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 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد ،مؤلف مسؤل
 2استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سرمایه روان شناختی با بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
بود .این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت موضوع توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش
شامل تمامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان در سال تحصیلی  89- 89که تعداد آنها جمعاً 1111نفر ( 651
مرد641 ،زن ) بود که بر اساس جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان (  ) 1891از میان افراد جامعه آماری تعداد  296نفر
به عنوان نمونهی آماری مدنظر قرار گرفتند .ابزار جمعآوری دادهها در ای ن پژوهش شامل دو پرسشنامه فعالیتهای بیانگر
شخصی ( ) PEAQواترمن  2119و پرسشنامه سرمایه روانشناختی ( ) PCQلوتانز  2119بود  .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار
توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ) و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف -اسمیرونف ،ضریب همبستگی اسپیرمن ) استفاده شد؛
که نتایج تجزیهوتحلیل دادهها وجود رابطه مثبت و معنی دار بین سرمایه روان شناختی و مولفه های آن با بهزیستی سازمانی را
مورد تایید قرار داد.

واژههای كلیدی :بهزیستی سازمانی ،سرمایه روانشناختی ،دانشگاه فرهنگیان
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 .1مقدمه
سالمتی یک سازمان عبارت است از بهزیستی کامل جسمی ،روانی و اجتماعی کارکنان( ،علوی وجنتی فرد .) 1199 ،یکی از
مفاهیم اصلی سالمت در سازمانها ،مفهوم بهزیستی میباشد ( فرح بخش سعید و همکاران .) 1185 ،برای تمام افراد سالمت
روانی ،فیزیکی و اجتماعی اجزای ضروری حیات هستند که کامالً درهمآمیخته و بهشدت به هم وابستهاند (صائمیان.) 1181 ،
بانفوذ رویکرد روانشناسی مثبت به دنیای سازمانها ،بهزیستی سازمانی به عنوان سازهای که به طور مستقیم بر عملکرد و بهروری
شغلی  -سازمانی تأثیر می گذارد ،موردتوجه قرار گرفت .امروزه روانشناسی مثبت محیط سازمانها اهمیتی روزافزون یافته است
(لوتانز  .) 2112 ، 1بهزیستی سازمانی در حوزه روانشناسی مثبت و رفتار سازمانی مثبت از مباحث مهم و موردتوجه پژوهشگران
است (پیچ و والبرودریک  .) 2118 ،2ازاینرو ،گردآور ی دانش در ارتباط با پیشایندها و پیامدهای بهزیستی سازمانی در اولویت
کارهای سازمانها قرارگرفته است (عربان و همکاران .) 1184 ،ازآنجاکه بهزیستی سازهای چندبعدی است ،نباید از عوامل فردی
و جوسازمانی مؤثر بر آن بهسادگی گذشت (دیازبرتونز و گونزالز .) 21111 ،توری  4و تونیول ) 2111 ( 6در پژوهشی به بررسی
بهزیستی سازمان به عنوان چالش بنیادی آینده؛ پرداختند؛ که هدف از آن تعیین تنش مرتبط باکار و ارتباط آن با حوادث
محیط کار ،غیبت و مشکالت جسمی بود؛ نتایج آن بیانگر اهمیت ایجاد جوسازمانی  5بهتر و در نظر گرفتن ارتقاء برای
کارکنان بود .سرمایه روانشناختی ،یکی از شاخصهای روانشناسی مثبتگرایی می بخشد ک ه با ویژگیهایی از قبیل باور فرد به
توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت ،داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف ،ایجاد اسناد مثبت درباره خود و تحمل کردن
مشکالت تعریف میشود (ارکمن . ) 2115 ،9همچنین پژوهشها نشان دادند که سرمایه روانشناختی میتواند به عنوان یک
منبع ایجاد هیجانات مثبت عمل کند .همچنین پژوهشها نشان دادند که هیجانات مثبت به عنوان ضربهگیر عمل میکنند و به
افراد کمک میکنند تا سریع تر بر هیجانات منفی غلبه کنند و درنهایت نقش مهمی در بهزیستی فرد ایفا میکنند (توگد،
فردریکسون و بارت .) 2114 ،9پژوهشها نشان میدهند که سرمایه روانشناختی به عنوان یک متغیر فردی میتواند عملکرد و
خوشنودی شغلی را بهتر از هر ویژگی فردی دیگری پیش بینی کند (لوتانز و همکاران . ) 2119 ،همچنین برخوردار بودن از
سرمایه روانشناختی افراد قادر می سازد تا عالوه بر مقابله بهتر در برابر موقعیتهای استرسزا ،کمتر دچار تنش شده ،در برابر
مشکالت از توان باالیی برخوردار باشند ،به دیدگاه روشنی در مورد خود برسند و کمتر تحت تأثیر وقایع روزانه قرار بگیرند ،لذا
اینگونه افراد دارای سالمت روانشناختی باالتری نیز هستند (گوتی 8و همکاران .) 2118 ،در دنیای امروز ،کسبوکارها و
سازمان ها دائماً در حال تغییر و تحول هستند ،با توجه به این تغییرات ،سازمانها نمیتوانند در مورد موفقیت عملکرد خود
اطمینان حاصل نمایند ،لذا در پاسخ به تغییرات موجود و بهبود سطح عملکرد خود ،به شکلهای مختلف نوآوری روی میآورند.

