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 تیاو رض یروانشناخت هیسرما ریمس لیهدف از پژوهش حاضر، تحل     
باشد.  یشهر اماره عراق م یبدن تیترب ریو غ یبدن تیمعلمان ترب یشغل

لمان مع هیکل یاست. جامعه آمار یشیمایپ - یفیتوص ق،یروش تحق
نفر بود.  9000شهر اماره عراق به تعداد  یبدن تیترب ریو غ یبدن تیترب

 تیمعلم ترب 010ساده تعداد  یتصادف یریبا استفاده از روش نمونه گ
به عنوان نمونه انتخاب شدند. از  یبدن تیترب ریمعلم غ 000و  یبدن

( و پرسشنامه 0001لوتانز ) ینشناختروا هیاستاندارد سرما یپرسشنامه ها
 پرسشنامه ییروا .دی( استفاده گرد1301و همکاران ) سیو یشغل تیرضا

شد و  دییتا یورزش تیرینفر از متخصصان مد 10ها بر اساس نظر 
، 39/0ار مقد بیکرونباخ، به ترت یبا استفاده از آزمون آلفا زیپایایی ن

 یفیاز آمار توص یداده ها لیو تحل هیبه دست آمد. جهت تجز 19/0
 بی، ضرK_S) یانحراف استاندارد و ...( و آمار استنباط ن،یانگی)م

از مدل  نی. همچندی( استفاده گردیتنیمان و Uو  رمنیاسپ یهمبستگ
استفاده شد.  AMOSبا استفاده از نرم افزار  یمعادالت ساختار یابی

 یشغل تیو ابعاد آن با رضا یروانشناخت هیسرما نینشان داد که ب جینتا
 نیب نی(. همچنp<0/001دارد )وجود  یدار یرابطه مثبت و معن

 یروانشناخت هیسرما ریتغاز نظر م یبدن تیترب ریو غ یبدن تیمعلمان ترب
شود  یمشاهده م یتفاوت معنادار یو تاب آور یو ابعاد خودکارآمد

(p<0/05در نها .)بر  11/0 ریمس بیبا ضر یروانشناخت هیسرما تی
 یبرا نیمسئول شود یم هی(. توصp<0/001دارد )اثر  یشغل تیرضا
را  شغل از تیمعلمان رضا نیو ابعاد آن در ب یروانشناخت هیسرما تیتقو
 دهند. شیافزا

 کليدي هايواژه
 اماره عراق، معلمان. ،یشغل تیرضا ،یروانشناخت هیسرما     

 

 
 

     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. 

Keywords 
     psychological capital, job satisfaction, Teachers, 

Amara,IRAQ
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 قدمهم
افراد، گذران اوقات فراغت  یامروزه ورزش در سالمت عموم

ل در نس ژهیسالم، با نشاط و لذت بخش، آموزش و پرورش به و
سالم در جامعه و  یروابط اجتماع جادینوجوان و جوان، ا

نقش  یو انحرافات اخالق یمفاسد اجتماع ارییاز بس رییشگیپ
 ی(. در عصری زندگ11) استساخته  یمثبت خود را متجل

 ؛ودشها یاد کرده میکنیم که از آن به عنوان جنگ استعدادمی
در واقع این اصطالح به نقش مهم و اساسی نیروی انسانی  که

ها اشاره دارد. شناسایی، جذب، در عملکرد باالی سازمان
های سازمان نگهداری و توسعه استعدادها از وظایف عمده

(. از جمله نهادهایی که ارتباط مستقیم با 13) باشدامروزی می
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 

یر آن در پیشرفت جامعه، سازنده و تکامل بخش آن است و تأث
کلی کشورهای مختلف  ور(. به ط11) شودکامالً احساس می 

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 

ست که ا یکارکنان، از مسائل یشغل تیو رضا زشی(. انگ0) است
در راستای  به آن پرداخته شده است. اریبس ریدر دهه های اخ

را فراهم ساخت تا  یطیشرا دیبه اهداف هر سازمان، با لین
 تیهای جذاب و با خشنودی و رضا طیکارکنان سازمان در مح

 یو اثر بخش ییمحوله بپردازند تا کارا فیکامل به انجام وظا
 تیرضا ن،یامر مهم داشته باشند؛ بنابرا نیدر اجرای ا الزم را

 فیرتع یلذت بخش یجانیتوان به مثابه حالت ه یرا م یلشغ
ت از فرد اس یشغل یتجربه ها ایشغل  یابیاز ارز یکرد که ناش

توان به مواردی همچون کم  یم زین یشغل یتینارضا امدهاییپ
 و ترك شغل اشاره کرد. مارییپرخاشگری، ب بت،یکاری، غ
 طیخود از شرا یتیبه طور معمول برای ابراز نارضا کارکنان

همچون ترك سازمان، اعتراضات و اقدامات  یکاری، به اقدامات
مطالعات نشان می دهد که حتی  (.10دست خواهند زد ) یمنف

با وجود سرمایه و امکانات قوی، وجود نیروی فعال، شاداب و 
از شغل می تواند به تحقق بهینة اهداف دارای احساس رضایت 

که رسیدن به  استسازمان کمك کند. رضایت شغلی امری 
ارزش های مهم شغلی را فراهم می کند. از این رو یکی از 
عوامل مؤثر در موفقیت هر سازمان، رضایت شغلی کارکنان آن 

رضایت شغلی مفهوم پیچیده ای است و  سازمان است. در واقع
سطح رضایت شغلی تحت تأثیر دامنة وسیعی از متغیرهای 

محیطی قرار می گیرد  وفردی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی 

(. رضایت شغلی از مهمترین موضوعاتی است که در هر 00)
در این میان یکی از عواملی که  سازمان باید به آن توجه کرد.

