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چکیده
امروزه ،مثبتنگري يکی از عوامل مهم و تأثيرگذار بر نگرشها و رفتارهاي کارکنان در محيط کار
است .يکی از رفتارهايی که اهميت بسيار زيادي براي سازمانها دارد ،خالقيت سازمانی است .لذا هدف
از پژوهش حاضر بررسی نقش بهزيستی حرفهاي به عنوان تعديلگر رابطه بين خشنودي شغلی و
سرمايههاي روانشناختی با خالقيت سازمانی میباشد .شرکتکنندگان در پژوهش  000نفر از کارکنان
يک شرکت صنعتی بودند که با استفاده از روش نمونهگيري تصادفی چند مرحلهاي انتخاب گرديدند و
به پرسشنامههاي خالقيت سازمانی ،خشنودي شغلی و سرمايههاي روانشناختی پاسخ دادند .به منظور
آزمون اثر تعديلکننده از تحليل رگرسيون سلسله مراتبی استفاده گرديد .يافتهها نشان دادند که
همبستگیها ،بهزيستی حرفهاي رابطه بين خشنودي شغلی و سرمايههاي روانشناختی با خالقيت
سازمانی را تعديل میکند .براساس يافتههاي بهدستآمده پيشنهاد میشود که بهمنظور ارتقاء خالقيت
سازمانی ،سازمانها شرايطی را براي افزايش خشنودي شغلی ،سرمايههاي روانشناختی و بهزيستی
حرفهاي کارکنان فراهم آورند.

