرار گرفته
است .این رویکرد معتقد است که روانشناسی مثبت با تکیه بر
نقاط قوت افراد به بهبود عملکرد فردی و سازمانی آنها کمك
می کند .به عنوان مثال فردی که احساس می کند از قابلیت
باال برای تطبیق با تغییرات تکنولوژیکی برخوردار است ،از طریق
توسعه برنامه های انسانی تشویق می شود این قابلیت را شکوفا
کند ( 90و  .)91با بررسی پژوهش های کمی و کیفی یك دهه
اخیر در خصوص مفاهیم روانشناسی سازمانی مثبت گرا نشان
دادند که یك روند افزایشی و قابل توجه در این خصوص شکل
گرفته ،که دستاوردهای خیره کننده ای نیز در محیط کار داشته
است .به عنوان مثال ،تحقیقات نشان می دهد تغییر موضوع از
علوم محض سازمانی به سمت توجه به ویژگی های مثبت افراد
می تواند باعث اثر بخشی سیاست ها و رویه های مدیریتی و
بهبود سالمت روحی و جسمی کارکنان سازمان شود .ریشه
مفهوم سرمایه روانشناختی را باید در کارهای مارتین سلیگمن
( )1333که او را به عنوان پدر روانشناسی مثبت گرا می شناسند،
جستجو کرد ( .)03پس از آن ،این رویکرد به تدریج وارد حوزه
رفتار سازمانی شد و عنوان رفتار سازمانی مثبت گرا به خود
گرفت .رفتار سازمانی مثبت گرا در ابتدا به عنوان مطالعه و
کاربرد مثبت گرایی در توانمندی های منابع انسانی و ظرفیت
های روانشناسی که می توانند برای بهبود عملکرد در محیط
کار امروز ،اندازه گیری شده ،توسعه یافته و مدیریت شوند،
تعریف شده بود ( .)90در این میان عناصر متعددی در سرمایه
روانشناختی مدنظر قرار گرفته اند ،اما بیشتر از همه امیدواری،
خودکارآمدی ،خوش بینی و تاب آوری مورد بررسی و اجماع
بوده است .امیدواری یکی از ویژگی های انسان است که به او
کمك می نماید تا ناامیدی ها را پشت سر گذاشته ،اهداف خود
را تعقیب کرده و احساس غیر قابل تحمل بودن آینده را کاهش
دهد ( .)00در تحقیقی نشان داده شد سازمان هایی که سطح
امیدواری کارکنانشان باالتر بود ،عملکرد موفقیت آمیزتری
نسبت به سازمان های دیگر داشتند ( .)00خودکارآمدی،
پیامدهای ارزشمندی در عملکرد تحصیلی و سایر حیطه های
روانی انسان مانند موضوعات مرتبط با سالمت روانی و همچنین
ریشه در مباحث انگیزشی و شناختی در روانشناسی دارد .انسان
ها به دوری از موقعیت هایی که معتقدند از توانایی آن ها خارج
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است و ممکن است احساس ناکارآمدی در برداشته باشد ،تمایل
دارند ( .)1همچنین خوش بینی به جهت گزینی اشاره دارد که
در آن معموال پیامدهای مثبت مورد انتظارند و این پیامدها به
عنوان ثابت ،کلی و درونی در نظر گرفته می شوند (.)90
تاب آوری صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط
تهدیدکننده نیست .بلکه فرد تاب آور ،مشارکت کننده فعال و
سازنده محیط پیرامونی خود است .در پژوهشی که به همبستگی
تاب آوری در برابر فشار روانی در کارگران تحت مراقبت چینی
صورت گرفت ،نتایج نشان داد که تاب آوری رابطه مثبت و معنی
داری با رضایت شغلی و کیفیت زندگی داشته و با بیماری های
جسمی و جراحت در کار رابطه منفی دارد (.)90
بهادری خسروشاهی و همکاران ( )1931در تحقیق با عنوان
رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگی های شخصیتی با رضایت
شغلی در کتابداران شهر تبریز به این نتیجه رسیدند که سرمایه
روانشناختی و مؤلفه های آن با رضایت شغلی همبستگی مثبت
و معنی داری دارند .همچنین بین ویژگی شخصیتی برون گرایی،
همسازی و وظیفه شناسی با رضایت شغلی همبستگی مثبت و
بین ویژگی های شخصیتی روان نژندی و تجربه پذیری با
رضایت شغلی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد .از سویی
خودکارآمدی ،روان نژندی ،تجربه پذیری ،وظیفه شناسی و
سرمایه روانشناختی به ترتیب قادرند تغییرات رضایت شغلی را
پیش بینی کنند ( .)1آریا نژاد و نجفی ( )1930در تحقیقی با
عنوان نقش سرمایه های روانشناختی مثبت در پیش بینی
رضایت شغلی کارکنان شهرداری تهران به این نتیجه رسیدند
که بین سرمایه های روانشناختی مثبت (خودکارآمدی ،تاب
آوری ،خوش بینی و امیدواری) با رضایت شغلی رابطه مثبت
معناداری وجود دارد؛ و از بین سرمایه های روانشناختی مثبت،
خود کارآمدی ،خوش بینی و امید به ترتیب بیشترین سهم و
معناداری در پیش بینی رضایت شغلی را دارند و مجموعاً 11
درصد از واریانس رضایت شغلی را تعیین می کنند .این یافته ها
بیانگر نقش و اهمیت سرمایه های روانشناختی مثبت در رضایت
شغلی است ( .)0عباس و همکاران ( )0010در تحقیقی با عنوان
اثر ترکیبی سیاست ادراکی و سرمایه رواشنناختی بر روی
رضایت شغلی به این نتیجه رسیدند که سرمایه روانشناختی
رابطه معنی داری با رضایت شغلی دارد ( .)01هادگز ( )0010در
یك تحقیق نشان داد که دوره های آموزشی سرمایه
روانشناختی تاثیر قابل مالحظه ای بر روی اشتیاق شغلی و
عملکرد سازمانی دارد ( .)03صابری و همکاران ( )1930در
تحقیقی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به این
نتیجه رسیدند که عدالت سازمانی با سارمایة روان شناختی رابطة
معنادار دارد .همچنین ،عدالت از طریق متغیر میانجی سرمایة