یت شغلی افراد دارد، میزان سرمایه نقش مهمی در رضا
روانشناختی افراد به عنوان جزئی از روانشناسی مثبت گرایی 

توجه و بررسی قرار گرفته  مورداست، که در سال های اخیر 
است. این رویکرد معتقد است که روانشناسی مثبت با تکیه بر 
نقاط قوت افراد به بهبود عملکرد فردی و سازمانی آنها کمك 

د. به عنوان مثال فردی که احساس می کند از قابلیت می کن
باال برای تطبیق با تغییرات تکنولوژیکی برخوردار است، از طریق 

برنامه های انسانی تشویق می شود این قابلیت را شکوفا  هتوسع
با بررسی پژوهش های کمی و کیفی یك دهه  (.91و  90کند )

ن ثبت گرا نشااخیر در خصوص مفاهیم روانشناسی سازمانی م
دادند که یك روند افزایشی و قابل توجه در این خصوص شکل 

اشته کار د طگرفته، که دستاوردهای خیره کننده ای نیز در محی
است. به عنوان مثال، تحقیقات نشان می دهد تغییر موضوع از 
علوم محض سازمانی به سمت توجه به ویژگی های مثبت افراد 

 و است ها و رویه های مدیریتیمی تواند باعث اثر بخشی سی
بهبود سالمت روحی و جسمی کارکنان سازمان شود. ریشه 

 کارهای مارتین سلیگمن رمفهوم سرمایه روانشناختی را باید د
( که او را به عنوان پدر روانشناسی مثبت گرا می شناسند، 1333)

(. پس از آن، این رویکرد به تدریج وارد حوزه 03) کردجستجو 
زمانی شد و عنوان رفتار سازمانی مثبت گرا به خود رفتار سا

گرفت. رفتار سازمانی مثبت گرا در ابتدا به عنوان مطالعه و 
گرایی در توانمندی های منابع انسانی و ظرفیت  ثبتکاربرد م

های روانشناسی که می توانند برای بهبود عملکرد در محیط 
ریت شوند، کار امروز، اندازه گیری شده، توسعه یافته و مدی

. در این میان عناصر متعددی در سرمایه (90) بودتعریف شده 
اری، امیدو همهروانشناختی مدنظر قرار گرفته اند، اما بیشتر از 

خودکارآمدی، خوش بینی و تاب آوری مورد بررسی و اجماع 
بوده است. امیدواری یکی از ویژگی های انسان است که به او 

ا را پشت سر گذاشته، اهداف خود کمك می نماید تا ناامیدی ه
را تعقیب کرده و احساس غیر قابل تحمل بودن آینده را کاهش 

شد سازمان هایی که سطح  اده(. در تحقیقی نشان د00دهد )
امیدواری کارکنانشان باالتر بود، عملکرد موفقیت آمیزتری 

(. خودکارآمدی، 00) داشتندنسبت به سازمان های دیگر 
ی ها طهیح ریو سا یلیی در عملکرد تحصارزشمند امدهاییپ

 نیو همچن یانسان مانند موضوعات مرتبط با سالمت روان یروان
نسان دارد. ا یدر روانشناس یو شناخت یزشیدر مباحث انگ شهیر

 آن ها خارج ییکه معتقدند از توانا ییها تیها به دوری از موقع
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 لیاتماست و ممکن است احساس ناکارآمدی در برداشته باشد، 
اشاره دارد که  ینیبه جهت گز ینیخوش ب نیهمچن (.1دارند )

ه ب امدهایپ نیمثبت مورد انتظارند و ا یامدهایدر آن معموال پ
 (.90شوند ) یدر نظر گرفته م یو درون یعنوان ثابت، کل

آوری صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط  تاب
ال و مشارکت کننده فعتهدیدکننده نیست. بلکه فرد تاب آور، 

سازنده محیط پیرامونی خود است. در پژوهشی که به همبستگی 
تاب آوری در برابر فشار روانی در کارگران تحت مراقبت چینی 

معنی  مثبت و ابطهصورت گرفت، نتایج نشان داد که تاب آوری ر
 یها یماریداری با رضایت شغلی و کیفیت زندگی داشته و با ب

 (.90) دارد یکار رابطه منف و جراحت در یجسم
با عنوان  قی( در تحق1931و همکاران ) یخسروشاه یبهادر

 تیابا رض یتیشخص یها یژگیو و یروانشناخت هیرابطه سرما
سرمایه  هک دندیرس جهینت نیبه ا زیدر کتابداران شهر تبر یشغل

روانشناختی و مؤلفه های آن با رضایت شغلی همبستگی مثبت 
گرایی،  برون یدارند. همچنین بین ویژگی شخصیتو معنی داری 

 و همسازی و وظیفه شناسی با رضایت شغلی همبستگی مثبت
بین ویژگی های شخصیتی روان نژندی و تجربه پذیری با 
رضایت شغلی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. از سویی 

 و یشناس فهیوظ ،یریخودکارآمدی، روان نژندی، تجربه پذ
را  یشغل تیرضا راتییقادرند تغ بیبه ترت یانشناخترو هیسرما

با  یقی( در تحق1930) ینژاد و نجف ای(. آر1کنند ) ینیب شیپ
 ینیب شیمثبت در پ یروانشناخت یها هیعنوان نقش سرما

 دندیرس جهینت نیتهران به ا یکارکنان شهردار یشغل تیرضا
مثبت )خودکارآمدی، تاب  یهای روانشناخت هیسرما نیکه ب

 رابطه مثبت یشغل تیرضا با( دوارییو ام ینیآوری، خوش ب
، مثبت یهای روانشناخت هیسرما نیاز ب و ؛معناداری وجود دارد

هم و س نیشتریب بیبه ترت دیو ام ینیخود کارآمدی، خوش ب
 11را دارند و مجموعاً  یشغل تیرضا ینیب شیمعناداری در پ

ها  افتهی این کنند. یم نییرا تع یشغل تیرضا انسیدرصد از وار
 تیامثبت در رض یهای روانشناخت هیسرما تینقش و اهم انگریب

با عنوان  یقی( در تحق0010(. عباس و همکاران )0) است یشغل
 یوبر ر یرواشنناخت هیو سرما یادراک استیس یبیاثر ترک

 یاختروانشن هیکه سرما دندیرس جهینت نیبه ا یشغل تیرضا
 ر( د0010(. هادگز )01) دارد یشغل تیبا رضا یدار یرابطه معن

