
Journal of New Approaches in Educational Sciences(JNAES) Original Article 

Autum-2021, Volume 3, No 3 DOI:   10.22034/NAES.2021.278303.1109 

ISSN: 2716-9766 
GrossMark 

 

Designing a Model of Psychological Well – Being According 

to Psychological Capital 
 

Shiva Masoumparast
1
, Mahdi Zare Bahramabadi

2*
, Fatemeh, Khoeini

3
  

 Moradi, Hojjatollah
4 

 

1 Department of psychology, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. ( Email: 

Masoum1@ymail.com) 

2 Associate Professor; Faculty Member of Institute for Research & Development in the Humanities, 

SAMT, Tehran,Iran. 

3 Assistant Professor; Faculty Member of Firoozkooh Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran. 

4 Associate Professor; Department of Psychology, Imam Hossein(a.s.)Comprehensive University,Tehran, 

Iran. 

* Corresponding author: Mahdi Zare Bahramabadi ,Associate Professor; Faculty Member of 

Institute for Research & Development in the Humanities, SAMT, Tehran,Iran .Email: 

mz.bahramabadi@gmail.com. 

 

Received: 2021-03-24  Accepted: 2021-03-27 

 

Abstract 

Background: Promoting psychological well-being is one of the important tasks of the 

officials of the educational system and one of the influential concepts in this field is 

psychological capital. Aim: The present study aimed to design a model of psychological well 

-being according to psychological capital. 

Objective: The purpose of present research was to investigate the prediction of psychological 

well-being model based on the psychological capital. 

Method: Descriptive mythology with descriptive-correlational type and Structural Equation 

Modeling (SEM) was used in this research. Statistical population consisted of  all education 

employees in Tehran working in the academic years of 2018-2019 . The sample consisted of 

610 people were selected through multivariate regression analysis in SEM. 
Tools: The present research instruments are: Psychological Wellbeing Questionnaire of Ryff 

& Keyes (1995), Psychological Capital Scale of Luthans and Avolio (2007). Data analysis 

was done using SEM and Amos Software.  

Findings: The obtained results showed that the research model fit indicators were reliable and 

the proposed model had an optimal fit. 

Conclusion: Results showed that psychological capital could predict psychological well-

being. So it can be with the right plans for strengthen psychological capital, upgraded the 

level of psychological well-being of people. 
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 چکیده

ارتقاء بهزیستی روانشناختی یکی از وظایف مهم مسئولین نظام آموزشی و تربیتی است و یکی از مفاهیم تاثیرگذار در این زمینه  زمینه:

 .سرمایه روانشناختی است

 . بود سرمایه روانشناختیتدوین مدل بهزیستی روانشناختی بر اساس  حاضر پژوهش:هدف  هدف

جامعه آماری کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر . بود ساختاری معادالت روش مدلیابی و همبستگی -توصیفی نوع از پژوهش: روش
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  استفاده گردید. Amosها از روش مدل یابی معادالت ساختاری و نرم افزار  و تحلیل داده  ( . برای تجزیه2660)

پیشنهادی تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است. بودند و مدل  موردقبول پژوهش مدل برازش شاخصهای داد نشان نتایج: یافته ها

های  ریزی توان با برنامه  بنابراین میاشت. بینی بهزیستی روانشناختی را د ، توانایی پیشسرمایه روانشناختیها نشان داد  یافته :نتیجه گیری
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 سرمایه روانشناختی ساختاری، معادالت ،  مدلیابیبهزیستی روانشناختی  واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

بزرگترین مزیت رقابتی کشورها و سازمان ها، داشتن نیروی 
به خصوص در آموزش و پرورش که با روح  انسانی توانمند است

بدون تردید در نظام صنعتی  و جسم افراد در ارتباط است.
-متحول امروزی تنها توجه به عملکرد کاری کارکنان کافی نمی

باشد و نیازمند توجه به بعد روانشناختی و سالمت روان و 
توجه به سالمتی و بهزیستی از جنبه های  .بهزیستی افراد است

مثبت و نیز توضیح و تبیین ماهیت روانشناختی بهزیستی حائز 
 کاهش محیط، سریع [ .تغییرات3[ و ]2[ و ]0]اهمیت است 

 جستجوی به را ها انسانی، سازمان نیروی وری بهره مستمر
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 تربیتیفصلنامه رویکردی نو در علوم  

 