اجتماعی بر سرمایة روان شناختی تأثیر می گذارد ( .)19فاضل
بخششی و همکاران ( )1931در تحقیقی در اداره کل ورزش و
جوانان خراسان شمالی نشان دادند که رضایت شغلی تحت تاثیر
اخالق کاری قرار دارد (.)10
پژوهشگران معتقدند که روند پژوهش ها باید در جهت تأکید بر
جنبه های مثبت به منظور فهم بهتر آن ها و اثراتشان بر کار
تغییر یابد .همچنین تأکید می کنند که سالمت در کار سرمایه
روانشناختی مثبت را شامل می شود .بر این اساس ،مکانیزم
های روانشناختی مثبت منجر به پیامدهای مثبت نظیر رضایت
شغلی کارکنان می شوند .دردهه اخیر بر اهمیت کار و روابط بین
فردی مثبت تأکید شده است و اخیراً اصطالح شغل مفید مورد
استفاده قرار گرفته است .اهمیت مسأله رضایت شغلی به این
دلیل است که اگر فرد در کار احساس رضایت کند در زندگی
احساس رضامندی باالیی خواهد داشت ( .)0معلمان خصوصا
معلمان تربیت بدنی به دلیل نقش مهمی که در افزایش سالمتی
و شادابی قشر جوان و نوجوان جامعه دارند ،همواره بایستی از
سالمت روحی و روانی و نیز رفتار مثبت گرا برخوردار بوده زیرا
این ویژگی نه تنها بر روی دانش آموزان اثر مثبت خواهد داشت
بلکه بر روی خود معلمان نیز می تواند نقش مثبتی داشته باشد
در واقع یکی از مسائل بسیار مهمی که معلمان با آن مواجهه
هستند رضایت از شغل می باشد چرا که در صورتی که معلمان
رضایت شغلی مناسبی داشته باشند قطعا در امر تعلیم و تربیت
نقش مثبتی را ایفا خواهند نمود و زمینه ی رشد و خودشکوفایی
خود و جامعه را فراهم خواهند نمود یکی از مسائلی که بر این
رضایت شغلی تاثیرگذار است سرمایه روانشناختی و ابعاد آن
(خودکارآمدی ،امیدواری ،تاب آوری و خوش بینی) است که اگر
این سرمایه در جهت مثبت هدایت گردد زمینه پیشرفت این
قشر فرهنگی را در جامعه به وجود خواهد آورد؛ بنابراین هدف
از این تحقیق پاسخ گویی به این سواالت است که آیا بین
سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی در بین معلمان استان اماره
عراق رابطه ای وجود دارد؟ آیا سرمایه روانشناختی و ابعاد آن بر
رضایت شغلی این معلمان اثر می گذارد؟ در نهایت چه تفاوتی
از نظر متغیر های سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی بین
دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر اماره عراق وجود
دارد؟
با توجه به مبانی نظری پژوهش می توان مدلی را برای این
تحقیق ارائه داد .بر این اساس سرمایه روانشناختی که دارای
چهار بعد (خودکارامدی ،امیدواری ،تاب آوری و خوش بینی) می
باشد به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شود و متغیر
رضایت شغلی نیز متغیر وابسته این تحقیق می باشد.
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شکل  :1مدل تحقیق