های آموزشی سرمایه  یك تحقیق نشان داد که دوره
شناختی تاثیر قابل مالحظه ای بر روی اشتیاق شغلی و روان

( در 1930و همکاران ) ی(. صابر03) داردعملکرد سازمانی 
 نیه ادر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ب یقیتحق

رابطة  یروان شناخت ةیبا سارما یکه عدالت سازمان دندیرس جهینت
 ةیسرما یانجیم ریمتغ قیعدالت از طر ن،یمعنادار دارد. همچن

(. فاضل 19گذارد ) یم ریتأث یروان شناخت ةیبر سرما یاجتماع
در اداره کل ورزش و  یقی( در تحق1931و همکاران ) یبخشش

 ریتاث تحت یشغل تینشان دادند که رضا یجوانان خراسان شمال
 (.10قرار دارد ) یاخالق کار

بر  دیدر جهت تأک دیمعتقدند که روند پژوهش ها با پژوهشگران
جنبه های مثبت به منظور فهم بهتر آن ها و اثراتشان بر کار 

 هیکنند که سالمت در کار سرما یم دیتأک نی. همچنابدی رییتغ
 زمیاساس، مکان نیشود. بر ا یمثبت را شامل م یروانشناخت

 تیضار ریمثبت نظ امدهاییمثبت منجر به پ یروانشناخت های
 نیکار و روابط ب تیبر اهم ریدردهه اخ شوند. یکارکنان م یشغل

مورد  دیاصطالح شغل مف راًیشده است و اخ دیفردی مثبت تأک
 نیه اب یشغل تیمسأله رضا تیاستفاده قرار گرفته است. اهم

 یکند در زندگ تیکه اگر فرد در کار احساس رضااست  لیدل
(. معلمان خصوصا 0) داشتخواهد  ییاحساس رضامندی باال

 یسالمت شیکه در افزا ینقش مهم لیبه دل یبدن تیمعلمان ترب
 از یستیقشر جوان و نوجوان جامعه دارند، همواره با یو شاداب

 رایرفتار مثبت گرا برخوردار بوده ز زیو ن یو روان یسالمت روح
 تشدانش آموزان اثر مثبت خواهد دا ینه تنها بر رو یژگیو نیا

ته باشد داش یتواند نقش مثبت یم زیخود معلمان ن یبلکه بر رو
که معلمان با آن مواجهه  یمهم اریاز مسائل بس یکیدر واقع 

 مانکه معل یباشد چرا که در صورت یاز شغل م تیهستند رضا
 تیو ترب میداشته باشند قطعا در امر تعل یمناسب یشغل تیرضا

 ییارشد و خودشکوف ی نهیزمخواهند نمود و  فایرا ا ینقش مثبت
 نیکه بر ا یاز مسائل یکیخود و جامعه را فراهم خواهند نمود 

عاد آن و اب یروانشناخت هیاست سرما رگذاریتاث یشغل تیرضا
است که اگر  (ینیو خوش ب یتاب آور ،یدواریام ،ی)خودکارآمد

 نیا شرفتیپ نهیگردد زم تیدر جهت مثبت هدا هیسرما نیا
هدف  نیبنابرا ؛در جامعه به وجود خواهد آورد ار یقشر فرهنگ

 نیب ایسواالت است که آ نیبه ا ییپاسخ گو قیتحق نیاز ا
اماره  معلمان استان نیدر ب یشغل تیو رضا یروانشناخت هیسرما

 و ابعاد آن بر یروانشناخت هیسرما ایوجود دارد؟ آ یعراق رابطه ا
 یچه تفاوت تیگذارد؟ در نها یمعلمان اثر م نیا یشغل تیرضا

 نیب یشغل تیو رضا یروانشناخت هیسرما یها ریاز نظر متغ
د شهر اماره عراق وجو یبدن تیترب ریو غ یبدن تیترب رانیدب

 دارد؟
 نیا یرا برا یتوان مدل یپژوهش م ینظر یتوجه به مبان با

 یکه دارا یروانشناخت هیاساس سرما نیارائه داد. بر ا قیتحق
 ی( مینیو خوش ب یتاب آور ،یدواریام ،یچهار بعد )خودکارامد
 ریغشود و مت یمستقل در نظر گرفته م ریباشد به عنوان متغ

.دباش یم قیتحق نیوابسته ا ریمتغ زین یشغل تیرضا
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 قیمدل تحق :1شکل 

 

 روش شناسی تحقيق
 آماری جامعه. است پیمایشی-روش این پژوهش توصیفی

شهر اماره  یبدن تیترب ریو غ یبدن تتربی معلمان کلیه پژوهش
نفر شامل  9000 تعدادبه  31-30 یلیعراق در سال تحص

 یبدن تیو ترب یسیانگل ،یعلوم، عرب ،ینقاش ،یاضیمعلمان ر
 010 دساده تعدا یتصادف یریبود. با استفاده از روش نمونه گ

 به عنوان نمونه یبدن تیترب ریمعلم غ 000و  یبدن تیمعلم ترب
 133شده  عیتوز یانتخاب شدند. از تعداد پرسشنامه ها

پرسشنامه  930و  یبدن تیپرسشنامه مربوط به معلمان ترب
 نیا د وبو حیبه صورت صح یبدن تیترب ریمربوط به معلمان غ

 یمنظور جمع آور هب قرار گرفت. لیو تحل هیتعداد مورد تجز
شرح استفاده  نیرد بداستاندا یاطالعات از پرسش نامه ها

ز لوتان یروانشناخت هی( پرسش نامه استاندارد سرما1: دیگرد
و  یتاب آور ،ینیخوش ب ،یدواری( که از چهار سازه ام0001)

 كیشود و هر کدام از آن ها به عنوان  یم لیتشک یخودکارآمد
پرسش  نیشوند. ا ینظر گرفته م رمثبت د یروانشناخت تیظرف

متوسط،  ،یهرگز، گاه اسیو بر اساس مق هیگو 01 ینامه دارا
 و همکاران سیوید سی( پرسشنامه استاندارد و0باشد.  یم ادیز

هرگز،  اسیباشد و بر اساس مق یم هیگو 00 ی( که دارا1301)
دان کارمن یشغل تیرضا زانیباشد و م یم ادیمتوسط، ز ،یگاه