- Luthans
- Page & Vella-Brodrick
- Diaz- Bretones & Gonzalez
- Torri
- Toniolo
- organizational climate
- Erkmen
- Tugade, Fredrickson, & Barrett
- Gooty

55

1

2
3
4
5
6
7
8
9

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،19دی 1398

(دامانپور  .) 2114 ،11بر اساس نظریه کارمن و جرج  ) 2112 ( 11خلق نوآوری بستگی به تحول سرمایه در سازمانها دارد و
امروزه سرمایهها از شکل سنتی سرمایه اقتصادی به شکل سرمایههای روانشناختی تغییریافتهاند (کارمن و جرج.) 2112 ،
سرمایه روان شناختی ،عامل کلیدی تأثیرگذار بر نوآوری در س ازمان است .به عبارتدیگر سرمایه روانشناختی با ایجاد بستری
مناسب موجب ظهور نوآوری در سازمان میشود .برخورداری از سرمایه روانشناختی باعث افزایش خالقیت و بروز نوآوری
بیشتر از سوی افراد شده و شناسایی سرمایه روانشناختی افراد ،به عنوان ابزاری برای پرورش نوآوری آنها در نظر گرفته
میشود (لوتانز  12و همکاران .) 2111 ،کمبود پژوهشها درزمینه عوامل اثرگذار بر بهزیستی سازمانی بهویژه در داخل کشور ،یکی
از دالیلی است که موجب طراح موضوع حاضر با در نظر گرفتن عوامل مختلف فردی و سازمانی جهت توصیف و تشریح
بهزیستی سازمان و اعضای آن در پژوهش حاضر شد.همچنین با توجه به اینکه یکی از رسالتهای مهم دانشگاهها ،تربیت
نیروهای متخصص موردنیاز جامعه است و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هر کشور با توجه به تربیت نیروهای متخصص
ممکن میشود (حسین پوروکاظمی .) 1199 ،با توجه به تحقیقات انجامشده هرگونه پژوهش در جهت افزایش کیفیت آموزشی
و سالمت و بهزیستی سازمانی دانشگاه فرهنگیان موجب آثار مثبت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در جامعه میشود
که این مهم بخصوص در حوزه بهزیستی سازمانی و عوامل مؤثر در آن چندان موردتوجه پژوهشگران این حوزه قرار نگرفته
است.
 .2مبانی نظری
 .1- 2بهزیستی سازمانی
11

14

ازجمله سازههای مهم در روانشناسی مثبتت نگر ،سازه بهزیستی می بخشد .ریان و دیسی (  ) 2111در تعریف بهزیستی
معتقدند عملکرد بهینه انسان همان بهزیستی است .بانفوذ رویکرد روانشناسی مثبت به دنیای سازمانها ،لوتانز ( ) 2112
بهزیستی سازمانی به عنوان سازهای که بهطور مستقیم بر عملکرد و بهرهوری شغلی/سازمانی تأثیر میگذارد ،اینگونه تعریف
کرده است؛ کاربرد تواناییهای منابع انسانی و ظرفیتهای روانشناختی مثبت که میتوانند برای بهبود عملکرد در محیط کار
رشد یابند و بهگونهای کارآمد به کنار گرفته شوند .روانشناسی مثبت بر کارکرد بهینه و مطلوب انسان متمرکز است و رفتار
سازمانی مثبت کاربرد آن در محیط کار است (پیج و والبرودریک  .) 2118 ،16دانا وگریفین  ) 1888 ( 15بهزیستی سازمانی را در
قالب عدم وجود تجارب منفی همچون اضطراب ،فشار روانی و فرسودگی شغلی در افراد تعریف کردهاند  .بهزیستی سازمانی در
حوزه روانشناسی مثبت و رفتار سازمانی مثبت از مباحث مهم و موردتوجه پژوهشگران است .شواهد پژوهشی نشان میدهد
که بین متغیرهای فردی و بهزیستی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد (عربان و همکاران .) 1184 ،انتخاب پسوند سازمانی در
سازهی بهزیستی سازمانی تأکیدی بر نقش بی بدیل شغل و جایگاه حرفها و موقعیتسازمانی کارکنان در ابراز گری شخصی
است که این خود ،شاخص وجود معنی در کار راهه رشد کارکنان می بخشد (عربان.) 1184 ،
- Damanpour
- Carmen & Jorge
- Luthans
. well-being
. Ryan & Deci
. Page & Vella-Brodrick
. Danna & Griffin

