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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شادکامی بر سالمت سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی
شهرستان کاشمر انجام شد .مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن مقطع
ابتدایی شهر کاشمر در سال  1401-1400بود (براساس گزارش به دست آمده از آموزش و پرورش شهر کاشمر  444نفر خانم).
نمونه پژوهش بر اساس فرمول کوکران  206نفر تعیین که به شیوه نمونه گیری دردسترس از این جامعه آماری انتخاب شد.
آزمودنیهای به پرسشنامه سالمت سازمانی هوی و فیلدمن ( ،)1996پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران (،)1982
پرسشنامه شادکامی آکسفورد ارجیل و همکاران ( )1989پاسخ دادند .اطالعات جمعاوری شده با نرم افزار  spss-26و ضریب
مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد بین شادکامی با خودکارآمدی ،شادکامی با سالمت سازمانی ،سالمت
سازمانی با خودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر رابطه وجود دارد .در نتیجه میتوان گفت بین شادکامی و
سالمت سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر رابطه وجود دارد.
واژههای کلیدی :شادکامی ،سالمت سازمانی ،خودکارامدی
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مقدمه
امروزه اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن به منزلﺔ یﻚ منبع استراتژیﻚ و طراح و مجری نﻈامها و فراگردهای
سازمانی جایگاهی به مراتب واﻻتر از گﺬشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مﺜابﺔ مهمترین منبع
و دارایی برای سازمان یاد میشود .بدین لحاظ ،امروزه سازمانها برای بقا ،انتﻈام و بالندگی خود میکوشند از طریﻖ منابع
انسانی فرهیخته در گسترة جهانی به رشد سریع ،بهبود مستمر ،کارآمدی ،سودبخشی ،انعطافپﺬیری ،انطباقپﺬیری ،آمادگی
برای آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصﺔ فعالیت خود نایل شوند .در واقع بدون برخورداری از نیروی انسانی سالم و
کارآمد ،واقعاً ﻏیرممکن است که سازمان ها بتوانند در مواجهه با مشکالت به بهترین شیوه و به طور اﺛربخش عمل کنند لﺬا
ﻻزم است تا عوامل موﺛر بر نیروی انسانی توجه گردد (انصاری ،استادی و جاوری.)1389 ،
سالمت سازمانی یکی از جنبههای مهم جو سازمانی است که نخستین بار در دانشگاه راتجرز توسط مایلز برای نوآوری در
مدارس ابداع شد .توانایی سازمان در حفظ ،بقا و سازش با محیط و بهبود این توانایی خود را ،می توان به سالمت سازمانی تعبیر
کرد .سالمت سازمانی از عوامل بسیاری تاﺛیر می پﺬیرد که می تواند در دستیابی به اهداف سازمان موﺛر واقع شود و منجر به
اﺛربخشی در سازمان شود و در نهایت در سوددهی و بازدهی سازمان کارایی داشته باشد (فرجیخیاوی ،ویسی و طهماسبی-
قرابی .)1393 ،از نﻈر ﻻیدن و کلینگل ( )2000سالمت سازمانی 1
مفهوم تازه ای است و شامل توانایی سازمان برای انجام
وظایف خود بطور موﺛر است که خود موجب رشد و بهبود سازمان می گردد .از نﻈر آنان یﻚ سازمان سالم جایی است که افراد
میخواهند در آنجا بمانند و کار کنند و افرادی سودمند باشند .برای داشتن جامعه سالم باید سازمانهای سالم ایجاد کرد و برای
اینکه سازمان سالم ایجاد شود باید جو موجود در آن شناخته شود .از منﻈر ماتیو مایلز سالمت سازمانی دوام و بقای سازمان در
محیط خود و سازگاری با آن و گسترش و ارتقاء توانایی خود برای سازش بیشتر است .عالوه بر آن ،هوی و فوریست سالمت
سازمانی را توانایی سازمان برای ابقای خود می دانند و معتقدند که سازمانی سالم است که با نیروهای مخرب خارجی به طور
