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چکيده
سرمايه روانشناختی بهعنوان نيرويی در جهت بهبود عمل كرد فرد و سازمان ،افزايش قدرت نفوذ ،نهااد و سانونتگااههاای
انسانی ،افزايش درآمد و ايجاد مزيت رقابتی نگريسته میشود .هدف اصلی اينمطالعه بررسی نقش سرمايه روانشناختی در بهبود
رضايتمندی شغلی كشاورزان میباشد .اين تحقيق از نوع كاربردی و به روش توصيفی -تحليلی میباشد كه با اساتفاده از روش
پيمايش انجام شده است .روايی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان مورد تأييد قرار گرفت .دادهها با استفاده از پرسشنامه
جمعآوری شد كه تعداد 31پرسشنامه صورت گرفت و با داده های كسب شده و استفاده از فرمول ويژه آلفای كرونباخ در نرم افزار
 ،SPSSپايايی بخشهای مختلف پرسشنامه تحقيق  1/70الی  1/75بهدست آمد .جامعه آماری مورد مطالعاه در ايان پاژوهش،
شامل كل بهرهبرداران كشاورزی شهرستان اردبيل میباشد ( ،)N=05111كه از اين ميان تعداد  381نفار باا اساتفاده از فرماول
كوكران و با استفاده از نمونهگيری تصادفی ساده بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .نتايج حاصل از آزمون همبستگی پيرساون
نشان داد كه بين تمامی متغيرهای تحقيق با افزايش رضايتمندی شغلی رابطه مستقيم و معنیداری وجاود دارد .هامچناين ،در
آزمون رگرسيون چندگانه خطی متغيرهای خودكارآمدی ،تابآوری و خوشبينی تواناايی تبياين  1/00درصاد از تغييارات متغيار
رضايتمندی شغلی را دارا میباشند.
كلمات كليدی :رضايت شغلی ،سرمايه روانشناختی ،شهرستان اردبيل.

 -0دانشيار گروه جغرافيا ،دانشنده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبيلی
 -0دانشيار گروه جغرافيا ،دانشنده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 -3كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزی روستايی ،دانشنده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبيلی
(* -نويسنده مسئول)vheidari56@gmail.com :
DOI: 10.22048/rdsj.2017.60829.1577
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مقدمه
رضايت شغلی ينی از عوامل بسيار مهم در موفقيت شغلی و عاملی است كه باعث افزايش كارآيی و نيز احسااس
رضايت فردی میگردد .در واقع بهعنوان ينی از پارامترهای اساسی در چگونگی برآورده ساختن خواستههاای افاراد از
طرف اجتماعی ،رضايت شغلی سهم بهسزايی در آرامش روحی -روانی افراد و در نهايت تأثير عميق در روابط اجتماعی
و نتايج خواسته شده از شغلهای گوناگون دارد .و اغلب نظريهپردازان معتقد هستند كه بهرهوری يک بخاش تنهاا باه
عامل مادی مربوط نيست ،بلنه سازههای غيرمادی ،نظير خوشبينی و اميدواری و غياره اثربخشای بيشاتری در ايان
بهرهوری دارد و با توجه به اينكه رضايت شغلی بهعنوان بخشی از فرآيند ارزيابی نيازها برای بهسازی نيروی انساانی
در نواحی روستايی مطرح است ،لذا سهم بهسزايی در بهرهوری در نواحی روستايی خواهد داشت و بهطوری كه بررسی
اسناد و مدارک نشان میدهد كه كشاورزان ناراضی شهرستان اردبيل ،شغل كشاورزی را ترک میكنند و سطح باايی
رضايت شغلی منجر به جذب و بقای آنان میشود و متون توسعه نشان میدهد رضاايت شاغلی كشااورزان از عوامال
بسيار مهم در كارآمدی و ايجاد نگرش مثبت نسبت به كار میباشد چونكه ،تمايل به رضايت شغلی از اين بااور تااثير
میپذيرد كه كشاورزان راضی در سطوح بايتری عمل میكنند .كشاورزانی كه از شغل خود راضی هستند ،كشااورزانی
هستند كه به صورت مشاركتی و گروهی عمل میكنناد و از انگيازه بااييی برخوردارناد ،در واقاع كشااورزان راضای
كشاورزان بهتری هستند چون مولدتر هستند (حيدری ساربان .)0350 ،اساساً هر اندازه كه كشاورزان احسااس بهتاری
درباره توانايیهايشان در افزايش بهره وری داشته باشند ،بهتر خواهند توانست عمل كنند و كشاورزان با خودكارآمادی،
اميدواری ،تابآوری و خوشبينی باي بيشتر بر انگيخته میشوند تا روشهای جديدی را در مديريت كشت و كار اعام
از بهرهوری توليدات كشاورزی ،تنوع بخشی به محصويت كشاورزی ،جلوگيری از تخريب و نابودی منابع خااک ،آب و
غيره در كل ارتقای عملكرد كشاورزی اعمال میكنند .پا توجاه باه رضاايت شاغلی كشااورزان و نقاش سارمايه
روانشناختی بر آن ،بهمنظور تضمين توسعه كشاورزی پايدار ضروری است .در اين راستا بايد گفت كه ،سارمايه روان-
شناختی میتواند به عنوان يک عامل محرک و انگيزشی قوی در زمينه اشتغال و فعاليت كشاورزان در مناطق روستايی
بوده و در بهرهوری اقتصادی بخش كشاورزی مؤثر باشد .سرمايه روانشناختی بهعنوان مسأله و جنبهای از دارايیهای
فردی در بين كشاورزان است كه كمتر در كشور ما به ويژه در بين كشاورزان روستايی شهرستان اردبيال ماورد توجاه
قرار گرفته است .در كل اطالع از ميزان رضايت شغلی و انگيزش روستاييان به دليل اثر اننارناپذير آن بار بهارهوری
توليدات كشاورزی ،ينی از مهمترين ابزارهای تصميم گيری است كه مسئوين و مديران بايستی باه آن توجاه جادی
داشته باشند .به عبارتی جهت بهبود وضعيت و استفاده بهينه از كشاورزان شهرستان اردبيل ،لزوم توجه به خواستههاا و
ديدگاههای شغلی آنها و برنامهريزی بر اساس اين خواستهها ضروری و اجتنابناپذير اسات و باا توجاه باه ايان كاه
رضايت شغلی كشاورزان شهرستان اردبيل بهعنوان بخشی از فرآيند ارزيابی نيازها برای برنامهريازی بهساازی نياروی
انسانی در نواحی روستايی شهرستان اردبيل مطرح است ،لذا سهم بهسزايی در بهباود بهارهوری كشااورزان در ناواحی
روستايی شهرستان اردبيل خواهد داشت .همچنين در طی چند سال گذشته در نواحی روستايی شهرستان اردبيل يک-
سری اتفاقات و مسائلی رخداه كه ميزان رضايت كشاورزان روستايی را از شغل خاود تحات شاعاع قارار داده و ميازان
انگيزش درونی آنان در استمرار معيشت خود از قبل فعاليت كشاورزی را كاهش داده است ،كه بهنظر میرسد میتاوان
با تقويت سرمايه روانشناختی از منظر ريسکپذيری ،خالقيت ،نوآوری ،مثبتانديشای ،قطعيات در كاار ،خوداتناايی،
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خودتعيينی ،معنیداری ،اثربخشی ،فرصت شناسی ،توانايی استقامت در برابر ناماليمات ،تحمال شنسات و اراده بارای
شروع دوباره ،سختكوشی ،پذيرش اجتماعی ،تفاهم جمعی ،نگرش مثبات و غياره باه بهباود رضاايتمنادی شاغلی
كشاورزان شهرستان اردبيل مبادرت ورزيد چون كه مشاهدات ميدانی نگارندگان نشاان مایدهاد كاه بخاش مهام از
پايينبودن رضايتمندی شغلی كشاورزان روستايی به دليل عدم توجه به بعد روانشاناختی توساعه ياا هماان توساعه
روانشناختی پايين میباشد و پايينبودن ميزان سرمايه روانشناختی ميزان رضايتمنادی شاغلی كشااورزان را تحات
شعاع خود قرار داده و اثرات منفی در توسعه كشاورزی از خود برجای گذاشته است .به اين خااطر در ايان تحقياق باه
بررسی اثرات سرمايه روانشناختی در رضايتمندی شغلی كشاورزان شهرستان اردبيل پرداختاه شاده اسات .باه ايان
خاطر ،اين مطالعه بهدنبال آن است كه اين سؤال را مورد بررسی و كاوش قرار دهد :آيا باين سارمايه روانشاناختی و
رضايتمندی شغلی كشاورزان ارتباط معنیدار وجود دارد؟ به همين خااطر مطالعاه حاضار در راساتای بررسای اثارات
سرمايه روان شناختی در رضايتمندی شغلی كشاورزان ساكن در مناطق روستايی شهرستان میباشد.
در هر عرصهای بی شک مردم از كار خود رضايت خاطر میخواهند و شنی نيست كه همين مردم میخواهند كاه
از مهارتهايشان نهايت استفاده را در حين كار ببرند .مسأله راضی بودن از كاار چيازی نيسات كاه باه ساادگی آن را
مردود دانست .نبود رضايت باعث كاهش توليد ،كاهش بهرهوری ،كارآيی ،بیميلی به كار و غيره مایشاود هامچناين
سالمت روحی و جسمی افراد ،ثبات خانوادهها و همبستگی اجتماعی و تعاادل سياسای را كااهش مایدهاد (حيادری
ساربان .)0350 ،در اين ارتباط ،مطالعات بولينگ نشان میدهد رضايتمندی شغلی در فضای كسب و كار ،سازمانها و
نهادها تاثير مثبتی دارد به اين دليل كه ،رضايت شغلی به افزايش تعهد سازمانی ،بهرهوری و سالمت ذهنی فرد منجار
میشود ،در نتيجه روحيه فرد باي رفته و از زندگی خود راضی و در صدد كسب مهارتهای جديد شغلی بر میآيد و در
نهايت عملنرد شغلی او نيز ارتقا میيابد (رضايی زاده  .)0380 ،گينزبرگ و همنارانش باه دو رضاايت شاغلی اشااره
میكنند :رضايت درونی كه مربوط به احساس لذت انسان از اشتغال به كار و پيشرفت است؛ و رضايت بيرونای كاه باا
محيط و شرايط اشتغال ارتباط دارد (حيدری ساربان و همناران )0353 ،تاكنون تعاريف متعددی از رضاايت شاغلی باه
عمل آمده است به باور رابينز ،)0385( 0رضايت شغلی به نگرش كلی فرد درباره شغلش اطاال مایشاود .ناوربخش
( )0381رضايت شغلی را بهعنوان حالت هيجانی لذتبخشی تعريف میكند كه ناشی از ارزيابی شغل و يا تجرباههاای
شغلی فرد است .به زعم ليو و همناران ،)0101( 0رضايت شغلی ،تطابق بين ادراک فرد از نياز و دريافتیهاای آناان از
شغل تعريف میشود .از منظر باری )0110( 3رضايت شغلی به ديد و نگرش مثبت فرد نسابت باه شاغل خاود ديلات
میكند .در نهايت اسپنتور ، )0557( 0معتقد است رضايت شغلی نگرشی است كه چگونگی احساس مردم را نسابت باه
مشاغلشان بهطور كلی و يا نسبت به حيطههای مختلف آن را نشان میدهد كه ارزيابی شخص از شغل خود ناشی می
شود.

