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نقش تعاملی سرمايه روانشناختی و سرمايه...

مقدمه
دانشگاه نیروی محرکهای برای توسعه اجتماعی -اقتصادی
به شمار میرود .کمک به توسعه سرمايه انسانی ،خلق دانش به
واسطه پژوهش ،ظرفیتسازی به وسیله آموزش و تدريس و
ارايه خدمات به گروهها و انجمنها از جمله عملکردهای
آموزش عالی است که انتظار میرود در راستای تقويت توسعه
اقتصادی -اجتماعی صورت پذيرد .با توجه به نقش سنگین

قاسمزاده علیشاهی و همکاران

نسبت به زندگی میباشد که از چهار سازه امید (،)Hope
خوشبینی ( ،)Opitimismتابآوری ( )Resilliencyو
خودکارامدی ( )Self-efficacyتشکیل شده است و هر کدام
از آنها به عنوان يک ظرفیت روانشناختی مثبت در نظر گرفته
میشود ،دارای مقیاس اندازهگیری معتبر بوده ،مبتنی بر نظريه و
تحقیق و وابسته به حالت میباشند که قابلیت رشد داشته ،به
طور چشمگیری با پیامدهای عملکردی مرتبط هستند (.)2

دانشگاهها ،لزوم توجه به عواملی جهت بهبود و سطح توان

مطالعهای گزارش کرد که تحقیقات مربوط به سرمايه

آنها برای ارايه بهترين برونداد ممکن به جامعه ،بیش از پیش

روانشناختی ،چهار حیطه تشکیل دهنده سازه سرمايه

احساس میگردد .در اين میان نقش اعضای هیأت علمی

روانشناختی را به يکديگر مرتبط میدانند و مشترکات اين

میتواند بسیار حیاتی و حساس باشد؛ چرا که در نهايت اين

متغیرها را در نظر میگیرند .به عبارت ديگر ،سرمايه

افراد هستند که مسؤولیت مستقیم پرورش نیروی انسانی نسل
آينده را بر عهده دارند .ضمن اين که از مهمترين دغدغههای

روانشناختی يک سازه مرتبه باالتر ( )Higher-orderدر نظر
گرفته میشود و يک کل همافزايی ( )Synergesticرا

مديران سازمانها و از جمله دانشگاهها ،تعهد و وفاداری اعضا

میسازند و انتظار میرود که کل سازه نسبت به تکتک

به سازمان متبوع خود است .سرعت و دقت در دستیابی به

متغیرهای تشکیل دهنده آن تأثیر بیشتری بر عملکرد داشته

اهداف و کارکرد و بهرهوری مؤثر دانشگاهها بستگی زيادی به

باشد (.)1

اعضای هیأت علمی وفادار و متعهدی دارد که بین اهداف

در واقع سرمايه روانشناختی افراد را به چالش میکشاند تا

دانشگاه و اهداف فردی خويش ارتباط نزديکی احساس نمايند

در جستجوی اين سؤال برآيند که چه کسی هستند و در نتیجه

و به شغل خود نیز دلبستگی داشته باشند .از اينرو ،شناخت

به خودآگاهی بهتر که الزمه دستیابی به اهداف و موفقیت

عوامل و شرايط مؤثر بر تعهد و تعلق سازمانی و دلبستگیهای

است ،دست يابند ( .)0اين مسأله از اين حقیقت نشأت میگیرد

شغلی میتواند هر دانشگاهی را در بهبود عملکرد و جذب
افراد توانمند ياری بخشد (.)3

که امروزه سازمانها به طور روزافزونی به اهمیت مثبت بودن و
تمرکز بر توسعه نقاط قوت ( )Strengthsکارکنان به جای

با توجه به اهمیت تحصیالت و آموزشهای ارايه شده در

توجه به نقاط ضعف آنها پی بردهاند ( )2و سازه سرمايه

آموزش عالی و تقاضای روزافزون از دانشگاهها برای ارتقای

روانشناختی (که زيرمجموعهای از روانشناسی مثبتگرا است)

