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 چکیده
شدااتیر بدا    سوطن  تحقیق حاضر با هدف  برسیدر سطب دی بدیم یدر ا ی     

طشییاق شغلر  علمان طز توطبع شهرییان کهگیلو ی طنجدا  شدفا طید      
باشدف  اا عدی ا داس      ط م تحقیق توصدییر و طز ندوه همتگدیگر  در    

 شغول بی تفس س  ا قدی ااسویدا بدوا  طز     تحقیق شا ل کلیی  علمان
عاوطن نموندی بدی سو     نیر بر طیاس افول  وسگان بی 052ها   یان ان

اوس  ططالعدداا طز  طنددف  بددرط  امددع  تصدداا ر یددااا طنیشددا  شددفا 
شدااتیر ووتدان     طشدییاق شدغلر شدو لر و یدر ا ی سوطن      ها  پریشاا ی

یون اافگاندی  طیییااا شف  اه  تج  ی و تحلیل ططالعداا طز سگرید  
هدا توید     و ضر ب همتگیگر پیریون طیییااا گرا ف  تما ر تحلیل

طنجا  گر یاف  نیا ج تحلیل همتگدیگر پیریدون    SPSS-25ط  طس  نر 
شااتیر با طشییاق شدغلر سطب دی  تتد  و     نشان اطا کی بیم یر ا ی سوطن

اطس واوا اطسا  تحلیل همتگیگر پیریون حاکر طز ان بوا کدی    عار
شااتیر و طبعاا ان بدا طشدییاق شدغلر  علمدان  ا قدی        ا ی سوطنبیم یر

اطس  وادوا اطسا  برسیدر نیدا ج     ااسویا سطب ی  گیقیم و  تت   عار
شدااتیر او   تحلیل سگرییون نشان اطا کی طز بدیم طبعداا یدر ا ی سوطن   

بدرط    اطس   عادر هدا    کاادفا  بیادر  اوس  و ط یفوطس  پدی   بعف تا 
 انف طشییاق شغلر  علمان بو

 

 شااتیر سوطن یر ا ی شغلر، طشییاق :کلیدواژگان

 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate the 

relationship between psychological capital and job 

engagement. This research is a descriptive and 

correlational type. The statistical population of the 

study consisted of all teachers in the Charousa 

region. From this population 250 teachers were 

selected by random sampling method. The instruments 

consisted of Schoufli's Job Engagement and Lutans 

Psychological Capital Questionnaires. Data were 

analyzed using multivariate regression and Pearson 

correlation coefficient. All analyses were performed 

using SPSS 25 software. Pearson correlation analysis 

showed that there is a positive and significant 

relationship between psychological capital and job 

engagement. Pearson's correlation analysis also 

indicated that there is a positive and significant 

correlation between psychological capital and its 

dimensions with the job engagement. The results of 

regression analysis showed that among the 

dimensions of psychological capital, resilience and 

hope were good predictors of teachers' job engagement. 

 
Keywords: job engagement, psychological capital 
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 مقدمه
 و اشتیاق شغلشان به نسبت که دارند مشتاق و انرژی با کارکنانی به نیاز امروزه ها سازمان

 تکالیف و شوند می شان شغل مجذوب مشتاق، کارکنان ، کلی طور به .دارند زیادی ی عالقه

 ترین مهم از یکی (.Bakker & Leiter, 2010) رسانند می انجام به مطلوبی طرز به را شان شغلی

 تعلیم نظام پیشرفت عامل ترین مهم .است پرورش و آموزش سازمان کشوری، هر در ها سازمان

 ترین اصلی عنوان به که معلمانی باشد. می اثربخش و انگیزه با معلمان وجود جامعه یک تربیت و

 نظام بخشی اثر روحیه و انگیزه از باالیی سطح داشتن با توانند می یادگیری یندآفر عنصر

 جامعه انتظارات بین گاهی موجود واقعیات اساس بر اما نمایند. تضمین را کشور یک آموزشی

 دیگر سوی از آنان های خواسته و نیازها مینأت و سو یک از معلمان، تربیت و تعلیم نظام و

 سازد می دگرگون شغلشان به نسبت را آنان نگرش که خورد می چشم به تعادل عدم نوعی

(Samizadeh, 1998.) شغلی اشتیاق به ای مصاحبه های شرکت و سازمانی مشاوران از خیبر 

 این دانشگاهی بخش در که حالی  در دارند، توجه شود می انجام کارکنان برای که چیزی عنوان به

 است ممکن و شود می تجربه افراد توسط که است چیزی شغلی اشتیاق که دارد وجود اعتقاد

 استراتژی نوع یک خودش که این نه بگیرد قرار مدیریتی یرویکردها و ها استراتژی تأثیر تحت

 و ها استراتژی تأثیر روی بیشتر دانشگاهی رویکرد در بنابراین (.Armstrong, 2013) باشد