و  ییایمحقق اقدام به سنجش پا سنجد. یخود م لرا از شغ
 10بر اساس نظر  ییشکل که روا نیابزار مذکور نمود. بد ییروا

شنامه شد و پایایی پرس دییتأ یورزش تیرینفر از متخصصان مد
 39/0دار مق بیکرونباخ، به ترت یبا استفاده از آزمون آلفا زیها ن
به  یشغل تیرضا یبرا 19/0 و مقدار یروانشناخت هیسرما یبرا

 یها از نرم افزار هاداده  لیو تحل هیدست آمد. جهت تجز

SPSS  وAMOS از  عالوه بر استفاده نیبنابرا ؛دیاستفاده گرد
اف و انحر نیانگیم ،یفراوان عیتوز رینظ یفیتوص یآماره ها

ه از شکل ک نیبد دیاستفاده گرد زین یاز آمار استنباط ار،یمع

. دیداده ها استفاده گرد عیتوز یچگونگ نییجهت تع k-sآزمون 

 تیترب رانیدب سهیمقا یبرا یتنیمان و Uاز آزمون  نیهمچن
فاده شد. است قیتحق یرهایاز نظر متغ یبدن تیترب ریو غ یبدن

 نیطه براب یبررس یبرا زین رمنیاسپ یستگیهم بیآزمون ضر
و  رهایغمت ریتأث یبررس یبرا نی. همچندیاستفاده گرد رهایمتغ

 یمعادالت ساختار یابی( از مدل 1 شکل) قیبرازش مدل تحق

(SEM با استفاده از نرم افزار )Amos دیاستفاده گرد. 
 

 

 یافته هاي تحقيق

 تیها نشان داد: از نظر جنس ریمتغ یشناخت تیجمع یها یژگیو
درصد  1/91درصد زن، از نظر سن  3/03درصد مرد و  1/10

تا  01درصد  01سال،  00تا  91درصد  1/00سال،  90تا  00
از  نیباشند. همچن یسال م 11 یدرصد باال 1/01سال و  10

معلم  صددر 01و  یبدن تیدرصد معلم ترب 1/99 ینظر حوزه کار
 پلم،یدرصد د 1/10 التیو از نظر تحص هستند یبدن تیترب ریغ

از نظر  باشند و یدرصد ارشد و باالتر م 1/0 ،یکارشناس 3/00
 10تا  0درصد  3/11سال،  1درصد کمتر از  1/13سابقه خدمت 

سال و باالتر  10درصد  3/00سال و  11تا  11درصد  00سال، 
 3/13درصد مجرد و  1/00 لاز نظر تأه تیهستند و در نها

 .باشند یدرصد متاهل م

 پژوهش یرهایاز متغ كیو انحراف استاندارد هر  نیانگیم .1 جدول

 میانگین انحراف استاندارد متغیر ردیف

 00/03 03/0 رضایت شغلی 1

 90/10 00/1 سرمایه روانشناختی 0

 90/00 00/0 خودکارامدی 9

 01/00 00/9 امیدواری 0

 03/11 01/9 تاب آوری 1

 03/10 10/0 خوش بینی 0
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( 90/10) یروانشناخت هیسرما نیانگی، م1جدول  جیبا توجه به نتا
 نیباشد. همچن ی( م00/03) یشغل تیرضا نیانگیاز م شتریب

 ریمربوط به متغ یها اسیخرده مق نیدر ب نیانگیم نیباالتر
 با یخودکارامد اسیمربوط به خرده مق یروانشناخت هیسرما

آزمون  جین که نتایا باشد. با توجه به ی( م90/00) نیانگیم

 در هر دو ینشان داد که سطح معنادار رنوفیکلموگروف اسم
 یم 001/0مقدار  یشغل تیو رضا یروانشناخت هیسرما ریمتغ

ز ا نیباشند بنابرا ینرمال نم عیتوز یدارا باشد لذا داده ها
.دیاستفاده گرد قیتحق نیدر ا كیآمارناپارامتر

 یشغل تیو ابعاد آن با رضا یروانشناخت هیسرما نیب رمنیاسپ یهمبستگ بیضر جینتا .2جدول 

 (متغیر مالك )رضایت شغلی متغیر پیش بین

 (Sigسطح معناداری ) (r) یهمبستگضریب 

 001/0 00/0 سرمایه روانشناحتی

 001/0 03/0 خودکارامدی

 001/0 90/0 امیدواری

 001/0 99/0 تاب آوری

 001/0 13/0 خوش بینی

  
 تیو رضا یروانشناخت هیسرما نی، ب0جدول  یبا توجه به داده ها

، r=0/42دارد )وجود  یدار یرابطه مثبت و معن یشغل
p<0/001یشغل تیو رضا یخودکارامد نیب نی(. همچن 

(r=0/09 ،p<0/001و ب )یشغل تیو رضا یوار دیام نی 

(r=0/34 ،p<0/001و ب )یشغل تیو رضا یتاب آور نی 
(r=0/33 ،p<0/001و در نها )تیو رضا ینیخوش ب نیب تی 

وجود  یداریرابطه مثبت و معن (r=0/18 ،p<0/001) یشغل
دارد.