00 

[ بخصوص 1[ و ]0است ] کرده وادار خود بقای تداوم راهی برای
به دلیل در سازمان هایی همانند وزارت آموزش و پرورش که 

دارد، نقش  جمعیت کثیری که در مجموعه خود تحت پوشش
[ و خود 0انسانی ایفا می کند] سرمایه مولد نهاد ه عنوانمهمی ب

به بخشی قابل مالحظه از همین نیروی انسانی نیازمند است تا 
با تکیه بر نقاط قوت افراد به بهبود عملکرد فردی و سازمانی 

[ که متأسفانه به این بعد توجه چندانی نشده 1[و ]0کمک شود ]
یکی از سازه های مورد است. لذا بهزیستی روانشناختی که 

مطالعه در روانشناسی مثبت نگر، می باشد باید در بین کارکنان 
عنوان  مهم و ضروری شمرده شود. بهزیستی روانشناختی به

 فشار شادی، نشاط و  نبود احساس داشتن ویژگی های مثبت،
 از افراد مثبت شامل برداشت که می شود تعریف زندگی در روانی
 خود شامل که است و اجتماعی فردی زندگی مختلف ابعاد

 دیگران، با مثبت ارتباط رشدشخصی، محیط، بر تسلط پیروی،
 به رویکرد، این [. در3است ] پذیرش خود و زندگی در هدفمندی

 از حداکثر استفاده و راهبردهای انسانها مثبت ویژگیهای مطالعة
 روانی حالتهای از بهره مندی برای محیطی و ذاتی استعدادهای

[. 00[ و]06تأکید می شود ] پیش از بیش سازنده زندگی و سالم
می  مالی، اجتماعی و انسانیدر عصر حاضر، پس از سرمایه های 

روانشناختی را به عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار  توان سرمایه
روانشناختی  سرمایه[. 03[ و ]02]برای سازمانها در نظر گرفت

ه امروزه از حوزه روانشناسی مثبت، مفهوم نسبتا جدیدی است ک
گرا وارد مکتب رفتار سازمانی شده و از آن به عنوان مزیت  مثبت

این سرمایه قابلیت ارتقاء داشته [ 00] رقابتی سازمان یاد می شود
 د.کن و پتانسیل مناسبی برای تعالی عملکرد کارکنان فراهم می

 عنوان متغیری را که بتوان به نظران صاحب از از طرفی برخی
 پشتیبانی انسان از زندگی نامالیمات مقابل در گیر ضربه نوعی

رمایه [.  س00[ و ]01می دانند] روانشناختی کند را سرمایه
گرا و روانشناختی یک حالت روانشناختی مثبت و رویکرد واقع

درک شخص از  که شامل پذیر نسبت به زندگی استانعطاف 
یت و پایداری در خودش، داشتن هدف برای رسیدن به موفق

 تشکیلچهار سازه [ و از 00]شود برابر مشکالت تعریف می
طور چشمگیری با پیامدهای  به آنها از کدام هر و شود می

امیدواری یکی از مولفه [. 03[ و ]01]عملکردی ارتباط دارد
ها را  د تا ناامیدیـنمای مییاری انسان است که به او خصوصیات 

رده و احساس ـکپیگیری را اهداف خود ، پشت سرگذاشته
یک به بیان دیگر  .[26]کم کندرا  ل تحمل بودن آیندهغیرقاب

حالت انگیزش مثبت با در نظر گرفتن اهداف روشن برای زندگی 

خوش بینی به معنای داشتن انتظارات مثبت برای  ، [20]است

، یعنی خوشبینی به جهت گزینی اشاره دارد نتایج و پیامدهاست
، [22معموالً پیامدهای مثبت مورد انتظار می باشد]که در آن 

واکنش به شرایط در  انعطاف پذیرییا سازگاری مثبت ، آوریتاب
تنها مقاومت منفعل در برابر آسیب  ،آوریبتا [.23ناگوار است]

مشارکت ، آوربلکه فرد تابها یا شرایط تهدیدکننده نیست؛ 
. منظور از [20]شدبا میود ـخاطراف کننده فعال و سازنده محیط 

های خود برای  خودکارآمدی اطمینانی است که افراد به توانایی
خودکارآمدی  [ به عبارت دیگر21]انجام یک تکلیف ویژه دارند

به قضاوت فرد در مورد توانایی هایش در مورد انجام یک عمل 
و این مولفه ها در یک فرایند تعاملی و [. 20]مربوط می شود 