 پردازان نظریه ترتیب بدین شود می کیدأت شغلی اشتیاق روی گذارتأثیر مدیریتی مختلف عوامل

 اند. شده مند عالقه شغلی اشتیاق بر ثرؤم سازمانی و فردی عوامل به پژوهشگران و

 و شده مطرح مثبت سازه یک عنوان به که است جدیدی مفاهیم از یکی شناختی روان سرمایه

  افراد رفتاری و شناختی نگرشی، انگیزشی، عاطفی، ابعاد اثربخش مدیریت در آن از توان می

 به نسبت محققان نیاز درک زا شناختی روان سرمایه کلی، طور به .کرد استفاده کار محیط در

 قالب در و گرایانه مثبت و گرایانه منفی های پژوهش بین در میالد سوم هزاره برای گرایی مثبت

 که است معتقد سازمانی جدید رویکرد این (.Luthans, 2012) گردید مطرح مثبت سازمانی رفتار

 و رهبران توسط راداف عملکردهای سوء و ها ضعف به مداوم ذهنی اشتغال از اجتناب با

 نفس، به اعتماد و نمود التفات ها آن مطلوب های کیفیت و ها قوت به توان می همکارانشان

 شناختی روان سرمایه Luthans (2012) نظر به داد. افزایش کارکنان در را امیدواری و بینی خوش
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 روی بر گذاری یهسرما طریق از جهانی تجارت فضای در رقابتی مهم مزیت یک عنوان به تواند می

 های موقعیت و ها نقش تأثیر تحت افراد شناختی روان سرمایه کیفیت و میزان شود. مطرح افراد

 روابط و تعامالت مرزهای کننده تعیین حقیقت در و گیرد می قرار ها آن اجتماعی و فرهنگی

 است. اجتماعی

 کشور 61 رکنانکا روی 2002 تا 2009 های سال بین Perin توسط شده انجام مطالعات

 ها آن 12/0 ندارند، شغلی اشتیاق جهان کارکنان 24/0 مجموع در که داده نشان نیز جهان

  برخوردارند توجهی قابل و باال شغلی اشتیاق از ها آن از64/0 تنها و دارند متوسط شغلی اشتیاق

(Ram & Prabhakar, 2011.) لفهؤم این زا امروزی های سازمان محققان، های یافته به توجه با 

 و کارایی در شغلی اشتیاق نقش به توجه با و نیستند برخوردار مطلوبی میزان به سازمانی مثبت

 سازمان در رفتار نوع این رفتن باال به که بود هایی راه دنبال به باید ها سازمان عملکرد بهبود

 بین ابطهر بررسی قصد محقق پژوهش این در شد، گفته آنچه به توجه با ردد.گ می منجر

  دارد. را چاروسا منطقه معلمان در شغلی اشتیاق با شناختی روان سرمایه

(1990) Kan او .کرد کاری های محیط وارد را شغلی اشتیاق مفهوم که بود کسی اولین 

 در .کند می تعریف کاری یها نقش ایفای در خویش وجود تمام از استفاده را شغلی اشتیاق

 یا استفاده را خویش عاطفی و شناختی فیزیکی، ابعاد تمام نقش، ایایف در افراد شغلی اشتیاق

 کار در باالیی جسارت و روحیه دارای کارکنان که گردد می باعث شغلی اشتیاق .کنند می ابراز

 دارد وجود متقابل تعامالت دارد، عهده به فرد که نقشی و فرد بین Kan( 1990) دید از .باشند

 ثانیاً (،6شخصی )استخدام کرده صرف نقش در رفتارها برای را خود ژیانر فرد اوالً که طوری به

 .(Peterson & Zimmerman, 2004) (2خودپردازی) کند می ابراز نقش درون را خود

 و است گرفته قرار توجه مورد که است مهمی مفاهیم از یکی اخیر سالیان در شغلی اشتیاق

 قرار تعهد و انگیزش شغلی، رضایت جمله زا متغیرها برخی جایگزین است توانسته حدی تا

 شمار به سازمانی اهداف پیشبرد عوامل ترین مهم از یکی انسان(. Armstrong, 2013) گیرد

 ها، سازمان و کارکنان وری بهره و کارآیی افزایش جهت سازمانی و صنعتی شناسان روان رود. می

  سازه دو اند. پرداخته اثربخشی بر ارگذتأثیر شناختی روان مهم های سازه بررسی و شناسایی به

                                                           
1-  self-employment 
2-  self-expression 
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 انگیزش از: عبارتند دارند سازمان و فرد اثربخشی افزایش در ای برجسته نقش که شناختی روان مهم