 یبدن تیترب ریو غ یبدن تیمعلمان ترب نیدر ب یروانشناخت هیسرما یها ریمتغ سهیمقا یبرا یتنیو -مان Uآزمون  جینتا. 9جدول 

 سطح معناداری Uمقدار  Zمقدار  میانگین رتبه ای تعداد گروه

 34/3 03/74443 -17/9 37/793 911 معلمان تربیت بدنی

 91/949 744 معلمان غیر تربیت بدنی
 

و  Uمقدار  شود با توجه به یمشاهده م 9همانور که در جدول 
 ینبد تیدو گروه معلمان ترب نیب 00/0 یسطح معنادار نیهمچن

 یتروانشناخ هیسرما ریاز نظر متغ یبدن تیترب ریو معلمان غ
شود. یمشاهده م یتفاوت معنادار

   

 یبدن تیترب ریو غ یبدن تیمعلمان ترب نیدر ب یشغل تیرضا سهیمقا یبرا یتنیو -مان Uآزمون  جینتا .9 جدول

 سطح معناداری Uمقدار  Zمقدار  میانگین رتبه ای تعداد گروه

 39/0 93011 -03/0 19/910 133 معلمان تربیت بدنی

 03/030 930 تربیت بدنیمعلمان غیر 

سطح  نکهی، با توجه به ا0جدول  یبا توجه به داده ها
 تیمعلمان ترب نیب U مقدار نیو همچن 01/0از  شتریب یمعنادار

 یاوت معنتف یشغل تیدر رابطه با رضا یبدن تیترب ریو غ یبدن
(.p<0/05نشد )مشاهده  یدار

 یدنب تیترب ریو غ یبدن تیمعلمان ترب نیدر ب یروانشناخت هیابعاد سرما سهیمقا یبرا یتنیمان و Uآزمون  جینتا .1جدول 

 سطح معناداری Uمقدار  Zمقدار  رتبه ای میانگین تعداد  گروه متغیر

 001/0 03011 -3/0 00/991 133 معلمان تربیت بدنی خودکارامدی

 10/001 930 معلمان غیر تربیت بدنی

 11/0 91009 -0/1 13/901 133 معلمان تربیت بدنی امیدواری
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 31/030 930 معلمان غیر تربیت بدنی

 00/0 10/90011 -33/1 31/010 133 معلمان تربیت بدنی تاب آوری

 31/901 930 معلمان غیر تربیت بدنی

 00/0 91009 -10/0 11/030 133 معلمان تربیت بدنی خوش بینی

 10/033 930 معلمان غیر تربیت بدنی

 ریو غ یبدن تیمعلمان ترب نیب ،1جدول  یباا توجه به داده ها
ت تفاو یو تاب آور یدر رابطه با ابعاد خودکارامد یبادن تیاترب

 یبدن تیمعلمان ترب نیاما ب (.p<0/05مشاهده شد ) یمعنادار
 ینی. خوش بیدواریدر ارتبااط باا ابعااد ام یبادن تیاترب ریو غ

 (.p<0/05) مشاهده نشد یتفاوت معنادار

برخوردار باشاااد از  یمادل پژوهش از برازش خوب نکاهیا یبرا
معادالت  یابیبرازش مدل اساتفاده شد. در مدل  یشااخص ها

برازش  نییتع یبرا دیبا AMOSبر نرم افزار  دیبا تأک یساختار
و مقتصااد استفاده  یقیمدل از ساه شااخص برازش مطلق، تطب

است  دهنشان داده ش 0مدل که در جدول  جیکرد. براسااس نتا

اساات و چون  1 یبا درجات آزاد 91/3 بابرابر  X 2مقدار آمارة 

 یم 9مقدار کمتر از عدد  نیا یبر درجات آزاد X 2 میبا تقسااا

 P نیمدل اساات. همچن دییتأ ینشااان دهنده  نیباشااد بنابرا

Value  از  شاااتریب نکهیاساات با توجه به ا 10/0متناظر با آن
شاود. شاخص نیکویی  یم دییاسات قابل قبول بوده و تا 01/0

 نیاست که نشان دهنده قابل قبول بودن ا (GFI)0933 برازش
برازش مطلوب اساات. مقدار ریشااة میانگین مربعات  یمقدار برا

برازش  ییکوین گریکه شااااخص د (RMSEAخطاای برآورد )
است  01/0که کمتر از  نیبا توجه به ا که ؛است 09/0 زیاست ن

های نیکویی برازش برای  خصباشااد. دیگر شااا یقابل قبول م
-معادالت ساختاری به این صورت است که مقدار شاخص توکر

و  ،(CFI)0933 یقی، شااااخص برازش تطب(TLI)0930 سیلو

 یکه همگ (PNFI)0910 شاادهشاااخص برازش مقصااد هنجار 
 مدل است. دییبرازش مطلوب و تأ انگریب

 برازش مدل یشاخص ها. 6جدول 

 تفسیر مالك  مقدار شاخص برازش 

 
 مطلق

X2/ df 91/3  برازش مطلوب 9کمتر از   1با درجه آزادی 
P-Value 10/0  برازش مطلوب 01/0بیشتر از 

GFI 33/0  برازش مطلوب 30/0بیش از 

 برازش مطلوب 30/0بیش از  TLI 30/0 تطبیقی

CFI 33/0  برازش مطلوب 30/0بیش از 

 برازش مطلوب 01/0کمتر از  RMSEA 09/0 مقتصد

PNFI 10/0  برازش مطلوب 01/0بیشتر از 

 

 
 مدل تحلیل مسیر اثرگذاری سرمایه روانشناختی بر رضایت شغلی. 2 شکل

 

بر  11/0 ریمس بیبا ضر میبه صورت مستق یروانشناخت هیسرما( 1شود )شکل  یمشاهده م ریمس لیهمانگونه که در مدل تحل
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اثر  نیدر ا نی(. همچنp<0/001) گذارد یاثر م یشغل تیرضا
 بیه ترتب یشغل تیبر رضا یروانشناخت هیاثر سرما یعنی یگذار

تاب  اسیمق دهو خر 10/0 یبا بار عامل یدواریام اسیخرده مق

 یبا بار عامل یخود کارآمد اسیو خرده مق 01/0 یبا بارعامل یاور
 01/0 یبا بار عامل ینیخوش ب اسیخرده مق تیو در نها 90/0

 نقش را داشتند. نیشتریب

 يرگيجهيبحث و نت
 تیو رضا یروانشناخت هیسرما نینشان داد که ب قیاول تحق افتهی 

وجود دارد  یدار یرابطه مثبت و معن معلمان استان اماره یشغل
(r=0/42 ،p<0/001همچن )به  یروانشناخت هیسرما نی

 یاثر م یشغل تیبر رضا 11/0 ریمس بیبا ضر میصورت مستق
اران و همک نیادجو دیس قیبا تحق افتهی نیا (.p<0/001گذارد )

ت ارائه خدما تیفیبر ک یشناختروان هیسرما ریکه در تاث (1939)
 تیارض یگریانجیتوسط کارکنان باجه با م انیشده به مشتر