روش شناسی تحقيق
روش این پژوهش توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری
پژوهش کلیه معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر اماره
عراق در سال تحصیلی  31-30به تعداد  9000نفر شامل
معلمان ریاضی ،نقاشی ،علوم ،عربی ،انگلیسی و تربیت بدنی
بود .با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 010
معلم تربیت بدنی و  000معلم غیر تربیت بدنی به عنوان نمونه
انتخاب شدند .از تعداد پرسشنامه های توزیع شده 133
پرسشنامه مربوط به معلمان تربیت بدنی و  930پرسشنامه
مربوط به معلمان غیر تربیت بدنی به صورت صحیح بود و این
تعداد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .به منظور جمع آوری
اطالعات از پرسش نامه های استاندارد بدین شرح استفاده
گردید )1 :پرسش نامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز
( )0001که از چهار سازه امیدواری ،خوش بینی ،تاب آوری و
خودکارآمدی تشکیل می شود و هر کدام از آن ها به عنوان یك
ظرفیت روانشناختی مثبت در نظر گرفته می شوند .این پرسش
نامه دارای  01گویه و بر اساس مقیاس هرگز ،گاهی ،متوسط،
زیاد می باشد )0 .پرسشنامه استاندارد ویس دیویس و همکاران

( )1301که دارای  00گویه می باشد و بر اساس مقیاس هرگز،
گاهی ،متوسط ،زیاد می باشد و میزان رضایت شغلی کارمندان
را از شغل خود می سنجد .محقق اقدام به سنجش پایایی و
روایی ابزار مذکور نمود .بدین شکل که روایی بر اساس نظر 10
نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی پرسشنامه
ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ،به ترتیب مقدار 0/39
برای سرمایه روانشناختی و مقدار  0/19برای رضایت شغلی به
دست آمد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های
 SPSSو  AMOSاستفاده گردید؛ بنابراین عالوه بر استفاده از
آماره های توصیفی نظیر توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف
معیار ،از آمار استنباطی نیز استفاده گردید بدین شکل که از
آزمون  k-sجهت تعیین چگونگی توزیع داده ها استفاده گردید.
همچنین از آزمون  Uمان ویتنی برای مقایسه دبیران تربیت
بدنی و غیر تربیت بدنی از نظر متغیرهای تحقیق استفاده شد.
آزمون ضریب همیستگی اسپیرمن نیز برای بررسی رابطه بین
متغیرها استفاده گردید .همچنین برای بررسی تأثیر متغیرها و
برازش مدل تحقیق (شکل  )1از مدل یابی معادالت ساختاری
( )SEMبا استفاده از نرم افزار  Amosاستفاده گردید.

یافته هاي تحقيق
 00/3کارشناسی 0/1 ،درصد ارشد و باالتر می باشند و از نظر
ویژگی های جمعیت شناختی متغیر ها نشان داد :از نظر جنسیت
سابقه خدمت  13/1درصد کمتر از  1سال 11/3 ،درصد  0تا 10
 10/1درصد مرد و  03/3درصد زن ،از نظر سن  91/1درصد
سال 00 ،درصد  11تا  11سال و  00/3درصد  10سال و باالتر
 00تا  90سال 00/1 ،درصد  91تا  00سال 01 ،درصد  01تا
هستند و در نهایت از نظر تأهل  00/1درصد مجرد و 13/3
 10سال و  01/1درصد باالی  11سال می باشند .همچنین از
نظر حوزه کاری  99/1درصد معلم تربیت بدنی و  01درصد معلم
درصد متاهل می باشند.
غیر تربیت بدنی هستند و از نظر تحصیالت  10/1درصد دیپلم،
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد هر یك از متغیرهای پژوهش
ردیف
1
0
9
0
1
0

متغیر
رضایت شغلی
سرمایه روانشناختی
خودکارامدی
امیدواری
تاب آوری
خوش بینی

انحراف استاندارد
0/03
1/00
0/00
9/00
9/01
0/10

میانگین
03/00
10/90
00/90
00/01
11/03
10/03

تحليل مسير سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی معلمان تربيت بدنی و غير تربيت بدنی شهر اماره عراق

با توجه به نتایج جدول  ،1میانگین سرمایه روانشناختی ()10/90
بیشتر از میانگین رضایت شغلی ( )03/00می باشد .همچنین
باالترین میانگین در بین خرده مقیاس های مربوط به متغیر
سرمایه روانشناختی مربوط به خرده مقیاس خودکارامدی با
میانگین ( )00/90می باشد .با توجه به این که نتایج آزمون

کلموگروف اسمیرنوف نشان داد که سطح معناداری در هر دو
متغیر سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی مقدار  0/001می
باشد لذا داده ها دارای توزیع نرمال نمی باشند بنابراین از
آمارناپارامتریك در این تحقیق استفاده گردید.