1- Robbins
2- Liu et al
3- Barry
4- Spector
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در باب رضايت شغلی نظريههای بسياری ارائه شده است .برخی از ايان نظرياههاا باه نيازهاا و عوامال مختلاف
اجتماعی و تأثير آن بر رضايت پرداختهاند و برخی به ويژگیها و تيپ شخصيتی افاراد كاه بايشتارين تاأثير و تاأثير
عمده ای بر طرز تلقی افراد از شغل خود را دارد مورد تأكيد قرار دادهاند (رضايی زاده )0380 ،و طبقهبندیهای متعددی
از نظريههای رضايت شغلی مطرح شده است .ينی از جديدترين اين طبقهبندی ها را لوساان و شان )0558( 0مطارح
كردند .در اين طبقهبندی نظريههای رضايت شغلی به دو طبقه ريزمدلها (هم چون :نظرياه سلساله مراتاب نيازهاای
مازلو ،نظريه برابری ،نظريه انتظار ،نظريه  ERGآلدرفر و نظريه نيازهای سهگانه مکكلند) و درشتمدلها (همچاون:
نظريه دو عاملی انگيزش-بهداشت هرزبرگ و نظريه تعيين هدف) تقسيم شده است .در نظريه ريزمدلها عمدتاً تأكياد
بر عوامل درونی و نيروهايی است كه برآورده ساختن آنها منجر به رضايت افراد میشود ،در حالی كاه تأكياد اصالی
نظريه درشتمدل در سازمان ،مخصوصاً بر فرآيند سازمانی است (هومن .)0380 ،افزون بر اين ،ازكماپ 0نظرياههاای
رضايت شغلی را به سه دسته عمده طبقهبندی كرده است .روينرد نيازها ،روينرد انتظاار و روينارد ارزشای .براسااس
روينرد ارزشی ،رضايت شغلی با اين مطلب تعيين میشود كه آيا شغل به فارد امناان حفار ارزشهاای خصوصای و
فردی را میدهد .در اين روينرد به دو جنبه اجتماعی و روانی فرد توجه میشود .از لحاظ اجتماعی ،تأثير عواملی چون
نظام سازمانی ،هنجارهای اجتماعی ،شرايط محيط كار و غيره و نيز از لحاظ روانی و شخصيت و ويژگایهاای روانای
مورد توجه قرار میگيرد (حسينيان و همناران )0381 ،و بر اساس تحقيقات انجام شده توسط هرزبرگ و همنارانش،
عوامل موجود در فضای كسب و كار كه منجر به رضايت شغلی می شوند در واقع همان عواملی نيستند كه سبب عادم
رضايت میشوند ،اين عوامل به دو دسته تقسيم می شوند:
 )0عوامل بهداشتی-محيطی يا عوامل ناراضی كننده :هر گاه افراد میگويند كاه از شاغل خاود ناراضای هساتند،
منظور آنها محيط و شرايط كار است .اين عوامل بهداشتی-محيطی مورد نظر هرزبرگ عبارتند از -0 :امنيت شاغلی؛
 -0زندگی شخصی؛  -3شرايط كار؛  -0حقو ؛  -0خط و مشی و قوانين و مقررات مؤسسه يا شاركت؛  -1ماهيات و
ميزان سرپرستی؛  -7روابط متقابل با همناران؛ -8روابط متقابل با سرپرستان؛  -5روابط متقابال باا زيردساتان؛ -01
مقام و موقعيت .هر گاه در محيط كار اين عوامل تأمين نشود ،افراد احساس نارضايتی خواهند كرد و ارضاای نيازهاای
بهداشتی-محيطی ،فقط از ناراضی بودن افراد جلوگيری میكند ،ولی الزاماً سبب انگيزش و كارآيی آنها نمیشود.
 )0عوامل برانگيزنده يا انگيزشی :هنگامی كه افراد از كار خود احساس رضايت دارند منظور آنهاا بيشاتر متوجاه
خود كار و ماهيت آن است .اين عوامل برانگيزنده مورد نظر هرزبارگ عبارتناد از -0 :پيشارفت و توساعه شاغلی؛ -0
مسئوليت؛  -3ماهيت كار؛  -0رشد فردی؛  -0شناخت از طرف ديگران؛  -1كسب موفقيت .با توجاه باه ايان عوامال
ششگانه ،اگر فردی در محايط شاغلی خاود موفقياتهاايی باهدسات آورد ،از نظار علمای و شخصايتی رشاد كناد،
مسئوليتهايی به او محوّل و يا به طور كلی ،فردی با ارزش به حساب آيد و به اصطالح به رساميت شاناخته شاود ،در
درون خود احساس رضايت و خشنودی خواهد كرد و همواره به كار خاود عالقمناد خواهاد باود .بارای آن كاه افاراد