 تغییر برای را فرد تالش بخشیده، معنا فرد زندگی به ارزشیابانه، 
 عمل صحنه به ورود برای را او داده، تداوم زا فشار های موقعیت

ضمین  آماده نموده و مقاومت وسرسختی وی در تحقق اهداف را
 [. 21[ و]20]می کنند

 

 بررسی پیشینه پژوهش
و خارجی در رابطه با پژوهش  داخلی مشابه فپژوهشهای مختل

: گردد صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می حاضر
[ به بررسی نقش 23( ]2601)0پژوهش رادلر، ریگوتی و ریف

باال در پیش بینی سطوح کلسترول و تری  بهزیستی روانشناختی
تواند  می نشان داد کهحاالت روانشناختی فرد گلیسیرید پرداختند. 

ژه به مسایل توجه ویو  های خون اثر گذارد بر سطح چربی
بر سالمت و طول عمر تاثیرگذار تواند  روانشناختی و محیطی می

 با [ پژوهشی36( ]2600)2بوید و مارتین بارنر، - باشد. بوتلر
 که داد نشان انجام دادند. نتایج روانشناختی موضوع بهزیستی

 بهزیستی می تواند نوجوانان، والدین و مذهبی باورهای
ببخشد. دامینو، دی اندرد، داس،دا سیلوا و  بهبود را روانشناختی

[ به بررسی عوامل کاهش بهزیستی 30( ]2600)3لوچتی
روانشناختی پرداختند. نتایج نشان داد که اختالالت افسردگی به 
عنوان یکی از دالیل اصلی کاهش بهزیستی روانشناختی شناخته 

از  شده است. معنا در زندگی رابطه معناداری با سالمت روان دارد
این رو آنهایی که از معنا در زندگی کمتری برخوردارند بیشتر 

های روانی، کاهش امید و...  دچار خستگی، ناامیدی، پریشانی
( 2600) 0جیمز و ریچارد کیون، هوریا، میشل، شوند. فیلیپ، می

 تعهد روانشناختی بهزیستی عنوان تحت تحقیقی [ در32]
 بین که رسیدند نتیجه نای به معلمان توانمندسازی و سازمانی

. دارد وجود رابطه معناداری توانمندسازی با روانشناختی بهزیستی
 رابطه سازمانی نیز تعهد با روانشناختی بهزیستی بین همچنین
در [ 33] (2601)1هارمز و لستر کراسیکوا، .دارد وجود معناداری

 و روان بر سالمت سرمایه روانشناختی پژوهشی به بررسی تاثیر
 نتایج نشان داد که افراد دارای مواد پرداختند و مصرف سوء

 و روانی بهداشت کمتر دچارمشکالت باالتر، سرمایه روانشناختی
می شوند. پژوهش دهقانی سلطانی و جنیدی  مواد مصرف سوء



 زارع و همکاران

02 

به بررسی اثر میانجی سرمایه روانشناختی [ 30] (0333جعفری)
نترل بر کار بستگی شغلی بر بهزیستی و ک در تأثیرگذاری دل

بستگی شغلی  دهد دلپرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می
تأثیر مثبت معناداری بر سرمایه روانشناختی دارد. سرمایه 

بستگی شغلی و بهزیستی و  روانشناختی نقش میانجی بین دل
نماید. از طرفی نتایج بیانگر آن است که  کنترل بر کار ایفاء می

مدار باید برنامه جذب و  ت مشتریها برای ارائه خدما بانک
بکارگیری کارکنان با سرمایه رواشناختی باال را در دستور کار 
قرار دهند، چرا که این افراد از منظر روانشناختی دارای شور و 
حرارت و جذب در کار خود بوده و موجب ارتقاء بهزیستی و 

 کنترل بیشتر بر کار خود خواهند بود.

تأثیر  [ با هدف بررسی31( ]0331ور )میرزایی و گل پر پژوهش
ای  شناختی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش واسطهنسرمایه روا

 کهنتایج نشان داد . رضایت شغلی و تعهد سازمانی اجرا شد
سرمایه روانشناختی از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر 

پژوهش قنبری نصر  .دارای اثر غیرمستقیم است عملکرد شغلی
با هدف تهیه بسته [ 30( ]0331) ی، رشیدی و تقسیمیآباد

های اسالمی و  آموزشی سرمایة روانشناختی بر اساس ارزش
تأثیر آن بر تعالی سازمانی انجام شد. نتایج پژوهش نشان  میزان 

داد سرمایه روانشناختی اسالمی توانسته است شاخص تعالی 
فالحی   سبک رو  و نسب، طباطبایی سازمانی را افزایش دهد.

