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چكيده
یکی از عوامل مهم پیشرفت و بالندگی یک سازمان زنده و پویا نیروی انسانی آن سازمان است ،چرا که نیروی انسانی مهم
ترین منبع هر سازمانی می باشد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و تعهد با عملکرد شغلی
معلمان می باشد .جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره ابتدایی شهری مشکین شهر به تعداد  081نفر می باشد
که  000نفر به روش نمونه گیری طبقه ای (زن و مرد) به عنوان نمونه انتخاب گردید .برای جمع آوری اطالعات از
پرسشنامه های استاندارد سرمایه روان شناختی شامل  04سوالی لوتانز و همکاران ،تعهد سازمانی"آلن و می یر" که
مشتمل بر  91سئوال و پرسشنامه عملکرد شغلی  01سوالی پاترسون استفاده گردید ..تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از
نرم افزار  spssو ضرایب همبستگی پیرسون و آزمون  Tانجام گرفته است .نتایج پژوهش حاکی ازآن است که؛ بین سرمایه
روان شناختی و تعهد با عملکرد شغلی معلمان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و همچنین آزمون  Tدو گروه مستقل
تفاوتی را در بین دو گروه جنسی زنان و مردان نشان نداد.
واژههاي كليدي :سرمایه روانشناختی ،تعهد ،عملکرد شغلی.
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 -1مقدمه
عملکرد شغلی یکی از مهمترین متغیر های مالک در
روان شناسی صنعتی و سازمانی است و اهمیت آن هم
برای افراد و هم برای سازمانها کامالً روشن است به
عبارتی تمام فعالیت های عمده در روان شناسی صنعتی و
سازمانی بر بهبود عملکرد شغلی متمرکز است(بورمن،0
 .)0114عملکرد شغلی در حوزه مدیریت ،عامل مهمی در
توسعه وپیشبرد اهداف سازمانی می باشد و شناختی است
که چگونگی تحقق اهداف یک سازمان یا موسسه را
اندازه گیری می نماید(هو .)0113 ،0بنابراین سازمانها باید
همواره در تالش برای شناسایی ،توسعه و نگهداری
سرمایه های انسانی باشند .پارادایم های سنتی مدیریت
بیشتر روی زمینه های آسیب ،نقاط ضعف و بی کفایتی
ها تاکید داشته است به نحوی که مقاالت در خصوص
منفی گرایی (همچون استرس ،تعارض ،افسردگی،
پرخاشگری و  )...به نحو قابل مالحظه ای بر مثبت گرایی
فزونی داشته است (لوتانز و آولیو0112 ،9؛ ترجمه
جمشیدیان و فروهر .)0930،با این حال رویکرد
روانشناسی مثبت گرا پارادایم جدیدی را در عرصه
مدیریت و رهبری مطرح کرده است که بیشتر روی نقاط
قوت و مثبت کار و کارکنان تاکید می شود .درواقع ،در
این رویکرد جدید ضمن اذعان و تصدیق دستاوردهای
رویکردهای سنتی روی این مسئله تاکید می شود که
نبود بیماری به معنای سالمتی نیست و به انتقاد از اینکه
چرا به شکوفایی استعدادها و ظرفیتهای افراد سالم
پرداخته نمی شود می پردازد .در این رویکرد تاکید ویژه
ای روی عملکرد فوق العاده و شناسایی ،توسعه و بهره
مندی از استعدادها و ظرفیتهای مثبت فردی و سازمان
می شود .در واقع ،مفهوم سرمایه روانشناختی ریشه در
چنین تصورات و تفکراتی دارد(فروهر و جمشیدیان،
 .)0931سرمایه روانشناختی 4مفهومی است که توسط
فرد لوتانز و همکاران با الهام از روانشناسی مثبت گرا ،و
با ترکیب حالت های روانشناختی مثبت قابل توسعه و
سازمان های مثبت گرا مطرح شده است .به واقع ،سرمایه
روانشناختی ریشه در چارچوب و مالکهای رفتار سازمانی
مثبت گرا دارد .مطابق مالکهای رفتار سازمانی مثبت گرا
برای اینکه سازه ای بتواند جزء رفتار سازمانی مثبت گرا