کیفیت آموزشی و بهبود عملکرد ،محققان و پژوهشگران در

با دارا بودن ويژگیهايی از قبیل تعهد و انجام تالش برای

زمینه آموزش عالی در پی مطالعه و بررسی متغیرهای مرتبط با

موفقیت در کارها و وظايف چالش برانگیز (اعتماد به نفس و

مؤلفههايی مانند عوامل اثرگذار بر آموزش اثربخش و تعهد

خودکارامدی) ،داشتن استناد مثبت (خوشبینی) درباره

سازمانی اعضای هیأت علمی میباشند و متغیرهايی همچون

موفقیتهای حال و آينده و پايداری در راه هدف ،در صورت

سرمايه اجتماعی و سرمايه روانشناختی از اهمیت قابل توجهی

لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف (امیدواری) برای دستیابی به

برخوردار هستند.

موفقیت و در نهايت پايداری و استواری هنگام بروز سختیها

سرمايه روانشناختی ( Psychological capitalيا )PC

و مشکالت برای حفظ و بازيابی خود ،حتی فراتر از آن

حالت روانشناختی مثبت و رويکردی واقعگرا و انعطافپذير

پیشرفت و ترقی هنگام مواجهه با مشکالت و سختیها
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(انعطافپذيری) گام بر میدارد (.)0

دوره دوازدهم شماره دوم

عمل نمايد ( .)32روابط میان افراد در اين ارتباط اجتماعی به

اين رويکرد جديد سازمانی معتقد است که با اجتناب از

صورت فعال ،قابل اعتماد ،فهم متقابل و ارزشها و رفتارهای

اشتغال ذهنی مداوم به ضعفها و سوء عملکردهای افراد

مشترك پیوند دهنده اعضای شبکهها و اجتماعات انسانی است

توسط رهبران و همکارانشان ،میتوان به قوتها و کیفیت

که منجر به همکاری بین آنها میشود و هر يک از افراد با

مطلوب آنها توجه کرد و اعتماد به نفس ،خوشبینی و

عضويت در يک گروه خود را از پشتیبانی سرمايه جمعی

امیدواری را در کارکنان افزايش داد و بدين وسیله عملکرد

برخوردار میکنند.