جدول  .2نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین سرمایه روانشناختی و ابعاد آن با رضایت شغلی

متغیر پیش بین
سرمایه روانشناحتی
خودکارامدی
امیدواری
تاب آوری
خوش بینی

متغیر مالك (رضایت شغلی)
سطح معناداری ()Sig
ضریب همبستگی ()r
0/001
0/00
0/001
0/03
0/001
0/90
0/001
0/99
0/001
0/13

با توجه به داده های جدول  ،0بین سرمایه روانشناختی و رضایت
شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (،r=0/42
 .)p<0/001همچنین بین خودکارامدی و رضایت شغلی
( )p<0/001 ،r=0/09و بین امید واری و رضایت شغلی

( )p<0/001 ،r=0/34و بین تاب آوری و رضایت شغلی
( )p<0/001 ،r=0/33و در نهایت بین خوش بینی و رضایت
شغلی ( )p<0/001 ،r=0/18رابطه مثبت و معنیداری وجود
دارد.

جدول  .9نتایج آزمون  Uمان -ویتنی برای مقایسه متغیر های سرمایه روانشناختی در بین معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی

تعداد

میانگین رتبه ای

گروه
معلمان تربیت بدنی

911

793/37

معلمان غیر تربیت بدنی

744

949/91

همانور که در جدول  9مشاهده می شود با توجه به مقدار  Uو
همچنین سطح معناداری  0/00بین دو گروه معلمان تربیت بدنی

مقدار Z
-9/17

مقدار U
74443/03

سطح معناداری
3/34

و معلمان غیر تربیت بدنی از نظر متغیر سرمایه روانشناختی
تفاوت معناداری مشاهده می شود.

جدول  .9نتایج آزمون  Uمان -ویتنی برای مقایسه رضایت شغلی در بین معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی
سطح معناداری
تعداد
گروه
مقدار U
میانگین رتبه ای مقدار Z
93011
0/39
-0/03
910/19
133
معلمان تربیت بدنی
030/03
930
معلمان غیر تربیت بدنی
با توجه به داده های جدول  ،0با توجه به اینکه سطح
معناداری بیشتر از  0/01و همچنین مقدار  Uبین معلمان تربیت

بدنی و غیر تربیت بدنی در رابطه با رضایت شغلی تفاوت معنی
داری مشاهده نشد (.)p<0/05

جدول  .1نتایج آزمون  Uمان ویتنی برای مقایسه ابعاد سرمایه روانشناختی در بین معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی
سطح معناداری
میانگین رتبه ای
تعداد
گروه
متغیر
مقدار U
مقدار Z
0/001
03011
-0/3
991/00
133
معلمان تربیت بدنی
خودکارامدی
001/10
930
معلمان غیر تربیت بدنی
0/11
91009
-1/0
901/13
133
معلمان تربیت بدنی
امیدواری
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تاب آوری
خوش بینی

معلمان غیر تربیت بدنی
معلمان تربیت بدنی
معلمان غیر تربیت بدنی
معلمان تربیت بدنی
معلمان غیر تربیت بدنی

930
133
930
133
930

باا توجه به داده های جدول  ،1بین معلمان تربیت بدنی و غیر
تربیات بادنی در رابطه با ابعاد خودکارامدی و تاب آوری تفاوت
معناداری مشاهده شد ( .)p<0/05اما بین معلمان تربیت بدنی
و غیر تربیات بادنی در ارتبااط باا ابعااد امیدواری .خوش بینی
تفاوت معناداری مشاهده نشد (.)p<0/05
برای اینکاه مادل پژوهش از برازش خوبی برخوردار باشاااد از
شااخص های برازش مدل اساتفاده شد .در مدل یابی معادالت
ساختاری با تأکید بر نرم افزار  AMOSباید برای تعیین برازش
مدل از ساه شااخص برازش مطلق ،تطبیقی و مقتصااد استفاده
کرد .براسااس نتایج مدل که در جدول  0نشان داده شده است
مقدار آمارة  X 2برابر با  3/91با درجات آزادی  1اساات و چون
با تقسااایم  X 2بر درجات آزادی این مقدار کمتر از عدد  9می