قرار گیرد باید از ویژگیهای زیر برخوردار باشد-0 :
پیشینه پژوهشی و نظری -0 ،منحصر به فرد بودن در
زمینه رفتار سازمانی(یعنی بتوان میان آن و سایر سازه
های مطرح شده در رفتار سازمانی تمایز قائل شد)-9 ،
مثبت گرا بودن -4 ،قابلیت رشد و توسعه و  -1تاثیر
برعملکرد(لوتانز ،وگلزینگ و الستر .)0112 ،1پژوهشها
نشان می دهند که جمع این سازه ها تاثیر بیشتری دارد
و در واقع ،یک هم افزایی بین این مفاهیم وجود دارد و
زمانی که هر چهار مولفه را همزمان وارد تحلیل می کنیم
تاثیر بیشتری به دست می آید(بهادری ،هاشمی و بیرامی،
 .)0930همچنین ،سرمایه روانشناختی قابل انتقال و
سرایت است و رهبران و مدیران سازمان می توانند با
افزایش سرمایه روانشناختی خود ،در نقش یک الگو
سرمایه روانشناختی کارکنان را نیز تقویت کنند(علی پور،
صفاری نیا ،صرامی ،آقاعلیخانی و آخوندی.)0930 ،
وولمبوا( 2به نقل از سیلوا )0101 ،2نیز در تحقیق خود
نشان داد که سطح باالی سرمایه روانشناختی رهبران
سازمانی بر روی عملکرد کارکنان اثر مثبت قابل
مالحظهای برجای میگذارد .هادگز )0101( 8در یک
تحقیق آزمایشی نشان داد که دورههای آموزشی سرمایه
روانشناختی تاثیر قابل مالحظهای بر روی اشتیاق شغلی
و عملکرد سازمانی دارد .این مداخالت مرتبط با توسعه
سرمایه روانشناختی در دورههای آموزشی آنالین نیز به
طور مقدماتی آزمایش شده و به نتایج مثبتی نیز دست
یافته است .ژاوو )0100( 3در پژوهشی نشان داد که
سرمایه روانشناختی می تواند در کاهش عوارض کار و
افزایش سود و قدرت رقابت موثر باشد و اعالم داشتند که
حتی می تواند بر سرمایه انسانی نیز اثر بگذارد .مطالعه
لوتانز و آولیو( )0118نشان دادن که در توسعه چهارچوب
رفتار سازمانی مثبت در سازمانها ،سرمایه روانشناختی
مثبت می تواند به عنوان یک عامل ترکیبی و منبع مزیت
رقابتی سازمانها مطرح باشد .همچنین سرمایه
روانشناختی با تکیه بر متغیرهای روانشناختی مثبت
همچون امید ،خوش بینی ،تاب آوری و  ...می تواند منجر
به ارتقای ارزش سرمایه انسانی (دانش و مهارتهای افراد)
و سرمایه اجتماعی (شبکه روابط میان آنها) در سازمان
باشد .عامل دیگری که به نظر می رسد میتواند در
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عملکرد شغلی تاثیر بسزایی داشته باشد تعهد سازمانی
است .در واقع ،تعهد سازمانی یکی ازمسائل مهم انگیزشی
است که بر اساس آن فرد به شدت هویت خود را در
سازمان می گیرد ،در سازمان مشارکت دارد و با آن در
می آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد .تعهد
سازمانی یعنی درجه همانند سازی روان شناختی و یا
چسبیدگی به سازمانی که ما برای آن کار می کنیم.
تعهد سازمانی شامل قبول ارزش ها و اهداف سازمان،
تمایل تالش برای سازمان و دارا بودن میل قوی برای
پیوسته ماندن به سازمان(مادی وخوش آبا.)0111 ،01
تعهد سازمانی مقوله مهم و حیاتی در سازمانها بوده که
عمر نسبتاً کوتاهی از آن در مدیریت سازمانی سپری شده
است کارکنان هر سازمان بازوی توانمند و یاری دهنده ی
مدیران آن سازمان هستند که با افزایش تعهد سازمانی
بهره وری سازمانی را افزایش می یابد .تعهد سازمانی می
تواند در کیفیت و چگونگی عملکرد شغلی کارکنان یک
سازمان تاثیر داشته باشد .مطالعات بسیاری در ارتباط با
تعهد سازمانی و عملکرد شغلی صورت گرفته است که در
آنها ،ارتباط ویژگیهای شخصیتی و شغلی با تعهد
سازمانی( پاشا و خدادی اندریه( ،)0921رضایت شغلی،
دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی با میل ماندن و عملکرد
شغلی( شاهرودی ،)0981 ،بهزیستی روانشناختی و تعهد
سازمانی و عملکرد شغلی(ایرینا ،سزیلفر و مارک،00
 ) 0112و تعهد سازمانی و عملکرد شغلی(توماس ،سوسانا،
لیندا و اوهاوا ،)0112 ،00با توجه به مطالب ذکر شده،
می توان گفت پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این
سوال است که بین سرمایه روان شناختی و تعهد و
عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی مشگین شهر چه
رابطه ای وجود دارد؟
 -2فرضيات پژوهش
 )0بین سرمایه روان شناختی و تعهد با عملکرد
شغلی معلمان دوره ابتدایی مشگین شهر رابطه
معناداری وجود دارد.
 )0بین مولفه های سرمایه روانشناختی با تعهد
معلمان دوره ابتدایی مشگین شهر رابطه
معناداری وجود دارد.