روانشناختی ،خالقيت سازمانی.
سرمايه 

حرفهاي ،خشنودي شغلی،
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مقدمه
امروزه جامعه بشري با بحرانهاي علمی،تکنولوژيکی و اطالعاتی گستردهاي روبروست .از
آنجا که مقابله با اين طوفانها يک عزم جدي را از سوي مديران سازمانها طلب میکند توجّه
به توانايی خالقيت کارکنان به عنوان يک راهکار مفيد و مؤثر براي برخورد با عقبماندگیهاي
علمی و تکنولوژيکی فعلی جامعه مورد نياز است .در شرايط امروزي که سازمانها با محيط
رقابتی جهانی مواجهاند ،همواره نيازبه تغييرات ريشهاي و خالقيتهاي کاري احساس میشود.
نيروي رقابتی جهانی ،سازمانهاي امروزي را مجبور میکند که بعد از دهها سال ادامه روشها
ورويههاي کاري ثابت خود ،روشهاي کاري جديدي را جايگزين کنند ،به گونهاي که
سازمانهايی که داراي ثبات کاري نيستند براي اين که از قافله رقابت عقب نمانند از نوعی
ثبات نسبی برخوردار میشوند (تابلی ،تيرگر ،مظفري ،مرتضوي و مهرابیفر.)3133 ،
در دنياي دگرگونیها اگر ما نتوانيم خود را با سير شتابان تحوالت سازگار سازيم و دانش،
محصول يا خدمت جديدي براي عرضه نداشته باشيم ،دچار زوال خواهيم شد .توليد دانش و
فناوري ،دستاورد خالقيت و نوآوري میباشد (مامفورد ،هستر و روبلدو .)0230 ،3افزايش
خالقيت درسازمانها میتواند به ارتقاي کميّت وکيفيت خدمات ،کاهش هزينهها ،جلوگيري از
اتالف منابع ،کاهش بوروکراسی و در نتيجه افزايش کارآيی و بهرهوري و ايجاد انگيزش و
رضايت شغلی در کارکنان منجر گردد .در سطح سازمانی ،خالقيت عاملی اساسی براي نوآوري
و موفقيتهاي بعدي سازمان بوده و عنصري ضروري براي نجات بسياري از شرکتها است
(پرابو ،ساتون و سوسر.)0228 ،0
سويتمن ،لوتانز ،آوي و لوتانز )0233( 1خالقيت سازمانی 0را ايجاد ايدههاي تازه براي
تغيير در محصوالت ،خدمات ،فرآيندها و به منظور دستيابی بهتر به اهداف سازمانی تعريف
کرده است .ديدگاههاي جديد خالقيت سازمانی ،تمرکز گستردهاي بر پيامدها يا توليدات خالق
Mumford, Hester, & Robledo
Prabho, Sutton, & Sauser
Sweetman, Luthans, Avey, & Luthans
organizational creativity
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(محصول و خدمات) دارند بهطور کلی ،محصول خالق به عنوان چيزي که هم بديع و تازه
بوده و هم به طور بالقوه براي سازمان مفيد و کاربردي است ،تعريف میشود (آمابيل3331 ،3؛
زو و جورج0223 ،0؛ شالی ،زو و اولدهام .)0220 ،1شواهد قابل مالحظهاي وجود دارد که
نشان میدهند که اساساً خالقيت کارکنان با نوآوري سازمانی ،عملکرد شغلی ،اثربخشی و بقاي
سازمانی در ارتباط است (آمابيل3331 ،؛ شالی و همکاران0220 ،؛ گومسلوگلو و ايلسو،0
 .)0223کوک ( )3330خالقيت را کليد بقاي سازمانی و برخورداري از مزيتهاي رقابتی
میداند .به نظر وي خالقيت توانايی ايدههاي بديع و ارزشمند از طريق ترکيب اصول و اجزاي
شناخته شده به روشهاي بديع میباشد .آمابيل ( )3331خالقيت سازمانی را توليد ايدههاي
بديع و ارزشمند توسط يک فرد يا گروه کوچکی از افراد که با هم کار میکنند تعريف میکند.
در اين تعريف ،صرفاً بديع و جديد بودن را نمیتوان خالقيت ناميد ،بلکه هر چيزي که
متفاوت از گذشته باشد خالقيت قلمداد میشود .وي بر عواملی نظير سطوح خالقيت و عوامل
محيطی مؤثر بر خالقيت سازمانی تأکيد دارد .از اين منظر ايدههاي خالق افراد به شدت تحت
تأثير عوامل محيطی قرار دارند .آمابيل ،خالقيت را متشکل از سه عنصر (مهارتهاي وابسته به
حيطه ،مهارتهاي وابسته به خالقيت و انگيزش درونی) میداند که هر سه مؤلفه به شدت
تحت تأثير محيط قرار دارند.
براي پيشبينی خالقيت سازمانی ،خشنودي شغلی 1يکی از مطرحترين سازههاي سازمانی
محسوب میشود.خشنودي شغلی يک متغير انگيزشی است که احساس افراد را در مورد کل
شغل و نيز در زمينهي جنبههاي مختلف آن منعکس میکند .به زبان ساده ،خشنودي شغلی
ميزان عالقه و عدم عالقه افراد به شغلشان را نشان میدهد (اسپکتور02212 ،؛ ترجمه محمدي،
Amabile
Zhou & George
Shalley, Zhou, & Oldham
Gumusluoglu & Ilsev
Cook
job satisfaction
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 .)3181تمايل کارکن به داشتن واکنش منفی نسبت به شغل ،سبب رفتار کنارهگيري و احساس
بیانگيزگی نسبت به عملکرد شغلی میشود .بنابراين خشنودي شغلی احساسات مثبت و منفی
و نگرشهايی هستند که افراد را در شغلشان نگه میدارد (شولتز و شولتز .)3330 ،3لوک

0

( ،)3311خشنودي شغلی را به عنوان حالت شخصی مثبت و لذتبخش تعريف میکند که از
ارزيابی تجارب شغلی فرد ناشی میشود .بنابراين ،خوشحال نگهداشتن افراد در شغلشان ،براي
کارفرماها در هر سازمانی خوشايند است (مسري .)0223 ،1خشنودي شغلی شامل خشنودي از
جنبههاي مختلف شغل و موقعيتهاي کاري است (فالکنبرگ و شينز ،)0221 ،0همين
خشنودي شغلی میتواند به عنوان نتيجه يک چرخه رفتاري يا به عنوان دليل رفتار در نظر
گرفته شود (تيري  ،3331 ،به نقل از فالکنبرگ و شينز .)0221 ،براساس نظر شولتز و شولتز
( ،)3330خشنودي شغلی توسط بسياري از عوامل مربوط به کار تحت تأثير قرار میگيرد و به
احساس کارايی کارکنان که از کار روزانهشان دريافت میکنند ،وابسته است .اين نکته توسط
کارل ،کازميت و البرت )3333( 1مورد حمايت قرار گرفته است .آنها معتقدند که خود شغل،
همکاران ،سرپرست و فرصت رشد ،خشنودي شغلی کارکنان را تحت تأثير قرار میدهد (به
نقل از مسري.)0223 ،
در آغاز ،روانشناسی بيشتر بر هيجانات منفی مانند اضطراب و افسردگی تمرکز داشت تا
بر هيجانات مثبت مانند شادکامی و رضايت .متون علمی نيز بيشتر در مورد رنج بود تا لذت
(مايرز ،)0222 ،1بنابراين يکی از موضوعاتی که توجه بسياري را به خود جلب کرده است،
روانشناسی مثبتگرا (سليگمن و سيکزنتميهالی )0222،8است .در راستاي ورود به سازمانها،
ج