فردی و سازمانی را بهبود بخشید ( .)3به نظر  Lutthansو

از طرف ديگر ،هر چند دستیابی به اهداف آموزش صرف،

همکاران ،سرمايه روانشناختی میتواند به عنوان مزيت رقابتی

منوط به استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی و تجهیزاتی

در فضای تجارت جهانی از طريق سرمايهگذاری بر روی افراد

میباشد ،اما پويايی نظام آموزش وابسته به عوامل مختلفی از

مطرح شود ( .)2میزان و کیفیت سرمايه روانشناختی افراد

جمله داشتن کارمندانی خشنود ،برخوردار از تعهد و وفاداری

تحت تأثیر نقشها و موقعیتهای فرهنگی و اجتماعی آنها

باال نسبت به سازمان و دلبسته به کار خود است تا در محیطی

قرار دارد و در حقیقت تعیین کننده حدود و ثغور اين امر،

پويا و سالم و با به کار بستن تمام توان خويش برای کارايی

تعامالت و روابط اجتماعی است .بدين ترتیب درك اين

بیشتر و بهتر اين سازمان فرهنگی گام بردارند .مفهوم تعهد

پرسش که چرا برخی افراد ،گروهها و طبقات مردم به نتايج

سازمانی ( Organizational commitmentيا  )OCدر

سیاسی ،اقتصادی و يا اجتماعی مثبتتری نسبت به ديگران

محیطهای کاری يکی از مفاهیم چالشانگیز مورد تحقیق در

نايل میشوند ،مفهوم سرمايه اجتماعی ( )Social capitalرا

حوزههای مديريت ،رفتار سازمانی و مديريت منابع انسانی

شکل میدهد .به پیوندها و ارتباطات میان اعضای يک شبکه

است و نوعی نگرش شغلی و حرفهای میباشد که به واسطه

به عنوان منبعی با ارزش که از طريق هنجارها و اعتماد متقابل

پیامدهای کاری و شغلی متعددی که برای سازمانها داشته و

موجب تحقق اهداف اعضا میگردد ،سرمايه اجتماعی اطالق

دارد ،مورد توجه قرار گرفته است ( .)33از تعهد سازمانی با

میشود ( )0که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن

عنوان بیان و حالت روانی که يک کارمند را به يک سازمان

جامعه و پايین آمدن سطح هزينههای مبادالت و ارتباطات

پیوند میدهد ،نام میبرند ( )32و نوعی نگرش شغلی است که

میگردد ( )7و از آن با عنوان نوعی انباشت سرمايه و

عضو سازمان هدفهای سازمان را معرف خود میداند و آرزو

شبکههايی که همبستگی اجتماعی ،تعهد اجتماعی و در نتیجه

میکند که در عضويت آن سازمان بماند .بنابراين تمام تالش و

نوعی عزت نفس و سالمتی را در افراد به وجود میآورد ،نام

سعی خود را در راستای تحقق اهداف سازمان مینمايد (.)30

برده میشود (.)8

به طور کلی تعهد سازمانی منجر به نتايج مطلوب سازمانی

مطالعهای عنوان کرد که سرمايه اجتماعی اهمیت اساسی

همچون عملکرد باالتر ،ترك خدمت کمتر و غیبت کمتر

شبکههای قوی و روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری را در

خواهد شد ( .)37وقتی کارمندی سازمان را ترك میکند،

اجتماعات آشکار میسازد .اين تئوری اشاره به منابعی دارد که

سازمان به صرف منابع برای جذب ،استخدام و آموزش کارمند

افراد به واسطه حضور و يا تعلقشان به يک گروه اجتماعی به

جديد موظف میگردد .ترك شغل عالوه بر اتالف هزينههای

آن دسترسی پیدا میکنند ( .)3بر اساس يک پژوهش ،مفهوم

فراوان آموزش ،موجب از دست رفتن مهارتها ،تخصصها و

سرمايه اجتماعی نشان دهنده آن است که چگونه ساختار

منابع انسانی نیز میشود (.)38

اجتماعی يک گروه میتواند به عنوان منبعی برای افراد آن گروه

در ادامه ،مفهوم آموزش اثربخش مورد توجه است .هر چند
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در مورد آن تعريف جامع و مشخصی وجود ندارد؛ چرا که

قاسمزاده علیشاهی و همکاران

و آموزش مؤثر است (.)22

فرايند دستیابی به آن کار دشواری است ،اما ارزيابی آموزش

مروری بر مطالعات انجام شده نشان میدهد که پژوهش در

اثربخش (يعنی تعیین اينکه آموزشهای انجام شده تا اندازهای

رابطه با سرمايه روانشناختی و سرمايه اجتماعی بسیار کم و

منجر به ايجاد مهارتهای مورد نیاز سازمان به صورت عملی و

محدود میباشد و هیچ مطالعهای با در نظر گرفتن تأثیر همزمان

کاربردی شده است) ،متداولتر میباشد .بررسی پژوهشهای

هر دوی اين متغیرها با نتايج عملکرد يافت نشد که همین امر

انجام شده گويای آن است که در مطالعات متفاوت

پرداختن به اجرای پژوهش حاضر را دو چندان میکند .نتايج

شاخصهای مختلفی به عنوان نشانگرهای تدريس (آموزش)

پژوهشها حاکی از آن است که دانشجويان با سطح باالی

اثربخش مورد توجه قرار گرفته ( )33که از اين میان بر

حمايت اجتماعی ،فشارهای روانی و استرس کمتری دارند

شاخص تعامالت میان استاد و دانشجو به عنوان يک ويژگی

( )23و هر چه افراد به لحاظ اجتماعی منزویتر باشند ،از

مشترك نام برده شده است.