 )9بین مولفه های سرمایه روانشناختی با عملکرد
شغلی معلمان دوره ابتدایی مشگین شهر رابطه
معناداری وجود دارد.
 -3روششناسی پژوهش
هدف تحقیقق از نقوک کقاربردی ،از لحقا نقوک روش،
توصیفی و همبستگی میباشد و هدف آن بررسقی رابطقه
بین سرمایه روان شناختی و تعهد و عملکرد شغلی اسقت.
جامعه آماری ایقن پقژوهش کلیقه معلمقان دوره ابتقدایی
شهری مشگین شهر میباشند که ترکیب آنهقا بقر حسقب
جنسیت تعداد  021زن و تعداد 001مرد که جمعاً تعقداد
آنها برابر  081نفر مقی باشقد .روش مقورد اسقتفاده بقرای
نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای اسقتفاده بقود.
برای تعیین حجم نمونه نیقز از جقدول مورگقان اسقتفاده
شده است .که طبق این جدول تعداد نمونقه آمقاری برابقر
 000بدست آمده است .ابزار گقرد آوری داده هقا شقامل :
پرسشنامه سرمایه روان شناختی شامل  91سوالی لوتانز و
همکاران( )0112می باشقد .کقه از سقه گویقه امیقدواری،
خوشققبینی و انعطققاف پققذیری تشققکیل شققده اسققت .در
پرسشنامه فقوق از طیقف پقنج نمقره ای لیکقرت مقیقاس
پاسققخگویی  1درجققه ای (کققامالً مققوافقم=  1تققا کققامالً
مخققالفم=  )0اسققتفاده شققده اسققت .پرسشققنامه تعهققد
سازمانی"آلن و می یر" که مشتمل بر  04سئوال است در
پرسشنامه فقوق از طیقف پقنج نمقره ای لیکقرت مقیقاس
پاسققخگویی  1درجققه ای (کققامالً مققوافقم=  1تققا کققامالً
مخالفم=  )0استفاده شده است .پرسشنامه عملکرد شغلی،
پرسشنامه  01سوالی پاترسون است .که لوتانز و همکاران
پایقایی پرسشققنامه را بققاالی  1/31گققزارش کققرده انققد در
پرسشنامه فقوق از طیقف پقنج نمقره ای لیکقرت مقیقاس
پاسخگویی  1درجه ای(کامالً موافقم=  1تا کامالً مخالفم=
 )0استفاده شد است( .لوتقانس و همکقاران .)0112 ،داده
ها با استفاده از روشهای توصیفی شامل معیارهای تمایقل
به مرکز و پراکنقدگی و درصقد و آمقار اسقتنباطی شقامل
آزمققون اسققمیرنف– کولمققوگروف ،چنققد متغیققره ،آژمققون
رگرسققیون چن قد متغیققره و ضققریب همبسققتگی پیرسققون
استفاده شد.
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 -4یافته هاي پژوهش
نمونه آماری پژوهش حاضر  000نفر از معلمان بودنقد
که  40/2درصد پاسخگویان مقرد هسقتند و  12/9درصقد
نیز زن هستند 9/9 .درصد پاسخگویان با کمترین فراوانقی
 01-03سال سن دارند و  20/0درصد با بیشترین فراوانی
 41تا  11ساله هستند 4/9 .درصد پاسخگویان با کمترین
فراوانی تحصیالت فوق لیسانس دارند و  18/9با بیشقترین
فراوانقققی تحصقققیالت لیسقققانس هسقققتند 1/2 .درصقققد