موفقیت آمیزی برخورد کند و نیروی آنها را بصورت اﺛربخشی در جهت اهداف اصلی سازمان هدایت نماید و در دراز مدت عالئم
2
خود هفت بعد یگانگی
یﻚ سازمان سالم را نشان دهند (شریفی و آقاسی .)1390 ،هوی و فیلدمن در مدل سالمت سازمانی
نهادی ،نفوذ مدیر ،مالحﻈهگری ،ساخت دهی ،پشتیبانی منابع ،تاکید علمی و روحیه را مطرح کرده است (کرمی و شفیعی،
 .) 1396از نﻈر آرمیچل سازمان سالم و اﺛربخش مهمترین وسیله دستیابی به پیشرفت جامعه است .سازمان برخوردار از سالمت
قادر است به اهداف و مقاصد خود دست یابد ،موانعی که در دستیابی به اهدافش با آن مواجه شود را بشناسد و این موانع را از
پیش پای خود بردارد .آنها واقع بین و انعطافپﺬیریند و بهترین منابع خود را برای هر مشکل به کار میگیرند .همچنین در
سازمانهای سالم افراد با عالقه به محل کارشان میآیند و به کار کردن در این مکان افتخار میکنند (رایس ،یادن ،کلرمن،
3
رابیچائوکس ،گلداستین و همکاران.)2021 ،
منوچهری ()1400؛ مبصرآزاد و شفیعزاده ()1394؛ منوچهری ( )1399در تحقیقات خود نشان دادند سالمت سازمانی با
شادمانی در رابطه است .شادی از نﻈر لغتی عبارت است از یﻚ حالت هیجانی که نشانگر رضایتمندی فرد در ابعاد مختلف به
ویژه ابعاد درونی است ،شخصی را شاد میگویند که احساس کند بر اوضاع مسلط است و سرنوشتش بر عهده خودش است و به
اندازه تالشش نتیجه میگیرد و رخ دادهای پیشبینی نشده او را ﻏافلگیر نمیکند (انصاری ،ﻏضنفری ،فرهمندیان و مکوندی،
 .)1392ضرورت پرداختن به شادی از چند جهت اهمیت دارد -1 :شادی امری مسری است یعنی شادی یﻚ فرد میتواند در
زندگی دیگران نیز شادی ایجاد کند -2 .وابستگی فرد را به محیط بیشتر میکند (یعقوبی ،رقیبی و مطهری .)1392 ،در
سازمانها ،شادی نیز به مجموعهای از فعالیتهای مفرح اطالق میشود که موجبات تفریح و خندهی کارکنان را فراهم میکند،
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شادی حاصل اجرای فعالیتهای شادی ساز و همچنین وجود اعتماد به مدیران و همکاران است (سیدجوادین ،حسنقلی پور و
آسترکی .)1395 ،ایجاد فضای توام با محبت ،رابطه دوستانه ،تجارب موفﻖ و محیط کار و فضای فیزیکی مناسب میتواند در
رشد عواطف و به خصوص شادی مهم باشد .داشتن کارکنان شاد در سازمانها ،یکی از نیازهای استراتژیﻚ برای موفقیت در بلند
مدت است (منوچهری .)1400 ،زمانی افراد میتوانند از استعدادها و تواناییهای خود به خوبی استفاده کنند و از شغل خود
رضایت داشته باشند که احساس شادی کنند (طاهریان ،فیض و حیدرخانی .)1393 ،شادی و با نشاط بودن یکی از نمودهای
ظاهری وجود سطح مناسبی از سالمت روان در کنار کارکنان و یکی از عوامل بسیار مهم در کاهش سطح هنجارشکنی و فساد
اداری است (سیدجوادیان و همکاران.)1395 ،
عالوه بر این زارعیانمرادآبادی ،بهزاد و الماسی سیکوندی ،سعید ( )1396و نبوی ،سهرابی ،افروز ،دﻻور و حسینیان ( )1396در
تحقیقات خود نشان دادند بین خودکارآمدی با سالمت سازمانی رابطه وجود دارد .پنتریﭻ و شانﻚ  ،معتقدند که خودکارآمدی
یﻚ متغیر حیاتی و اساسی در یادگیری ،عملکردهای اجتماعی– شناختی ،مهارتهای حرکتی ،انتخاب راهبردها و رفتارهاست.
آنها معتقدند که مهارتهای آموخته شده زمانی میتوانند به صورت عملکرد درآیند که فرد برانگیخته شود یا از انگیزهی کافی
برای عمل کردن و نشان دادن آن یادگیریها برخوردار باشد .در نﻈام بندورا منﻈور از نﻈام خودکارآمدی احساس شایستگی،
کفایت و قابلیت در کنار آمدن با زندگی است که برآورده کردن و حفظ معیارهای عملکرد باعﺚ افزایش آن میشود و ناکامی در
برآوردن و حفظ این معیارها آن را کاهش میدهد (بیﻚزاد ،خدیوی ،حسینپورسنیلی و محمدنژاداصل .)1391 ،فشارکی،