Schultz & Schultz
Loke
Masri
Falkenburg & Schyns
Thierry
Carrell, Kuzmits, & Elber
Myers
Seligman & Csikszentmihalyi
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روانشناسی مثبتگرا به دو شاخهي پژوهش سازمانی مثبت با جهتگيري کالن و صفت گونه

3

و رفتار سازمانی مثبت با جهتگيري خرد و حالت گونه( 0لوتانز )0220 ،تقسيم شد .رفتار
سازمانی مثبت ،توسط لوتانز ( )0220مطرح و به محيط کار وارد شد .لوتانز ( )0220متغيرهاي
مثبت خودکارآمدي ،خوشبينی ،اميدواري و تابآوري را بهعنوان متغيرهايی که مالکهاي
رفتار سازمانی مثبت را دارا هستند ،معرفی و سازهي ترکيب شده از اين چهار متغير را سرمايه
روانشناختی 1ناميد .لوتانز ( )0220سرمايهي روانشناختی را حالت رشد روانشناختی مثبت
يک فرد دانست که توسط اين موارد توصيف میشود .3 :خودکارآمدي :اطمينان داشتن يا
داشتن خودکارآمدي در نتيجه اثر بخش بودن و صرف کردن تالش الزم براي موفقيت در
وظايف سخت و دشوار .0 ،خوشبينی :داشتن اسناد مثبت دربارهي موفقيت در حال و آينده،
 .1اميدواري :داشتن پشتکار در رسيدن به اهداف و در صورت لزوم هدايت کردن مسيرها به
سمت رسيدن به اهداف به منظور موفق شدن و  .0تابآوري :مقاوم بودن و در امان ماندن در
هنگام مواجهه با مشکالت متعدد و پيچيده به منظور دستيابی به موفقيت (لوتانز ،اويليو ،0آوي
و نورمن  .)0221 ،همچنين ،يکی از مهمترين مؤلفههاي رفتار سازمانی مثبت ،بهزيستی
روانشناختی 1است و لزوم بررسی اين سازه در محيط سازمانی بيش از پيش احساس میشود.
در پژوهشهاي اخير ،سازه بهزيستی تحت عنوان بهزيستی سازمانی ،2سالمت سازمانی و
بهزيستی حرفهاي 1در حيطه رفتار سازمانی مثبت از سوي پژوهشگران مورد توجه واقع شده و
و شناسايی پيشآيندها و پيامدهاي اين سازه به يکی از مهمترين اولويتهاي سازمانهاي کنونی
تبديل شده است .دانا و گريفين )3333( 32بهزيستی سازمانی را در قالب عدم وجود تجارب
1- trait-like
2- state-like
3- psychological capital
4- Avolio
5- Norman
6- sychological well-being
7- organizational well-being
8- organizational health
9- occupational well-being
10- Danna & Griffin
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منفی همچون اضطراب ،فشار روانی و فرسودگی شغلی در افراد تعريف کردهاند .رويکرد ديگر
در زمينه بهزيستی سازمانی تحت عنوان رويکرد عاطفی (دينر ،سو ،لوکاس و اسميت)3333 ،3
بر احساسات و تجارب عاطفی و هيجانی خوشايند تأکيد دارد و نشان میدهد که چگونه افراد
تحت تأثير اسنادهاي خود به عوامل مرتبط با شغل همچون درآمد ،فرصتهاي ارتقاء و
وظايف کاري خود خشنود يا ناخشنود میشوند .به اعتقاد ريف ،)3383( 0سازه بهزيستی
حرفهاي داراي يک ساختار چند بعدي و متشکل از شش بعد روابط سازمانی مثبت،1
خودپذيري حرفهاي ،0خودمختاري در شغل  ،هدفمندي شغل ،1تسلط بر محيط 1و پيشرفت در
پيشرفت در شغل 8میباشد.
تاکنون مطالعات خيلی محدودي در خصوص نقش تعديلگر بهزيستی حرفهاي در رابطهي
بين سازههاي سازمانی صورت گرفته است .براساس خالء موجود و فقدان دانش کافی در
خصوص اثر تعديل کنندهي بهزيستی حرفهاي در بافت سازمانی ،در تحقيق حاضر به بررسی
اثر تعديل کنندهي بهزيستی حرفهاي در رابطهي بين خشنودي شغلی و سرمايههاي
روانشناختی با خالقيت سازمانی پرداخته میشود .بر اين اساس فرضيههاي زير مطرح
میشوند:
 -3خشنودي شغلی با خالقيت سازمانی رابطهي مثبت دارد.
 -0سرمايهي روانشناختی با خالقيت سازمانی رابطهي مثبت دارد.
 -1بهزيستی حرفهاي رابطهي بين خشنودي شغلی و خالقيت سازمانی را تعديل میکند.
 -0بهزيستی حرفهاي رابطهي بين سرمايهي روانشناختی و خالقيت سازمانی را تعديل
میکند.
Diener, Suh, Lucas, & Smith
Ryff
positive organizational relationships
professional self-acceptance
job autonomy
job purpose
environmental mastery
job growth
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روش
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگیري
جامعه آماري تحقيق حاضر کليهي کارمندان يک شرکت صنعتی بودند .شرکتکنندگان در
پژوهش  000کارمند بودند که با روش نمونهگيري تصادفی چند مرحلهاي براساس شهرستان
محل کار انتخاب شدند .ميانگين سنی اعضاي نمونه  10سال بود و