 شغلی. اشتیاق و 6شغلی

  سازمانی مدنی رفتارهای تقویت شغلی، عملکرد همچون که است مفهومی شغلی اشتیاق

 ,Hakanen) دارد باالیی منفی رابطه شغل ترک قصد با و مثبت رابطه دارای شغلی خشنودی و

Hakanen, Bakker, & Demerouti, 2005.) معلمان شغلی اشتیاق پرورش و آموزش سازمان در 

 یادگیری-یاددهی محیط ارتقای در تواند می آنان شغلی فرسودگی مقابل در رویکرد یک عنوان به

 نظر به مهم آن های کننده بینی پیش و تبطمر عوامل درک و شناخت لذا کند، ایفا را مهمی نقش

 هر بنابراین دارند، غیرمالی ماهیت شوند می شغلی اشتیاق به منجر که هایی محرک اکثر رسد. می

 سطح به کم های هزینه صرف با تنها تواند یم است برخوردار متعهد رهبری از که سازمانی

 کارکنان شغلی اشتیاق (.Hulkko, Sart, Hakonen, & Sweins, 2012) برسد اشتیاق، مطلوب

 کار، در شوق وشور  وسیله به که است محور کار به انگیزشی بینانه، خوش ذهنی مجموعه یک

 ;Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006) شود می توصیف کار در شدن غرق و کار در پشتکار

Hayase, 2009.) (2006 )Schaufeli et al. صورت به را بسیاری عمناف کارکنان شغلی اشتیاق 

 سطوح در منابع این (.Gibbons, 2006) دارد پی در افراد و سازمان برای غیرمستقیم و مستقیم

 گردند؛ می هویدا سازمان داخلی محیط در فقط منابع بعضی گردد. می نمودار سازمان از متفاوتی

 داخلی مزایای ارند.د سازمان خارجی نفعانیذ بر مستقیمی تأثیر منافع از بعضی که حالی  در

 کارکنان، روحیه بهبود کارکنان، غیبت کاهش دانش، مدیریت بهبود شامل کارکنان شغلی اشتیاق

 پروری، جانشین های برنامه از استفاده با داخلی داوطلبان از بیشتر استفاده قابلیت ایمنی، افزایش

 مزایای (.Asgari Bajgari, 2011) باشد می آنان انگیزه افزایش و کارکنان جابجایی کاهش

 افزایش درآمد، و سود حاشیه افزایش وری، بهره افزایش شامل کارکنان شغلی اشتیاق خارجی

 اتکاء با سازمان از خارج از استعداد با کارکنان جذب توانایی افزایش و مشتریان وفاداری سطح

  (.Gibbons, 2006) باشد می شده برگزیده کارفرمای شدت به

  Matsudaira, Fedorov, Shen, Pokala ,Goldsmithتوسط بار اولین 2اختیشن روان سرمایه

 

                                                           
1-  work motivation 

2-  psychological capital 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsudaira%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9302997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fedorov%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9302997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9302997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pokala%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9302997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldsmith%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9302997
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(1997)and Almo  منجر وری بهره به است ممکن که شناختی روان های ویژگی به اشاره در 

 و وری بهره و ها ویژگی این بین هرابط بررسی به زمینه این در ها پژوهش رفت. کار به ،شود

 شناسی نارو در متفاوت شکلی به مفهوم این اخیر هده در حال، این با پرداختند. مالی درآمدهای

 بار ناولی مثبت، شناسی روان هزمین در .گرفت قرار توجه مورد گرا مثبت زمانیسا رفتار و  مثبت

(2002) Selgiman کرد بیان و برد کار به را شناختی روان هسرمای واژة 6اصیل خشنودی کتاب در 

 شناختی روان هسرمای خلق و گذاری سرمایه حال در بسا چه ایم(، شده )غرقه داریم اشتیاق که زمانی که

 هدربار Stejquvik (2003) را شناختی روان ظرفیت چهار این همچنین .هستیم خود هآیند برای

 سرمایه (.Sridevi & Srinivasan, 2012) است کرده مطرح شغلی انگیزش کلیدی عوامل

 قوی منبع یک مانند تواند می که است مثبت های توانمندی و صفات از ای مجموعه شناختی روان

 هایش توانایی به فرد باور الف( است؛ ها لفهؤم این شامل و باشد داشته نقش فرد ارتقاء و رشد در

 مورد در مثبت اسنادهای ایجاد ب( )خودکارآمدی(؛ معین وظایف در موفقیت به دستیابی برای

 پیگیری و اهداف کردن دنبال در پشتکار داشتن ج( بینی(؛ )خوش آینده و اکنون های موفقیت

 به بازگشت و مشکالت کردن تحمل د( )امیدواری(؛ موفقیت به سیدنر برای الزم راهکارهای

 ,Avey, Reichard) آوری( )تاب ها موفقیت به دستیابی تا آن از ارتقای حتی و عملکرد معمولی سطح

Luthans, & Mhatre, 2011.) گرایی مثبت شناسی روان های شاخص از یکی شناختی روان سرمایه 