تطبیقی
مقتصد

-1/33

90011/10

0/00

-0/10

91009

0/00

باشااد بنابراین نشااان دهنده ی تأیید مدل اساات .همچنین P
 Valueمتناظر با آن  0/10اساات با توجه به اینکه بیشاااتر از
 0/01اسات قابل قبول بوده و تایید می شاود .شاخص نیکویی
برازش  (GFI)0933است که نشان دهنده قابل قبول بودن این
مقدار برای برازش مطلوب اساات .مقدار ریشااة میانگین مربعات
خطاای برآورد ( )RMSEAکه شااااخص دیگر نیکویی برازش
است نیز  0/09است؛ که با توجه به این که کمتر از  0/01است
قابل قبول می باشااد .دیگر شاااخص های نیکویی برازش برای
معادالت ساختاری به این صورت است که مقدار شاخص توکر-
لویس  ،(TLI)0930شااااخص برازش تطبیقی  ،(CFI)0933و
شاااخص برازش مقصااد هنجار شااده (PNFI) 0910که همگی
بیانگر برازش مطلوب و تأیید مدل است.

جدول  .6شاخص های برازش مدل
مالك
مقدار

شاخص برازش
مطلق

030/31
010/31
901/31
030/11
033/10

X2/ df
P-Value
GFI
TLI
CFI
RMSEA
PNFI

 3/91با درجه آزادی 1
0/10
0/33
0/30
0/33
0/09
0/10

کمتر از 9
بیشتر از 0/01
بیش از 0/30
بیش از 0/30
بیش از 0/30
کمتر از 0/01
بیشتر از 0/01

تفسیر
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب

شکل  .2مدل تحلیل مسیر اثرگذاری سرمایه روانشناختی بر رضایت شغلی
همانگونه که در مدل تحلیل مسیر مشاهده می شود (شکل )1

سرمایه روانشناختی به صورت مستقیم با ضریب مسیر  0/11بر
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رضایت شغلی اثر می گذارد ( .)p<0/001همچنین در این اثر
گذاری یعنی اثر سرمایه روانشناختی بر رضایت شغلی به ترتیب
خرده مقیاس امیدواری با بار عاملی  0/10و خرده مقیاس تاب

اوری با بارعاملی  0/01و خرده مقیاس خود کارآمدی با بار عاملی
 0/90و در نهایت خرده مقیاس خوش بینی با بار عاملی 0/01
بیشترین نقش را داشتند.

بحث و نتيجهگيري
یافته اول تحقیق نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و رضایت
شغلی معلمان استان اماره رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد
( )p<0/001 ،r=0/42همچنین سرمایه روانشناختی به
صورت مستقیم با ضریب مسیر  0/11بر رضایت شغلی اثر می
گذارد ( .)p<0/001این یافته با تحقیق سید جوادین و همکاران
( )1939که در تاثیر سرمایه روانشناختی بر کیفیت خدمات ارائه
شده به مشتریان توسط کارکنان باجه با میانجیگری رضایت
شغلی (مورد مطالعه بانك انصار) به این نتیجه رسیدند رضایت با
سرمایه روانشناختی رابطه ای معنی دار دارد هم خوان می باشد
( .)10در تفسیر این یافته می توان گفت معلمان به خصوص
معلمان تربیت بدنی در محیط کار با مسائل و مشکالت زیادی
دست و پنجه نرم می کند مشکالتی از قبیل آسیب دیدگی ،نبود
امکانات ،انتظارات باال ،حجم زیاد دانش آموز و  ...حال با توجه
به این حجم عظیم کار و رسالت بزرگ تعلیم وتربیت که معلمان
با آن مواجه هستند اگر قرار بر این باشد که معلم خود را از لحاظ
روحی و روانی آماده نبیند و عالوه بر این وزارت آموزش و پرورش
نیز زمینه روانشناختی مناسب و محیط کار عاری از مشکالت
روحی و روانی را فراهم ننماید آیا یك معلم از شغل خود رضایت
خواهد داشت و می تواند به نحو احسنت وظایفش را انجام دهد؟
که خود شخصا از لحاظ روانشناختی شرایط مطلوبی نداشته باشد
مسلما بحثی که اینجا باید مورد توجه قرا گیرد رضایت شغلی
است اگر معلمان به ویژه معلمان تربیت بدنی در وزارت آموزش
و پرورش از لحاظ روحی روانی و روانشناختی شرایط مناسبی
نداشته باشند از شغلش راضی نخواهد بود .حال به این توضیح
کوتاه باید توجه کرد :رضایت شغلی مفهوم پیچیده ای است و
سطح رضایت شغلی تحت تأثیر دامنة وسیعی از متغیرهای فردی،
اجتماعی ،فرهنگی ،سازمانی و محیطی قرار می گیرد ( .)00در
واقع مسئله ی روانشناختی یکی از همین متغیرهاست که بر روی
رضایت شغلی اثر می گذارد واقعیت مسئله همین است اگر برای
باالبردن رضایت شغلی به فکر ارتقاء وضعیت روحی روانی و
روانشناختی معلمین چه به صورت شخصی و چه در محیط کار
نبود متاسفانه با عدم رضایت شغلی مواجه خواهیم بود و این
مسئله باعث متضرر شدن تعلیم و تربیت و به خصوص ورزش و
تربیت بدنی خواهد شد چرا که کالس تربیت بدنی با شرایطی
که دارد مورد عالقه اکثر دانش آموزان می باشد .یافته دیگر
تحقیق نشان داد که بین خودکارامدی و رضایت شغلی