 83/درصد

شرکتکنندگان در پژوهش مرد بودند.

ابزار پژوهش
پرسشنامه خالقیت سازمانی .در پژوهش حاضر براي اندازهگيري خالقيت سازمانی از
مقياس  0مادهاي گنسن و ويتز )3331( 3استفاده گرديده است .در اين پژوهش خالقيت
کارکنان سازمان ،خالقيت سازمانی نامگذاري شده است .پاسخها روي پيوستار ليکرتی 1
درجهاي از ( )3کامالً مخالفم تا ( )1کامالً موافقم ،نمرهگذاري میشود .پايايی اين پرسشنامه در
پژوهش گنسن و ويتز ( )3331به روش آلفاي کرونباخ برابر  2/1بوده است .گنسن و ويتز
( )3331روايی اين مقياس را با تحليل عامل تأييدي مورد بررسی قرار دادند و روايیسازه
مطلوبی را براي اين مقياس گزارش دادند .پايايی اين پرسشنامه در پژوهش حاضر به روش
آلفاي کرونباخ  2/81میباشد .تحليل عامل تأييدي نشان داد که تمامی مادهها داراي بار عاملی
باال و معنیداري هستند.
مقیاس خشنودي شغلی .در اين پژوهش از مقياس

مادهاي خشنودي شغلی آندروز و

ويتی )3311( 0براي سنجش احساس افراد نسبت به شغلشان استفاده شده است .اين مقياس
سعی در سنجش مفاهيمی از قبيل خشنودي از همکاران ،خشنودي از تقاضاهاي کار ،خشنودي
از محيط کار ،خشنودي از سرپرست و خشنودي از خودِ کار دارد .پاسخها بر روي يک مقياس
 1درجهاي ليکرت از « 3کامالً ناخشنود» تا « 1کامالً خشنود» قرار دارند .اين مقياس براي اولين
بار در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و توسط پژوهشگر ترجمه شده است .نتايج نشان
1- Ganesan & Weitz
2- Andrews & Withey
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میدهند که مقياس خشنودي شغلی آندروز و ويتی ( )3311همبستگی معنادار (2/12 )p>2/3
با شاخص توصيف شغل  )JDI(3دارد .اندروز و ويتی ( )3311پايايی اين مقياس را از طريق
آلفاي کرونباخ  2/80گزارش کردند .ضريب پايايی اين مقياس در اين پژوهش با استفاده از
روش آلفاي کرونباخ  2/81محاسبه گرديد .در پژوهش حاضر به منظور بررسی روايیسازه
مقياس خشنودي شغلی از روش تحليل عامل تأييدي استفاده گرديد .نتايج نشان دادند که
تمامی مادهها داراي بار عاملی باال و معناداري هستند.
پرسشنامه سرمایههاي روانشناختی .در پژوهش حاضر جهت سنجش سرمايهي
روانشناختی ،از پرسشنامهي  30مادهاي سرمايهي روانشناختی 0لوتانز و همکاران ()0221
استفاده گرديد .اين سازه که شامل  0خرده مقياس اميدواري ( 0ماده) ،خوشبينی ( 0ماده)،
خودکارآمدي ( 1ماده) و تابآوري ( 1ماده) میباشد و از پرسشنامه  00مادهاي لوتانز ،يوسف