سالمت روانی پايینتری برخوردار هستند ( .)22در واقع،

تعیین تعامالت دانشجويان و استادان در تکوين سرمايه

سرمايه روانشناختی با سرمايه اجتماعی رابطه مثبتی دارد؛ يعنی

اجتماعی دانشگاهی ،يکی از اصلیترين عرصههای ارتباطات

با افزايش سرمايه روانشناختی میزان سرمايه اجتماعی نیز

در آموزش عالی و مهمترين سرمايه دانشگاهی محسوب

افزايش میيابد ( .)23بهادری خسروشاهی و همکاران طی

میگردد .تعامالت استادان با دانشجويان دارای ابعاد عینی،

پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند افرادی که سرمايه

ذهنی و اخالقی -عاطفی میباشد .بعد عینی اين تعامالت شامل

روانشناختی مطلوبتری داشتند ،از سرمايه اجتماعی باالتری

مشاوره درسی و همکاری علمی -پژوهشی است ،اما بعد ذهنی

نیز بهرهمند بودند (.)22

اين تعامالت عبارت از الگوسازی ،دانايی ،داناسازی ،موفقیت

سرمايه روانشناختی همبستگی قوی و مثبتی را با عملکرد

در پرورش ،تأثیرگذاری استادان ،ترغیب دانشجو به کار

شغلی کارکنان ،تعهد سازمانی و خشنودی شغلی نشان میدهد

گروهی ،مولدسازی ،تقويت خالقیت دانشجويان ،تسهیل

( .)21کارکنان با سطح سرمايه روانشناختی باالتر ،عالقمند

پیشرفت دانشجويان ،تشويق و امیدوارسازی دانشجويان به

هستند که زمان بیشتری را به سازمان خود اختصاص دهند،

آينده رشته تحصیلی و بعد اخالقی -عاطفی شامل منش و

احساس مسؤولیت قویتری دارند ،از هويت جمعی و

رفتار استادان ،ضابطهگرايی استادان ،برخورد شخصی،

ارتباطات درونگروهی به صورت قویتری لذت میبرند و در

صمیمیت ،سهولت ارتباطی و خاطره خوب از استادان داشتن

نهايت اين قبیل کارکنان دارای تعهد سازمانی باالتری هستند

است .اين تعامالت بیانگر جدی بودن آموزش و توسعه يافتگی

( .)20هويدا و همکاران به بررسی رابطه مؤلفههای سرمايه

رشتههای علمی میباشد .در ايران ضعف روابط استاد و

روانشناختی با ابعاد تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی

دانشجو به طور فراگیر در همه رشتههای دانشگاهی مشاهده

دانشگاه اصفهان پرداختند و دريافتند که اعضای هیأت علمی

میشود و مطرح شده است که اجتماع دانشگاهی قادر به انتقال

دارای سطح باالی سرمايه روانشناختی ،تعهد عاطفی و مستمر

ارزشها و هنجارهای علمی به دانشجويان نمیباشد (.)22

بیشتری نسبت به سازمان خود خواهند داشت (.)3

از طرف ديگر ،مفهوم سرمايه اجتماعی دانشگاهی روابط

تأثیر سرمايه روانشناختی بر عملکرد شغلی و تعهد سازمانی

دوستانه و احترامآمیز مربیان و استادان با دانشجويان خود را

در مطالعهای مورد بررسی قرار گرفت و اين نتیجه به دست

نشان میدهد .اين مناسبات يک فضای برانگیزاننده فراهم

آمد که بعد از کنترل سن و جنس ،هر سه حالت ذهنی مثبت

میکند و در بهبود کمی و کیفی پژوهش ،يادگیری دانشجويان

«امید ،خوشبینی و تابآوری» تأثیر مثبتی بر روی عملکرد
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شغلی و تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی کارکنان دارد
( .)22اعتباريان و همکاران در تحقیق خود دريافتند که در میان
ابعاد سهگانه تعهد سازمانی ،تنها میان بعد عاطفی و سرمايه
روانشناختی رابطه معنیداری مشاهده شد؛ بدين معنی که از
میان ابعاد سرمايه روانشناختی ،امید و انعطافپذيری قادر
هستند تعهد سازمانی را پیشبینی کنند ( .)20همچنین يافتههای

شکل  :3مدل مفهومی پژوهش

 Lutthansو همکاران ( )2و  Larsonو )27( Luthans
بیانگر روابط معنیدار و مثبت سرمايه روانشناختی بر تعهد
سازمانی است.

روش کار

بررسی تحقیقات پیشین ( )7 ،28 ،23نشان دهنده تأثیر

با توجه به هدف و موضوع پژوهش حاضر ،از روش

مثبت سرمايه اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان است.