با  تیضار دندیرس جهینت نی)مورد مطالعه بانك انصار( به ا یشغل
 باشد یدار دارد هم خوان م یمعن یرابطه ا یروانشناخت هیسرما

توان گفت معلمان به خصوص  یم افتهی نیا ری(. در تفس10)
 یادیکار با مسائل و مشکالت ز طیحدر م یبدن تیمعلمان ترب

نبود  ،یدگید بیآس لیاز قب یکند مشکالت یدست و پنجه نرم م
دانش آموز و ... حال با توجه  ادیامکانات، انتظارات باال، حجم ز

علمان م که تیوترب میکار و رسالت بزرگ تعل میحجم عظ نیبه ا
باشد که معلم خود را از لحاظ  نیبا آن مواجه هستند اگر قرار بر ا

وزارت آموزش و پرورش  نیعالوه بر ا و ندیآماده نب یو روان یروح
 از مشکالت یکار عار طیمناسب و مح یروانشناخت نهیزم زین

 تیمعلم از شغل خود رضا كی ایآ دیرا فراهم ننما یو روان یروح
 را انجام دهد؟ فشیتواند به نحو احسنت وظا یخواهد داشت و م

ه باشد نداشت یمطلوب طیشرا یکه خود شخصا از لحاظ روانشناخت
 یغلش تیرضا ردیمورد توجه قرا گ دیبا نجایکه ا یمسلما بحث

 در وزارت آموزش یبدن تیمعلمان ترب ژهیاست اگر معلمان به و
 یمناسب طیشرا یو روانشناخت یروان یو پرورش از لحاظ روح

 حیتوض نی. حال به انخواهد بود ینداشته باشند از شغلش راض
توجه کرد: رضایت شغلی مفهوم پیچیده ای است و  دیکوتاه با

سطح رضایت شغلی تحت تأثیر دامنة وسیعی از متغیرهای فردی، 
 در (.00اجتماعی، فرهنگی، سازمانی و محیطی قرار می گیرد )

 یبر رو که رهاستیمتغ نیاز هم یکی یروانشناخت یواقع مسئله 
 یرااست اگر ب نیمسئله هم تیگذارد واقع یاثر م یشغل تیرضا

و  یروان یروح تیبه فکر ارتقاء وضع یشغل تیباالبردن رضا
ار ک طیو چه در مح یچه به صورت شخص نیمعلم یروانشناخت

 نیبود و ا میمواجه خواه یشغل تیرضا نبود متاسفانه با عدم
و  و به خصوص ورزش تیو ترب میمسئله باعث متضرر شدن تعل

 یطیابا شر یبدن تیخواهد شد چرا که کالس ترب یدنب تیترب
 گرید افتهیباشد.  یکه دارد مورد عالقه اکثر دانش آموزان م

 یشغل تیو رضا یخودکارامد نیب نشان داد که قیتحق

(r=0/09 ،p<0/001رابطه مثبت و معن )وجود دارد.  یدار ی
با بار  ینشان داد که خود کارامد ریمس لیمدل تحل نیهمچن

 یغلش تیبر رضا یروانشناخت هیسرما یدر اثر گذار 90/0 یعامل
( هم 1939زارعت و همکاران ) قیبا تحق افتهی نینقش دارد. ا

( نا هم خوان است 1931و همکاران ) یاصغر قیخوان و با تحق
 یبا عنوان بررس یقی( در تحق1939(. زراعت و همکاران )10، 9)

با  یاسترس شغل نیدر رابطه ب یخودکارآمد کنندهلینقش تعد
 یمعلئتیه یاعضا یشغل تیو رضا یسازمان یرفتار شهروند

ابطه که ر دندیرس جهینت نیبه ا هیاروم یدانشگاه علوم پزشک
ارد وجود د یشغل تیرضاو  یخودکارآمد نیب یدار یمثبت و معن

با عنوان رابطه  یقی( در تحق1931و همکاران ) ی(. اصغر10)
 جهینت نیخودکارآمدی با رضایت شغلی به ا توانمندسازی و

که بین خودکارآمدی و رضایت شغلی رابطه ای یافت  دندیرس
 یطیتوان گفت معلمان در شرا یم افتهی نیا ری(. در تفس9نشد )

را داشته باشند که شخصا بر  نیا ییاناقرار دارند که اگر تو
 تیرا در خود تقو یخودکارآمد ی هیو روح ندیمشکالت فائق آ

ا از عهده که حل آن ه یاز مشکالت یاریبتوانند بر بس دیشا ندینما
 نهیزم نیدر ا ندیوزارت آموزش و پرورش خارج است فائق ا ی

 شیب یبدن تیترب نیدر معلم یخودکارآمد هیداشتن روح تیاهم
 طیحدر م یخاص یطیقشر با شرا نیمعلمان است چرا که ا ریاز سا

 اطیرا در ح یاریکنند و مشکالت بس یکار دست و پنجه نرم م
 شیافزا یمعلم در پ كیاگر  ریتفاس نیورزش دارند حال با ا

 ی هیها و ... در خود نباشد قطعا روح ییدانش، نگرش، توانا
 از یمنجر به دلزدگ سائلم نیرا نخواهد داشت و ا یخودکارآمد

 ترك خدمت خواهد شد. یگاه یحت ایکار 
 یشغل تیو رضا یوار دیام نینشان داد که ب قیتحق گرید افتهی
(r=0/34 ،p<0/001) وجود دارد.  یدار یرابطه مثبت و معن

نقش را در رابطه  نیشتریب 10/0 یبا بارعامل یدورایام نیهمچن
 قیبا تحق هافتی نیدارد. ا یشغل تیو رضا یروانشناخت هیسرما نیب

با عنوان رابطه  یقیتحق( که در 1930) یبانیپور و ش یعل
 جهینت نیامیدواری و شادکامی با رضایت شغلی معلمان به ا

که هر دو متغیر امیدواری و شادکامی عالوه بر آنکه با  دندیرس
هم رابطه مثبت و معنادار دارند هر دو با مولفه رضایت شغلی 