1

و اويلو ( )0221اقتباس گرديده است .پاسخها روي مقياس  1درجهاي ليکرت از ( 3بسيار
مخالفم) تا ( 1بسيار موافقم) تنظيم شده است .لوتانز و همکاران ( )0221پايايی اين پرسشنامه
را به روش آلفاي کرونباخ  2/81گزارش نمودند .همچنين آنان روايی اين پرسشنامه را در حد
مطلوبی گزارش دادهاند.در پژوهش حاضر ضريب پايايی اين مقياس و خرده مقياسهاي آن با
استفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه شده که براي مقياس به صورت کلی  2/81و براي
خرده مقياسهاي اميدواري ،خوشبينی ،خودکارآمدي و تابآوري به ترتيب ،2/80 ،2/11
 2/80و  2/11به دست آمد .در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی روايیسازه پرسشنامهي
سرمايهي روانشناختی از روش تحليل عامل تأييدي استفاده گرديد .نتايج نشان دادند که تمامی
مادهها داراي بار عاملی باال و معناداري هستند.
مقیاس بهزیستی حرفهاي .به منظور سنجش بهزيستیحرفهاي از مقياس بهزيستیحرفهاي

0

هينکين ( )3338استفاده گرديد .هينکين ( )3338اين مقياس را براساس مقياس بهزيستی
روانشناختی 1ريف ( )3383ارائه کرده است که در آن  1بعد مطرح شده توسط ريف ()3383
)Job Descriptive Index (JDI
)Psychological Capital Questionnaire (PCQ
Youssef
Occupational Well-Being Scale
Hinkin
)Psychological Well-Being Scale (PWBS

123456-
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به شکل اختصاصی به منظور به کارگيري در محيط سازمانی اصالح شدهاند .اين مقياس داراي
 0ماده و  1خرده مقياس میباشد .پاسخهاي اين مقياس در يک طيف ليکرت درجهاي از 3
(کامالً مخالفم) تا

(کامالً موافقم) قرار میگيرند .شولتز )0228( 3با انجام تحليل عاملی

تأييدي با نرمافزار  AMOS-7روايی کل اين مقياس و هر  1بُعد آن را در حد بسيار مطلوب
و پايايی ابعاد آن را در دامنهاي از  2/13تا  2/80گزارش نمود .پايايی اين پرسشنامه در پژوهش
حاضر به روش آلفاي کرونباخ برابر  2/32میباشد .روايی اين پرسشنامه در پژوهش حاضر با
استفاده از روش تحليل عاملی تأييدي محاسبه شد .نتايج نشان دادند که تمامی مادهها داراي بار
عاملی باال و معناداري هستند.

یافتهها
يافتههاي توصيفی مربوط به ميانگين ،انحراف معيار ،کمترين و بيشترين نمرههاي اعضاي
نمونه روي متغيرهاي مورد مطالعه و همچنين ماتريس ضرايب همبستگی متغيرها در جدول 3
نشان داده شدهاند.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهاي پژوهش
ضرایب همبستگی
میانگین انحراف معیار
متغیر
2
1
0/18
31/00
خالقيت سازمانی
**
2/18
1/13
01/10
خشنودي شغلی
**2/02
**2/18
8/31
0/10
سرمايههاي روانشناختی
**2/11
**2/01
01/1
3 /020
بهزيستی حرفهاي

3

**2/01
p>2/223

**

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،تمامی ضرايب همبستگی بين متغيرهاي
پژوهش معنیدار میباشند .همانطور که يافتههاي جدول  3نشان میدهند ،فرضيههاي  3و 0
مورد تأييد قرار میگيرند .به منظور بررسی نقش بهزيستی حرفهاي در تعديل رابطهي بين
خشنودي شغلی و سرمايههاي روانشناختی با خالقيت سازمانی ،از روش آماري تحليل
1- Shultz
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رگرسيون تعديلگر استفاده شد .نتايج حاصل از اين تحليل در جدولهاي  0و  1ارائه شدهاند.