59

10
11
12
13
14
15
16

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،19دی 1398

رشته روان شناسی مثبت از زمان به وجود آمدن خود  -بیش از یک دهه پیش  -عمدتاً حولوحوش ایجاد دانش تجربی مربوط و
به عوامل پایهای کارکرد انسانی مثبت میگردد (سلیگمن و سیکسزنت .) 2111 ،مطابق این نگاه ،یکی از اساسیترین مفاهیم
برای ورود به پژوهش نظری و تجربی روان شناسی مثبت ،بهزیستی بوده است .بهزیستی در مفهوم عام خود به تجربه و کارکرد
روانشناختی بهینه ،اشاره دارد (ریان و دسی  .) 2111 ،19مفهوم بهزیستی را طوری گسترده تعریف میکنند که دو فلسفه زیر
راجع به لذت و رضایت را منعکس میکند ) 1 :فلسفهی لذت گرا که مؤید این ایده است که بهزیستی باتجربه ذهنی لذت و
رضایت قابل قیاس است  ) 2فلسفه یودای مانیک که مؤید این ایده است که بهزیستی هنگامی به وقوع می پیوندد که افراد در
خالل دنبال کردن اهداف معنادار رفتارهای ابراز گر شخصی انجام میدهند (ریان و دسی .) 2111 ،سازمان سالم جایی است که
افراد باعالقه به محل کارشان می آیند و به کار کردن در این محل افتخار می کنند .در حقیقت سالمتی سازمان ازلحاظ فیزیکی،
روانی ،امنیت ،تعلق ،شایستهساالری و ارزش گذاری به دانایی ،تخصص و شخصیت ذینفعان و رشد دادن به قابلیتهای آنها و
انجام وظایف محول شده از سوی فرا سیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تأثیر بسزایی دارد .این مفهوم از چند
دهه پیش با شدت گرفتن فرایند رقابت در دنیای صنعتی مطرح و یا ادغام مفاهیم روانشناسی صنعتی با برخی از مسائل
اقتصادی و مدیریتی شکلی ترکیبی و بااهمیت به خود گرفته است .در سازمانهای سالم ،کارمندان ترکیب با رفتاری چون
پویائی گروهی ،خالقیتهای ه دفمند ،نوآوری تکامل یافته و تبدیل سرمایه به سود نظر هر محققی را به خود جلب می نمایند.
ازنظر روان شناسان صنعتی و سازمانی سازمان سالم به مکانی اطالق می شود که در آن افراد باعالقه به محل کارشان میآیند و
به کار کردن در این محل افتخار میکنند  .بهزیستی سازمانی را مایلز در سال  1858تعریف کرد و ضمن پیشنهاد طرحی برای
سنجش سالمت سازمان ها ،خاطرنشان کرد که سازمان همیشه سالم نخواهد بود .به نظر او بهزیستی سازمانی اشاره میکند به
دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر  .عباس زاده ( ) 1158
ویژگی های سازمانی که جو سالمی دارد را به شرح زیر بیان میکند :در مبادله اطالعات قابلاعتماد است؛ دارای قابلیت انعطاف
و خالقیت برای ایجاد تغییرات الزم برحسب اطالعات بهدست آمده است نسبت اهداف سازمان دارای یگانگی و تعهد است
حمایت داخلی و آزادی از ترس و تهدید را فراهم می آورد ،زیرا تهدید به ارتباط خوب و سالم آسیب میرساند ،قابلیت انعطاف را
کاهش داده و به جای عالقه ،کل نظام ،حفاظت از خود را تحریک میکند (به نقل از عالقهبند .) 1199 ،رویکرد بهزیستی
سازمانی ازلحاظ فهم پویاییهای سازمانها و پژوهش و کوشش جهت بهسازی آنها ،مزایای علمی فراوانی دارد .مفهوم
بهزیستی سازمانی مفهوم بی نظیری است که به ما اجازه می دهد تصویر عمیقی از تأثیر رفتار شغلی کارکنان در محیط سازمان
داشته باشیم (میچنسکی .) 2111 ،19
 .2- 2سرمایه روان شناختی
واژه سرمایه ،اشاره دارد به ارزش داراییها و منابع در دسترس که برای یک نیاز خاص مورداستفاده قرار میگیرد .بر این اساس
تاکنون سه نوع سرمایه مهم ،یعنی سرمایه های مالی ،انسانی و اجتماعی موردتوجه پژوهشگران بوده است .سرمایهای را که
شکل فیزیکی دارد نظیر پول ،ماشین آالت و تجهیزات به سرمایه صن عتی تبدیلشده و در تولید کاال و خدمات مورداستفاده قرار