1- Lovsun and Schen
2- Azcamp
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برانگيخته شوند ،بايد نيازهای انگيزشی آنها ارضا شود .در نتيجه ،وقتی افراد از درون خود احساس رضاايت كنناد بار
ميزان كارآيی و موفقيت آنها افزوده خواهد شد (الوانی .)0381 ،در اندازهگيری رضايت شغلی بايد چند قضايه اساسای
كه بسياری از نظريه پردازان به آنها معتقدند ،در نظر داشت كه عبارتند از:
چندوجهی بودن رضايت شغلی :رضايت شغلی مفهومی مركب از سازههای متعدد است .بدين معنا كه ارضای شغل
يک مفهوم واحد نيست و بايد آن را مجموعهای از وظايف ،نقشها ،ارتباطها و پاداشهای در همآميختهای دانست كه
همه با ينديگر ارتباط متقابل دارند .برای نمونه ،فرد ممنن است از همناران و كار خود كامالً راضی و در عين حال از
سرپرستان و فرصتهای ترفيع خود ناراضی باشد.
چارچوب مرجع و دريافتهای فرد از رضايت شغلی :نبايد رضايت را به گونهای مطلق مفهوم پردازی كارد .ساطح
رضايت بر اساس خصيصههای حاضر در حرفه شخص و موقعيت شخصی داوری میشود و در واقع باه انتخاابهاای
موجود در چارچوب مرجع شخص مرتبط است .برای نمونه وقتی فرصتهای شغلی كام اسات ،ممنان اسات ساطوح
حقو دريافتی شخص بهتر و رضايتبخشتر از زمانی باشد كه شغلهايی با حقو باي فراوان است.
پيوستار كلی-اختصاصی :نتايج مطالعات اوليه درباره رضايت شغلی نشان میدهد كه افاراد مای توانناد از شاماری
جنبههای متمايز رضايت داشته و يا نداشته باشند .از اين رو انتظار میرود افاراد بار پاياه جنباههاای متفااوت شاغل،
احساسات متفاوتی داشته باشند و هر يک از اين فرصتها پيامد جنباههاای گونااگون موقعياتهاای شاغلی باشاد ،و
سرانجام فرض بر اين است كه اندازههای اين سطوح نسبتاً مستقل و افراد قادر به تفنياک آنهاا هساتند (صاالحی و
مختارنيا.)0385 ،
در يک تحليل و تبيين دامنهدار ،لوتانز ،)0118( 0بيان داشته است كه رضايتمندی شغلی در درجه اول از عوامال
فردی تأثير میپذيرد كه در اين ميان بر نقش سرمايه روانشناختی تأكيد نموده است .از نظر وی سرمايه روانشناختی،
سازهای تركيبی و بههمپيوسته است كه چهاار مؤلفاه ادراكای-شاناختی يعنای اميادواری ،خاوشبينای ،تاابآوری و
خودكارآمدی را در بر دارد .اين مؤلفهها در يک فرآيند تعاملی و ارزشيابانه ،به زندگی فرد معنا بخشايده ،تاالش فارد
برای تغيير موقعيتهای فشارزا را تداوم داده ،او را برای ورود به صحنه عمل آماده نموده و مقاومت و سرسختی وی در
تحقق اهداف را تضمين میكند( .هاشمی و همناران )0350 ،و سرمايه روانشناختی بهعنوان نيرويی در جهات ترقای
فرد ،بهبود عملنرد فردی ،افزايش قدرت نفوذ ،بهبود عملنرد سازمان ،نهاد و سنونتگاههای انسانی ،افزايش درآماد و
ايجاد مزيت رقابتی نگريسته میشود (سادات مرعشيان و نادری .)0351 ،سليگمن معتقد است ،سارمايه روانشاناختی،
جنبههای مثبت زندگی آدمی را در بر میگيرد .وی معتقد است ،سرمايه اجتماعی و انسانی آشنار بوده ،به آسانی قابال
مشاهده است و می توان به سادگی آن را اندازهگيری و كنترل كرد .در حالیكه سرمايه روانشناختی ،بيشتر بالقوه بوده
اندازهگيری و توسعه آن دشوار است ،بنابراين سرمايه روان شناختی شامل درک شخص از خودش و داشتن هدف برای
رسيدن به موفقيت و پايداری در برابر مشنالت تعريف میشود (بهادری خسروشاهی و همناران .)0350 ،از آنجا كاه
1- Luthans et al
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رضايتمندی شغلی با ارتقای عملنرد كشاورزان روستايی در مناطق روستايی در ارتباط میباشد در نهايت مؤلفاههاای
سرمايه روانشناختی با اين رفتارها مرتبط میشوند .در اين ارتباط ،لوتانز و همنااران ،)0118( 0دريافتناد كاه سارمايه
روانشناختی همچون سرمايه اجتماعی و سرمايه انسانی ،میتواند مديريت و سرمايهگذاری شود و برخالف سرمايههای
سنتی و دارايیهای مشهود با سرمايهگذاری بسيار اندكی تحقق میيابد .و از آنجا كه رضايتمندی شغلی كشاورزان با
ارتقای عملكرد آنان با تقويت مؤلفههای سرمايه روانشناختی اعم از خودكارآمدی ،اميدواری ،خوشبينای و تاابآوی
در مناطق روستايی در ارتباط میباشد .در اين بين يافتههای برانادت و همنااران )0100( 0نشاان مایدهاد كاه باين
3
سرمايه روانشناختی با افزايش رضايتمندی شغلی كشاورزان رابطه معنیداری وجود دارد .باه زعام لياو و همنااران
( )0101رضايت شغلی كشاورزان ،تطابق بين ادراک آنان از نياز و دريافتیهای آنان از شغل خود تعرياف مایشاود .از
منظر باری )0110( 0رضايت شغلی به ديد و نگرش مثبت كشاورزان نسبت به شغل خود ديلت مایكناد و ياا مفهاوم
0
رضايت شغلی بهعنوان ميزان لذتی كه كشاورز از شغل خود كسب مایكنناد اطاال مایشاود .در نهايات اساپنتور
( ،)0557معتقد است رضايت شغلی نگرشی است كه چگونگی احساس كشااورزان را نسابت باه مشااغلشاان نشاان
میدهد .به باور وان دن بان )0110( 1رضايت شغلی كشاورزان باعث افزايش توليد ،افزايش بهرهوری ،كارآيی ،تمايل و
اشتيا زياد به كار و فعاليت میشود .به زعم ورث )0101( 7بين بازدهی در واحد سطح توليدات كشااورزی ،بهارهوری
بيشتر محصويت توليدی ،تحرک ،پويايی ،نگهداشت جمعيت در نواحی روستايی و تمايل باه كاار و فعاليات جمعای و
گروهی رابطه مستقيم و معنیداری وجود دارد .رائو و رگرس )0100( 8بر اين عقيدهاند كه رضايت شغلی كشااورزان در
تقويت انسجام اجتماعی ،سرمايه اجتماعی ،تقويت راه های كاهش خطر پذيری توليد محصويت و بازاررسانی بهموقاع
محصويت ،بهبود شاخصهای سالمت و نوع نظام زراعی تأثير دارد .هافستات و امی )0113( 5در يافتههاايی ميادانی
خود دريافتند كه بهبود خالقيت ،ابتنار و نوآوری ،كارآفرينی ،ريسکپاذيری ،مسائوليتپاذيری ،مشااركت اجتمااعی و
وضعيت سالمتی روحی و روانی تا حدود بسيار زيادی به رضايت شغلی كشاورزان بستگی دارد.
با استناد به نظريات مزبور بايد گفت كه رضايت منادی شاغلی كشااورزان كاه متاأثر از عوامال متعاددی اعام از
اقتصادی ،اجتماعی ،محيطی و روانشناختی و غيره است در بهبود بهرهوری نيروی انسانی ،شنوفايی اجتماعی ،كيفيت
رضايت از زندگی ،عضويت در گروهها و تشنلها ،كيفيت زندگی ،احساس امنيات اجتمااعی ،داشاتن امياد باه آيناده،
محيط اجتماعی مطلوب ،بهبود وضعيت رفاه ،درآمدزايی ،كارآفرينی ،كارآيی ،نگهداشت جمعيات در ناواحی روساتايی و
عدم مهاجرت روستاييان و غيره نقش مهمی دارد .همان طوریكه گفتاه شاد باين رضاايتمنادی شاغلی و سارمايه
روان شناختی رابطه وجود دارد و سرمايه روانشناختی ،سازهای تركيبی و به همپيوسته است كه چهاار مؤلفاه ادراكای-
1 - Luthans et al
2 - Brandt et al
3- Liu et al
4- Barry
5- Specter
6- Van Den Bon
7- Worth
8 - Rao and Ragres
9- Hafset and Omi
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شناختی يعنی اميدواری ،خوشبينی ،تابآوری و خودكارآمدی را در بر دارد .اميدواری ،وضاعيتی شاناختی ياا تفناری
است كه افراد را قادر می سازد كه اهداف واقعی ،اما چالش برانگيز و قابل پيش بينی را مادوّن ساازند و ساپ باه آن
اهداف از طريق اراده معطوف به خود ،انرژی و ادراک كنترل درونیشده دست يابند .اين چيازی اسات كاه اسانايدر و
همنارانش از آن بهعنوان قدرت اراده يااد مایكنناد .در مقابال ،سايلگمن ،)0558( 0خاوشبينای را سابک تفسايری
(توصيفی) تعريف میكند كه اتفاقات مثبت را به علل دائمی ،شخصی و فراگير و اتفاقاات منفای را باه علال خاارجی،
موقتی و شرايط خاص نسبت میدهد .ازطرف ديگر ،بدبينی سبک تفسيری است كه وقايع مثبت را به عوامل خاارجی،
موقتی و شرايط خاص نسبت می دهد و وقايع منفی را عوامل شخصی درونی ،پايدار و فراگير نسبت میدهد .استوارات
و همناران ،)0557( 0تابآوری را بهعنوان ظرفيت روانشناختی تعريف كردهاند كه به وسيله آن افراد میتوانند بهطاور
موفقيتآميزی برای مقابله تغيير ،بحران و ريسک و مشنالت از آن استفاده كنند .ماستن و ريد ،)0110( 3با توجاه باه
زمينه روانشناختی بالينی ،تابآوری را بهعنوان طبقهای از پديدهها كه باا الگاويی از انطباا پاذيری مثبات در زميناه
مشنالت و مخاطرات قابل مالحظه مشخص شده ،تعريف نمودهاند.
يرسون ،)0111( 0در تحقيقی با عنوان «ارزش های بالقوه سرمايه روانشناختی بر پيشبينی نگرشهای شاغلی»
به ارتباط مثبت بين سرمايههای روان شناختی بر عملنرد و انگيزش كشاورزان دست يافتند .نتيجه مهام ديگاری كاه
آنها از اين تحقيق بهدست آوردند اين بود كاه سارمايه روانشاناختی تاأثير مثبتای بار سارمايه انساانی و اجتمااعی
بهره بردارن دارند .مطالعات هوگوز )0118( 0نشاانداد كاه مياان اميادواری ،خاوشبينای ،تاابآوری و خودكارآمادی
كشاورزان و رضايت شغلی آنها رابطه مثبت معنیدار وجود دارد .بنابراين رضايت شغلی تابع متغيرهای چندی از جمله