اسالمی ،مقیمیان و آذربرزین ( )1389و حسین چاری ( )1386افراد دارای خودکارآمدی باﻻ از احساس شایستگی ،انگیزش
درونی ،قدرت انتخاب و تعهد به اهداف و پشتکار در برابر تکالیف چالشانگیز در سح باﻻتری از افراد دارای خودکارآمدی پایین
قرار میگیرند .کمالیزارچ ،کدیور ،قاضی طباطبایی و کیامنش ( )1385خودکارآمدی ،روی میزان استقامت ،تعهد و تالش برای
دستیابی به هدف ،اﺛر میگﺬارد و اینکه ما معیارهای رفتارمان را تا چه اندازهای درست برآورد کرده باشیم ،احساس
خودکارآمدی ما را تعیین میکند .خودکارآمدی پایین ،میتواند انگیزه را نابود کند ،آرزوها را کم کند ،با تواناییهای شناختی
تداخل کرده و تﺄﺛیر نامطلوبی بر سالمت جسمانی و روانی بگﺬارد (خوشنویسان و افروز .)1390 ،هنگامی که افراد بر این باور
باشند که قابلیتها و تواناییهای ﻻزم برای انجام کار یا فعالیتی را دارند ،برای انجام آن تکلیف وقت بیشتری صرف نموده و در
نهایت به نتایج بهتری دست پیدا خواهند کرد (بیﻚزاد و همکاران.)1391 ،
حال با توجه به مطالب عنوان شده مسئله حائز اهمیت این است که کاهش روحیه کارکنان باعﺚ کاهش انگیزه کاری و عملکرد
شده و به نوبه خود بر سالمت آنان تﺄﺛیر منفی خواهد داشت .همچنین مبانی نﻈری و پژوهشهای ذکر شده ،نشان دهنده
ارتباط متغیرهای مﺬکور میباشد ،اما هیﭻ کدام از پژوهشها این سه متغیر را با همدیگر مورد تحلیل قرار ندادهاند و نقش
میانجی در پژوهش ها ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است .مفهوم خودکارآمدی این است که افراد به احتمال زیاد ،بیشتر درگیر
فعالیتهایی میشوند که در آن به توانایی خود اعتماد دارند .از طرفی ،می توان گفت افراد در راستای باورهای اولیه خود عم
میکنند .خودکارآمدی به عنوان یﻚ واسطه بین ویژگیها ،نگرش ،دیدگاه و تبدیل آنها به رفتار و عمل ،ایفای نقش میکند؛
بنابراین ،خودکارآمدی میتواند پیشبینی کننده شادمانی باشد .شادمانی که افراد خود جﺬب کار شده و بیهدفی و کسالت در
آن معنی و معنایی ندارد .افرادی که در زندگی خود شادند ،سالم نیز هستند ،زندگی برای آنها پـوچ و بـیمعنا نیست و انگیـزه-
ای بـرای حرکت دارند و همچنین با توجه به اینکه آموزش و پرورش رکن اساسی جامعه انسانی است و یکی از اهداف عمده آن
پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان توسط معلمان است .اﻏلب صاحبنﻈران و متفکران مسائل تربیتی بر این نﻈرند که
معلمان ،بزرگترین و مهمترین عامل مﺆﺛر در جریان تعلیم و تربیت هستند .بنابراین بیراه نیست اگر گفته شود شالوده و
اساس یﻚ سیستم آموزشی موفﻖ را کارکنان تشکیل میدهند .اولین قدم در جهت رسیدن به کادر آموزشی موفﻖ درك
عواملی است که بر کیفیت فعالیت آنها مﺆﺛر است .یکی از این عوامل ،سالمت سازمانی است ،چرا که رابطه مستقیمی بین
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سالمت افراد با عملکرد آنان وجود دارد و کسانی که رضایت داشته باشند ،کار خود را بهتر انجام میدهند (ﻻمبرت ،کینا ،لیونز،
مای و هاینز  .)2020 ،بنابراین پرداختن به 5سالمت سازمانی معلمان در دهههای اخیر در اﻏلب کشورهای جهان مورد توجه
قرار گرفته است .توجه به سالمت و کارآمدی در مراکز آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .با توجه به جست وجوی
انجام شده متﺄسفانه در خصوص نقش متغیرهای شادمانی و خودکارامدی بر سالمت سازمانی کمتر توجه شده؛ یا به عبارت
دیگر توجه نشده است .لﺬا پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا بین شادکامی و سالمت سازمانی با نقش میانجی
خودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر رابطه وجود دارد؟