میگیرد ،سرمایهی مالی اقتصادی نامیده میشود (لوتانز و همکاران .) 2111 ،سرمایه روانشناختی  18یک حالت روانشناختی
مثبت رشد پذیر است که شامل مؤلفههای خودکار آمدی ،12خوشبینی  ،21امید  21و تابآوری  22است (لوتانز و همکاران 2119 ،
- Ryan & Deci
- Michenski
- psychological capital
. self-efficacy
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) .امید عبارت است از توانایی شخص برای هدفگذاری ،تجسم مسیرهای الزم برای رسیدن به هدفها و داشتن انگیزه الزم در
جهت رسیدن به آن هدفها است .تابآوری عبارت است از ظرفیت فرد برای پاسخ دادن و حتی شکوفا شدن در شرایط
فشارزای مثبت یا منفی است .خوشبینی عبارت است از به اسناد علّی مثبت اشاره میکند و روشی است که در آن افراد وقایع
مثبت و منفی را تبیین میکنند و انتظار نتیجه مثبت دارند .خودکارآمدی عبارت است از به اطمینانی که افراد به تواناییهای
خود برای انجام یک تکلیف خاص دارند ،اشاره میکند (لوتانز و همکاران .) 2119 ،سرمایه روانشناختی ،یکی از شاخصهای
روانشناسی مثبتگرایی می بخشد که با ویژگیهایی از قبیل باور فرد به تواناییهایش برای دستیابی به موفقیت ،داشتن پشتکار
در دنبال کردن اهداف ،ایجاد اسناد مثبت درباره خود و تحمل کردن مشکالت تعریف میشود (ارکمن  .) 2115 ،21سرمایه
روانشناختی ،جنبههای مثبت زندگی آدمی را در برمیگیرد .سرمایه روانشناختی ،بیشتر بالقوه بوده و اندازهگیری و توسعه آن
دشوار است؛ بنابراین سرمایه روان شناختی شامل درک شخص از خودش ،داشتن هدف برای رسیدن به موفقیت و پایداری در
برابر مشکالت ت عریف میشود (سلیگمن .) 2111 ،24
 .3فرضیه های پژوهش
 .1بین سرمایه روان شناختی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
 .2بین تابآوری و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
 .1بین امید و بهزیستی سا زمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
 .4بین خوشبینی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
 .6بین خودکارآمدی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
 .4روش تحقیق
ا ین پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت موضوع توصیفی از نوع همبستگی است .در پژوهش حاضر جامعه آماری
عبارت است از تمامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان در سال تحصیلی  89- 89که تعداد آنها  1111نفر در
پردیسها مشغول به تحصیل هستند .برای برآورد حجم نمو نه از جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان ( ) 1891
استفادهشده است ،لذا بر این اساس از میان افراد جامعه آماری تعداد  296نفر به عنوان نمونهی آماری مدنظر قرار خواهند
گرفت .شیوه نمونهگیری پژوهش حاضر تصادفی طبقه ای خواهد بود .به عبارتی برای انتخاب اعضای نمونه تعداد  146نفر از
دانشجویان پسر و  141نفر از دانشجویان دختر به صورت تصادفی انتخاب و ابزارهای اندازهگیری در میان آنها توزیع و
جمعآوری خواهد شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها متناسب با نوع داده از آمار استنباطی و توصیفی استفاده میشود .در آمار
توصیفی از جدول فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد؛ و در قسمت آمار استنباطی ابتدا بهمنظور مشخص
شدن وضعیت نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف – استمرنوف استفاده میشود .سپس برای آزمون فرضیهها از ضریب
همبستگی اسپیرمن استفاده میشود .این دادهها در قالب نرمافزار  SPSS 22مورد تحلیل قرار میگیرد.