پاسققخگویان مجردهسققتند و  34/9درصققد نیققز متاهققل
هستند.
میانگین و (میانگین وزنی) عملکرد شغلی برابر 22/28
( )4444است ،تعهد  ) 9431( 28/12و سرمایه روان
شناختی  )9421( 018 /04است.
با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون
برای سطح اطمینان  1/31بیش از  1/11است ،بنابراین
می توان گفت که توزیع متغیرهای عملکرد شغلی ،تعهد و
سرمایه روان شناختی نرمال است و جهت تحلیل
فرضیات باید از آزمون های پارامتریک استفاده کرد.

جدول  :1شاخص هاي مركزي سرمایه روان شناختی ،تعهد و عملكرد شغلی
آماره

عملكرد شغلی

تعهد

سرمایه روان شناختی

میانگین (میانگین وزنی)

( 4.44 )66.6825

( 3.90 )78.0758

( 3.60 )108.1483

انحراف معیار

8.34772

11.06664

19.73142

حداقل نمرات

41.00

61.00

61.00

حداکثر نمرات

75.00

110.00

140.00

جدول  :2نتایج آزمون كولمگروف -اسميرنوف جهت تعيين نرمال بودن توزیع متغيرهاي تحقيق
آماره

عملكرد شغلی

تعهد

سرمایه روان شناختی

میانگین

66.6825

78.0758

108.1483

انحراف معیار

8.34772

11.06664

19.73142

مقدار  zکولموگروف -اسمیرنوف

1.317

1.217

1.105

سطح معنی داری

.062

.082

.073

فرضيه اول :بین سرمایه روان شناختی و تعهد با عملکرد
شغلی معلمان دوره ابتدایی مشگین شهر رابطه معناداری
وجود دارد.
ضریب همبستگی بین سرمایه روان شناختی و تعهد با
عملکرد شغلی برابر  1/14است و ضریب تعیین نیز برابر
 1/03است.
با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون f
برای سطح اطمینان  1/33کمتر از  1/10است بنابراین

می توان گفت که استفاده از مدل خطی رگرسیون بالمانع
است و یا به عبارتی متغیر مستقل توان پیش بینی متغیر
وابسته را دارد.
جدول  :3خالصه مدل رگرسيون
ضریب همبستگی

ضریب تعيين

.542a

.294

ضریب تعيين
تعدیل شده
.287
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جدول  :4نتایج تحليل واریانس یكطرفه
مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