مرحله

جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نقش تعدیلگر بهزیستی حرفهاي در رابطهي بین
خشنودي شغلی و خالقیت سازمانی
رفتار شهروندي سازمانی
متغیر مالک
گام 3
گام 2
گام 1
2
2
متغیر مستقل
ΔR
R
β
β
β
**2/030
**3/33
**2/ 1
**2/1
 3خشنودي شغلی
**
**
**
**
2/028
2/1
2/3
2/01
 0بهزيستی حرفهاي
خشنودي شغلی × بهزيستی
**2/232** 2/13
*2/81
1
حرفهاي
p>2/23

**

همانگونه که در جدول  0ديده میشود ،وارد کردن تعامل خشنودي شغلی و خالقيت

سازمانی به معادله رگرسيون در گام سوم ،به تبيين  2/13درصد از واريانس خالقيت سازمانی
با  2/232درصد واريانس انحصاري افزوده منجر شد .ضريب رگرسيون برابر با  2/81است و
در سطح  p>2/23معنیدار است .بنابراين ،اثر تعاملی خشنودي شغلی و بهزيستی حرفهاي با
خالقيت سازمانی از لحاظ آماري معنیدار است .تعامل معنادار ياد شده نشان میدهد که
رابطهي خشنودي شغلی با خالقيت سازمانی در سطوح مختلف بهزيستی حرفهاي در سازمان با
يکديگر متفاوت است .بر اساس نتايج حاصل از اين تحليل فرضيه  0پژوهش حاضر تأييد
میگردد.

مرحله

جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نقش تعدیلگر بهزیستی حرفهاي در رابطهي بین
سرمایههاي روانشناختی و خالقیت سازمانی
رفتار شهروندي سازمانی
متغیر مالک
گام 3
گام 2
گام 1
2
2
متغیر مستقل
ΔR
R
β
β
β
**
**
**
**
2/002
2/82
2/11
2/ 0
 3سرمايههاي روانشناختی
**2/138** 2/838** 3/22
**2/ 0
 0بهزيستی حرفهاي
سرمايههاي روانشناختی ×
**2/228* 2/832
*2/ 0
1
بهزيستی حرفهاي
p>2/2

*

p>2/23

**
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همان گونه که در جدول  1ديده میشود ،واردکردن تعامل سرمايههاي روانشناختی و
خالقيت سازمانی به معادله رگرسيون در گام سوم ،به تبيين  2/11درصد از واريانس خالقيت
سازمانی با  2/228درصد واريانس انحصاري افزوده منجر شد .ضريب رگرسيون برابر با 2/ 0
است و در سطح  p>2/2معنیدار است .بنابراين ،اثر تعاملی سرمايههاي روانشناختی و
بهزيستی حرفهاي با خالقيت سازمانی ازلحاظ آماري معنیدار است .تعامل معنادار ياد شده
نشان میدهد که رابطهي سرمايههاي روانشناختی با خالقيت سازمانی در سطوح مختلف
بهزيستی حرفهاي در سازمان با يکديگر متفاوت است .در نتيجه فرضيه

پژوهش حاضر نيز

تأييد میشود.

بحث و نتیجهگیري
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش بهزيستی حرفهاي به عنوان تعديلگر رابطه بين
خشنودي شغلی و سرمايههاي روانشناختی با خالقيت سازمانی بود .نتايج نشان دادند که
همبستگی ساده خشنودي شغلی و سرمايه روانشناختی با خالقيت سازمانی معنیدار بود.
درنتيجه فرضيههاي  3و  0تأييد گرديدند .اين يافتهها با يافتههاي پژوهشهايی همچون راس

3

( ،)3333ايسن ،دوبمن و نويکی ،)3381( 0ايسن ،جانسون ،1مرتز 0و روبينسون ( ،)338
سويتمن و همکاران ( ،)0233لوتانز و همکاران ( ،)0221ريجو ،سوسا مارکوس و کانها