- optimism
- hope
- resiliency
- Erkmen
- Seligman
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 .5ابزار اندازهگیری پژوهش
در این پژوهش از دو پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات استفاده میشود:
الف) پرسشنامه فعالیتهای بیانگر شخصی واترمن ( :)2008پرسشنامه مذکور دارای  12عبارت که به  2خرده مقیاس
کارکرد مثبت ( 5ماده) و شادی ( 5ماده) تقسیم میشود .این پرسشنامه دارای طیف پاسخگویی لیکرت 5درجهای از ( 1بسیار
مخالفم ) تا ( 5بسیار موافقم) می بخشد .کسب نمره باال در این پرسشنامه به معنی بهزیستی سازمانی باال در محیط سازمان
می بخشد (واترمن .) 2119 ،روایی پرسشنامه در مطالعات مختل ف مورد تأیید قرارگرفته است اندازهگیری روایی در این پژوهش
بر اساس بررسی محتوایی اجزای تشکیلدهنده ابزار یعنی سؤاالت پرسشنامهها با مراجعه به متخصصین موضوع مشخصشده
است .سپس پرسشنامه پس از تکمیل توسط جامعه آماری پژوهش ،با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه بهطور کامل مورد
تایید اساتید راهنما قرار گرفت .روایی پرسشنامه در مطالعات مختلف مورد تأیید قرارگرفته است اندازهگیری روایی در این
پژوهش بر اساس بررسی محتوایی اجزای تشکیلدهنده ابزار یعنی سؤاالت پرسشنامهها با مراجعه به متخصصین موضوع
مشخصشده است .سپس پرسشنامه پس از تکمیل توسط جامعه آماری پژوهش ،با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه بهطور
کامل مورد تایید اساتید راهنما قرار گرفت .واترمن (  ،) 2119پایایی این مقیاس را با استفاده از روشهای آلفای کرون باخ و
توصیف باالتر از  1 /91گزارش نمود .وی با بررسی ساختار عاملی این پ رسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی وجود خرده
مقیاس های کارکرد مثبت و شادی را در این پرسشنامه مورد تایید قرارداد( .به نقل از عربان و همکاران .) 1184 ،همچنین در
این تحقیق بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه سرمایه روانشناختی از روش آلفای کرون باخ از نرمافزار آماری SPSS22
استفاده شده است که بدین منظور یک نمونه اولیه شامل  11پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری توزیع گردید ،سپس با
استفاده از دادهها مقدار آلفای کرون باخ (  ) 1 /81به دست آمد.
الف) سرمایه روان شناختی لوتانز (  )PCQدر سال  :2002این پرسشنامه شامل  24سؤال و  4خرده مقیاس امیدواری ،تا
باوری ،خوشبینی و خودکارآمدی است که در آن ،هر خرده مقیاس  5گویه دارد .این پرسشنامه دارای مقیاس  5درجهای
لیکرت است ( .کامالً مخالف ،1 :مخالفم 2 :تا حدودی مخالفم 1 :تا حدودی موافقم  ،4موافقم  ،6کامالً موافقم . ) 5 :در پژوهش
لوتانز و آولیو (  ) 2119آلفای کرنباخ و باز آزمون این پرسشنامه به ترتیب  1 /89و  1 /91به دست آمد .همچنین این پرسشنامه
در ایران در پژوهشهای مختلفی بهکاررفته است .در پژوهشی که توسط نریمانی و همکاران (  ) 1181به دست آمد آلفای
کرنباخ آن  1 /96گزارش شد .همچنین ،در پژوهش خسروشاهی و همکاران (  ) 1181میزان پایایی و روایی آن به ترتیب 1 /96
و  1 /98دست آمد .درنتیجه میتوان گفت شواهد پژوهشی نشان میدهد این پرسشنامه دارای مشخصات روانسنجی خوبی
است .در این تحقیق بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه سرمایه روانشناختی از روش آلفای کرونباخ از نرمافزار آماری SPSS22
استفاده شده است که بدین منظور یک نمونه اولیه شامل  11پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری توزیع گردید ،سپس با
استفاده از دادهها مقدار آلفای کرون باخ (  ) 1 /94به دست آمد.
 .6یافته های پژوهش
جدول  : 1توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها برحسب جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