4280.786

2

2140.393

42.923

10272.353

206

49.866

14553.139

208

رگرسیون
اختالف
کل

سطح معنی داري
b

.000

جدول  :5نتایج ضریب رگرسيون چند متغيره
ضرایب غير استاندارد

متغير پيش بين
مقدار ثابت
سرمایه روان شناختی
تعهد

B
39.698

SE
3.735

ضرایب استاندارد

P

T

BETA
10.628

.000

.219

.027

.517

8.030

.000

.041

.049

.055

.848

.398

می توان گفت که استفاده از مدل خطی رگرسیون بالمانع
است و یا به عبارتی متغیر مستقل توان پیش بینی متغیر
وابسته را دارد.
با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون
کمتر از  1/11است ،بنابراین می توان گفت که مولفه
های سرمایه روانشناختی بر تعهد تاثیر مثبت و معنی
داری دارد و متغیر خوش بینی  ،1/01انعطاف
پذیری ،1/01امید واری  ،1/98سرمایه روان شناختی
 1/30تغییرات تعهد را پیش بینی می کند.

با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون
برای متغیر سرمایه روان شناختی کمتر از  1/10است،
بنابراین می توان گفت که سرمایه روان شناختی قادر به
پیش بینی عملکرد شغلی می باشد ولی متغیر تعهد نمی
تواند متغیر عملکرد شغلی را پیش بینی کند ،ضریب بتا
نشان می دهد که سرمایه روان شناختی  1/10تغییرات
عملکرد شغلی را پیش بینی می کند.
پيش بينی تعهد شغلی معلمان بر اساس مولفه هاي
سرمایه روان شناختی

ضریب همبستگی بین مولفه های سرمایه
روانشناختی با تعهد برابر  1/19است و ضریب تعیین نیز
برابر  1/08است.
با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون f
برای سطح اطمینان  1/31کمتر از  1/11است بنابراین

جدول  :6خالصه مدل رگرسيون
ضریب همبستگی
.536a

ضریب تعيين
.287

ضریب تعيين تعدیل
شده
.253

جدول  :7نتایج تحليل واریانس یكطرفه
مجموع مجذورات
رگرسیون
اختالف
کل

درجه آزادي

3250.392

ميانگين مجذورات

4

812.598

8080.230

85

95.062

11330.622

89

سطح معنی داري

F

.000b

8.548

جدول  :8نتایج ضریب رگرسيون چند متغيره
متغير پيش بين
مقدار ثابت
خوش بینی
انعطاف پذیری
امید واری
سرمایه روان شناختی

ضرایب غير استاندارد
B
60.739

SE
8.710

ضرایب استاندارد

T

P

BETA
6.973

.000

2.426

.960

.206

2.526

.013

1.038

.544

.253

1.910

.040

1.721

.747

.384

2.305

.024

1.044

.568

.916

1.837

.000
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پيش بينی عملكرد شغلی معلمان بر اساس مولفه هاي

است و یا به عبارتی متغیر مستقل توان پیش بینی متغیر
وابسته را دارد.

ضریب همبستگی بین مولفه های سرمایه
روانشناختی با عملکرد شغلی برابر  1/24است و ضریب
تعیین نیز برابر  1/14است.
با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون f
برای سطح اطمینان  1/31کمتر از  1/11است بنابراین
می توان گفت که استفاده از مدل خطی رگرسیون بالمانع

با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون
کمتر از  1/11است ،بنابراین می توان گفت که مولفه
های سرمایه روانشناختی بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و
معنی داری دارد و متغیر خوش بینی  ،1/21انعطاف
 ،1/31امید واری  ،1/21سرمایه روان شناختی 1/09
تغییرات متغیرعملکرد شغلی را پیش بینی می کند.