 دلبستگی بر روانشناختی سرمایه تأثیر تعیین [ به30( ]0330)
 نشان پرداختند و نتایج کار خانواده تعارض نقش میانجی با کاری

 بر و مستقیم تأثیر کاری دلبستگی بر روانشناختی سرمایه داد
 منفی تأثیر کار به خانواده تعارض و بر خانواده به کار تعارض
بررسی [ 31( ]0330) د کوهی و معتمدیسواهدف پژوهش دارد. 

نتایج نشان  .رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی بود
داد بین تمام ابعاد سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی رابطه 

وحیدی و جعفری پژوهش دارد. مثبت و معناداری وجود 
با هدف پیش بینی بهزیستی روانشناختی [ 33( ]0330هرندی)

براساس مؤلفه های سرمایه روانشناختی و مؤلفه های نگرش 
معنوی انجام شد. یافته ها نشان دادند خودکارآمدی، خوش بینی 
و توانایی معنوی، توانایی پیش بینی بهزیستی روانشناختی را 
داشتند؛ اما تاب آوری، امیدواری و نگرش معنوی قادر به پیش 

 وفروهر  ،قانع نیاهش . پژوبینی بهزیستی روانشناختی نبودند
های سرمایه  بررسی تأثیر آموزش مؤلفه[ 06( ]0330)جلیلی

روانشناختی به مدیران، بر افزایش اشتیاق شغلی کارکنان بود. 
نتایج پژوهش نشان داد آموزش سرمایه روانشناختی به مدیران 

 .گردد باعث افزایش اشتیاق شغلی کارکنان می
از مداخالت برای بهبود  تحقیقات نشان می دهد که استفاده

بهزیستی روانشناختی در کار فواید شخصی و سازمانی در پی 

 و تأثیر مثبتی برسالمت جسمی و روانی [03] و[02]؛ [00] دارد
نتایج پژوهشی نشان داده است که بین  [.01]و [00] داشته است

 عملکرد شغلی و پذیری مسیر شغلی انطباقبا  روانشناختی سرمایه
 نتایج به توجه . با[00[ و]00]ت و معناداری وجود داردرابطه مثب

 مورد میرسد متغیر نظر به شد اشاره آن به که قبلی پژوهشهای
 پیش بینی در تعیین کننده ای سهم حاضر پژوهش در نظر

. باشد کارکنان آموزش و پرورش داشته در روانشناختی بهزیستی
 مدل آیا که است این پژوهش این در مسئلة اساسی بنابراین
سرمایه  اساس بر روانشناختی پیشبینی بهزیستی مفهومی

 دارد؟ برازش شده گردآوری داده های با روانشناختی
 

 اصلیفرضیه 

سرمایه روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی کارکنان آموزش و 
 پرورش شهر تهران تأثیر مستقیم دارد.

 

 روش 
 مدلیابیروش  و همبستگی -توصیفی نوع این پژوهش از

جامعه آماری کلیه کارکنان آموزش . می باشد ساختاری معادالت

مشغول  30- 31و پرورش شهر تهران بوده است که در سال
از اصول تعیین حجم نمونه بکار بودند . برای تعیین حجم نمونه 

در تحلیل رگرسیون چند متغیری در مدلیابی معادالت ساختاری 
برای تحلیل داده ها از دند. نفر انتخاب ش 006شد که استفاده 
 26نسخه Amosو نرم افزار   21نسخه  spss نرم افزار

 استفاده گردید.
 