سرمايه روانشناختی است .به بيان ديگر رضايت و نارضايتی شغلی كشاورزان را میتوان واكنشهاای روانای پيچياده
نسبت به شغل تعريف كرد (هال .)0550 ،1در اين ارتباط ،اينسيو و شوون )0100( 7در تحقيقی با عنوان «بررسی تأثير
سرمايههای روان شناختی بر توانمندسازی و رضايت شغلی جوامع روستايی» دريافتند كه خودكارآمدی از طريق بهباود
رضايت شغلی و توانمندسازی ،به كارآيی ،بهرهوری ،خالقيت و كارآفرينی منجر میشود .يپاان )0110( 8در مطالعاات
خود دريافت كه خودكارآمدی در حوزه كار و شغل موجب میگردد تا كشاورزان برای انتخاب اهداف بلندمدت و چالش
برانگيز بر انگيخته شده ،برای آينده و پیآمدهای آتی پيرامون توسعه كشاورزی برنامهريزی كنند و وظايف خود را باه
شنل موفقيتآميزی انجام دهند .افزون بار ايان زيرس و همنااران ،)0118( 5دريافتناد كاه خودكارآمادی متغياری
تعيينكننده در عملنرد مناسب شغلی كشاورزان و تاوان مقابلاه باا تانشهاا و مشانالت شاغلی آناان اسات .زائاو و
1- Seligman
2 - Stewart et al
3 - Masten and Reed
4 -Larson
5 -Hogous
6 -Hall
7- Exhiou and Shown
8 - Lapan
9 - Zelars et al
10-Zhao
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( ،)0115تاب آوری را ظرفيت روانی مثبت برای برگشت ،جهش از مصيبت و تغيير مثبت در جهت پيشرفت كشااورزان
تعريف كردهاند كه آنها را برای پذيرش مثبت آماده می كند .به باور والر )0110( 0تابآوری سازگاری مثبت كشاورزان
در واكنش به شرايط ناگوار است .افزون بر اين ،به زعم سيو و همنااران )0115( 0تاابآوری صارفاً مقاومات منفعال
كشاورزان در برابر آسيبها و شرايط تهديد كننده نيست ،بلنه يک كشاورز تاابآور مشااركت كنناده فعاال و ساازنده
محيط پيرامونی خود است .از منظر اوی و همناران ،)0100( 3اميدواری ينی از ويژگیهاای انساان اسات كاه باه او
كمک مینمايد تا نااميدیها را پشت سرگذاشته ،اهداف خود را تعقيب كرده و احساس غيرقابلتحمال باودن آيناده را
كاهش میدهد و يافتههای علمی نشان میدهد بين اميدواری كشاورزان و افزايش ميزان كارآيی ،بازدهی و اثربخشای
آنان رابطه وجود دارد.
در سالهای اخير مطالعات متعددی در رابطه با اثارات سارمايه روانشاناختی در رضاايتمنادی شاغلی در زميناه
كشاورزی انجام شده است كه در ذيل به پارهای از آنها اشاره میشاود .علای بيگای ( ،)0387در تحقيقای باا عناوان
«جوانان روستايی كرمانشاه و چالش انتخاب شغل كشاورزی» دريافت كه خانوادههای دارای سرمايه ماادی بيشاتر در
روستا از جوانانی با نگرش مثبات نسابت باه شاغل كشااورزی برخورداناد .يرساون ( ،)0111در تحقيقای باا عناوان
«ارزشهای بالقوه سرمايه روانشناختی بر پيشبينی نگرشهای شاغلی كشااورزان» باه ارتبااط مثبات باين سارمايه
روانشناختی بر عملكرد و انگيزش كشاورزان دست يافتند .نتايج مطالعات پورسينا و همناران ( ،)0385در مقالهای باا
عنوان «عوامل مؤثر بر ميزان انگيزه جوانان روستايی برای اشتغال در حرفه كشاورزی» نشان میدهد بين خودپنداری،
آشنايی با مراكز و مؤسسات كشاورزی ،سطح تحصيالت ،نگرش ،و سن با انگيزه جوانان روساتايی رابطاه معنایداری
وجود دارد .آوليو و لوتانز ،)0118( 0در مطالعات خود دريافتند كه بين خودكارآمدی و بهبود شرايط كاری ،خودشنوفايی
و احساس ارزشمندی بهره بردارن زراعی رابطه معنیداری وجود دارد .بری ،)0558( 0درمطالعات ميدانی خاود باه ايان
نتيجه رسيد با تقويت سرمايه روانشناختی انگيزه افراد روستايی باي رفته و متعاقاب آن عملنارد ،اثربخشای ،درآماد،
كارآيی و بهرهوری بيشتری را نصيب خود میكنند .ترنر و همناران )0110( 1در يافتههای ميدانی خود به ايان نتيجاه
رسيدند هر چه قدر شاخصهای سرمايه روان شناختی در مناطق روستايی بااي باشاد باه هماان ميازان تناوع كااری،
معنی داری كار ،بازخورد نتايج و استقالل كاری باي میرود .رايت و همناران )0113( 7در مطالعات خود دريافتند كه باا
ارتقای مؤلفههای سرمايه روانشناختی اعم از اميدواری ،خوشبينی ،تابآوری و خودكارآمدی ارتقای شاخص رضايت-
مندی شغلی كشاورزان ازجمله خود شنوفايی ،توفيق و كامياابی و بهباود شارايط كااری ممنان مایشاود .سااری و
همناران )0115( 8در يافتههای خود به اين نتيجه رسيدند كه رضايتمندی شغلی بهرهبارداران كشااورزی در منااطق
1- Waller
2- Siu et al
3- Evy et al
4- Luthans and Avolio
5- Barry
6 -Turner et al
7 -Wright et al
8 -Sarri et al
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روستايی تا حدودی ناشی از تقويت مؤلفههای روانشناختی اعم از خودكارآمدی ،اميادواری ،خاوشبينای و تاابآوری
میباشد .ميالن و همناران ) 0111( 0دريافتند كه بين رضايت منادی شاغلی از طرياق رشاد فاردی ،ارتقاای منزلات
اجتماعی ،كاهش استرس شغلی ،بهبود شرايط فيزينی محل كار و فرصت استفاده از توانايیهای خود ،ارتقاای ميازان
دانش و مهارت ،برآورده شدن نيازهای اساسی و افزايش ميزان موفقيت با تقويت سرمايه روانشناختی رابطاه مثبات و
معنیداری وجود دارد .به باور باون ،)0581( 0بين سرمايه روانشناختی و رضايتمندی شغلی كشااورزان رابطاه وجاود
دارد چون كه با افزايش خودكارآمادی و تااب آوری زميناه خالقيات ،كاارآفرينی ،رضاايت از شارايط محيطای كاار و
فرصتهای ارتقا و رشد فردی آنان فراهم میشود .ليو و همناران ( )0101بر اين عقيده هستند سارمايه روانشاناختی
به رضايت مندی شغلی كشاورزان از طريق امنيت شغلی ،تنوع شغلی ،استقالل شغلی ،موفقيت و منزلت اجتماعی منجر
میشود .سيو و همناران ( )0115نشان میدهد بين سرمايه روانشناختی و رضايتمندی شاغلی كشااورزان باه سابب
بهبود شرايط فيزينی محل كار ،برآورده شدن نيازهای اساسی ،ارتقای مهارت و دانش و افازايش شااخصهاای رفااه
رابطه معنیداری وجود دارد.
مواد و روشها
هدف كلی اين تحقيق بررسی اثرات سرمايه روانشناختی در افزايش رضايتمنادی شاغلی كشااورزان شهرساتان
اردبيل میباشد .تحقيق از نوع تحقيقات پيمايشی توصيفی و تحليلی بهشامار مایرود .جهات جماعآوری اطالعاات از
طريق پرسشنامه به كشاورزان ساكن در مناطق روستايی شهرستان اردبيل كه جامعه آماری را تشنيل میدادند مراجعه
شد .زيرا اين منطقه  305نقطه روستايی می باشد كه شغل غالب ساكنين آن كشاورزی مایباشاد .از ايان رو بررسای
سرمايه روانشناسی در بين حجم باييی از كشاورزان روستايی می تواناد باه زميناههاای تقويات شاغل كشااورزی و
رضايتمندی كشاورزان در منطقه از طريق برنامه ريزیهای صحيح كمک نمايد .بنابراين از طرياق ابازار پرسشانامه،
اثرات سرمايه روانشناختی در رضايتمندی شغلی كشاورزان به كمک  05سؤال بسته در قالاب طياف لينارت ماورد
سنجش قرار گرفت .جامعه آماری مورد مطالعه در اين پژوهش ،شامل كل بهرهبارداران كشااورزی شهرساتان اردبيال
میباشد ( )N=05111كه از اين ميان تعداد  381نفر با استفاده از فرمول كوكران و با استفاده از نمونهگياری تصاادفی
ساده بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .روايی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصاان ماورد تأيياد قارار گرفات.
دادهها با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شد كه تعداد 31پرسشنامه صورت گرفت و با دادههای كسبشده و استفاده از
فرمول ويژه آلفای كرونباخ در نرم افزار  SPSSپايايی بخشهای مختلاف پرسشانامه تحقياق  1/70الای  1/75طباق
جدول  0بهدست آمد.
افزون براين متغيرهای تحقيق حاضر كه شامل متغير مستقل و وابسته بودند كه متغير مستقل تحقيق دربرگيرناده
سرمايه روان شناختی كه با مؤلفههای (خودكارآمدی ،تابآوری ،اميدواری و خوش بينی) با شاخصهای به شرح جدول
 0زير مورد سنجش قرار گرفت و متغيرهای وابسته تحقيق عبارتناد از :داناش و مهاارت كاافی كشااورزان ،خالقيات
1 -Milan et al
2 -Bowen
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كشاورزان ،بازاريابی و بازارسانی بهموقع محصويت ،ميزان نگرش كشاورزان به حرفه كشاورزی ،سهولت دسترسی باه
منابع مالی و اعتباری ،دسترسی آسان به نهادههای كشاورزی ،مناسب بودن درآمد كشاورزان ،سخت و زيانآور نباودن
فعاليتهای كشاورزی ،حمايت دولت در مواقع خشکسالی و بحران ،عالقمندی زياد به زندگی در روستا ،ميزان بهاره-
وری ،امنان دسترسی به خدمات و اقدامات ترويجی ،بهداشت عمومی و آموزش ،تساهيالت و امناناات كاافی بارای
فعاليت در بخش كشاورزی ،وجود تأمين های اجتماعی ،تأمين ياراناه بارای بخاش كشااورزی ،سااعات كال اشاتغال
كشاورزان ،وجود شيوه های مدرن كاشت محصويت ،ميزان زماين زراعای زيركشات ،آشانايی باا مراكاز و مؤسساات
كشاورزی و ميزان مشاركت اجتماعی كشاورزان.
جدول  -مقدار آلفای كرونباخ متغيرهای تحقيق
رديف
0
0
3
0