توصیفی -همبستگی استفاده شد .جامعه آماری پژوهش را کلیه

حقیقتیان و تربتی به اين نتیجه رسیدند که هرچه سرمايه

اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبريز ( 022نفر)

اجتماعی در میان دبیران آموزش و پرورش باالتر باشد ،با

تشکیل دادند که بر طبق جدول  202 ،Morganنفر از آنان به

سطوح باالتری از میزان کیفیت فعالیت شغلی همراه است

صورت تصادفی -طبقهای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

( .)28همینطور بین سرمايه اجتماعی در مؤلفههای مورد نظر

جهت تجزيه و تحلیل دادهها از تکنیکهای آمار توصیفی

با اثربخشی معلمان رابطه مستقیمی وجود دارد ( .)7صفرزاده و

میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی ضريب همبستگی

همکاران فعالیت شغلی اعضای هیأت علمی را در ارتباط با

 Pearsonو رگرسیون چندگانه تعديل کننده ( Moderated

مفاهیمی همچون اعتماد ،عضويت در انجمنها ،رفتارهای

 )multiple regressionدر نرمافزار  SPSSنسخه 32

همیارانه و ارتباطات غیر رسمی که مفاهیمی جامعهشناختی

( )version 15, SPSS Inc., Chicago, ILاستفاده گرديد.

میباشند و به عبارتی کمیت و کیفیت روابط اجتماعی اعضای

برای جمعآوری اطالعات ،چهار پرسشنامه استاندارد و

هیأت علمی را به عنوان عامل اثربخشی در میزان و کیفیت

محقق ساخته به شرح زير مورد استفاده قرار گرفت:

فعالیت شغلی آنان نشان میدهند ،مورد بررسی قرار دادند.

روانشناختی

-3

پرسشنامه

سرمايه

PCQ

يافتههای آنها همبستگی مثبت و معنیداری را میان متغیرها

( )Psychological capital questionnairesتدوين شده

نشان داد (.)23

توسط  Lutthansو همکاران ( :)2اين پرسشنامه از چهار

در مجموع بر اساس آنچه بیان گرديد ،فرضیههای تحقیق و

مؤلفه امید ،خوشبینی ،تابآوری و خودکارامدی تشکیل شده

ارتباط بین متغیرهای پژوهش به شرح زير بود که در قالب مدل

است .مقیاس شامل  22گويه میباشد که به هر يک از مؤلفهها 2

مفهومی شکل  3آمده است.

گويه اختصاص داده شده و بر اساس مقیاس پنج گزينهای

فرضیه  :3سرمايه اجتماعی رابطه بین سرمايه روانشناختی و
تعهد سازمانی را تعديل میکند.
فرضیه  :2سرمايه اجتماعی رابطه بین سرمايه روانشناختی و
آموزش اثربخش را تعديل میکند.

لیکرت (کامالً مخالفم =  3تا کامالً موافقم =  )2تنظیم شده
است .هويدا و همکاران ( )3پايايی اين پرسشنامه را از طريق
ضريب  Cronbachs alphaبرابر با  2/77و هاشمی نصرتآباد
و باباپور خیرالدين ( )23برابر با  2/82محاسبه نمودند.
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 -2پرسشنامه تعهد سازمانی :برای اندازهگیری اين متغیر از

اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی (Principal component

پرسشنامه تعهد سازمانى  Allenو  Mayerاستفاده شد .اين

يا  )PCبا چرخش واريماکس ( )Varimaxصورت گرفت.

ابزار حاوی  3سؤال است که با طیف لیکرت اندازهگیری

مقدار ضريب کفايت نمونهگیری ( Kaiser-Meyer-Olkinيا


2

میشود ( .)32روايی و پايايی اين ابزار در تحقیقات قبلی مورد

،)KMO

تأيید قرار گرفته است(.)31،30

 Bartletts test of sphericityبرابر با  30020/8به دست

2/72

مقدار

و

آزمون

 -1پرسشنامه سرمايه اجتماعی :اين پرسشنامه مبتنی بر 0

آمد که در سطح  2/23معنیدار بود و نشانه کفايت نمونه و

بعد «اعتماد ،شبکهها و هنجارهای مشترك ،تعاون و همکاری

متغیرهای نمونه برای انجام تحلیل عاملی میباشد .نتايج حاصل

متقابل ،انسجام و همبستگی جمعی و همدلی و درك و احترام

مورد تأيید و واريانس تجمیعی حدود  2/78بود.