 داشتن موفقیت، به دستیابی برای یشها توانایی به فرد باور قبیل از ییها ویژگی با که باشد می

 مشکالت کردن تحمل و خود درباره مثبت اسنادهای ایجاد اهداف، کردن دنبال در پشتکار

 عنوان به شناختی روان سرمایه (.Alarcon, Bowling, & Khazon, 2013) شود می تعریف

 شود می تعریف فرد یک آوری تاب و امیدواری ینی،ب خوش خودکارآمدی، گونه حالت های قابلیت

(Luthans, Avolio, & Norman, 2007.) ( 2007) عقیده بهLuthans et al. شناختی روان سرمایه 

 موفق چالشی کارهای در دارد باور فرد که میزانی) خودکارآمدی -6 اصلی بعد چهار از متشکل

 مثبت نگرشی آینده و حال زمان در خود یتموفق به فرد که میزانی) بینی خوش -2 ؛(شود می

  مسیر ضرورت هنگام و دارد پافشاری اهداف به رسیدن در فرد که میزانی) امید -9 ؛(دارد

  ؛(شود برخوردار بیشتری موفقیت شانس از تا کند می دهی جهت مجدداً هدف سمت به را

                                                           
1-  authentic happiness 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almo%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9302997
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  مواجه از پس موفقیت بکس و اولیه حالت به بازگشت توانایی فرد که میزانی) آوری تاب -4
 

 باشد. ( میدارد را دشوار شرایط و ها چالش با شدن

 فرد توان و یافته افزایش روانی سرمایه آوری تاب و خودکارآمدی بینی، خوش امید، افزایش با

 شناختی روان هسرمای (.Dello Russo & Stoykova, 2015) شود می بیشتر فعالیت و تالش برای

 از استفاده در آن از توان می و است تجربی شواهد و نظری هپیشین ایدار و علمی رویکردی

  استفاده شان وری بهره و عملکرد بر تأثیر همچنین و ها آن هتوسع کارکنان، توانمندهای و ها ظرفیت
 

  (.Forouhar, Ehsanmaleki, Ruzbahani, & Shahmohammadi, 2013) کرد

(2012)Rahimi, Arizi, Nouri and Namdari  شناختی روان سرمایه رابطه ی با عنوانپژوهش در 

 پرورش و آموزش سازمان کارمندان در سازمان در آنان کاری شوق و شور با کارکنان کار محیط در

  مثبت عاطفه و سازمانی اعتماد زندگی، سر بینی، خوش بین که رسیدند نتیجه این به اصفهان استان

 نتایج دارد. وجود داری یمعن مثبت رابطه کاری شوق با ندهآی مثبت عاطفه و کاری شوق و شور با

 مثبت عاطفه و ینیب خوش  سازمانی، اعتماد زندگی، سر متغیرهای بین داد نشان واریانس تحلیل

 و 21/0 شورکاری برای آن میزان که دارد وجود داری یمعن رابطه کاری شوق و شور با کلی طور هب

 آموزش تأثیر پژوهش در  Ghane Nia, Forouhar and Jalili(2015) است. 40/0 کاری شوق برای

 نتیجه این به صنعتی شرکت دو کارکنان شغلی اشتیاق افزایش بر مدیران شناختی روان سرمایه

 مدیریت حمایت و اساسی نیازهای لفهؤم حیث از آزمایش، و کنترل گروه دو بین که رسیدند

 تفاوت پیشرفت های فرصت و کارگروهی های لفهؤم در اما داشت. وجود داری یمعن تفاوت

 سرمایه آموزش داد نشان پژوهش نتایج طورکلی به نشد. مشاهده گروه دو بین داری یمعن

  Moghimi and Javidi .گردد می کارکنان شغلی اشتیاق افزایش باعث مدیران به شناختی روان

 شغل در ماندن میل و شغلی تیاقاش با شناختی روان های سرمایه بین ای رابطهپژوهشی  در( 2014)

 ابعاد و شناختی روان های سرمایه بین که ندددا نشان گچساران نفت شرکت برداری بهره کارکنان

 ابعاد و شناختی روان های سرمایه بین دارد. وجود داری یمعن رابطه کارکنان در شغلی اشتیاق با آن

 شناختی روان سرمایه متغیر دارد. وجود داری یمعن رابطه کارکنان در شغل در ماندن میل با آن

 Khalifeh Soltani, Valia .نماید بینی پیش را شغل در ماندن میل و شغلی اشتیاق متغیر تواند می

(2014)and Sahat   عملکرد بهبود بر مدیران مثبت شناختی روان سرمایه تأثیردر پژوهشی 

 شناختی روان سرمایه که شد حاصل تیجهن این تهران شهر ملت بیمه شرکت در های هعمطال کارکنان
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 این که آن ضمن گردد. می آنان عملکرد بهبود موجب و منجر کارکنان مشارکت به مدیران مثبت