 ابزار
( طراحی شده 0313مقیاس بهزیستی روانشناختی: توسط ریف)

گویه ای آن که نمره  01است که در پژوهش حاضر از مقیاس 
)کامالً  0ای از گذاری آن براساس طیف لیکرت شش درجه

)کامالً موافقم( می باشد استفاده شد؛ حداقل نمره  0مخالفم( تا 
می باشد و  061و حداکثر نمره  01قابل کسب در این مقیاس 

سوال و یک نمره کل می  3مؤلفه و برای هر مولفه  0دارای 
باشد مطالعات متعددی ویژگی های روانسنجی نسخه های کوتاه 

 حاضر جهت پژوهش .در[01]کرده اند آزمون ریف را بررسی  
 از روش تحلیل روانشناختی بهزیستی مقیاس روایی بررسی
 استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که همه تأییدی عامل

متغیرها همبستگی باالیی را با سازه مربوط به خود نشان 
همچنین ضریب پایایی این مقیاس از آلفای کرونباخ به  دهند. می

همسانی درونی این مقیاس با استفاده از آلفای دست آمد. 
 می باشد. 306/6برابر با کرونباخ
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( 2660) 0پرسشنامه سرمایه روانشناختی: توسط لوتانز و آولیو
سوال و در چهار بعد امیدواری،  20که شامل طراحی شد 

خودکارآمدی، تاب آوری و خوشبینی است و هر خرده مقیاس 
سوال است و  20نامه شامل . این پرسش[03]شش گویه دارد

)کامالً  0ای از نمره گذاری آن براساس طیف لیکرت شش درجه
)کامالً موافقم( می باشد؛ حداقل نمره قابل کسب  0مخالفم( تا 

می باشد. در این پژوهش  000و حداکثر نمره  20در این مقیاس 
 از روش تحلیل سرمایه روانشناختی مقیاس روایی بررسی جهت
 استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که همه یتأیید عامل

متغیرها همبستگی باالیی را با سازه مربوط به خود نشان 
 همسانی درونی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ دهند. می

 .می باشد 313/6برابر با
 

 یافته ها
 تبیین اینکه مدل بر مبنی پژوهش اصلی فرضیه به پاسخ پی در

 داده های با سرمایه روانشناختی بر اساس روانشناختی بهزیستی
 نرم افزار و ساختاری معادالت از مدلسازی. دارد برازش تجربی
 مفروضه های از از آنجایی که یکی.است شده برده بهره اموس

توزیع جند متغیری  بودن نرمال ساختاری معادالت مدلسازی
از بررسی عادی یا نرمال بودن کشیدگی است. برای این منظور 
ها  تا از نرمال بودن دادهگردید ها، استفاده  و یا چولگی توزیع داده
مقادیر چولگی و کشیدگی برای همه  .اطمینان حاصل گردد

( قرار گرفت، به عبارتی با -2و  2متغیرهای تحقیق در بازه )
متغیرها ها برای این  توجه به این آزمون فرض نرمال بودن داده

 شود.  تایید می

 مهمترین از برخی همراه به مدل پژوهش اجرای به مربوط نتایج
  .است شده ارائه 0 جدول و 0درشکل مدل برازش شاخصهای

های نیکویی برازش در حالت  ، اکثر شاخص2طبق جدول  بر
مطلوب هستند و امکان بهبود برازش مدل وجود ندارد. محققین 

عنوان سطوح   را به 11/6های برازش باالتر از  توانند شاخص می
 .[16] کار برند قابل قبول برازش مدل به

دست آمده در پاسخ به سوال  در مجموع با عنایت به نتایج به
لی پژوهش که آیا مدل علّی بهزیستی روانشناختی مبتنی بر اص

سرمایه روانشناختی در کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران 
دارای برازش است؟ باید گفت با توجه به مراحلی که جهت 

گیری و محاسبات روایی سازه و تشخیصی و  تصدیق مدل اندازه
جام شد، باید های تحقیق ان دنبال آن آزمون روابط بین سازه به

شود. حال  گفت مدل ارائه شده توسط پژوهشگر تایید می
 توان به بررسی فرضیه پژوهش پرداخت. می

 

سرمایه روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی  فرضیه پژوهش:

 کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران تأثیر مستقیم دارد.
 با ود کهشمی  ی به آزمون گذاشتهنظر مدل یرر تحلیل مسد

برای رسیدن از  .ودمنجر ش حلیل، به یک مدل تجربیت یاجرا
مدل نظری به مدل تجربی با توجه به فرضیه باید ابتدا اثر 
سرمایه روانشناختی)متغیرمستقل( بر بهزیستی روانشناختی )متغیر 

اثر نوع  تحلیل مسیروابسته(بررسی شود. با توجه به فرضیه در 
مستقیم متغیر مستقل بر اثر متغیر شناسایی می شود که در اینجا 

 ارائه گردیده است 2بررسی شده است و نتایج در جدولوابسته 

  