متغير
تابآوری
اميدواری
خوشبينی
خودكارآمدی

آلفای كرونباخ
1/70
1/75
1/71
1/77

جدول  -شاخصهای مؤلفههای سرمايه روانشناختی
متغير
تابآوری
اميدواری
خوشبينی
خودكارآمدی

شاخص
خطرپذيری ،احساس مقاومت ،سازگاری با مشنالت ،تعادل روحی در برابر مشنالت ،برگشتپذيری بعد از شنست ،كنترل
هيجان در هنگام شادی و غم ،خالقيت در برابر مشنالت ،درک و بينش (شناخت) در برابر مشنالت ،احساس توانمندی درونی
دلگرمی به زندگی ،انتظار آينده مطلوب ،احساس مثبت به زندگی ،احساس فراهم بودن ابزار پيشرفت ،تصور خوشآيند از محيط
پيرامون ،باور به اهداف ،تصويرسازی از موفقيت ،اعتقاد به كمک همنوعان
مقابله با افنار منفی درون ،داشتن نگرش مثبت در زندگی ،خلق انتظار موفقيت در خود ،تعيين اهداف برای خود ،توجه به
فرصتها بهجای توجه به ضعفها ،داشتن انتظارات واقعگرايانه از خود ،تعريف و تعيين نقش مثبت برای خود ،اعتقاد به تغيير
شنست به موفقيت ،روحيه دهی به خود
درک قابليتهای خود ،درک قابليتهای محيط پيرامون ،احساس خوشآيندی در انجام تناليف ،توانايی در يادگيری مهارتهای
جديد ،توانايی در برقراری ارتباط ،توانايی در عمليات افنار خود
مأخذ :يافتههای تحقيق0350 ،

و متغير وابسته دربرگيرنده رضايتمندی شغلی كه با شاخصهای (تنوع شغلی ،درآماد ،ميازان تولياد و بهارهوری،
سابقه كار ،امنانات رفاهی ،فرصت كمک به ديگران ،ميزان مهارت و دانش ،برآوردهشادن نيازهاای اساسای ،فرصات
استفاده از توانايیهای خود و احساس ارزش) مورد سنجش قرار گرفت .تجزيه و تحليل دادههای پژوهش حاضر در دو
بخش آمار توصيفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شد .برای تبيين رابطه بين هر يک از مؤلفههای
سرمايه روانشناختی (تابآوری ،اميدواری ،خوشبينی و خودكارآمدی) و رضايتمندی شاغلی از ضارايب هامبساتگی
پيرسون و آزمون رگرسيون چندمتغيره استفاده شد و همه عمليات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام گرفت.
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نتايج و بحث
يافته های تحقيق حاكی از آن است كه نمونه آماری مورد مطالعه بر حسب گروه سنی ،در محدوده سنی  00الی
 70سال قرار دارند .بيشترين تعداد نمونه در گروه سنی  30الی  01سال قرار دارند .بررسی وضعيت تأهل نيز نشان داد
 15/07درصد (010نفر) متأهل و  31/00درصد ( 001نفر) در تحقيق حاضر مجرد هستند .بررسی تعداد اعضای خاانوار
نيز مشخص كرد محدوده سنی  0الی 1با  00/07درصد در بايترين رده و محدوده سنی بايی  01با  00/10درصد در
پايينترين رده قرار دارند (جدول .)3
جدول  -توزيع فراوانی روستاييان مورد مطالعه بر حسب گروه سنی ،وضعيت تأهل و تعداد اعضای خانوار
گروه سنی
01سال و كمتر
31-00
01-30
 00سال و بايتر
جمع

فروانی
85
13
071
00
381

وضعيت تأهل
مجرد
متأهل
جمع

001
010
381

تعداد اعضای خانوار
1- 3
0- 1
7- 5
بايی 01
جمع

10
050
80
00
381
مأخذ :يافتههای تحقيق

درصد
03/00
01/07
01/30
03/18
%011
31/00
15/07
%011
01/10
00/07
00/07
00/10
%011

مطابق جدول  ،0از ميان  381نفر نمونه آماری مورد مطالعه 000 ،نفر بیسوادند ( 05/07درصد) 00/30 ،درصد باا
آموزش نهضت سوادآموزی ،توانايی خواندن و نوشتن دارند 70 .نفر ( 05/07درصد) در مقطع ابتدايی تحصيل كردهاند و
 00نفر ( 03/18درصد) در مقطع راهنمايی و  31نفر ( 5/07درصد) در مقطع متوسطه تحصيل كردهاند 00 .نفار (1/07
درصد) نيز مدرک ديپلم دارند .با توجه به اين اطالعات ،می توان گفات  15/01درصاد از نموناه آمااری موردمطالعاه،
تحصيالت قابل توجهی ندارند بیسواد و كمسواد هستند.
نتايج حاصل از يافتههای توصيفی در جدول  0نشان میدهد وضعيت دانش و مهارت  8/0درصد پاسا گوياان در
سطح خيلی كم 00/30 ،درصد در سطح كم 07/01 ،درصد در سطح متوسط 00/07 ،درصاد در ساطح زيااد و 38/03
درصد در سطح خيلیزياد برآورد گرديد .در مورد وضعيت خالقيت كشاورزان  03/05درصد پاس گويان در سطح خيلی-
كم 01/01 ،درصد در سطح كم 05/50 ،درصد در سطح متوسط 03/85 ،درصد در سطح زياد و  70/01درصد در سطح
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خيلیزياد برآورد گرديد .در مورد متغير بازاريابی و بازاررسانی بهموقع محصويت ميانگين و انحرافمعيار باه ترتياب باا
 1/00و  3/00درصد برآورد گرديد .در مورد ميزان نگرش كشاورزان به حرفه كشاورزی  7/13درصاد پاسا گوياان در
سطح خيلیكم 01/80 ،درصد در سطح كم 01/00 ،درصد در سطح متوساط 01/35 ،درصاد در ساطح زيااد و 30/13
درصد در سطح خيلیزياد برآورد گرديد .وضعيت سهولت دسترسی به منابع مالی و اعتباری 00/80درصد پاس گويان در
سطح خيلیكم 00/08 ،درصد در سطح كم 07/00 ،درصد در سطح متوساط 00/80 ،درصاد در ساطح زيااد و 30/10
درصد در سطح خيلیزياد برآورد گرديد .در مورد متغير دسترسی آسان به نهادههای كشاورزی بايشتارين فراوانای باا
 08/35درصد در سطح خيلیزياد و كمترين فراوانی با  00/71درصد در سطح خيلیكم ارزيابی شدند.
جدول  -4ميزان تحصيالت كشاورزان موردمطالعه
رديف