146

61 /8

زن

141

48 /1

كل

296

111 /1
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بر اساس اطالعات (جدول  146 ، ) 1نفر (  61 /8درصد) آزمودنیها مرد و  141نفر (  48 /1درصد) زن بودند.
 .2توصیف متغیرهای مورد مطالعه
جدول  :2شاخصهای توصیفی متغیر بهزیستی سازمانی
متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

بهزیستی سازمانی

12

92

49 /29

11 /99

همان طوری که نتایج (جدول  ) 2نشان می دهد ،نمرات بهزیستی سازمانی دارای میانگین  49 /29و انحراف معیار  11 /99است.
ازآنجاییکه توزیع دادههای متغیرهای سرمایه روان شناختی نرمال نبود ،برای توصیف نمرات این متغیرها و مؤلفههای مربوطه از
شاخص های توصیفی متناسب با متغیرهای با مقیاس ترتیبی استفاده شد؛ ولی چون دادههای متغیر بهزیستی سازمانی از توزیع
نرمال برخوردار بود ،برای تو صیف نمرات این متغیر از شاخصهای توصیفی متناسب با متغیرهای با مقیاس فاصلهای استفاده
گردید.
جدول  :1شاخصهای توصیفی متغیر سرمایه روانشناختی و مؤلفههای مربوطه
متغیرها

حداقل

حداکثر

میانه

نما

دامنه تغییرات

خودکارآمدی
امیدواری

9
11

15
15

29
26

11
26

28
25

تا باوری

9

15

24

29

28

خوشبینی
سرمایه روانشناختی

11
44

15
116

25
116

24
112

25
81

همان طوری که نتایج (جدول  ) 1نشان میدهد ،در بین مؤلفههای سرمایه روانشناختی ،مؤلفه خودکارآمدی دارای بیشترین
میانه (  ) 29و تابآوری کمترین میانه (  ) 24را به خود اختصاص دادهاند.
 .8تجزیهوتحلیل فرضیههای تحقیق
ازآنجایی که توزیع نمرات متغیرهای موردمطالعه نرمال نبودند ،برای بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن
استفاده گردید.
 .1- 8بین سرمایه روان شناختی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود
دارد.
جدول  : 4ضریب همبستگی اسپیرمن بین سرمایه روان شناختی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
متغیرX

متغیر Y

ضریب همبستگی
اسپیرمن ( ) rho

تعداد

سطح معنیداری ()sig

سرمایه روانشناختی

بهزیستی سازمانی

1 /181

296

P<1 /111

همانطوری که نتایج (جدول  ) 4نشان میدهد ،مقدار بهدست آمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین سرمایه روانشناختی و
بهزیستی سازمانی (  ) rho =1 /181 ،P>1 /111در سطح آلفای  ،α=1 /111معنیدار است ( .) P>1 /111

91

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،19دی 1398

 .2- 8بین تاب آوری و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
جدول  : 6ضریب همبستگی اسپیرمن بین تاب آوری و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
متغیرX

متغیر Y

ضریب همبستگی
اسپیرمن ( ) rho

تعداد

سطح معنیداری ()sig

تابآوری

بهزیستی سازمانی

1 /218

296

P<1 /111

همان طوری که نتایج (جدول  ) 6نشان میدهد ،مقدار بهدست آمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین تابآوری و بهزیستی
سازمانی (  ) rho =1 /218 ،P>1 /111در سطح آلفای  ،α=1 /111معنیدار است ( .) P>1 /111
 . 3- 8بین امیدواری و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
جدول  : 5ضریب همبستگی اسپ یرمن بین امیدواری و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
متغیرX

متغیر Y

امیدواری

بهزیستی سازمانی

ضریب همبستگی
اسپیرمن ( ) rho
1 /169

تعداد

سطح معنیداری ()sig

296

P<1 /111

همان طوری که نتایج (جدول  ) 5نشان میدهد ،مقدار بهدستآمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین امیدواری و بهزیستی
سازمانی (  ) rho =1 /169 ،P>1 /111در سطح آلفای  ،α=1 /111معنیدار است ( .) P>1 /111
 .4- 8بین خوش بینی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
جدول  : 9ضریب همبستگی اسپیرمن بین خوش بینی و بهزیستی سازمان ی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
متغیرX