(. در 11باشد ) یگذارند هم خوان م یرابطه دارند و بر آن اثر م
 تیرضا زانیتر م دواریتوان گفت معلمان ام یم هافتین یا ریتفس
کنند چون انتظار برون داد مثبت از  یرا تجربه م شتریب یشغل
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 یبرا یقو زهیروش کار آن ها با انگ نیکارشان دارند و همچن
و  زیچالش انگ فیدر وظا یداریاز پا ییو سطح باال تیموفق

د وش یبزرگتر مشخص م یکل یها تیعملکرد موثرتر و موفق
(11.) 
 یشغل تیو رضا یتاب آور نیب نشان داد که قیتحق یبعد افتهی
(r=0/33 ،p<0/001رابطه مثبت و معن )وجود دارد.  یدار ی

 هیسرما یدر اثر گذار 01/0 یبا بار عامل یتاب اور نیهمچن
 قیحقبا ت افتهی نیا نقش دارد. یشغل تیبر رضا یروانشناخت

با عنوان  یقیحقدر ت باشد او ی( هم خوان م1930) یمیابراه
معلمان  انیدر م یشغل یمند تیو رضا یتاب آور نیرابطه ب

ه ک دیرس جهینت نیشهر تهران به ا ییو استثنا یمدارس عاد
 تیو رضا یتاب آور ریدو متغ نیب یدار یرابطه مثبت و معن

 ری(. در تفس1اثر دارد ) یشغل تیبر رضا ریمتغ نیوجود و ا یشغل
در  لیبه سه دل یکرد که تاب آور انیب نیتوان چن یم افتهی نیا

 ریدارد. اول بر انتظارات معلمان از دانش آموز تأث تیآموزش اهم
نشان دادن رفتار تاب  یبرا ییگذار است چرا که خود معلم الگو

 دهیچیسخت وپ یحرفه ا سیتدر نکهی(. دوم ا01آورانه است )
 یاروها و دش یسخت است و مستلزم آن است که معلم با ابهامات،

شود، برخورد درست و  یکه در کالس درس مواجه م ییها
 ییتوانا یدر معن یتاب آور نکهی(. سوم ا00باشد )داشته  یمنطق

ممکن و عمل جسارت  یراه حل ها عیسر یابیحل مسئله، باز
 یم فیبا مسائل گوناگون به صورت کارآمد تعر ییارویدر رو زیآم

ه در گفته شود ک دیباباال  حاتی(. پس با توجه به توض01شود )
از  ینبد تیمعلمان به خصوص معلمان ترب زیاستان اماره عراق ن

 نیا اب زیاستان ن نیمعلمان در ا ستندین یقاعده مستسن نیا
 دهیشیاند یباشند و اگر چاره ا یم بانیمشکالت دست به گر

ان باالبرد قطعا مشکالت را در معلم یتاب آور زانینشود که م
و ... به وجود  یشغل تیاز کار، عدم رضا یدگمانند دلز یادیز

 خواهد آمد.
ها  ریمتغ نیارتباط ب یدر قسمت بررس افتهی نیاخر تینها در

، r=0/18) یشغل تیو رضا ینیخوش ب نیب نشان داد که
p<0/001) باشد و خوش  یبرقرار م یدار یرابطه مثبت و معن

بر  یروانشناخت هیسرما یدر اثرگذار 01/0 یبا بار عامل ینیب
 انیقیو طر زآغا قیبا تحق افتهی نینقش دارد. ا یشغل تیرضا

(. 09، 0باشد ) ی( هم خوان م0003و همکاران ) ی(، آو1930)
 یانجیاثر م با عنوان یقی( که در تحق1930) انیقیآغاز و طر

تناسب  انیدر رابطه م یشغل شرفتیپ رینسبت به مس ینیخوشب
ه هم ک دندیرس جهینت نیسازمان به ا -شغل و تناسب فرد -فرد

به  ینیسازمان بر خوشب -شغل و هم تناسب فرد -تناسب فرد
در مورد  ر،یگذارند و شدت این تاث یم ریتاث یشغل شرفتیپ ریمس

وع تناسب توامان دو ن ریتاث یاست. بررس شتریشغل ب -تناسب فرد
دهد  یهم نشان م یشغل شرفتیپ ریبه مس ینیمذکور بر خوشب

در  که تك تك ینسبت به زمان همبه همراه  ریاین دو متغ ریتاث
در  (0003(. آوی و همکاران )0است ) شترینظر گرفته شوند، ب

 یشغل تیابا رض ینیکه خوشب افتندیدست  جهینت نیبد یپژوهش
 یم افتهی نیا ری(. در تفس09داری دارد ) ینمثبت و مع یهمبستگ

نند؛ مى ک هیبر اسناد هاى کلى تک ن،یتوان گفت افراد خوش ب
اى ه ىیرا به توانا شانیها تیاست؛ موفق داریپا شانیاسنادها

با ناکامى ها، شکست  ىیارویدرونى خود نسبت مى دهند در رو
نسبت مى دهند. در  داریپا ریو غ رونىیب ژهیخود را به عوامل و

 رایواقعى مورد نظر است، ز نىیروان شناختى، خوش ب هیسرما
؛ (03) شوند یم یهاى منف امدیمنجر به پ رواقعىیغ نىیخوش ب

که تمام  کرد انیتوان ب یداده شده م حیبه توض هبا توج نیبنابرا
 ینیخوش ب جادیا دیبا نهیزم نیهم و غم آموزش و پرورش در ا

دل  در نهیو ک ینیو از کاشته شدن بذر بد ب معلمان باشد در
تا  کند یریکار و سازمان خود جلو گ طیمعلمان نسبت به شرا

 تینها درمثبت و  تیفعال نهیزم جادیا یبرا طیشکل شرا نیبد
 فراهم گردد. یشغل تیرضا

 یبدن تیدو گروه معلمان ترب نینشان داد که ب قیتحق گرید افتهی
تفاوت  یروانشناخت هیسرما ریاز نظر متغ یبدن تیترب ریو معلمان غ

 یدنب تیکه معلمان ترب یمعن نیشود بد یمشاهده م یمعنادار
در  یباالتر یرتبه ا نیانگیاز م یبدن تیترب رینسبت به معلمان غ