 

  مدل برازش

 : مدل پژوهش0شکل 

 
 مدل ساختاری کلی –های برازش  شاخص 0 جدول

GFI CFI IFI RFI NFI Chi -square/df RMSEA RMR های برازش شاخص  

≤ 11/6  ≤ 11/6  ≤  11/6  ≤  11/6  ≤ 11/6  ≥66/3  ≥61/6  ≥ 61/6  مقدار مطلوب 

300/6  330/6  330/6  316/6  313/6  030/0  601/6  623/6  مقدار موجود 



 زارع و همکاران

00 

 اثر مستقیم متغیر مستقل)سرمایه روانشناختی(  2جدول

 روابط بین متغیرهای مدل
ضرایب 

 غیراستاندارد

خطای 
 استاندارد

مقدار بحرانی 
(C.R.) 

مقدار 
 معناداری

ضرایب 
 استاندارد)بتا(

سرمایه 
 روانشناختی

<--- 
بهزیستی 
 روانشناختی

021/6 632/6 303/3 
کوچکتر از 

660/6 
010/6 

 
مقادیر بدست آماده در بررسی اثر مستقیم متغیر سرمایه 
روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی نشان می دهد که ضرایب 
غیراستاندارد یا ضریب زاویه، فقط می تواند میزان تاثیر همان 

یعنی مقادیر بدست آمده   متغیر مستقل مورد نظر را بررسی نماید،
بر بهزیستی روانشناختی  از رابطه مستقیم سرمایه روانشناختی

از  021/6نشان می دهد که مؤلفه های سرمایه روانشناختی
تغییرات بهزیستی روانشناختی را پیش بینی می کند. از طریق 

سرمایه روانشناختی تحلیل مسیر جهت و شدت روابط متغیرهای 
داده می شود و ضریب نشان و بهزیستی روانشناختی 

کننده وجود رابطه علی خطی و شدت بیان یا بتا(  مسیراستاندارد)
با توجه به نتایج  و جهت این رابطه بین دو متغیر مکنون است

بدست آمده عامل مؤثر بر میزان بهزیستی روانشناختی با تأثیر 
میزان 3مستقیم سرمایه روانشناختی نشان داده شده است. جدول 

ضریب مسیر و معناداری اثر مستقیم سرمایه روانشناختی بر 
یستی روانشناختی را نشان می دهد.  از آنجایی که ضریب بهز

مسیر مستقیم بین دو متغیر سرمایه روانشناختی و بهزیستی 
جهت می باشد.  600/6با خطای معیار  010/6روانشناختی برابر 

  t-value بررسی معناداری مقدار معناداری اثر مستقیم به مقدار
مستقیم توسط نرم افزارها در اثر  t-value گاه می کنیم. مقدارن

ضریب  که می باشد دارمعنا مانیز ضریبین ا ارائه می گردد
ضریب  باشد.  ± 30/0ه ودمحدرج از خاآن با متناظر داری معنا

بزرگتر  30/0است که از  303/3معناداری متناظر با این ضریب 
( می باشد و بنابراین مقدار -30/0+ و 30/0است و خارج از بازه )

% 31است و در سطح اطمینان  61/6ی کمتر از معنادار
معناداربودن تاثیر یک متغیر را تایید نمود. بنابراین سرمایه 
روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی کارکنان آموزش و پرورش 
شهر تهران تأثیر مستقیم دارد و فرضیه اول تحقیق تایید 

 شود. می

 

ضریب مسیر و  معناداری اثر مستقیم سرمایه روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی  3جدول  

 متغیر وابسته متغیر میانجی متغیر مستقل فرضیه
ضریب مسیر 
 استاندارد شده

T-VALUE نتیجه 

010/6 بهزیستی روانشناختی - سرمایه روانشناختی اول  303/3  تایید فرضیه 

 

 و نتیجه گیری بحث
با عنایت به نتایج فرضیه اول استنباط می شود که داشتن 
 سرمایه روانشناختی در موفقیت فردی و شغلی بسیار موثر است و
ضریب مسیر مستقیم بین دو متغیر سرمایه روانشناختی و 
بهزیستی روانشناختی نشان از تأثیر مثبت و معنادار سرمایه 

کارکنان آموزش و پرورش روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی 
شهر تهران دارد. همچنین سرمایه روانشناختی و مولفه های آن 