متغیر Y

ضریب همبستگی
اسپیرمن ( ) rho

تعداد

سطح معنیداری ()sig

خوشبینی

بهزیستی سازمانی

1 /419

296

P<1 /111

همان طوری که نتایج (جدول  ) 9نشان میدهد ،مقدار بهدست آمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین خوش بینی و بهزیستی
سازمانی (  ) rho =1 /419 ،P>1 /111در سطح آلفای  ،α=1 /111معنیدار است ( .) P>1 /111
 .5- 8بین خودكارآمدی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد.
جدول  : 9ضریب همبستگی اسپیرمن بین خودکارآمدی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
متغیرX

متغیر Y

ضریب همبستگی
اسپیرمن ( ) rho

تعداد

سطح معنیداری ()sig

خودکارآمدی

بهزیستی سازمانی

1 /125

296

P<1 /111
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همان طوری که نتایج (جدول  ) 9نشان میدهد ،مقدار بهدست آمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین خودکارآمدی و
بهزیستی سازمانی (  ) rho =1 /125،P>1 /111در سطح آلفای  ،α=1 /111معنیدار است ( .) P>1 /111
بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سرمایه روان شناختی با بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
است .بر اساس نتایج پژوهش وجود رابطه مثبت و معنی داری بین بین سرمایه روانشناختی و مولفه های آن با بهزیستی
سازمانی مورد تایید قرار گرفت؛ که این نتایج با برخی پژوهش های انجام گرفته هماهنگ است .همانطوری که نتایج (جدول
 ) 4نشان میدهد ،مقدار بهدست آمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی سازمانی
(  ) rho =1 /181 ،P>1 /111در سطح آلفای  ،α=1 /111معنیدار است (  ،) P>1 /111لذا چنین استنباط میشود که با اطمینان
باالی  88درصد ،بین سرمایه روان شناختی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطۀ مثبت و
معنیدار وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات سرمایه روانشناختی دانش جویان دانشگاه فرهنگیان ،نمرات بهزیستی سازمانی نیز
افزایش مییابد .لذا بین سرمایه روان شناختی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه معنی دار
وجود دارد .نتیجه این پژوهش ،با پژوهشهای انجامگرفته لوتانز وهمکاران (  ،) 2119عربان و همکاران (  ) 1184هماهنگ است.
این پژوهشگران نیز معتقد بودند بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی سازمانی رابطه وجود دارد .همانطوری که نتایج (جدول
 ) 6نشان میدهد ،مقدار بهدست آمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین تابآوری و بهزیستی سازمانی
(  ) rho =1 /218 ،P>1 /111در سطح آلفای  ،α=1 /111معنیدار است (  ،) P>1 /111لذا چنین استنباط میشود که با اطمینان
باالی  88درصد ،بین تابآوری و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطۀ مثبت و معنیدار وجود
دارد؛ یعنی با افزایش نمرات تاب آوری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،نمرات بهزیستی سازمانی نیز افزایش مییابد .لذا بین
تاب آوری و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه معنی دار وجود دارد .این نتیجه با پژوهش
های انجامگرفته لوتانز وهمکاران (  ،) 2119هاشمی نصرتآباد وهمکاران (  ،) 1181فرحبخش و همکاران (  ) 1186عربان و
همکاران (  ) 1184همسو است .این پژوهشگران نیز معتقدند بین تابآوری و بهزیستی سازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود
دارد .همانطوری که نتایج (جدول  ) 5نشان میدهد ،مقدار بهدست آمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین امیدواری و
بهزیستی سازمانی (  ) rho =1 /169 ،P>1 /111در سطح آلفای  ،α=1 /111معنیدار است (  ،) P>1 /111لذا چنین استنباط
میشود که با اطمینان باالی  88درصد ،بین امیدواری و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطۀ
مثبت و معنیدار وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات امیدواری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،نمرات بهزیستی سازمانی نیز
افزایش مییابد .لذا بین امیدواری و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه معنی دار وجود دارد.
نتیجه این پژوهش ،با پژوهشهای انجامگرفته لوتانز وهمکاران (  ،) 2119پورمحمدی ,سیده مریم و یعقوب زاده ،ابراهیم