متقابل ،همیاری و مشارکت داوطلبانه و هويت جمعی» میباشد
که توسط  13سؤال مورد سنجش و اندازهگیری قرار میگیرد.
سؤاالت مرتبط با هر کدام از ابعاد مشخص شده است .اين
ابزار دارای گويههايی بر اساس مقیاس پنج گزينهای لیکرت
(کامالً مخالفم =  3تا کامالً موافقم =  )2میباشد(.)32
 -0پرسشنامه آموزش اثربخش :پرسشنامه آموزش
اثربخش توسط پژوهشگران ،طراحی و سپس به منظور سنجش
روايی و پايايی بین  10نفر از خبرگان توزيع شد .خبرگان
کسانی بودند که در حوزه آموزش صاحب اثر يا پژوهش
بودند.
برای برآورد ضرايب پايايی محاسبه همسانی درونی
گويههای پرسشنامهها از روش  Cronbachs alphaاستفاده
شد .ضرايب پايايی پرسشنامهها باالتر از  2/72به دست آمد.
بنابراين همه پرسشنامهها از پايايی بااليی برخوردار بودند.
همچنین به منظور تأيید روايی پرسشنامههای حاضر ،با وجود
استاندارد بودن ابزارها و استفاده مکرر آنها در پژوهشهای
مديريت و روانشناسی ،دادههای حاصل از اجرای اين مقیاس
در گروه نمونه تحلیل عاملی شد .اين تحلیل به شیوه تحلیل

یافتهها
نمونههای تحقیق شامل  202نفر از اعضای هیأت علمی
دانشگاه تبريز بودند که در سال تحصیلی  3132–31به خدمت
اشتغال داشتند .از بین اعضای هیأت علمی مورد پژوهش17 ،
درصد آنان را زنان و  01درصد را مردان تشکیل دادند که
میانگین تجربه تدريس آنها  32سال بود .بیشتر اعضای هیأت
علمی ( 22درصد) دارای رتبه علمی استاديار بودند.
میانگین و انحراف استاندارد نمرات استادان در هر يک از
متغیرهای پژوهش به ترتیب عبارت از سرمايه روانشناختی
 ،1/72 ± 2/13سرمايه اجتماعی  ،1/83 ± 2/22تعهد سازمانی
 1/27 ± 2/72و آموزش اثربخش  1/82 ± 2/02بود .پاسخ
اعضای هیأت علمی ،احساس باالتر از میانگین ( 2/83باالتر از
میانگین) را در سرمايه اجتماعی نشان داد .همچنین دادهها
حاکی از احساس باالتر از میانگین سرمايه روانشناختی ،تعهد
سازمانی و آموزش اثربخش بود .همبستگی بین متغیرهای
پژوهش در جدول  3ارايه شده است .چنانچه در جدول 3
مشاهده میشود ،اين همبستگی معنیدار بود.

جدول  :3همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیر

سرمايه روانشناختی

سرمايه روانشناختی

3

سرمايه اجتماعی

**

تعهد

**

**

آموزش اثربخش

**

**

*P > 2/22؛ **P > 2/23
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2/02
2/21
2/37

تعهد سازمانی

آموزش آثربخش

3
2/01
2/02

3
**

2/02

3
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جدول  :2نتايج تحلیل رگرسیون تعديل کننده برای پیشبینی تعهد سازمانی و آموزش اثربخش
آموزش اثربخش

تعهد سازمانی

گام اول :عوامل دموگرافیک
∆R2

β
سن

-2/23

رتبه

2/28

سابقه

-2/32

2

∆R

β
*

2/22

*

2/20

*

**

2/20

2/23

2/21

گام دوم :تأثیرات اصلی
سرمايه
روانشناختی

**

2/13

*

2/37

-

-

()P
سرمايه
اجتماعی

**

2/01

**

2/32

**

2/18

*

2/32

گام سوم :تعامل
P×S

**

2/07

**

2/21

**

2/01

**

2/22

*P > 2/22؛ P > 2/23؛ n = 202
**

جدول  2نتايج رگرسیون تعديل کننده را نشان میدهد .بر
اساس نتايج به دست آمده ،سن و رتبه و سابقه قادر به

میان متغیرهای سرمايه روانشناختی با تعهد سازمانی و آموزش
اثربخش نقش تعديل کننده دارد يا نه؟ ،پاسخ داده شود.