روش پژوهش
مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی میباشد .جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کاشمر در سال
 1401-1400بود (براساس گزارش به دست آمده از آموزش و پرورش شهر کاشمر  444نفر خانم) .نمونه پژوهش بر اساس
فرمول کوکران  206نفر خانم تعیین شد که به شیوه نمونه گیری دردسترس از این جامعه آماری انتخاب شد .آزمودنیهای به
پرسشنامه شادمانی ،سالمت سازمانی ،خودکارآمدی پاسخ دادند.

ابزار پژوهش
پرسشنامه سالمت سازمانی هوی و فیلدمن
پرسشنامه سالمت سازمانی هوی و فیلدمن ( )1996طراحی شده و دارای  44سوال میباشد در  7مولفه :یگانه نهادی ،نفوذ
مدیریت ،مالحﻈه ،ساختدهی ،پشتیبانی ،روحیه ،تاکید علمی میباشد .سواﻻت پرسشنامه براساس طیف پنج گزینهای لیکرت
(کامالً موافﻖ تا کامالً مخالف) طراحی شده است .در پژوهش کرمی و شفیعی ( )1395به منﻈور بررسی روایی پرسشنامه از
روایی صوری و محتوایی استفاده شد .همچنین سنجش پایایی یا همان تکرارپﺬیری گویههای پرسشنامه با استفاده از آلفای
کرونباخ انجام شد .ضریب پایایی تمامی متغیرها از  0/70بیشتر است از این رو ،پایایی پرسشنامهها تﺄیید گردیده است.
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی GSE-17
این مقیاس توسط شرر ،مادوکس ،مرکاندانت ،پرنتیﻚ -دون ،جاکوبس و راجرز ( )1982ساخته شده است.دارای  23سوال
است .از این  23سوال  17سوال خودکارآمدی عمومی را با میانگین  99/57و انحراف معیار  08/12میسنجد .مولفههای این
پرسشنامه شامل آموزشی ،شغلی و اجتماعی است .مقیاس براساس لیکرت (کامال مخالفم  1تا کامال موافقم  )5است .سواﻻت
شماره  15 ،13 ،9 ،8 ،3 ،1از راست به چپ (کامال مخالفم  1تا کامال موافقم  )5امتیازشان افزایش مییابد .و بقیه سواﻻت به
صورت معکوس یعنی از چپ به راست (کامال مخالفم  5تا کامال موافقم  )1امتیازشان افزایش مییابد .این آزمون توسط براتی
در سال  1376مورد استفاده قرار گرفت .براتی در سال  1376به منﻈور بررسی پایایی مقیاس خودکارآمدی از روش دو نیمه
کردن استفاده کرد .ضریب پایایی از طریﻖ اسپیرمن _ براون با طول برابر  0/76و با طول نابرابر 0/76و از روش نیمه کردن
گاتمن ،برابر  0/75است .آلفای کرونباخ این پرسشنامه  0/79به دست آمد .ضریب پایایی از طریﻖ روش آلفای کرونباخ برای
خرده مقیاس خودکارآمدی عمومی و خرده مقیاس خودکارامدی اجتماعی به ترتیب  0/86و  0/71برای هر یﻚ به دست آمد
(شرر ،مادوکس ،مرکاندانت ،پرنتیﻚ -دون  ،جاکوبسو راجرز .)1982 ،
Lambert, Keena, Leone, May & Haynes
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پرسشنامه شادکامی آکسفورد)(OHI
پرسشنامه شادکامی آکسفورد ) (OHIدر سال  1989توسط آرجیل ،مارتین و کراسلند دارای  29گویه است که هر گویه شامل