با  فتهای نیا برخودار هستند. یانشناخترو هیسرما ریمتغ نهیزم
 نیرابطه ب یبا عنوان بررس یقی( که در تحق1939قانع ) قیتحق

 یبدن تیترب انیدانشجو یاجتماع هیو سرما یروانشناخت هیسرما
 یکه تفاوت معن دیرس جهینت نیشهر مشهد به ا یدانشگاه ها

د پسر و دختر وجود دار انیدانشجو یروانشناخت هیسرما نیب یدار
اشد ب یپسر است هم خوان م انیتفاوت به نفع دانشجو نیکه ا

با  یبدن تیتوان گفت معلمان ترب یم افتهی نیا ری(. در تفس13)
 یورزش اطیکه در ح یو پر از دغدغه ا یپرشور تیتوجه به فعال

 یبه شاگردان، بررس یدگیرس زه،یانگ جادیکنند به ا یدنبال م
نند و توجه ک دیمعلمان با ریاز سا شیبو ...  یآنان، شاداب اتیروح

 شیب دیاب یبدن تیدهد که معلمان ترب یموارد نشان م نیهمه ا
مثبت را در خود پرورش  یروانشناخت یها هیمعلمان سرما ریاز سا

ر د زیو پرسنل مدرسه ن نیوالد یدهند و سازمان مربوطه و حت
 .اورندیبه عمل ب یبدن تیاز معلمان ترب یا ژهیو تیحما نهیزم نیا
 ریو غ یدنب تیمعلمان ترب نینشان داد که ب قیتحق گرید افتهی

مشاهده  یدار یتفاوت معن یشغل تیدر رابطه با رضا یبدن تیترب
با عنوان رابطه رضایت  یقی( در تحق1933نشد. زاهد و همکاران )

شغلی با خودکارآمدی معلمان راهنمایی شهرستان مشگین شهر 
که معلمان در دو  دندیرس جهینت نیبه ا 33-33 یلیدر سال تحص
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 یتفاوت معن یدارا یشغل تیرضا ریگروه زن و مرد از نظر متغ
ه توان گفت با توج یم افتهی نیا ری(. در تفس3باشند ) ینم یدار
ه موضوعات مهم و مورد توج از یکی یشغل تیبحث رضا نکهیبه ا

 نیاز ا زیباشد و کشور عراق و استان اماره ن یاکثر کشور ها م
غدغه د یشغل تیمسئله رضا نیباشد و ا ینم یمستسن دهقاع

 نیر بتفاوت د نیا نیباشد بنابرا یم یاکثر معلمان با هر رشته ا
 یمعن زیاستان اماره عراق ن یبدن تیترب ریو غ یبدن تیمعلمان ترب
 تیبمعلمان تر نینشان داد که ب قیتحق افتهی نیخرآدار نبود. 

اب و ت یدر رابطه با ابعاد خودکارامد یبدن تیترب ریو غ یبدن
تفاوت در بعد خود  نیشد که ا یمشاهده م یادارتفاوت معن یآور

 یو در بعد تاب آور یبدن تیبه سمت معلمان ترب یخودکآرامد
 نیاما ب (.p<0/05باشد ) یم یبدن تیترب ریبه سمت معلمان غ

 یدواریمدر ارتباط با ابعاد ا یبدن تیترب ریو غ یبدن تیمعلمان ترب
 ی(. دلقندp<0/05نشد )مشاهده  یتفاوت معنادار ینیو خوش ب

با عنوان مقایسه سرسختی و  یقی( در تحق1931و همکاران )
 جهینت نیخودکارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار به ا

ر ورزشکار د ریو غ ورزشکار یگروه دانشجو دو نیکه ب دندیرس
 ری(. در تفس3وجود دارد ) یدار یتفاوت معن یخودکارآمد ریمتغ

 نکهیگفت که خودکارآمدی بیشتر از ا نیتوان چن یم افتهی نیا
 باشد، متأثر از ادگیرییهای هوش و توان  ژگییتحت تأثیر و

، (اعتمادبه نفس) شخصیت ازجمله باورداشتن خود ژگییو

تالشگربودن و تسلیم نشدن، بررسی علل موفقیت به هنگام 
مقدمات و روش های اجتماعی  دیجد شیخودسنجی(، آراناکامی )

ا هو تحت کنترل درآوردن تکانه ( خودتنظیمی) رسیدن به هدف
 انیب نیتوان چن یم حیتوض نی(. با توجه به ا99) ( استرهبری)

 نهیه در زمک یطیشرابا توجه به  دیبا یبدن تیکرد که معلمان ترب
کنترل  یراب یشتریب ییاز توانا دیدارند با یبدن تیترب اطیاداره ح

سطح  شیافزا یو به روز کردن خود و حت زهیانگ جادیخود و ا
ه معلمان ک ستین یبدان معن نیدانش خود برخوردار باشند البته ا

 ندارند. یژگیو نیبه ا ازین گرید
معلمان در شهر اماره  یو کارامد تیموفق شیافزا یبرا تینها در

 معلم یبرا یمطلوب روانشناخت طیشود که شرا یم شنهادیعراق پ
 یتشیمع تیاز استرس، بهبود وضع یدرو قیطردر آموزشگاه از 

همکاران، آموزش و  ن،یکاهش فشار و... توسط والد ،یو اقتصاد
 تیرضا شی. تالش جهت افزادیایپرورش و خود معلم به وجود ب

 یاعم از ماد یو روان یروح یمعلم با استفاده از راه کارها یشغل
 یطیمعلمان در شرا نی. همچنردیدر دستور کار قرار گ یو معنو
الت را داشته باشند که شخصا بر مشک نیا ییکه توانا رندیقرار بگ
جاد ی. اندینما تیرا در خود تقو یخودکارآمد ی هیو روح ندیفائق آ

و  یمعلم نسبت به باال دست ینیجهت دور کردن بدب یطیشرا
ه کارها را گریاز د یبدن تیبه ساعت ترب ژهیوزارت مطبوع، توجه و

 .شدبا یم
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