تحصيالت

فراوانی

درصد

0

بیسواد

000

05/07

0

خواندن و نوشتن

80

00/30

3

ابتدايی

70

05/07

0

راهنمايی

00

03/18

0

متوسطه

31

5/07

1

ديپلم و بايتر

00

7/31

7

جمع كل

381

%011

مأخذ :يافتههای تحقيق

وضعيت درآمد كشاورزان  01/08درصد پاس گويان در سطح خيلیكم 01/01 ،درصد در سطح كم 00/85 ،درصاد
در سطح متوسط 07/00 ،درصد در سطح زياد و  31//18درصد در سطح خيلیزياد برآورد گرديد .در مورد متغير ساخت
و زيانآور نبودن بخش كشاورزی بيشترين فراوانی با  07/0735درصد در سطح متوسط و كمترين فراوانای باا 7/08
درصد در سطح خيلیزياد ارزيابی شدند .در مورد متغير حمايت دولت در مواقع خشکسالی و بحران بيشترين فراوانای
با  00/30درصد در سطح خيلیزياد و كمترين فراوانی با  01/10درصد در سطح خيلیكم ارزيابی شدند .در مورد متغيار
عالقمندی زياد از زندگی در روستا بيشترين فراوانی با  31/00درصد در سطح خيلیكم و كمتارين فراوانای باا 5/31
درصد در سطح خيلیزياد ارزيابی شدند .وضعيت ميزان بهرهوری  7/78درصد پاس گويان در سطح خيلایكام03/01 ،
درصد در سطح كم 03/50 ،درصد در سطح متوسط 05/30 ،درصد در سطح زياد و  30/01درصد در سطح خيلایزيااد
برآورد گرديد .وضعيت دسترسی به خدمات و اقدامات ترويجی  5/00درصد پاس گوياان در ساطح خيلایكام00/30 ،
درصد در سطح كم 00/08 ،درصد در سطح متوسط 03/18 ،درصد در سطح زياد و  07/85درصد در سطح خيلایزيااد
برآورد گرديد .وضعيت بهداشت عمومی و آموزش  08/51درصد پاس گويان در سطح خيلیكم 00/00 ،درصد در سطح
كم 03/18 ،درصد در سطح متوسط 01/05 ،درصد در سطح زيااد  5/50درصاد در ساطح خيلایزيااد بارآورد گردياد.
وضعيت تسهيالت و امنانات كافی 37/70درصد پاس گويان در سطح خيلیكام 31/35 ،درصاد در ساطح كام00/03،
درصد در سطح متوسط 00/17 ،درصد در سطح زياد  0/35درصد در سطح خيلیزياد برآورد گرديد .وضعيت تأمينهای
اجتماعی  01/00درصد پاس گويان در سطح خيلیكم 00/11 ،درصد در سطح كم 01/01 ،درصاد در ساطح متوساط،
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 01/05درصد در سطح زياد  03/00درصد در سطح خيلیزياد برآورد گرديد .در مورد متغير تأمين ياراناه بارای فعاليات
كشاورزی بيشترين فراوانی با  00/70درصد در سطح زياد و كمترين فراوانای باا  00/31درصاد در ساطح خيلایكام
ارزيابی شدند .وضعيت ساعات كل اشتغال  05/00درصد پاس گويان در سطح خيلیكم 07/80 ،درصاد در ساطح كام،
 05/17درصد در سطح متوسط 00/03 ،درصد در سطح زياد  5/00درصد در سطح خيلیزيااد بارآورد گردياد .در ماورد
متغير وجود شيوههای مدرن كاشت محصويت بيشترين فراوانی  30/80درصد در سطح خيلیكم و كمترين فراوانای
با  1/00درصد در سطح خيلیزياد ارزيابی شدند .در مورد متغير ميزان زمين زراعای زيركشات بايشتارين فراوانای باا
 35/03درصد در سطح خيلیكم و كمترين فراوانی با  8/70درصد در سطح خيلیزياد ارزياابی شادند .در ماورد متغيار
آشنايی با مراكز و مؤسسات كشاورزی بيشترين فراوانی با  33/50درصد در سطح كم و كامتارين فراوانای باا 1/50
درصد در سطح خيلیزياد ارزيابی شدند .در مورد متغير ميزان مشاركت اجتماعی كشاورزان بيشترين فراوانی با 05/00
درصد در سطح خيلیزياد و كمترين فراوانی با  00/70درصد در سطح خيلیكم ارزيابی شدند.
جدول  -5درصد فراوانی ،ميانگين و انحراف معيار متغيرهای رضايت شغلی كشاورزان ()n= 83
متغير
دانش و مهارت كافی
خالقيت كشاورزان
بازاريابی و بازاررسانی به موقع محصويت
ميزان نگرش كشاورزان به حرفه كشاورزی
سهولت دسترسی به منابع مالی و اعتباری
دسترسی آسان به نهادههای كشاورزی
مناسب بودن درآمد كشاورزان
سخت و زيانآور نبودن بخش كشاورزی
حمايت دولت در مواقع خشکسالی و بحران
عالقمندی زياد از زندگی در روستا
ميزان بهرهوری
امنان دسترسی به خدمات و اقدامات
ترويجی
بهداشت عمومی و آموزش
تسهيالت و امنانات كافی برای فعاليت در
بخش كشاورزی
وجود تأمينهای اجتماعی
تأمين يارانه برای فعاليت كشاورزی
ساعات كل اشتغال كشاورزان
وجود شيوههای مدرن كاشت محصويت
ميزان زمين زراعی زيركشت
آشنايی با مراكز و مؤسسات كشاورزی
ميزان مشاركت اجتماعی كشاورزان

خيلیكم

كم

متوسط

زياد

خيلیزياد

ميان
گين
7/00
1/00
1/00
7/00
1/00
0/08
0/58
0/01
0/10
0/30
1/80

انحراف
معيار
3/10
3/03
3/00
3/08
0/10
0/00
0/03
0/15
0/15
0/80
3/18
0/03

8/0
03/05
00/07
7/13
00/80
00/71
01/08
00/70
01/10
31/00
7/78

درصد پاسخگويان ()%
00/07 07/01 00/30
03/85 05/30 01/01
00/01 00/13 08/03
01/35 01/00 01/80
00/80 07/00 00/08
00/78 08/00 08/85
07/00 00/85 01/01
03/81 07/07 01/81
01/81 08/71 05/18
07/81 05/35 03/50
05/30 03/50 03/01

38/03
01/70
05/70
30/13
30/10
08/35
31/18
7/08
00/30
5/31
30/01

5/00

00/30

00/08

03/18

07/85

0/30

08/51

00/00

03/18

01/05

5/50

0/70

0/08

37/70

31/35

00/03

00/17

0/35

3/00

0/10

01/05
00/70
00/03
00/00
5/15
00/00
00/73

30/00
00/10
5/00
1/00
8/70
1/50
05/00

0/78
0/10
0/58
3/77
0/10
3/88
1/10

0/18
0/55
0/30
3/00
0/10
3/15
0/33

01/01 00/11
01/00
03/83 00/08
00/31
05/17 07/80
05/00
01/08 01/33
30/80
03/00 08/71
35/03
03/01 00/01
33/50
08/05 07/10
00/70
مأخذ :يافتههای تحقيق.0350 ،
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همچنين با توجه به جدول ،1بين متغير خودكارآمدی ( )r= 1/730تابآوری ( ،)r= 1/370اميدواری ( ،)r=1/001و
خوش بينی( ) r 1/010با رضايتمندی شغلی كشاورزان در مناطق روستايی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .هام-
چنين ،مقدار ضريب همبستگی بين متغيرهای تحقيق نشان میدهد كه مؤلفه خودكارآمدی باا مقادار ( ،)r= 1/370در
رتبه اول ،خوشبينی با مقدار ( ) r 1/010در رتبه دوم ،تابآوری با مقادار ( ،)r= 1/370در رتباه ساوم و اميادواری باا
مقدار ( )r=1/001در رتبه چهارم قرار دارد و در تبيين اين ارتباط بايد گفت كه هرچه قضااوت كشااورزان روساتايی در
مورد توانايیهايشان نسبت به انجام فعاليتهای كشاورزی مثبت باشد به همان ميزان كشاورزان از شغل خود رضاايت
بيشتری دارند بهعبارت ديگر ،خودكارآمدی بيشتر كشاورزان به ارتقای رضايتمندی شغلی آنان منجر میشاود .هماان
طوریكه در تحقيق حاضر بين خوشبينی با رضايتمندی شغلی هامبساتگی مثبات و معنایداری وجاود دارد يعنای
كشاورزان ،تعلق بيشتری به شغلشان داشته و فعاليتهای كشاورزی را بهتر انجام میدهند و ايمان به كسب موفقيات
و اتنای به توانايیهای درونی موجبات رضايتمندی شغلی آنها را فراهم مایساازد .در تبياين ارتبااط تااب آوری و
رضايتمندی شغلی كشاورزان بايد گفت ،كشاوران تابآور با داشتن يک سری ويژگایهاای روانای از منظار پاذيرش
سهل واقعيتهای زندگی ،ايمان داشتن به معنیداری زندگی و توانايی چشمگير در انطبا با تغييرات بزرگ ،مواجهه و
رويارويی با شرايط دشوار ،باور به اثرگذاری بر رويدادها با توجه به توانايیهای خود و چالشطلبی دارای رضايت شغلی
بيشتری هستند.
جدول  -6همبستگی بين مؤلفههای سرمايه روانشناختی با رضايتمندی شغلی
سرمايه روانشناختی