(  ،) 1186فرحبخش و همکاران (  ) 1186عربان و همکاران (  ) 1184همسو است .این پژوهشگران نیز معتقدند بین امیدواری و
بهزیستی سازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همان طوری که نتایج (جدول  ) 9نشان میدهد ،مقدار بهدستآمده
برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین خوشبینی و بهزیستی سازمانی (  ) rho =1 /419 ،P>1 /111در سطح آلفای ،α=1 /111
معنیدار است (  ،) P>1 /111لذا چنین استنباط میشود که با اطمینان باالی  88درصد ،بین خوش بینی و بهزیستی سازمانی
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطۀ مثبت و معنیدار وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات خوش بینی دانشجویان
دانشگاه فرهنگیان ،نمرات بهزیستی سازمانی نیز افزایش می یابد .لذا بین خوش بینی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه
فرهنگیان استان لرستان رابطه وجود دارد .نتیجه این پژوهش ،با پژوهشهای انجامگرفته لوتانز وهمکاران (  ،) 2119پورمحمدی
و همکاران (  ،) 1186فرحبخش و همکاران (  ،) 1186کرد (  ) 1186عربان و همکاران (  ) 1184همسو است .این پژوهشگران نیز
معتقدند بین خوش بینی و بهزیستی سازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همان طوری که نتایج (جدول  ) 9نشان
میدهد ،مقدار بهدستآمده برای ضریب همبستگی اسپیرمن بین خودکارآمدی و بهزیستی سازمانی ( ) rho =1 /125،P>1 /111
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در سطح آلفای  ،α=1 /111معنیدار است (  ،) P>1 /111لذا چنین استنباط میشود که با اطمینان باالی  88درصد ،بین
خودکارآمدی و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطۀ مثبت و معنیدار وجود دارد؛ یعنی با
افزایش نمرات خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،نمرات بهزیستی سازمانی نیز افزایش می یابد .لذا بین خودکارآمدی
و بهزیستی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان رابطه معنی دار وجود دارد .نتیجه این پژوهش ،با پژوهش
های انجامگرفته لوتانز وهمکاران (  ،) 2119پورمحمدی ,سیده مریم و یعقوب زاده ،ابراهیم (  ،) 1186فرح بخش و همکاران
(  ،) 1186ایمانی و همکاران ( ،) 1185کرد (  ) 1186عربان و همکاران (  ) 1184همسو است .این پژوهشگران نیز معتقدند بین
خودکارآمدی و بهزیستی سازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود از سوی دانشگاه برنامه ای منسجم برای آموزش مهارت های ،شناخت و عواطف
و احساسات و کنترل آنها ،افزایش سواد هیجانی ،کنترل تکانه ها و مدیریت خشم و آموزش مهارتهای همدلی با دیگران،
طراحی و اجرا شود .همچنین پیشنهاد میشود  ،به برنامه های فرهنگی ،مذهبی و ورزشی در کنار برنامه های آموزشی توجه
ویژه شود .در آموزش شرایطی فراهم شود که دانشجوی ان در کنار آموختن محتوای برنامه آموزشی که عمدتاً حیطه شناختی را
هدف قرار میدهد ،در معرض آموزشهای دیگری که حوزه عاطفی را شامل میشود نی ز قرار بگیرند تا هم به بعد عاطفی رشد
آنها پرداخته شود و هم زمینهای مناسب برای رشد شناختی آنها فراهم گردد؛ چرا که ویژگیهایی مانند خوش بینی و انگیزش
پیشرفت که به حوزه عاطفی مربوط میشوند ،موجب میشود دانشجوی ان بتوانند با توان و مقاومت و احساس امنیت بیشتر و
اضطراب کمتر به یادگیری بهتر دست یابند .به منظور تقویت خودکار آمدی دانشجویان پیشنهاد میشود ،احساس داشتن
کنترل بر بدن و ذهن و رویکرد "من میتوانم" را از طریق برگزاری مسابقات ورزشی ،فرهنگی و هنری ،در دانشجویان تقویت
کرد ،همچنین فرصتهایی برای ابراز توانایی دا نشجویان مانند؛ ارائه کنفرانس در کالسهای کوچک و بزرگ و اداره کالس به
نحوی که دانشجویان نقش فعالی در آن داشته باشند اقدام شود.
این پژوهش نیز مانند دیگر پژوهش ها دارای محدودیت هایی بوده است ،اول این که در این پژوهش از پرسشنامههای خود
گزارشی برای جمعآوری اطالعات استفادهشده است که این ابزار محدودیتهای خاص خود را دارند .دوم ،جامعه آماری به
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان محدود است ،لذا نتایج حاصل از این پژوهش لزوما تعمیم پذیر به تمامی سازمان
ها با ویزگی های متفاوت نیست.
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