( )p<0/001 ،r=0/09رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
همچنین مدل تحلیل مسیر نشان داد که خود کارامدی با بار
عاملی  0/90در اثر گذاری سرمایه روانشناختی بر رضایت شغلی
نقش دارد .این یافته با تحقیق زارعت و همکاران ( )1939هم
خوان و با تحقیق اصغری و همکاران ( )1931نا هم خوان است
( .)10 ،9زراعت و همکاران ( )1939در تحقیقی با عنوان بررسی
نقش تعدیلکننده خودکارآمدی در رابطه بین استرس شغلی با
رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیئتعلمی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به این نتیجه رسیدند که رابطه
مثبت و معنی داری بین خودکارآمدی و رضایت شغلی وجود دارد
( .)10اصغری و همکاران ( )1931در تحقیقی با عنوان رابطه
توانمندسازی و خودکارآمدی با رضایت شغلی به این نتیجه
رسیدند که بین خودکارآمدی و رضایت شغلی رابطه ای یافت
نشد ( .)9در تفسیر این یافته می توان گفت معلمان در شرایطی
قرار دارند که اگر توانایی این را داشته باشند که شخصا بر
مشکالت فائق آیند و روحیه ی خودکارآمدی را در خود تقویت
نمایند شاید بتوانند بر بسیاری از مشکالتی که حل آن ها از عهده
ی وزارت آموزش و پرورش خارج است فائق ایند در این زمینه
اهمیت داشتن روحیه خودکارآمدی در معلمین تربیت بدنی بیش
از سایر معلمان است چرا که این قشر با شرایطی خاصی در محیط
کار دست و پنجه نرم می کنند و مشکالت بسیاری را در حیاط
ورزش دارند حال با این تفاسیر اگر یك معلم در پی افزایش
دانش ،نگرش ،توانایی ها و  ...در خود نباشد قطعا روحیه ی
خودکارآمدی را نخواهد داشت و این مسائل منجر به دلزدگی از
کار یا حتی گاهی ترك خدمت خواهد شد.
یافته دیگر تحقیق نشان داد که بین امید واری و رضایت شغلی
( )p<0/001 ،r=0/34رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
همچنین امیدورای با بارعاملی  0/10بیشترین نقش را در رابطه
بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی دارد .این یافته با تحقیق
علی پور و شیبانی ( )1930که در تحقیقی با عنوان رابطه
امیدواری و شادکامی با رضایت شغلی معلمان به این نتیجه
رسیدند که هر دو متغیر امیدواری و شادکامی عالوه بر آنکه با
هم رابطه مثبت و معنادار دارند هر دو با مولفه رضایت شغلی
رابطه دارند و بر آن اثر می گذارند هم خوان می باشد ( .)11در
تفسیر این یافته می توان گفت معلمان امیدوار تر میزان رضایت
شغلی بیشتر را تجربه می کنند چون انتظار برون داد مثبت از
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کارشان دارند و همچنین روش کار آن ها با انگیزه قوی برای
موفقیت و سطح باالیی از پایداری در وظایف چالش انگیز و
عملکرد موثرتر و موفقیت های کلی بزرگتر مشخص می شود
(.)11
یافته بعدی تحقیق نشان داد که بین تاب آوری و رضایت شغلی
( )p<0/001 ،r=0/33رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
همچنین تاب اوری با بار عاملی  0/01در اثر گذاری سرمایه
روانشناختی بر رضایت شغلی نقش دارد .این یافته با تحقیق
ابراهیمی ( )1930هم خوان می باشد او در تحقیقی با عنوان
رابطه بین تاب آوری و رضایت مندی شغلی در میان معلمان
مدارس عادی و استثنایی شهر تهران به این نتیجه رسید که
رابطه مثبت و معنی داری بین دو متغیر تاب آوری و رضایت
شغلی وجود و این متغیر بر رضایت شغلی اثر دارد ( .)1در تفسیر
این یافته می توان چنین بیان کرد که تاب آوری به سه دلیل در
آموزش اهمیت دارد .اول بر انتظارات معلمان از دانش آموز تأثیر
گذار است چرا که خود معلم الگویی برای نشان دادن رفتار تاب
آورانه است ( .)01دوم اینکه تدریس حرفه ای سخت وپیچیده
است و مستلزم آن است که معلم با ابهامات ،سختی ها و دشواری
هایی که در کالس درس مواجه می شود ،برخورد درست و
منطقی داشته باشد ( .)00سوم اینکه تاب آوری در معنی توانایی
حل مسئله ،بازیابی سریع راه حل های ممکن و عمل جسارت
آمیز در رویارویی با مسائل گوناگون به صورت کارآمد تعریف می
شود ( .)01پس با توجه به توضیحات باال باید گفته شود که در
استان اماره عراق نیز معلمان به خصوص معلمان تربیت بدنی از
این قاعده مستسنی نیستند معلمان در این استان نیز با این
مشکالت دست به گریبان می باشند و اگر چاره ای اندیشیده
نشود که میزان تاب آوری را در معلمان باالبرد قطعا مشکالت
زیادی مانند دلزدگی از کار ،عدم رضایت شغلی و  ...به وجود
خواهد آمد.
در نهایت اخرین یافته در قسمت بررسی ارتباط بین متغیر ها
نشان داد که بین خوش بینی و رضایت شغلی (،r=0/18
 )p<0/001رابطه مثبت و معنی داری برقرار می باشد و خوش
بینی با بار عاملی  0/01در اثرگذاری سرمایه روانشناختی بر
رضایت شغلی نقش دارد .این یافته با تحقیق آغاز و طریقیان
( ،)1930آوی و همکاران ( )0003هم خوان می باشد (.)09 ،0
آغاز و طریقیان ( )1930که در تحقیقی با عنوان اثر میانجی
خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی در رابطه میان تناسب
فرد -شغل و تناسب فرد -سازمان به این نتیجه رسیدند که هم
تناسب فرد -شغل و هم تناسب فرد -سازمان بر خوشبینی به
مسیر پیشرفت شغلی تاثیر می گذارند و شدت این تاثیر ،در مورد