متغير مستقل
خودكارآمدی
تابآوری
اميداوری
خوشبينی

مقدار ()r
1/730
1/370
1/001
1/010
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مقدار ()p
1/111
1/111
1/130
1/111

رتبه بندی
0
3
0
0

در اين روش بر اساس بتای استاندارد بهدست آمده متغيرهای خودكارآمدی ،خوشبينی و تابآوری به ترتيب باه-
عنوان متغيرهايی بودند كه بيشترين سهم را در ميزان تغييرات متغير وابسته داشتند .لذا بهجز متغير اميادواری تماامی
متغيرها در معادله باقی ماندند .مطابق جدول  7نتايج نشان میدهد اين متغيرهای پيشبينی  00درصد (
) از ميزان واريان متغير وابسته (رضايتمندی شغلی) را پيشبينی میكنند .ضاريب تعياين بياانگار ايان اسات كاه
متغيرهای ديگری نيز در رضايتمندی شغلی كشاورزان شهرستان اردبيل تأثيرگذار بودهاند كه در مطالعه حاضر بررسی
نشده است .نتايج تحليل واريان يکطرفه نيز معنیدار بودن رگرسيون و رابطه خطی بين متغيرهاا را در گاام نهاايی
نشان میدهد .بهمنظور برآورد معادله تخمين ،با توجه به اطالعات بهدست آمده و معنیدار بودن مدلنهايی رگرسايون
چندمتغيره در اين پژوهش ،با معادله زير میتوان نقش سرمايه روانشناختی در رضايتمندی شغلی را در منطقه ماورد
مطالعه تخمين زد.
()0
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جدول -7ضرايب رگرسيون چندمرحلهای پيرامون ارتباط بين متغيرهای تحقيق
گام

نام متغير

0
0
3

خودكارآمدی
خوشبينی
تابآوری

ضريب

ضريب تعيين

ضريب تعيين

رگرسيون
1/00
1/07
1/10

تعديل شده
1/01
1/07
1/30
1/33
1/35
1/00
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مقدارF

مقدارP

07/75
08/11
07/35

1/111
1/111
1/111

جدول -8ضرايب متغيرهای وارد شده در معادله رگرسيون نهايی
متغيرهای پيشبين
عد ثابت
خودكارآمدی
خوشبينی
تابآوری

ضرايب استاندارد نشده
ضريب ورود
00/80
0/10
0/00
0/7

ضرايب استاندارد شده

بتا ()β
خطای معيار
--------0/70
1/000
1/550
1/300
0/00
1/300
1/800
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Tمحاسبه
شده
00/0
0/10
3/315
3/05

مقدار()p
1/111
1/111
1/110
1/110

در نهايت ،اطالعات مندرج در جدول آزمون ،نشان میدهد بر اساس نتايج حاصال از ضاريب بتاا ،ساهم و نقاش
متغير «خودكارآمدی» در تبيين متغير وابسته «رضايتمنادی شاغلی كشااورزان» بايشتار از سااير متغيرهاا اسات و
متغيرهای تابآوری و خوشبينی به ترتيب در اولويت بعدی قرار گرفتند(شنل.)0

شکل  -اهميت نسبی متغيرهای مستقل درخصوص رضايتمندی شغلی كشاورزان؛ مأخذ :يافتههای تحقيق،
34

.

نتيجهگيری و پيشنهادات
با توجه به ادبيات نظری تحقيق میتوان بيان كرد كه ينی از مهمترين عوامل تأثيرگذار در ارتقای رضايتمنادی
شغلی نيروی انسانی بهويژه در بخش كشاورزی ،سرمايههای روانشاختی میباشد كه نيازمند توجه و مطالعات دقيقتر
برای افزايش انگيزههای بيشتر در زمينه ريسکپذيری ،خالقيت ،نوآوری ،مثبتانديشی ،قطعيات در كاار ،خوداتناايی،
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خودتعيينی ،معنیداری ،اثربخشی ،فرصت شناسی ،توانايی استقامت در برابر ناماليمات ،تحمل شنسات و اراده بارای
شروع دوباره ،سختكوشی ،پذيرش اجتماعی ،تفاهم جمعی ،نگرش مثبت و غيره میباشد .با توجه به هادف و ساؤال
كليدی مطالعه ،يافتههای ميدانی اين پژوهش در راستای يافتاههاای يپاان ( )0110و والار ( )0117مبتنای بار تاأثير
خودكارآمدی بر رضايتمندی شغلی كشاورزان قرار دارد .در تبيين اين رابطه بايد گفات افارادی كاه ساطح بااييی از
خودكارآمدی يا اعتماد به نف را دارند ،عقيده دارند آنها توانايی انجام وظايفی كه به آنها محول میشود را دارناد و
می توانند موفق شوند ،بنابراين چنين افرادی عوامل استرسزا و مشنالت را بهعنوان چالشهايی كه يزم اسات بارای
دستيابی به موفقيت بر آنها غلبه كنند ،در نظر میگيرند و به جای اينكه به آنها همچون مشنالت مجزا و پراكنده
نگاه كنند ،هنگامی كه با مشنلی مواجه میشوند ،سعی میكنند به صورت كارآمدتری عملكنند و نسبت به شغل خود
احساس رضايت كنند و در مورد كشاورزان هم بايد گفت كه هر چقدر كشاورزان به توانايیهای خود باور داشته باشند
به همان ميزان عملنرد آنها در انجام فعاليت كشاورزی باي میرود چونكه ،كشاورزان با خودكارآمادی بااي اهاداف
واييی برای خود تعيين میكنند ،به استقبال چالشها می روند و برای رويارويی با چالشها ساخت تاالش مایكنناد.
انگيزه فردی آنها به شدت بايست و در رويارويی با موانع ثابت قدم هستند .نتايج پژوهش نشان داد كاه باين تااب-
آوری با افزايش رضايتمندی شغلی كشاورزان شهرستان اردبيل رابطه مستقيم و معنیداری وجود دارد .عالوهبر ايان،
نتايج اين پژوهش در راستای يافتههای بری ( )0558حيدری ساربان ( )0350و رايات و همنااران ( )0113مبتنای بار
تأثير تابآوری بر رضايتمندی شغلی كشاورزان قرار دارد .در تبيين اين رابطه بايد گفات تاابآوری مایتواناد باا باه
چالشكشيدن سختیكار و پيچيدگی خستهكننده و مالل آور شرايط كاری ،به باي بردن تسلط بر كار و ايجاد رضايت از
كار و نيز افزايش راندمان و بهرهوری شغلی كشاورزان بيانجامد .از سويی ديگر كشاورزان تابآور باه طارز خالقاناه و
انعطافپذيری به مسائل مینگرند ،برای حل آنها طرح و برنامهريزی دارند و در صورت نياز نسبت به درخواست كمک
از ديگران دريغ نمیورزند و منابع كاملی برای مبارزه با مشنالت دارند كه اين عوامل باعث میشود آنها از شغل خود
رضايت داشته باشند .افزون براين ،كشاورزان تابآور ،مشاركتكننده فعال و سازنده محيط پيرامونی خود است .ازسويی
كشاورزان تابآور نسبت به شرايط ناگوار محيطی ،اقتصادی و اجتماعی و غيره سازگاری مثبات دارناد .افازون باراين،
نتايج پژوهش نشانداد كه بين اميدواری با افزايش رضايتمندی شغلی كشاورزان شهرستان اردبيل رابطاه مساتقيم و
معنیداری وجود دارد .نتايج اين پژوهش در راستای يافتاههاای بهاادری خسروشااهی و همنااران ( )0350مايالن و
همناران ( )0111مبتنی بر تأثير سرمايه روانشناختی بر رضايتمندی شغلی كشاورزان قرار دارد .پژوهش انجاامشاده
تأثير اميداوری در محيط كار را اثبات كردهاند .اميد ،انسان را به تالش و كوشش واداشاته و او را باه ساطح بااييی از
عملنردهای روانی و رفتاری نزديک میكند و باعث میشود انسان نسبت به شغل خود تعهاد بيشاتری داشاته باشاد.
ازسويی افرادی كه از درجات بايی اميد بهره میبرند ،از اين اعتقاد برخوردارند كه میتوانند با چالشهايی كه ممنان
است در زندگیشان با آنها روبرو شوند ،سازگار شوند و رضايت شغلی بيشاتری داشاته باشاند .عاالوه باراين ،نتاايج
پژوهش نشان داد كه بين خوشبينی با افزايش رضايتمندی شغلی كشااورزان شهرساتان اردبيال رابطاه مساتقيم و
معنیداری وجود دارد نتايج اين پژوهش در راستای يافتههای هويادا و همنااران ( )0350يرساون ( )0111و هوگاوز
( )0118مبتنی بر تأثير سرمايه روانشناختی بر رضايتمندی شغلی كشاورزان قرار دارد .در تبيين اين رابطه بايد گفات
خوشبينی باعث می شود هنگامی كه فرد مسئوليت كار را در هر كسبوكاری میپذيرد ،سختیها و چالشهاای آن را
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نيز درنظر گيرد و در برخورد با آنها با توجه موقعيت ،انتظارات خود را شنل دهد ،بنابر اين خوشبينی نقش مهمی در
رضايت شغلی افراد دارد و در مورد كشاورزان ،خوشبينی به جهتگزينی اشاره دارد كه در آن معمويً پيامدهای مثبات
مورد انتظارند و اين پيامدها بهعنوان عوامل ثابت ،كلی و درونی در نظر گرفته میشوند و ميزان رضايتمنادی شاغلی
كشاورزان را باي میبرد .همچنين نتايج حاصل از آزمون فرضيه تحقيق بهوسيله رگرسيون چندمتغيره به روش گامباه-
گام نشان داد  3متغير خوشبينی ،تابآوری و خودكارآمدی براساس ميزان بتای بهدسات آماده ،باهترتياب باهعناوان
مؤثرترين متغيرهای تبيينكننده افزايش رضايتمندی شغلی كشاورزان در مناطق روستايی معرفی شدند .مقدار ضريب
تعيين در گام سوم برای اين سه متغير  03درصد بهدست آمده است .اين مقدار نشان میدهد كه  03درصد از تغييارات
شاخصهای رضايتمندی شغلی توسط اين سه متغير سرمايه روانشناختی تبيين میگردد و بقيه تغييرات به متغيرهای
ديگر بستگی دارد .با استناد به نتايج استنباطی تحقيق مبنی بر وجاود هامبساتگی معنایدار باين متغيرهاای سارمايه
روانشناختی و رضايتمندی شغلی بهرهبرداران كشاورزی پيشنهاد میگردد به دليال اهميات سارمايه روانشاناختی و
تأثير آن در متغيرهای رضايتمندی شغلی ،بايد مسئولين نهادها و ساازمانهاای توساعه روساتايی بيشاتر از پايش در
جريان اهميت و نقش سرمايه روانشناختی در مديريت توسعه پايدار كشاورزی قرار گيرند .و از آنجاايی كاه آماوزش
مهارتهای سرمايه روانشناختی منجر به ارتقای مهارتهای عملنردی میشود و نهايتاً میتواند مشانالت شاغلی را
كاهش داده و ميزان رضايتمندی را باي ببرد؛ شايسته است كه چنين مهارتهايی به كشاورزان آموزش داده شاود تاا
كشاورزان بر اساس عالقه و مهارتی كه صاحب آن هستند مشغول بهكار شاوند .از طرفای مطلاوب اسات كاه جهات
ارتقای رضايتمندی شغلی كشاورزان جنبههای شخصيتی آنها شناخته و سعیگردد به فراخور ويژگیهای شخصايتی
با آنها برخورد شود .بنابر اين با درنظرگرفتن يافتههای بهدست آمده از اين تحقيق ،بهنظر میرسد توجاه باه سارمايه
روانشناختی و ويژگیهای شخصيتی روينرد مفيدی برای مداخالت رفتاری كشاورزان میباشد تا بتوان رضايت شغلی
آنها را ارتقا داد .عالوه بر اين ،مطلوب است دورههايی مانند برنامه مداخالتی لوتانز در مناطق روستايی برگزار شود تا
به اين وسيله بتوان از طريق ارتقای سرمايه روانشناختی ميزان رضايتمندی شغلی را ارتقا بخشايد .افازون بار ايان،
ازنظر پژوهشی به پژوهشگران عالقمند توصيه میشود اين پژوهش را باا دوره پایگياری در مياان افاراد سااكن در
مناطق روستايی و رده های مختلف به تفنيک متغيرهايی مانند جنسيت ،سن و ميازان تحصايالت انجاام دهناد تاا از
طريق طرحهای پژوهشی درازمدت ميزان ثبات و بقای تأثيرات ايجادشده مشخص گردد .پايانسخن اينكاه ،بايساتی
در تقويت سرمايه روان شناختی و اثرات آن بر بهبود رضايتمندی شغلی كشاورزان ،روينرد اصلی برنامهها باه سامت
آموزش و اطالعرسانی بوده و همچنين نبايستی از اصل برنامهريزی جامع و سيستمی غافل بود.
منابع
اللهياری ،ط .و ميربلوچی ،ع .0381 .ميزان رضايتمندی شغلی ماددكاران اجتمااعی و عوامال ماؤثر بار آن در تهاران.
فصلنامه علوم اجتماعی.30 -10 :)0( 0 ،
بابائيان ،ع ،.سيد نقوی ،م .ع ،.عليزاده ،ح .و پورغالمی ،م .ر .0351 .تأثير سرمايه روانشناختی بر رضايت شغلی افسران
مرد ناجا ،مورد مطالعه ،خا.ا .قزوين .فصلنامه پژوهش های مديريت انتظامی.301-315 :)3(7 ،
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حسينيان ،ع .و عليزاده ،ع .0381 .جايگاه توانمندسازی روانشناختی در رضايت شغلی پلاي
.0-00 :)0(0