1

( ،)0230ريجو ،ماکادو ،1ليل 8و کانها ( ،)0223همخوان میباشند .افرادي که سطوح بااليی از
عواطف مثبتی همچون اشتياق ،شادکامی ،خشنودي و دلبستگی را تجربه میکنند ،تمايل دارند
به گونهاي مثبت مشغول به کار گردند و احساس خوشايندي در مورد فعاليتهايی که انجام
میدهند داشته باشند (جرج .)3331 ،3بنابراين عواطف مثبتی همچون خشنودي شغلی باعث
Russ
Isen, Daubman, & Nowicki
Johnson
Mertz
Robinson
Rego, Sousa, Marques, & Cunha
Machado
Leal
George
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تسهيل حل خالقانه مسائل عملکرد شغلی میگردد (ايسن و همکاران3381 ،؛  .)338همچنين
اغلب افراد اميدوار ،از دنبال کردن اهداف لذت میبرند ،انگيزه درونی بيشتري را تجربه
میکنند و به دنبال راههاي خالقانهتري میگردند (آمابيل .)3331 ،تابآوري به فرد کمک
میکند تا در مواجهه با تغييرات و مسائلی که مستلزم خالقيت ،مقاومت و ارادهي زيادي دارند،
عکسالعمل مناسب را نشان دهد (لوتانز و همکاران .)0221 ،بنابراين ،انعطافپذيري به افراد
کمک میکند تا توان بالقوه خود را کنترل کرده و براي حل خالقانه مسائل ،مقاومت نشان
دهند .افرادي که ازنظر خودکارآمدي در سطح بااليی میباشند ،به اين دليل که باور دارند که
میتوانند وظايف خود را بهخوبی انجام دهند ،باور دارند که هنگام مواجهه با موقعيتهاي
چالشانگيز میتوانند وظايف تعيين شده را انجام دهند؛ در نتيجه براي رسيدن به هدف خود از
ايدهها و روشهاي بديع استفاده مینمايند .افراد خوشبين کمتر با ديدي منفی به مسائل
مینگرند و معموالً نسبت به موفقيت ديدگاههاي مثبتتري دارند و در نتيجه اين افراد هنگامی
که با مشکل مواجه میشوند عواطف منفی کمتري را تجربه میکنند و به دنبال راهحلهاي
خالقانه براي حل آن مشکل میگردند (فردريکسون.)0223 ،3
يافتهها همچنين نشان دادند که بهزيستی حرفهاي رابطهي بين خشنودي شغلی و خالقيت
سازمانی را تعديل مینمايد .اين يافته بدين معنی است که خشنودي شغلی در افرادي که
بهزيستی حرفهاي باالتري دارند ،آثار مثبت بيشتري ازجمله خالقيت سازمانی نشان میدهند.
بنابراين میتوان ادعا کرد که رابطه بين خشنودي شغلی و خالقيت سازمانی در سطوح مختلف
بهزيستی حرفهاي متفاوت است .اين يافته با يافته پژوهش رايت ،کروپانزانوو و بنت)0221( 0
همسو میباشد .اين يافته را براساس نظريهي حفظ منابع (هابفول )3383 ،1میتوان تبيين نمود.
نمود .اين نظريه بيان میکند که افراد براي حفظ منابع ارزشمند و مقابله با آنچه اين منابع را
تهديد میکند ،تالش میکنند .براساس اين نظريه ،اصطالح «منابع ارزشمند» به اشياء ،شرايط
محيطی ،ويژگیهاي فردي و انرژي گفته میشود که بهوسيلهي فرد ارزشگذاري شدهاند
(هابفول .)3383 ،اين نظريه توضيح میدهد که چگونه منابع ارزشمند براي فرد ،میتوانند در
محيط کار منجر به افزايش توانايیهاي افراد براي رسيدن به موفقيت شود .بر اين اساس،
1- Fredrickson
2- Wright, Cropanzano, & Bonett
3- Hobfoll
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خشنودي شغلی به عنوان يک منبع محيطی است که شرايط مساعدي را فراهم میکند که بر
تجارب کاري کارکنان اثر گذاشته و نگرش مثبتی را در آنان نسبت به سازمان به وجود