 4عبارت است که عبارت اول نمره صفر ،عبارت دوم نمره  ،1عبارت سوم نمره  2و عبارت چهارم نمره  3میگیرد .در نهایت فرد
نمرهای بین  0تا  87به دست میآورد که نمره باﻻتر نشانه شادکامی بیشتر است .به منﻈور بررسی اعتبار و روایی فهرست
شادکامی اکسفورد ،آرجیل )2001( ،برای بررسی همسانی درونی فهرست شادکامی آکسفورد نشان داد که تمام  29گزاره این
فهرست با نمره کل همبستگی باﻻیی داشتند .آلفای کرونباخ برای کل فهرست برابر با  0/91بود .همبستگی پیرسون بین
فهرست شادکامی آکسفورد با فهرست افسردگی بﻚ و زیر مقیاسهای برون گرایی و نوروزگرایی  EPQبه ترتیب برابر با ،-0/48
 0/45و  -0/39بود که روایی هم گرا و واگرای فهرست شادکامی آکسفورد را تایید کرد .نتایج تحلیل عاملی با استخراج  5عامل
رضایت از زندگی ،عزت نفس ،بهزیستی فاعلی ،رضایت خاطر و خلﻖ مﺜبت توانستند با ارزش ویژه بزرگتر از  1در مجموع 49/7
درصد واریانس کل را تبیین کنند .میانگین نمرات آزمودنی های ایرانی در فهرست شادکامی اکسفورد( )42/07با یافتههای
پژوهش آرجیل( )6/35 = mمتفاوت بود .یافته های پژوهش نشان دادند که فهرست شادکامی آکسفورد برای اندازه گیری
شادکامی در جامعه ایرانی از اعتبار و روایی مناسب برخوردار است .روایی این مقیاس در مطالعات مختلف از جمله علیپور و
نورباﻻ ( )1387تایید شده است ،آرجیل و لو ( )1998ضریب آلفای  90درصد را با 347آزمودنی ،فارنهایم وبرونیﻚ
()1999ضریب آلفای  87درصد را با 101آزمودنی ونوری ( )1381با  180آزمودنی آلفای کرونباخ  84درصﺬ را به دست آورده
اند.در ایران علیپور ونور باﻻ ( )1387با  101آزمودنی آلفای  93درصد را به دست آورده اند.
روش اجرای پژوهش بدین صورت بود که پس از کسب اجازه از ریاست آموزش و پـرورش شـهر کاشـمر و برقـراری ارتبـاط بـا
معلمان مقطع ابتدایی ،از بین کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کاشمر در سال ( 1401-1400براسـاس گـزارش بـه دسـت
آمده از آموزش و پرورش شهر کاشمر  444نفر خانم) بر اساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیـری دردسـترس تعـداد 206
معلم به عنوان نمونه انتخاب شدند .آزمودنیهای به پرسشنامه شادمانی ،سالمت سـازمانی ،خودکارآمـدی پاسـخ دادنـد .پـس از
جمع آوری اطالعات دادهها با نرم افزار  spss-26و ضریب مسیر ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
نتایج آمار توصیفی نشان داد از  206نفر آزمودنی تعداد  %22بین  21تا  30سال سـن؛  31تـا  40سـال  41 %28 ،%36تـا 50
سال %14 ،بین  51تا  60سال سن داشتند 60 .نفر از این تعداد فوق دیپلم 93 ،نفر لیسانس 53 ،نفر فوق لیسانس بودند
در این پژوهش از آزمون کولموگروف -اسمیرنف جهت آزمون نرمال بودن مشاهدات استفاده نموده ایم .نتایج این آزمون آمـاری
به صورت زیر می باشد
جدول  :1بررسی فرضیه نرمال با کمﻚ آزمون کولموگروف اسمیرنف
آماره آزمون