 در افزوده ارزش ایجاد باعث و منتهی کارکنان شناختی روان سرمایه کیفیت ارتقای به تأثیر

 سرمایه آموزش تأثیر عنوان با Shahbazi (2012) پژوهش نتایج گردد. می کارکنان عملکرد

 دار یمعن تأثیر کیسون شرکت کارکنان در شغلی اشتیاق و شغلی عملکرد بر شناختی روان

 شغلی عملکرد بر یتأثیر ولی بود شغلی اشتیاق و شناختی روان سرمایه بر آموزشی مداخله

 نقش خودکارآمدی و امیدواری که داد نشان خود پژوهش در Sengers (2013) .نداشت

 مدیریت( حمایت و همکاران حمایت بازخورد، استقالل، )تنوع، شغلی منابع رابطه بین میانجی

 پژوهش در Narmeen, Danial Aslam and Tasawar (2012) .کنند می ایفا شغلی اشتیاق و

 این به و نمودند بررسی را ها آن شغلی اشتیاق و کارکنان سازمانی مدنی رفتار بین رابطه خود

 دارد. مدنی سازمانی رفتار روی بر مثبتی اثر شغلی اشتیاق های ویژگی مدل دندرسی نتیجه

(2012) Nigah, Davis and Hurrell کارکنان پذیری جامعه خصوص در خود پژوهش در نیز 

  کند. می بینی پیش را ها آن شغلی اشتیاق ، کارکنان شناختی روان سرمایه که اند رسیده نتیجه این هب

 

 وهشپژ های فرضیه
 دارد. وجود رابطه معلمان شغلی اشتیاق و شناختی روان سرمایه بین فرضیه اول:

 دارد. وجود رابطه معلمان شغلی اشتیاق و شناختی روان سرمایه ابعاد بین فرضیه دوم:

 باشند. می معلمان در را شغلی اشتیاق ینب پیش شناختی روان سرمایه ابعادفرضیه سوم: 

 

 روش

 گیری نمونه روش و نمونه آماری، جامعه

 استت.  همبستتگی  نوع از و توصیفی روش نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش

 بتر  ها آن کل تعداد باشد. می در که چاروسا بخش معلمان کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه

 میتان  از کته  بتود  نفتر  936 چاروستا  بخش پرورش و آموزش اداره از شده  دریافت آمار اساس

 ستاده  تصتادفی  صورت به  Krejcie and Morgan(1970) جدول اساس بر نفر 250 تعداد اه آن

  دارای درصد 4/24 همچنین بودند. مرد درصد 1/22 نمونه این از شدند. انتخاب نمونه عنوان به
 

 بودند. ارشد کارشناسی و دیپلم فوق دیپلم، بقیه و کارشناسی مدرک
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 پژوهش ابزار

پرسشنامه  ای ماده 61 پرسشنامه از شغلی قاشتیا سنجش برای اشتیاق شغلی: پرسشنامه

 طراحی ,Salanova, Gonzalez-Roma and Baker  Schaufeli(2002) توسط که 6شغلی اشتیاق

 مؤلفه و نیرومندی دوم: مؤلفه جذب، اول: لفهؤم شد. استفاده ،باشد می لفهؤم 9 شامل و گردید

 ،«گاهی» ،«بندرت» ،«هرگز» های مقیاس از ها ماده یامتم در ها پاسخ و باشد می خود وقف سوم:

 ذیل شرح به پرسشنامه این گذاری نمره اند. شده بندی درجه «همیشه» و «اوقات اغلب» ،«معموالً»

  (.1) همیشه و (5) اوقات اغلب (،4) معموالً (،9) گاهی (،2) بندرت (،6) هرگز شد: انجام

 سرمایه پرسشنامه از شناختی روان سرمایه نجشس برای :شناختی پرسشنامه سرمایه روان

 لفهؤم 4 دارای و ماده 24 شامل که شد استفاده et al. Luthans (2007) 2شناختی روان

 شدبا می (63-24) بینی خوش و (69-61) آوری تاب (،2-62) امیدواری (،6-1) خودکارآمدی

 6 از موافقم؛ کامالً تا مخالفم مالً)کا لیکرت ای درجه پنج مقیاس اساس بر پرسشنامه این های ماده

  Kabirzadeh(2013) نامه پایان در شغلی اشتیاق پرسشنامه روایی شد. استفاده ،است شده طراحی (5 تا

 قابلیت یا پرسشنامه ییپایا همچنین گرفت. قرار تأیید مورد و بررسی متخصص افراد توسط

 پایایی اضرح پژوهش در شد. محاسبه 25/0 نباخکرو آلفای گیری اندازه روش از استفاده با آن اعتماد