میآورد .اين نگرش مثبت نسبت به سازمان ،انگيزهي بهبود عملکرد را افزايش داده و کارکنان
را ترغيب مینمايد تا در جهت حل خالقانهي مسائل عملکرد و وظايفشان گام بردارند .از
طرف ديگر ،شرايط محيطی مناسب که به وسيلهي خشنودي شغلی در سازمان فراهم میشود،
فرآيند خود تنظيمی افراد با بهزيستی حرفهاي باال را براي سرمايهگذاري منابع فردي فعال
میکند .همچنين اين ويژگی شخصيتی به عنوان يک منبع فردي مثبت عمل میکند که براي
تهديدات منابع افراد ،نقش ضربهگير را ايفا میکند .اين موارد میتوانند نگرشهاي مثبت
کارکنان نسبت به سازمان را افزايش داده و در نتيجه خالقيت سازمانی آنان را افزايش دهند.
بدين ترتيب در سازمانهايی که کارکنانشان سطوح بهزيستی حرفهاي و خشنودي شغلی بااليی
را تجربه میکنند ،خالقيت سازمانی بيشتري ديده میشود.
يافتهها همچنين نشان دادند که بهزيستی حرفهاي رابطهي بين سرمايههاي روانشناختی و
خالقيت سازمانی را تعديل مینمايد .اين يافته بدين معنی است که سرمايههاي روانشناختی
در افرادي که بهزيستی حرفهاي باالتري دارند ،آثار مثبت بيشتري ازجمله خالقيت سازمانی
نشان میدهند .بنابراين میتوان ادعا کرد که رابطه بين سرمايههاي روانشناختی و خالقيت
سازمانی در سطوح مختلف بهزيستی حرفهاي متفاوت است .براساس پيشينهي در دسترس،
پژوهشی در اين خصوص يافت نشد .اين يافته را براساس نظريهي فعالسازي صفات( 3تت و
بورنت )0221 ،0میتوان تبيين نمود .اين نظريه بيان میکند که تفاوتهاي شخصيتی افراد تنها
زمانی آشکار میشود که موقعيت ،نشانههاي مربوط به صفات و تمايالت مشخصی را براي
افراد ايجاد کند مبنی بر اينکه آن موقعيت ،براي بروز آن صفت مشخص مناسب است.
بهعبارت ديگر ،اين نظريه توضيح میدهد که چگونه برخی شرايط ،تمايالت افراد براي رفتار
کردن و واکنش نشان دادن به شيوهاي مشخص را فعال میکند .بهزيستی حرفهاي يک ويژگی
مطلوب است که نشانههاي مرتبط با صفات مشخص را براي افراد با سرمايههاي روانشناختی
باال فعال میکند که موجب تسهيل اثرات محيطی میشوند .در واقع کارکنانی که به روابط
سازمانی مثبت ،خودپذيري حرفهاي ،خودمختاري در شغل ،هدفمندي شغل ،تسلط بر محيط و
)1- Trait Activation Theory (TAT
2- Tett & Burnett
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پيشرفت در شغل (که مؤلفههاي بهزيستی حرفهاي هستند) مجهز میباشند ،بهتر میتوانند به
وظيفهي خود عمل کنند ،در مسائل جاري سازمان مشارکت کنند ،به آينده شغلی خود اميدوار
باشند ،با ساير همکاران روابط مطلوب و مثبتی برقرار کنند ،در مقابل سختیها و دشواريها
صبر و بردباري به خرج دهند و بهطور کلی بيشتر از نقشهاي رسمی محوله انجاموظيفه کنند
و در جهت انجام درست وظايف خود و کنار آمدن با شرايط پيچيده و چالشزا به دنبال
راههاي جايگزين و راهحلهاي خالقانه باشند .بدين ترتيب در سازمانهايی که کارکنانشان
سطوح بهزيستی حرفهاي و سرمايههاي روانشناختی بااليی را تجربه میکنند ،خالقيت
سازمانی بيشتري ديده میشود.
نتايج حاصل از اين پژوهش به رهبران و مديران سازمانها پيشنهاد میکند که آموزش
سرمايههاي روانشناختی و ايجاد جو مناسب براي رشد خشنودي شغلی و بهزيستی حرفهاي
میتوانند نقش مهمی در افزايش خالقيت سازمانی کارکنان داشته باشند.
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