سطح معناداری

شادکامی

1/218

0/091

سالمت سازمانی

0/691

0/712

خودکارآمدی

0/852

0/412

نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف حاکی از آن است که سطح معناداری برای متغیرها ،بیش از  0/05می باشد لﺬا مشـاهدات
مربوط به متغیرها ،نرمال هستند.
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برای بررسی برازش مدل اندازه گیری ،پایایی و روایی را با محاسبه سه معیار زیر تحلیل می کنیم:
جدول  :2مقادیر روایی و پایایی مدل
متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکیبی

ضریب روایی همگرا

شادکامی

0/89

0/91

0/60

سالمت سازمانی

0/73

0/83

0/57

خودکارآمدی

0/78

0/80

0/67

همانطور که در جدول مشاهده می گردد ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی همگرا در همه متغیرها از  0/7بـاﻻتر اسـت کـه
نشان از پایایی باﻻی متغیرهای مورد بررسی دارد .همچنین ضریب روایی همگرا بیشتر از  0/5است کـه نشـان از روایـی مـدل
دارد .اکنون با تایید پیش فرض های معادﻻت ساختاری ،به بررسی فرضیه پـژوهش (بین شادکامی و سالالمت سالازمانی بالا
نقش میانجی خودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر رابطه وجود دارد) می پردازیم.
جدول زیر نتایج ضرایب مسیر و آزمون تی رابطه بین شادکامی و سالمت سـازمانی بصـورت مسـتقیم و نیـز بـا نقـش میـانجی
خودکارآمدی را نشان میدهد
جدول  :3مقادیر ضرایب مسیر و آزمون تی مدل
مسیر

ضریب مسیر

tآماره

سطح
معناداری

نتیجه

سالمت سازمانی شادکامی

0/390

6/284

0/000

تایید

خودکارآمدی شادکامی

0/795

27/479

0/000

تایید

سالمت سازمانی خودکارآمدی

0/595

9/334

0/000

تایید

سالمت سازمانی خودکارآمدی  شادکامی

0/795*0/595=0/473

0/473 < 0/390

تایید

بر اساس نتایج حاصل از آزمون مشاهده می گردد که ضریب مسیر شادکامی و سـالمت سـازمانی برابـر  ،0/390ضـریب مسـیر
شادکامی و خودکارآمدی برابر  0/795و ضریب مسیر خودکارآمدی و سالمت سازمانی برابر  0/595است (آمـاره تـی بزرگتـر از
 1/96می باشد و سطح معناداری آن  0/000کوچکتر از  0/05است) بنابراین رابطه مستقیم شادکامی و سـالمت سـازمانی39 ،
درصد و با نقش میانجی خودکارآمدی  47درصد می باشد( )0/795*0/595=0/473پس بین شادکامی و سـالمت سـازمانی بـا
نقش میانجی خودکارآمدی رابطه وجود دارد.
نمودار زیر خروجی ضریب مسیر رابطه شادکامی و سالمت سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی را نشان میدهد
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نمودار  :1ضریب مسیر رابطه شادکامی و سالمت سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی
نمودار  ،1نشان میدهد ضریب مسیر شادکامی و سالمت سازمانی برابر  ،0/390ضریب مسـیر شـادکامی و خودکارآمـدی برابـر
 0/795و ضریب مسیر خودکارآمدی و سالمت سازمانی برابر  0/595میباشد.
نمودار زیر خروجی آزمون تی رابطه شادکامی و سالمت سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی را نشان می دهد