 به باشد. می پرسشنامه مناسب پایایی بیانگر که آمده دست هب 35/0 کرونباخ آلفای ضریب طریق از

 متخصصین( )نظرات محتوایی روایی روش از شناختی روان سرمایه پرسشنامه روایی تعیین منظور

 ،Nasr Esfahani and Mahdieh Najafabadi (2014) توسط پرسشنامه پایایی است. شده استفاده

 نظران صاحب از تن دو تأیید به امهپرسشن این روایی حاضر پژوهش در است. شده گزارش 12/0

 کرونباخ آلفای روش با شناختی روان سرمایه پرسشنامه پایایی حاضر پژوهش در است. رسیده

  است. آمده دست هب 25/0

 

 ها یافته
 است. شده داده نشان 6 جدول در معیار انحراف و میانگین پژوهش این توصیفی یها یافته

                                                           
1-  Job Engagement Questionnaire 

2-  Psychological Capital Questionnaires  
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 پژوهش متغیرهای به مربوط توصیفی های یافته .6 جدول

 متغیر میانگین معیار انحراف

 شناختی روان سرمایه 20/35 25/61
 بینی خوش 30/24 11/1
 وریآ تاب 15/29 16/9
 امیدواری 21/24 92/1
 کارآمدی خود 00/25 36/4
 شغلی اشتیاق 91/11 51/65

 کار به شوق 20/90 10/5

 کار وقف 52/90 10/5

 کار جذب 62/90 36/5

 

 متغیرهای در ترتیب به معیار، انحراف و میانگین شود، می مشاهده 2 جدول در که طور همان

 و 15/29) آوری تاب (،11/1 و 30/24) بینی خوش (،25/61 و 20/35) شناختی روان سرمایه

 و 91/11) شغلی اشتیاق (،36/4 و 00/25) مدیآخودکار (،92/1 و 21/24) امیدواری (،16/9

 کار به جذب و (10/5 و 52/90) شدن کار وقف (،10/5 و 20/90) کار به شوق (،51/65

  باشد. می (36/5 و 62/90)

 

 دارد. وجود رابطه معلمان شغلی اشتیاق با شناختی روان سرمایه بین اول: فرضیه

نشان داده  2جدول در شناختی با اشتیاق شغلی  ایب همبستگی بین سرمایه روانماتریس ضر

 شده است.

 
 شغلی اشتیاق با شناختی روان سرمایه بین همبستگی ضرایب ماتریس .2 جدول
 2 6 استاندارد انحراف میانگین متغیرها
  - 24/61 2/35 شناختی روان سرمایه
 - 59/0 51/65 91/11 شغلی اشتیاق

 

 همبستگی دهد. می نشان را شغلی اشتیاق با شناختی روان سرمایه بین همبستگی 2 جدول

  توان می p<06/0 به توجه با ترتیب بدین .باشد می (59/0) شغلی اشتیاق با شناختی روان سرمایه
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 است. دار یمعن و مثبت شغلی اشتیاق با شناختی روان سرمایه بین رابطه که کرد استنباط

 

 دارد. وجود رابطه معلمان شغلی اشتیاق با شناختی روان سرمایه ابعاد نبی دوم: فرضیه

نشان  9جدول در شناختی با اشتیاق شغلی  ماتریس ضرایب همبستگی ابعاد سرمایه روان

 داده شده است.

 

 شغلی اشتیاق با شناختی روان سرمایه ابعاد همبستگی ضرایب ماتریس .9 جدول
 9 4 9 2 6 متغیرها

     - امیدواری
    - 44/0 آوری تاب

   - 52/0 42/0 خودکارآمدی
  - 12/0 42/0 92/0 بینی خوش
 - 40/0 49/0 59/0 42/0 شغلی اشتیاق

 

 شناختی روان سرمایه ابعاد بین همبستگی ضرایب دهد می نشان 9 جدول طور که نتایج همان

 و (49/0) کارآمتتدیخود (،59/0) آوری تتتاب (،42/0) امیتتدواری ترتیتتب بتته شتتغلی اشتتتیاق بتتا

  باشند. می دار معنی p<06/0 سطح در همگی که شدبا می (40/0) بینی خوش

 

 باشد. می معلمان شغلی اشتیاق بین پیش شناختی روان سرمایه ابعاد :سوم فرضیه

 دهد. می نشان را رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج 4 جدول

 

 شغلی اشتیاق تعیین در ناختیش روان سرمایه ابعاد سهم بینی پیش رگرسیون .4 جدول

 
 مجموع

 مجذورات
 درجه
 آزادی

 F sig R R2 میانگین مجذور
R2 
 شده تعدیل

 933/5999 4 519/26239 رگرسیون

 205/653 245 992/93005 مانده  باقی 949/0 959/0 534/0 000/0 492/99

 243 300/10231 کل
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 شناختی در تعیین اشتیاق شغلی اد سرمایه روانبینی سهم ابع . رگرسیون پیش4جدول ادامه 