تناسب فرد -شغل بیشتر است .بررسی تاثیر توامان دو نوع تناسب
مذکور بر خوشبینی به مسیر پیشرفت شغلی هم نشان می دهد
تاثیر این دو متغیر به همراه هم نسبت به زمانی که تك تك در
نظر گرفته شوند ،بیشتر است ( .)0آوی و همکاران ( )0003در
پژوهشی بدین نتیجه دست یافتند که خوشبینی با رضایت شغلی
همبستگی مثبت و معنی داری دارد ( .)09در تفسیر این یافته می
توان گفت افراد خوش بین ،بر اسناد هاى کلى تکیه مى کنند؛
اسنادهایشان پایدار است؛ موفقیت هایشان را به توانایى هاى
درونى خود نسبت مى دهند در رویارویى با ناکامى ها ،شکست
خود را به عوامل ویژه بیرونى و غیر پایدار نسبت مى دهند .در
سرمایه روان شناختى ،خوش بینى واقعى مورد نظر است ،زیرا
خوش بینى غیرواقعى منجر به پیامد هاى منفی می شوند ()03؛
بنابراین با توجه به توضیح داده شده می توان بیان کرد که تمام
هم و غم آموزش و پرورش در این زمینه باید ایجاد خوش بینی
در معلمان باشد و از کاشته شدن بذر بد بینی و کینه در دل
معلمان نسبت به شرایط کار و سازمان خود جلو گیری کند تا
بدین شکل شرایط برای ایجاد زمینه فعالیت مثبت و در نهایت
رضایت شغلی فراهم گردد.
یافته دیگر تحقیق نشان داد که بین دو گروه معلمان تربیت بدنی
و معلمان غیر تربیت بدنی از نظر متغیر سرمایه روانشناختی تفاوت
معناداری مشاهده می شود بدین معنی که معلمان تربیت بدنی
نسبت به معلمان غیر تربیت بدنی از میانگین رتبه ای باالتری در
زمینه متغیر سرمایه روانشناختی برخودار هستند .این یافته با
تحقیق قانع ( )1939که در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین
سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی
دانشگاه های شهر مشهد به این نتیجه رسید که تفاوت معنی
داری بین سرمایه روانشناختی دانشجویان پسر و دختر وجود دارد
که این تفاوت به نفع دانشجویان پسر است هم خوان می باشد
( .)13در تفسیر این یافته می توان گفت معلمان تربیت بدنی با
توجه به فعالیت پرشوری و پر از دغدغه ای که در حیاط ورزشی
دنبال می کنند به ایجاد انگیزه ،رسیدگی به شاگردان ،بررسی
روحیات آنان ،شادابی و  ...بیش از سایر معلمان باید توجه کنند و
همه این موارد نشان می دهد که معلمان تربیت بدنی باید بیش
از سایر معلمان سرمایه های روانشناختی مثبت را در خود پرورش
دهند و سازمان مربوطه و حتی والدین و پرسنل مدرسه نیز در
این زمینه حمایت ویژه ای از معلمان تربیت بدنی به عمل بیاورند.
یافته دیگر تحقیق نشان داد که بین معلمان تربیت بدنی و غیر
تربیت بدنی در رابطه با رضایت شغلی تفاوت معنی داری مشاهده
نشد .زاهد و همکاران ( )1933در تحقیقی با عنوان رابطه رضایت
شغلی با خودکارآمدی معلمان راهنمایی شهرستان مشگین شهر
در سال تحصیلی  33-33به این نتیجه رسیدند که معلمان در دو