نمودار  ،2آزمون تی رابطه شادکامی و سالمت سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی
نمودار  ،2نشان داد آماره تی بزرگتر از  1/96می باشد و سطح معنـاداری آن  0/000کـوچکتر از  0/05اسـت) بنـابراین رابطـه
مستقیم شادکامی و سالمت سازمانی 39 ،درصد و با نقش میانجی خودکارآمدی  47درصد می باشد.
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شادکامی و سالمت سازمانی با نقـش میـانجی خودکارآمـدی معلمـان مقطـع ابتـدایی
شهرستان کاشمر انجام شد .نتایج ضریب مسیر و تحلیل رگرسیون نشان داد بین شادکامی و سالمت سازمانی با نقـش میـانجی
خودکارآمدی رابطه وجود دارد .نتایج این فرضیه همسو و همخوان بـا نتـایج تحقیقـات منـوچهری ()1400؛ مقیمـی ()1396؛
زارعیانمرادآبادی و همکاران ()1396؛ نبوی و همکاران ()1396؛ کازرونیشامیری ()1395؛ سـیدجوادین و همکـاران ()1395؛
حسینی تبار ()1394؛ مبصرآزاد و شفیعزاده ()1394؛ صلحی و همکاران ()1392؛ نیﻚنام ()1390؛ اونانیو و همکاران ()2021؛
رایس و همکاران ()2021؛ ونﮓ و همکاران ( )2015میباشد.
خودکارآمدی ،بخش مهمی از «نﻈـامِ خود» است .خودکارآمدی یعنی اعتقاد یﻚ نفـر بـه قابلیـتهـای خـود در سـازماندهی و
انجام یﻚ رشته فعالیتهـای مورد نیــاز بــرای مــدیریت شــرایط و وضــعیتهــای مختلـف .همانگونـه کـه بنـدورا و سـایر
پژوهشگران نشان دادهاند ،خودکارآمدی تقریباً بر روی همه چیز ،از حاﻻت روانی گرفته تا رفتارها و انگیزهها تﺄﺛیر دارد .افـرادی
که باور دارند میتوانند با اعمالشان به نتایج دلخواه برسـند ،در رویـارویی بـا مشکالت احساس کارآمـدی و شـادکامی بیشـتری
میکنند .همچنین افـرادی که از شادکامی و سالمت باﻻ در انجام یﻚ تکلیف برخوردارند ،اما باور پایین نسبت به قابلیـتهــای
خـود دارنـد ،برای تکمیل تکلیف ،کمتر تالش میکنند .به عبارت دیگر وقتـی قابلیت باﻻ ،اما باورهای خودکارآمدی پایین باشد،
امکان کمـی برای انجام دادن تکلیف یا کنار آمدن با موقعیت خاص ،وجـود خواهد داشت و افراد ناکارآمـد مسـلما از سـالمت و
میــزان شــادکامی کمتــری برخوردارنــد .از سوی دیگر به نﻈر بندورا  ،1997،باورهای خودکارآمدی ،قضاوت های فـــرد دربارة
قابلیت ها و توانایی هایش برای انجـام عملـی خـاص در شرایط خاص را رقم میزند که این خـود مـیتوانـد فـرد را بـه سـمت
سالمت و شادکامی یا برعکس سوق دهد (کجباف ،نقوی و عرببافرانی.)1394 ،
بنیس و نانوس  ، 1985،معتقدند که افراد با 6خودکارآمدی باﻻ ،احساس معناداری ،هدفمندی در زندگی خود دارنـد .انـان بـرای
مقصود و فعالیتی که بدان اشتغال دارند ،ارزش قائل اند و مسئولیت باﻻیی در انجام کارهای خود دارند و این خود به سـالمت و
شادکامی آنها در نتیجه افزایش سالمت سازمانی آنها منجر میگردد .به طور کلی به نﻈر میرسد سازمانهـایی کـه افـراد آن از
خودکارآمدی باﻻ و مطلوبی برخوردارند ،با داشتن خودکارامدی میتوانند احساسات واقعی خود را صادقانه و مستقیم ابراز کنند
و با توجه کردن به حقوق دیگران ،به دنبال احقاق حﻖ خود باشند ،در مقابل انواع مشکالت و مسائل زندگی ،فشارهای روانـی،
تهدیدها و حوادث ناگوار مقاوم تر ،پایدارتر و شادتر خواهند بود این امر به خصوص در شرایطی که سازمان نیز خودکارآمدی را
در ارتباط با شادکامی ،مﺜبت تلقی میکند و شرایط ﻻزم و کافی بـرای سـالمت سـازمانی فـراهم مـیآورد بـر عکـس ،چنانچـه
سازمان ،خودکارامدی را به گونهای منفی کاهش دهد و به جای تاکید بر ارتقای آن به عنوان یﻚ خصوصیت مﺜبـت و سـازنده
آن را نوعی کاهش میدهند و مانع آن میشوند ،آنگاه انتﻈار میرود که افراد از سالمت سازمانی کمتری وجود داشته باشـند و
شادکامی نیز در این افراد کاهش مییابد .افرادی که شاد هستند احساس امنیت بیشتری می کنند ،آساتر تصـمیم مـیگیرنـد،
روحیه مشارکتی بیشتری دارند و نسبت به کسانی که با آنها زندگی می کنند بیشتر احساس رضایت دارند و وظایف خود را بـه
درستی انجام می دهند و در ادامه سالمت و شادی و خودکارامدی کارکنان ،سازمان نیز از سالمت برخوردار میگردد .لـﺬا مـی-
توان نتیجه گرفت بین شادکامی و سالمت سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر رابطه
وجود دارد.
از محدودیتهای مهم این تحقیﻖ میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
محدود بودن پژوهش به تعداد  206نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کاشمر در سال  1401-1400و اینکه صرفا جمعیترا معلمان خانم را در برگرفته است ،این امر تعمیم یافتههای پژوهش را با دشواری روبرو میسازد .از جمله محـدودیتهای دیگـر
6