روانشناختی براساس  بر اساس نظریه لوتانز و آولیو با بهزیستی
نظریه ریف رابطه مثبت و معنی داری دارد که با نتایج پژوهش 

( 2601) 1[ و  یوسف مورگان و لوتانز10( ]2600)0کلر و هیکس
یافته اما  همسو است.[ 13]( 2663)3و سینگ و مانسی [12]

[ که با 10( ]0330پژوهش وحیدی و جعفری هرندی )های 
های سرمایة  اختی براساس مؤلفههدف پیشبینی بهزیستی روانشن

های نگرش معنوی در بین دانشجویان  روانشناختی و مؤلفه 

آوری، امیدواری و  دختر دانشگاه قم انجام شد نشان داد که تاب
نگرش معنوی قادر به پیشبینی بهزیستی روانشناختی نبودند. از 

نیسی، نتایج پژوهش پژوهش حاضر، همسو با یافته طرفی 
علّی سرمایه   [ در بررسی رابطه11( ]0336می)ارشدی و رحی

های مثبت، بهزیستی روانشناختی، عملکرد  روانشناختی با هیجان
پرستاران نشان می دهد که سرمایه  شغلی و التزام شغلی

روانشناختی اثر مثبت مستقیم بر بهزیستی روانشناختی دارد. 
کلیفی، بعالوه سرمایه روانشناختی بـه طـور مستقیم با عملکرد ت

رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به فرد و معطوف بـه سازمان، 
التزام شغلی، بهزیستی روانشناختی و هیجانات مثبت به طور 
مستقیم و با بهزیستی روانشناختی از طریق هیجانات مثبت 

 رابطه دارد.
سرمایه روانشناختی از مولفه های تأثیر گذار است می توان گفت 

اگر وضعیت افراد در  وبهتر افراد می شود که منجر به عملکرد 
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طوالنی مدت مدنظر قرار نگیرد، آنها تالش می کنند تا 
نیازهایشان را برآورده سازند؛ این نیازها ممکن است به یاس و 
نومیدی در آنها منجر شود. همین امر سطح سالمت روانی و 

 .بهزیستی روانشناختی افراد را کاهش می دهد
توان به اجرای پژوهش   های مطالعه حاضر می ازجمله محدودیت

 کارکنان آموزش و پرورش شهر تهرانای متشکل از  در نمونه
دهی نتایج را  تواند کاهش حوزۀ تعمیم  اشاره کرد؛ این مسئله می

های  شود در پژوهش  به دنبال داشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد می
اجرا شود و حتی در اقشار  دیگری بعدی این تحقیق در شهرها

نیز اجرا شود تا کارکنان آموزش و پرورش دیگر جامعه به غیر از 
 .پذیری بیشتری پیدا کند قابلیت تعمیم

 با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود: 

سازمان ها در کنار سنجش های گوناگونی که به عمل می  -0
کارکنان اختصاص آورد، بخشی را نیز به سنجش ابعاد روانی 

دهد تا از این طریق بتواند به آنها و خانواده های آنها در جهت 
بهبود بهزیستی روانشناختی شان و عوامل دخیل در آن یاری 

 .رساند

از آنجا که بازخورد دادن مناسب به افراد و در نظر گرفتن  -2
نقاط قوت و ضعف آنان می تواند در بهزیستی روانشناختی آنها 

وصیه می شود بر نقاط مثبت و توانمندی های آنان موثر باشد ت
 .تاکید نموده و آنان را مورد تشویق و ارزیابی مثبت قرار دهند

برای کارکنان بخصوص پست های مدیریتی جلسات  -3
آموزشی به صورت کارگاه در زمینه آشنایی با مفهوم بهزیستی 
 روانشناختی و سرمایه روانشناختی و راه های افزایش آن تدارک

 .دیده شود

برنامه ریزان و مسئولین می توانند سرمایه روانشناختی را از  -0
طریق توسعة ابعاد چهارگانه آن افزایش دهند. برای توسعه 
خودکارآمدی می توان از الگوسازی، تأکید بر تجارب موفق و 
ارائه بازخور مثبت استفاده نمود. امید را می توان از طریق هدف 

اش و آموزش افزایش داد. خوشبینی را گذاری مناسب، نظام پاد
می توان با آموزش و در نهایت تاب آوری را با شنیدن صدای 

 .کارکنان و توسعة فرهنگ مشارکتی در سازمان افزایش داد
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