پیشبینی تعهد سازمانی نبودند .در دومین گام ،متغیرهای

يافتههای پژوهش حاکی از وجود روابط مثبت و معنیدار بین

پیشبین سرمايه روانشناختی و سرمايه اجتماعی تعهد سازمانی

سرمايه روانشناختی و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی بود.

استادان را پیشبینی کردند .در سومین گام ،تعامل سرمايه

همچنین بین سرمايه روانشناختی و آموزش اثربخش اعضای

روانشناختی و سرمايه اجتماعی وارد معادله شد که واريانس

هیأت علمی نتايج مثبت و معنیداری يافت شد .در اين میان

فزاينده تعهد سازمانی را توضیح داد.

نقش تعديل کننده سرمايه اجتماعی در روابط بین متغیرهای

در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش ،سن و رتبه و سابقه

پژوهش مورد تأيید قرار گرفته است؛ به اين صورت که برای

توانستند آموزش اثربخش را پیشبینی کنند .در مرحله نهايی،

استادان با سرمايه اجتماعی باال ،افزايش سرمايه روانشناختی با

تعامل سرمايه روانشناختی و سرمايه اجتماعی وارد معادله شد

افزايش تعهد سازمانی و آموزش اثربخش همراه است.

که واريانس فزاينده آموزش اثربخش را توضیح داد.

يافتههای حاصل از تحلیل و آزمون فرضیهها با نتايج
تحقیقات هويدا و همکاران ( ،)3گیوريان و ديندار فرکوش

بحث و نتیجهگیری

( ،)7هاشمی نصرتآباد و باباپور خیرالدين ( ،)23بهادری

در مقوله رفتار سازمانی مثبت ،سرمايه روانشناختی مانند

خسروشاهی و همکاران ( ،)22حقیقتیان و تربتی ( ،)28عريضی

دروندادی در نظر گرفته میشود که برونداد آن ،سطح عملکرد

سامانی ( ،)12حقیقتیان و همکاران ( )13و فخرايی و اسدی

سازمان است .در پژوهش حاضر سعی شد به اين سؤاالت که

( )12همخوانی داشت .همینطور مؤيد نتايج پژوهشهای

آيا سرمايه روانشناختی با تعهد سازمانی و آموزش اثربخش
دارای رابطه معنیداری است؟ و آيا سرمايه اجتماعی در روابط

 Lutthansو همکاران ( Luthans Fred ،)2و همکاران (،)0
 Luthans ،)21( Youssefو همکاران ( )11 ،10بود.
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بیشتر سازمانها در محیطهای پر چالش امروزی به دنبال

وجود جريانی از شبکههای اجتماعی حمايت کننده قوی ،میزان

کسب مزيتی به نام نیروی انسانی کیفی و برتر در همه زمینهها

اسنادهای شخصی و جرأتورزی افراد باال رفته ،اعتماد بین

به ويژه در بعد رفتاری هستند و برای دستیابی به اين مزيت

فردی افزايش میيابد .از طرف ديگر ،سیستمها يا گروهها و

پايدار ،سرمايه روانشناختی افرادی که در سازمان مشغول به

جوامعی که از سرمايه اجتماعی بااليی برخوردار هستند ،نه تنها

کار هستند و کسانی که بايد به کار گرفته شوند ،بسیار حايز

میزان تعهد و مسؤولیتپذيری ،مديريت مناسب و کنش جمعی

اهمیت است و اگر بتوان ارتباطی بین سرمايه روانشناختی و

در آنها در سطح بااليی قرار دارد ( ،)10بلکه کمیت و کیفیت

تعهد سازمانی از يک سو و سرمايه روانشناختی و آموزش

سرمايه روانشناختی و ارتباط تعاملی آنها با سرمايه اجتماعی

اثربخش از سوی ديگر برقرار نمود ،در حقیقت کمک بسزايی

منجر به بروز بازخوردهای اطالعاتی میشود که نتیجه آن

به دانشگاه و بهرهوری آن شده است؛ چرا که با پی بردن به اين

بهزيستی و سالمت روانی فرد و جامعه را در پی خواهد

مهم میتوان تصمیمات اقتضايی خاصی در مورد نحوه استخدام

داشت.