-Bnis & Nanos
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این است که در این پژوهش از مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر استفاده شده است و به بررسی خودکارآمـدی در موقعیتهـای
دیگر پرداخته نشده است .شیوع اپیدمی کرونا و کمبود دسترسی به معلمان و تکمیل ابزارهای پژوهش بـه صـورت آنالیـن ،کـه
باید در تفسیر نتایج احتیاط کرد .لﺬا با توجه به نتایج فرضیه ،پیشنهاد مـیشـود بـه بررسـی رابطـه بـین شـادکامی و سـالمت
سازمانی دیگر عوامل واسطه ای مانند حمایت اجتماعی ادراك شده ،سبکهای مقابلهای معلمان پرداختـه شـود و نیـز پیشـنهاد
میشود به بررسی رابطه شادکامی و سالمت سازمانی در دیگر کارکنان سازمانها ماننـد بیمارسـتانها ،مراکـز بهزیسـتی پرداختـه
شود .همچنین پیشنهاد می شود معلمان ،مشاوران و دست اندرکاران آموزشـی بـا شـناخت بیشـتر افـراد بـه آنهـایی کـه دارای
باورهای خودکارامدی ضعیف هستند کمﻚ کنند و آنها را در ارتقاء بهداشت روانی و سایر مسائل یاری رسانند تـا بـدین طریـﻖ
شادکامی و سالمت آنها افزایش یابد.
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