 بین متغیرهای پیش
 ضرایب استاندارد استاندارد ضرایب غیر

β 
t sig 

β خطای معیار 

 000/0 019/5 - 916/5 249/22 ضریب ثابت
 621/0 952/6 032/0 221/0 902/0 خودکارآمدی

 006/0 400/9 206/0 644/0 436/0 امیدواری
 000/0 221/5 992/0 241/0 921/6 آوری تاب

 036/0 135/6 664/0 659/0 253/0 بینی خوش

 

 ، امیدواری خودکارآمدی، شامل که شناختی روان سرمایه متغیر ابعاد 4 جدول اساس بر

 واریانس تبیین توان داری معنی گونه به درصد 33 اطمینان با باشد، می بینی خوش و آوری تاب

 معادله در آوری تاب و امیدواری بعد دو هستند. دارا درصد 95 میزان به را شغلی اشتیاق

  از هستند. شغلی اشتیاق برای خوبی کننده بینی پیش که معنا این به شدند دار معنی رگرسیون

 دارد شغلی اشتیاق بینی پیش در بیشتری سهم آوری تاب بعد شناختی روان سرمایه ابعاد میان

(992/0=β.) 

 

 گیری نتیجه و بحث

 معلمان شغلی اشتیاق با شناختی روان سرمایه بین رابطه بررسی هدف با حاضر، شپژوه

 اشتیاق با شناختی روان سرمایه بین داد نشان اول فرضیه ییدأت است. گرفته انجام چاروسا منطقه

 پژوهشی های یافته با نتایج این دارد. وجود داری معنی رابطه چاروسا منطقه معلمان شغلی

(2012) Nigah et al.، (2014) Maleki Farahani and Jafari ( 2012و)  Rahimi et al. 

 تر مشتاق جهت باید پرورش و آموزش ویژه به ها سازمان مورد این تببین در دارد. همخوانی

 خود کارکنان شناختی روان سرمایه تقویت در انسانی، نیروی یعنی خود اصلی های سرمایه نمودن

 عوامل این کردن تقویت بیشتر چه هر جهت در نمایند، شناسایی را اراثرگذ عوامل و باشند کوشا

  و دهند انتقال کارکنان دیگر به زمینه این در را موفق تجربیات نمایند، بیشتر را خود تالش

  پر و تر مشتاق کارکنانی تا نماید ایجاد سازمان در را شناختی روان سرمایه افزایش و رشد شرایط
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 باشد. داشتهانرژی 

 معلمان شغلی اشتیاق با شناختی روان سرمایه ابعاد بین که شد مشخص دوم فرضیه ییدأت با

 ،.Nigah et al( 2012) های پژوهش نتایج با مورد این دارد. وجود داری معنی رابطه چاروسا منطقه

(2012 )Rahimi et al.، (2014)Khalifeh Soltani et al. ، (2013)De Waal & Pienaar ، 

(2013) Sengers (2014) وMoghimi and Javidi سرمایه ابعاد بین مثبت رابطه بر مبنی 

 سرمایه که کارکنانی که گفت توان می بنابراین باشد. می همسو شغلی اشتیاق و شناختی روان

 ترسیم را خود اهداف آینده به نسبت امیدوار و پایدار و سرسخت دارند باالیی شناختی روان

 و ها چالش با مواجهه شرایط در حتی هدف به دستیابی برای را خود یدام ها آن کنند. می

 خالصه طور به دهد. رخ برایشان خوبی اتفاقات که امیدوارند و کنند می حفظ جدید مشکالت

 آمیز موفقیت طور به که کند می کمک ها آن به که هستند باالیی امیدواری دارای مشتاق کارکنان

 بعد بین که داد نشان همبستگی تحلیل نتایج بگذارند. تأثیر آن بر و کنند کنترل را شان محیط

 با یعنی دارد. وجود دار یمعن و مثبت رابطه شغلی اشتیاق با شناختی روان سرمایه بینی خوش

 پژوهش نتیجه با مورد این که یابد. می یشافزا نیز معلمان شغلی اشتیاق بینی خوش افزایش

(2012)Rahimi et al.  جو چنین وجود که نمود اضافه باید مورد این تبیین در دارد. همخوانی 

 و امور انجام در نفس به اعتماد کار، در آنان خودکارآمدی و امیدواری به منجر بخشی اطمینان

 سرمایه افزایش موجبات که شود می ها چالش و مشکالت با رویارویی در ها آن آوری تاب

 اشتیاق با امیدواری بعد همبستگی بیشتر شدت به توجه با سازد. می فراهم را ها آن شناختی روان

 بین در را امید باید معلمان معیشت و رفاه تأمین طریق از باید پرورش و آموزش ، شغلی

 باشد. داشته تری انرژی پر و تر مشتاق کارکنان تا کند زنده آنان های خانواده و کارکنان