سرمایه روان شناختی

جدول  -9خالصه مدل رگرسيون
ضریب همبستگی ضریب تعيين
.741a

ضریب تعيين تعدیل شده
.527

.548

جدول  :11نتایج تحليل واریانس یكطرفه
مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

سطح معنی داري

رگرسیون

4156.704

4

1039.176

25.804

.000b

اختالف

3423.085

85

40.272

کل

7579.789

89

جدول  :11نتایج ضریب رگرسيون چند متغيره
متغير پيش بين

ضرایب غير استاندارد
B

SE

مقدار ثابت

21.441

5.669

ضرایب استاندارد

T

P

BETA
3.782

.000

خوش بینی

2.633

.625

.601

4.212

.000

انعطاف پذیری

1.402

.354

.903

3.962

.000

امید واری

2.397

.486

.654

4.933

.000

سرمایه روان شناختی

1.885

.370

.231

5.098

.000

فرضيه  : 2بین مولفه های سرمایه روانشناختی با تعهد
معلمان دوره ابتدایی مشگین شهر رابطه معناداری وجود
دارد.
با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای
سطح اطمینان  1/31کمتر از  1/11است ،بنابراین می
توان گفت که مولفه های سرمایه روانشناختی با تعهد
رابطه مثبت و معنی داری دارد .ضریب همبستگی بین دو
متغیر امید واری  ،1/90خوش بینی  ،1/48انعطاف پذیری
 ،1/40سرمایه روان شناختی نیز برابر  1/42است.

فرضیه  :9بین مولفه های سرمایه روانشناختی با عملکرد
شغلی معلمان دوره ابتدایی مشگین شهر رابطه معناداری
وجود دارد.
با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای
سطح اطمینان  1/31کمتر از  1/11است ،بنابراین می
توان گفت که مولفه های سرمایه روانشناختی بر عملکرد
شغلی تاثیر مثبت و معنی داری دارد .ضریب همبستگی
بین متغیرهای امید واری  ،1/94خوش بینی ،1/12
انعطاف پذیری  1/20و سرمایه روان شناختی  1/24است.
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جدول  :12نتایج ضریب همبستگی پيرسون جهت تعيين رابطه همبستگی
متغير
امید واری
خوش بینی
انعطاف پذیری
سرمایه روان شناختی

تعهد
ضریب همبستگی

1/900

سطح معنی درای

1/119

ضریب همبستگی

1/483

سطح معنی درای

1/111

ضریب همبستگی

1/402

سطح معنی درای

1/111

ضریب همبستگی

1/420

سطح معنی درای

1/111

** معنی داری آزمون در سطح معنی داری 1/10

جدول  :14نتایج ضریب همبستگی پيرسون جهت تعيين رابطه همبستگی
متغير
اميد واري
خوش بينی
انعطاف پذیري
سرمایه روان شناختی

عملكرد شغلی
ضریب همبستگی

1/944

سطح معنی درای

1/111

ضریب همبستگی

1/120

سطح معنی درای

1/111

ضریب همبستگی

1/201

سطح معنی درای
ضریب همبستگی

1/111
1/240

سطح معنی درای

1/111

** معنی داری آزمون در سطح معنی داری 1/10

بحث و نتيجه گيري
پژوهش حاضر در پی بررسی ارتباط بین سرمایه
روانشناختی و تعهد با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی
مشگین شهر رابطه بود که با توجه به اینکه سطح معنی
داری خطای آزمون برای متغیر سرمایه روان شناختی
کمتر از  1/11است ،بنابراین می توان گفت که سرمایه
روان شناختی قادر به پیش بینی عملکرد شغلی می باشد
ولی متغیر تعهد نمی تواند متغیر عملکرد شغلی را پیش
بینی کند ،ضریب بتا نشان می دهد که سرمایه روان
شناختی  1/10تغییرات عملکرد شغلی را پیش بینی می
کند .بنابراین می توان گفت که مولفه های سرمایه
روانشناختی بر تعهد تاثیر مثبت و معنی داری دارد و
متغیر خوش بینی  ،1/01انعطاف پذیری ،1/01امید واری
 ،1/98سرمایه روان شناختی  1/30تغییرات تعهد را پیش
بینی می کند .این نتیجه با نتایج تحقیقات علی پور و
همکاران( )0930که نتایج این تحقیق نشان داده بود که