زن .فصالنامه پلاي

زن،

حيدری ساربان ،و .0350 .بررسی عوامل مؤثر بر رضايت شغلی كشاورزان در خصاوص اشاتغال در بخاش كشااورزی
(مطالعه موردی :شهرستان مشگينشهر) .مجله چشمانداز جغرافيايی در مطالعات انسانی.013-005 :0)0( ،
حيدری ساربان ،و .0353 .نقش سرمايه روان شناختی در ارتقای شااخصهاای كيفيات زنادگی در منااطق روساتايی.
فصلنامه جغرافيا. 035 -000 ،)0(3 ،
حيدری ساربان ،و ،.سجاسی قيداری ،ح .و صادقلو ،ط .0353 .تبيين نقش سارمايه اجتمااعی در ارتقاای رضاايتمندی
شغلی كشاورزان روستايی ،مطالعه موردی روستاييان شهرستان مشگين شهر .فصلنامه برنامهريزی رفاه و توساعه
اجتماعی.050 -00 :00 ،
پارسائيان ،ع .و اعرابی ،س .م( .ترجمه) .0385 .رفتار سازمانی ،مفاهيم ،نظريهها و كاربردها ،رابينز ،استيفن پای .دفتار
پژوهشهای فرهنگی ،ويرايش اول ،چاپ شانزدهم. 003-003 ،
رضايی زاده ،ع .0380 .بررسی رابطه رضايت شغلی با جاو ساازمانی و سابکهاای مقابلاه باا اساترس .پاياان ناماه
كارشناسی ارشد ،دانشگاه تربيت معلم تهران.
سادات مرعشايان ،ف ،.و ناادری ،ف .0350 .رابطاه فرهناگ ساازمان ،هاوش هيجاانی و سارمايه روانشاناختی باا
خودكارآماادی شااغلی و كااارآفرينی سااازمانی در كاركنااان سااازمان آب و باار خوزسااتان .دانااش و پااژوهش در
روانشناسی كاربردی. 000-000 :)3(00 ،
صالحی ،ل ،.مختارنيا ،م .0385 .بررسی رضايت شغلی كارشناسان پردي
مجله تحقيقات و اقتصاد و توسعه كشاورزی ايران.70-50 :)00( 0 ،

كشاورزی و منابع طبيعی دانشاگاه تهاران.

علی بيگی ،ا ،.جعفرینيا ،م .و قربانی ،ف .0351 .رابطه بين سرمايه اجتماعی و رضامندی شغلی كشاورزان شهرساتان
كرمانشاه .فصلنامه برنامه ريزی منطقهای.15-81 :)0(3 ،
قنبری ،س و حجاری ،ن .0351 .بررسی اثر تعاملی بين ابعاد رضايت شغلی و تعهد سازمانی .مجله پژوهشهای علاوم
انسانی.03 – 70 :)05(00 ،
نصيری ،ف .و قنبری ،س .0388 .رضايت شغلی و ابعاد آن در بين مديران مدارس ابتدايی شهر همدان .مجله پژوهش
علوم انسانی (دانشنده ادبيات و علوم انسانی) دانشگاه بوعلی سينا.005 -001 :)01( 01 ،
هاشمی نصرت آباد ،ت ،.جليل باباپور ،.خ .و بهادری خسروشاهی ،ج .0350 .نقش سرمايه روانشاناختی در بهزيساتی
روانی با توجه به اثرات تعديلی سرمايه اجتماعی .فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی.003 -000 :0)0( ،
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Abstract
Positive Psychological Capital is defined as the positive and developmental
state of an individual as characterized by high self-efficacy, optimism, hope and
resiliency. The main purpose of this paper is to explain the psychological capital
effects on improvement of village farmer’s job satisfactions in the Ardabil County.
The study sample consists of farmers in the Ardabil Province and 380 people were
selected by convenience sampling. The sample size was determined based on
Cochran's formula and the required data was collected through questionnaires. A
questionnaire was used for data collection. The questionnaires face and content
validity were confirmed by professors and experts, and its reliability was confirmed
based on Cronbach's alpha (0.71-0.82). For data analysis, the SPSS software was
used. The results of Pearson correlation test showed that there was a significant
correlation between all research variables and job satisfactions with the reliability
of %95. Moreover, the variables of optimism, resiliency and self-efficacy
contained %41 of dependent variables in linear multiple regression test. Finally,
according to the results of analysis, practical suggestions are presented.
Keywords: psychological capital, job satisfaction, Ardabil County.
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