 دار معنی بین پیش توانایی شناختی روان رمایهس ابعاد که بود آن از حاکی سوم فرضیه ییدأت

 شناختی روان سرمایه ابعاد بین از که داد نشان رگرسیون نتایج بررسی دارند. را شغلی اشتیاق

 که اند بوده معلمان شغلی اشتیاق برای خوبی های کننده بینی پیش امیدواری و آوری تاب بعد دو

و   .Khalifeh Soltani et al. ، (2015) Ghana Nia et al(2014) های پژوهش با نتایج این

(2012 )Rahimi et al. افراد توان به آوری تاب که آنجایی از نتیجه این تبیین در باشد. می سوهم 

 هدفمند و احتمالی نشینی عقب ،ها چالش با مقابله توانایی یعنی مشکالت و مسائل با مواجهه در
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  افرادی گرفت نتیجه توان می دارد، اشاره مشکالت با مقابله برای تالش دوباره گیری سر از و

 حل در سعی و هستند مشکالت برابر در افراد سایر به نسبت باالتری آوری تاب دارای که

 بیشتری اشتیاق و شور خود حرفه و شغل به دارند آمیز مسالمت و مختلف طرق به مشکالت

 انرژی و اشتیاق با را آن سازمان در یاتفاق و حادثه هر بروز زمان در که پذیرند می و دارند

 هستند کار به مشغول آن در که سازمانی و شغل به نسبت طریق این از و نمایند حل فراوان

 وجود آینده به نسبت بیشتری امیدواری ها آن در که افرادی طور همین باشند. بقیه از تر مشتاق

 است الزم لذا کرد. خواهند الشت مشکالت فصل و حل زمینه در دیگر افراد از بیشتر نددار

 امیدواری و امید حس و نماید ترسیم معلمان برای امید پر و روشن ای آینده پرورش و آموزش

 با ای جامعه معلمان شغلی اشتیاق و رضایت افزایش ضمن تا نماید زنده معلمان وجود در را

 شود. ایجاد سرزنده و نشاط

 احساس سازمان موفقیت و کلیدی هبردهایرا اهداف، خصوص در کارکنان حالت این در

 ویژه به کارکنان فکر نیروی که شود می موجب مسئله این کرد. خواهند بیشتری مسئولیت

 در خالقیت و نوآوری افزایش مسائل، حل جهت در پرورش و آموزش سازمان در معلمان

 شود می باعث الصهخ طور به و آزمایشگاهی و کارگاهی وسایل از معلم استفاده مفاهیم، انتقال

  یافته توسعه ها آن مسئله حل ظرفیت و دهد ادامه کار به بیشتری انگیزه و انرژی توان، با معلم

 حل پی در خود نهایت در و کنند حرکت خالق یها ایده بکارگیری و بهتر آموزش سمت به و

 نقش حاضر پژوهش که آنجایی از لذا برآیند. سازمان در نوآوری ایجاد و مشکالت و مسائل

 و مدیران که هست واجب و الزم نمود، ثابت شغلی اشتیاق افزایش در را شناختی روان سرمایه

 داشته بیشتری تمرکز متغیر این روی بر پرورش و آموزش ویژه به ها سازمان در ریزان برنامه

 الشت عامل این کردن تقویت بیشتر چه هر جهت در نمایند، شناسایی را اثرگذار عوامل ،باشند

 شرایط و دهند انتقال کارکنان دیگر به زمینه این در را موفق تجربیات نمایند، بیشتر را خود

 بخش اطمینان یجو ایجاد با و نماید ایجاد سازمان در را شناختی روان سرمایه افزایش و رشد

 ها آن آوری تاب و امور انجام در نفس به اعتماد کار، در آنان خودکارآمدی و امیدواری به منجر

 را ها آن شناختی روان سرمایه افزایش موجبات که شود ها چالش و مشکالت با رویارویی در

 و آموزش شغلی، اشتیاق با امیدواری بعد همبستگی بیشتر شدت به توجه با سازد. می فراهم
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 های خانواده و کارکنان بین در را امید معلمان معیشت و رفاه تأمین طریق از بایست می  پرورش

 شود: می پیشنهاد اساس این بر باشد داشته تری پرانرژی و تر مشتاق کارکنان تا کند زنده نانآ

 توجه داوطلبان های توانایی به نیرو جذب و استخدام هنگام در پرورش و آموزش وزارت

 لحاظ بکارگیری در و نمایند گیری اندازه را شناختی روان سرمایه میزان آزمون طرق از و نماید

 ها چالش و مشکالت برابر در مقاومت و آوری تاب افزایش های راه ریزان برنامه و مدیران .نمایند

 بگنجانند. معلمان ویژه به و کارکنان خدمت ضمن آموزش برنامه در را
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