مداخالت سرمایه روان شناختی باعث کاهش فرسودگی
شغلی و عملکرد بهت ر شغلی می شود همسو می باشد و
با نتایج تحقیقات ایرینا و همکاران ( )0112وینهوون
( ،)0118پاشا و خدادی اندریه ( ،)0921یاسینی و
همکاران ( ،)0930آوی و همکاران( )0112همسو می
باشد .نتایج ضریب رگرسیون چند متغیره نشان داد که
متغیر خوش بینی  ،1/21انعطاف  ،1/31امید واری ،1/21
سرمایه روان شناختی  1/09تغییرات متغیرعملکرد شغلی
را پیش بینی می کند که با نتایج تحقیقات هادگز
( ،)0101لوتانز و آولیو( ،)0118توماس و همکاران
( )0112همسو می باشد .عملکرد شغلی در حوزه
مدیریت ،عامل مهمی در توسعه وپیشبرد اهداف سازمانی
می باشد و شناختی است که چگونگی تحقق اهداف یک
سازمان یا موسسه را اندازه گیری می نماید(هو .)0113 ،
عالوه بر این با توجه به تاثیر مثبت سرمایه روان شناختی
و تعهد بر عملکرد شغلی موارد زیر جهت عملکرد شغلی
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بهتر پیشنهاد می شود که مدیریت سازمان باید به مسایل
روانی کارکنان توجه نمایند و برنامه های آموزشی

 .)0930(.بررسی اثربخشی مداخله سرمایه
روانشناختی لوتانز بر فرسودگی شغلی کارشناسان

مناسبی در جهت توانمند سازی ،افزایش مهارت های
زندگی و قدرت تطابق افراد تدارک ببینندتا ضمن افزایش
بهزیستی روان شناختی ،قدرت مقابله ی موثر آنان در
برابر تنش ها و فشارهای روانی بهبود یابد .مدیریت
سازمان باید با برگزاری کارگاه هایی جهت ارتقای
مهارتهای اجتماعی و روان شناختی و رشد عوامل تاثیر
گذار بر تعهد و عملکرد شغلی معلمان داشته باشند .جهت
ارتقاء تعهد و عملکرد شغلی معلمان باید به مشکالت
روانی و جسمی و افردی کارکنان توجه شود .بر اساس
نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود مدیران این سازمان
باید زمینه ای فراهم کنند که کارکنان و معلمان این
سازمان(آموزش و پرورش مشگین شهر) بتوانند استعداد
های خود را در زمینه های که دوست دارند شکوفا کنند
و زمینه پاداش کارکنان مسئولیت پذیر را فراهم کنند.
سازمان باید بر برگزاری کالس های آموزشی و با کمک از
متخصصان روان شناخت در جهت بهداشت روانی افراد
قدم موثری بردارد.

شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل؛ نشریه طب کار،
شماره  ،1صص .90 -40
 )1فروهر ،محمد؛ هویدا ،رضا و جمشیدیان ،عبدالرسول
 .)0931(.تبیین رابطه سرمایه روانشناختی و
کارآفرینی سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه؛
انتشارات فرهنگ مشاوره ،شماره ،0صص .89-011
 )2لوتانز ،فرد و آوولی ،بیلون  .)0112(.سرمایه
روانشناختی سازمان :تحول مزیت رقابتی کارکنان؛
ترجمه جمشیدیان ،عبدالرسول و فروهر ،محمد
( .)0930تهران :انتشارت آییژ.
 )2یاسینی ،علی ،عباسیان ،عبدالحسین و یاسینی،
طاهره .)0930( .نقش سبک رهبری توزیعی مدیران
بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر
مهران :ارائه یک مدل ،مجله رهیافتی نو در مدیریت
آموزشی ،سال چهارم ،شماره  ،09صص .99-11
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