نیروهای دارای سرمايه روانشناختی باال يا در مورد آموزش و
توانمندسازی آنها اتخاذ کرد.

با توجه به تعريف سرمايه روانشناختی که از آن به عنوان
يک حالت روانشناختی مثبتنگر رشدپذير نام برده میشود و

با توجه به نتايج پژوهش حاضر میتوان گفت که وجود

برخی نتايج که نشان میدهد سرمايهگذاری بر روی سرمايه

افرادی با سطح سرمايه روانشناختی باال میتواند در باالتر بردن

روانشناختی حداقل باعث افزايش  32درصدی عملکرد

اثربخشی آموزشی اعضای هیأت علمی کمک کننده باشد.

میگردد و با توجه به ويژگیهای بارز آن (يعنی قابلیت رشد و

همینطور از تقويت سرمايه روانشناختی بین اعضای هیأت

توسعه و ياددهی بین افراد) ،میتوان اقدامانی را انجام داد.

علمی به عنوان يک الزام کارساز در ارتقای تعهد سازمانی نام

پیشنهاد میشود اين مراکز در پی برنامهريزی برای اين بعد

برد .به دلیل اينکه عملکرد سازمانها بسته به سطح تعهد

رفتاری نیروی انسانی خويش برآيند و بدين وسیله هم تعهد و

کارکنان آنها متفاوت میباشد ،سازمانهايی که اعضای با تعهد

اثربخشی منابع انسانی خويش را افزايش دهند و هم ذینفعان

قوی دارند ،از عملکرد باالتر و رضايت شغلی و اثربخشی

خود را از خدمات ارايه شده به شکل بهتری بهرهمند سازند .در

بیشتری برخوردار هستند ( )12که بنا بر نتايج مطالعه حاضر،

پايان بايد يادآور شد ،با توجه به اين که يکی از حوزههای

تعهد سازمانی متأثر از میزان سرمايه روانشناختی افراد است.

چالش برانگیز در آموزش پزشکی ،روابط دانشجو -مربی،

پژوهش حاضر چشماندازهای جالبی درباره رابطه تعاملی

دانشجو -مددجو و دانشجو -تیم درمان میباشد ،بايد در زمینه

سرمايه روانشناختی با سرمايه اجتماعی و تأثیر آن بر تعهد

آموزش پزشکی حلقههای ارتباط ناشی از سرمايه اجتماعی با

سازمانی و آموزش اثربخش را ترسیم میکند .افرادی که از

توجه به بستر محیطهای درمانی مورد بررسی قرار گیرد و در

سرمايه روانشناختی بااليی برخوردار هستند ،توانايی تعامالت

محتواهای درسی به آن توجه شود (.)17

گروهی و مشارکتهای اجتماعی بیشتری دارند ( .)23در نتیجه
2. Lutthans F, Youssef M, Avolio J.
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M, Sharifi HP. (2014). The relationship of
psychological capital (hope, optimism,
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Background & Objective: Psychological capital is a new concept in the field of positive psychology
and plays an important role in an individual’s perceived and psychological health. The current study
was undertaken with the aim of determining the relationship among and predicting organizational
commitment and effective training through psychological capital and with regard to the mediator role
of social capital.
Methods: In this descriptive correlational research and standard and researcher-made questionnaires
were used to collect data. The study population consisted of all faculty members of Tabriz University
of Medical Sciences, Tabriz, Iran (n = 650). Using the Morgan table, 240 individuals were chosen
through stratified random sampling. For data analysis, the Pearson correlation coefficient and
deflator multiple regression were used in SPSS statistical software.
Results: The research findings demonstrated a meaningful relationship between the variables. The
interactive role of psychological capital and social capital on organizational commitment and
effective training among faculty members of Tabriz University of Medical Sciences was approved.
This means that among teachers with high social capital, an increase in psychological capital was
associated with an increase in commitment and effective training.
Conclusion: These findings indicate the necessity of recognizing the interactive role of
psychological capital and social capital on organizational commitment and effective training.
Key Words: Psychological capital, Social capital, Organizational commitment, Effective training
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