تحليل مسير سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی معلمان تربيت بدنی و غير تربيت بدنی شهر اماره عراق

گروه زن و مرد از نظر متغیر رضایت شغلی دارای تفاوت معنی
داری نمی باشند ( .)3در تفسیر این یافته می توان گفت با توجه
به اینکه بحث رضایت شغلی یکی از موضوعات مهم و مورد توجه
اکثر کشور ها می باشد و کشور عراق و استان اماره نیز از این
قاعده مستسنی نمی باشد و این مسئله رضایت شغلی دغدغه
اکثر معلمان با هر رشته ای می باشد بنابراین این تفاوت در بین
معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان اماره عراق نیز معنی
دار نبود .آخرین یافته تحقیق نشان داد که بین معلمان تربیت
بدنی و غیر تربیت بدنی در رابطه با ابعاد خودکارامدی و تاب
آوری تفاوت معناداری مشاهده می شد که این تفاوت در بعد خود
خودکآرامدی به سمت معلمان تربیت بدنی و در بعد تاب آوری
به سمت معلمان غیر تربیت بدنی می باشد ( .)p<0/05اما بین
معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی در ارتباط با ابعاد امیدواری
و خوش بینی تفاوت معناداری مشاهده نشد ( .)p<0/05دلقندی
و همکاران ( )1931در تحقیقی با عنوان مقایسه سرسختی و
خودکارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار به این نتیجه
رسیدند که بین دو گروه دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار در
متغیر خودکارآمدی تفاوت معنی داری وجود دارد ( .)3در تفسیر
این یافته می توان چنین گفت که خودکارآمدی بیشتر از اینکه
تحت تأثیر ویژگی های هوش و توان یادگیری باشد ،متأثر از
ویژگی شخصیت ازجمله باورداشتن خود (اعتمادبه نفس)،

تالشگربودن و تسلیم نشدن ،بررسی علل موفقیت به هنگام
ناکامی (خودسنجی) ،آرایش جدید مقدمات و روش های اجتماعی
رسیدن به هدف (خودتنظیمی) و تحت کنترل درآوردن تکانه ها
(رهبری) است ( .)99با توجه به این توضیح می توان چنین بیان
کرد که معلمان تربیت بدنی باید با توجه به شرایطی که در زمینه
اداره حیاط تربیت بدنی دارند باید از توانایی بیشتری برای کنترل
خود و ایجاد انگیزه و به روز کردن خود و حتی افزایش سطح
دانش خود برخوردار باشند البته این بدان معنی نیست که معلمان
دیگر نیاز به این ویژگی ندارند.
در نهایت برای افزایش موفقیت و کارامدی معلمان در شهر اماره
عراق پیشنهاد می شود که شرایط مطلوب روانشناختی برای معلم
در آموزشگاه از طریق دروی از استرس ،بهبود وضعیت معیشتی
و اقتصادی ،کاهش فشار و ...توسط والدین ،همکاران ،آموزش و
پرورش و خود معلم به وجود بیاید .تالش جهت افزایش رضایت
شغلی معلم با استفاده از راه کارهای روحی و روانی اعم از مادی
و معنوی در دستور کار قرار گیرد .همچنین معلمان در شرایطی
قرار بگیرند که توانایی این را داشته باشند که شخصا بر مشکالت
فائق آیند و روحیه ی خودکارآمدی را در خود تقویت نمایند .ایجاد
شرایطی جهت دور کردن بدبینی معلم نسبت به باال دستی و
وزارت مطبوع ،توجه ویژه به ساعت تربیت بدنی از دیگر راه کارها
می باشد.
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