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Abstract 
The aim of this study was to investigate the role of critical thinking components and 
psychological capital in the job satisfaction of married teachers in Tehran. Descriptive and 
correlation methods have been used to collect and analyze information. The research 
population consisted of all teachers working in the education areas of Tehran, of which 142 
teachers, including 70 women (8 under 5 years, 16 between 6-10 years, 11 between 11-15 
Years, 32 people with more than 15 years of service) and 72 men (4 people under 5 years, 11 
people between 6-10 years old, 23 people between 11-15 years old, 29 people with more than 
15 years of service) available and volunteer To participate in the research, they were selected 
from 1, 2, 4, 6, 10 and 15 education districts of Tehran in the academic year 2009-2010 and 
completed the California Critical Thinking Questionnaire, Lutens Psychological Capital and 
Field and Ruth Job Satisfaction. The collected data were analyzed by correlation and stepwise 
regression. The results showed that the average job satisfaction of teachers was 63.27 and the 
highest average in psychological capital in the dimension of hope with a score of 23.94 and 
the highest average in critical thinking in the dimension of inductive reasoning skills with a 
score of 4.57. While the critical thinking score range is between 0-34, which indicates the 
low scores of teachers in a variety of critical thinking skills. 
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بینی رضایت شناختی در پیشروان هاینقش تفکر انتقادی و سرمایه

 شغلی معلمان متأهل شهر تهران

 2مریم سلگی ،1محبوبه موسیوند

 استادیار، گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه، پژوهشکدة زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران  .1

 ایران ،تهران ،دانشگاه الزهرا ،دانشکده الهیات ،گروه معارف اسالمی ،استادیار. 2

 (18/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 20/03/1399تاریخ دریافت: )

 چکیده

سی هدف پژوهش شغلی شناختیروان ةسرمای وتفکر انتقادي هاي مؤلفهنقش ، برر ضایت  شهر تهران در ر ست. براي  معلمان متأهل  ا
توصیفی و همبستگی استفاده شده است. جامعة پژوهش را کلیة معلمان شاغل در مناطق آموزش و  گردآوري و تحلیل اطالعات از روش

شکیل می شهر تهران ت  11سال،  6-10نفر بین  16سال،  5نفر زیر  8نفر زن ) 70شامل معلم  142دادند که از آن میان، تعداد پرورش 
 11-15نفر بین  23سال،  6-10نفر بین  11سال،  5نفر زیر  4نفر مرد ) 72سابقة خدمت( و  15نفر بیش از  32سال،  11-15نفر بین 

آموزش و  15و  10، 6، 4، 2، 1اطق سابقة خدمت( به روش دردسترس و داوطلب براي شرکت در پژوهش از من 15نفر بیش از  29سال، 
لوتانز و رضایت  شناختیروانانتخاب شدند و پرسشنامة تفکر انتقادي کالیفرنیا، سرمایة  1398-99پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 

 پژوهش نتایجدند. ش لیتحل و هیتجز گامبهگام رگرسیون روش همبستگی وبا  شدهيگردآور يهاداده شغلی فیلد و روث را تکمیل کردند.
و  94/23شااناختی در بعد امیدواري با نمر  هاي روانترین میانگین در ساارمایهو بیش 27/63میانگین رضااایت شااغلی معلمان  نشااان داد

 0-43است. در حالی که دامنة نمر  تفکر انتقادي بین  57/4ترین میانگین در تفکر انتقادي در بعد مهارت استدالل استقرایی با نمر  بیش
 هاي تفکر انتقادي است.دهند  نمرات پایین معلمان در انواع مهارتاست که نشان

 شناختی، معلمان.هاي روانتفکر انتقادي، رضایت شغلی، سرمایه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

وجود  هایی از گذشته همچناناسالمی است اما ریشه ةفلسف تأثیراگرچه نظام آموزشی ایران تحت 

های مطبوعات و همچنین عواملی تبلیغات و تالش ،همچنین خارجی،فعالیت مدارس  ةر نتیجد دارد .

متقاعد به الگوپذیری از ایران حکومت  ةهای برجستهای دیپلماتتالشبه ویژه چون انجمن ملی و 

( علت این الگوپذیری 8، ص1399)رحمانیان و جهانی،  شداز دیگر کشورها نظام آموزشی و تربیتی 

قتضایات داخلی ایران، از جمله تثبیت امنیت داخلی و مرزی، تحوالت فرهنگی و توان به ایرا م

های تاریخی التفات ایرانیان به فرانسه و انقالب های پزشکی در کنار زمینهاقتصادی و ضرورت

حکومت . سیاسی فرهنگی اقتصادی منجر شد نظامی به روی کار آوردنمنوط دانست که خوشنام آن، 

ایرانی،  ةسازی فرهنگی ذیل ایده وحدت ملی و طرح مدرنیتاز طریق اتخاذ یکسانناچار شد ی مرکز

ساالری، تمامی آمال و آرزوهای مشروطه خواهان را محقق به مدد دو ابزار آموزش نوین و دیوان

( که چند سال بعد الگوی 73-96، صص1399و الگوی آموزش فرانسوی را بپذیرد )ماحوزی،  دکن

(. در نتیجه، این الگو اقتدار معلمان 8، ص1399یی جایگزین آن شد )رحمانیان و جهانی، امریکا

( و این پذیرش فضای ممانعت از تفکر 99-131، صص1394محفوظ بود )مختاری و محمدزاده، 

  انتقادی در کارکنان سازمان را فراهم کرد.

ها، نیازمند های برآمده از آنچالشها و مواجهه با برای هماهنگی با این دگرگونی آموزشی نظام

نچه مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته، انطباق اجتماعی آ نوآوری و تغییر است

ها به یابی آنو راه آموزشی نظام ةهای نوآورانه در بدنهاست؛ یعنی چگونگی استقرار طرحنوآوری

 ةلئمس آموزشی نظامة ها در بدننوآوری آمیزچگونگی اشاعه و انتشار موفقیتو  مدرسه و کالس درس

( در این میان، نظام آموزشی نیازمند ارتقای 151، ص1385)حسنی،  مهمی است که باید حل شود

 معلمان است.  رضایت شغلی و سطح تفکر انتقادی

ها نقش مهمی های سازمانی و پیشرفت اهداف سازمانها در کیفیت اجرای برنامهکارکنان سازمان

ها، ها، توانمندیاز دانش، مهارت بایدعهده دارند. برای اینکه از عهده ایفای این نقش برآیند، را به
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(. 2005، 1های متناسب با این مسئولیت خطیر برخوردار باشند )آلون و هیجینسها و شایستگیویژگی

انسانی هر تنها بخشی از نیروی باشند نهبخش هر سازمانی مینظر به اینکه کارکنان، عضو حیات

سازی، طراحی، نگهداری و محیط ای در فراهمکنندهشوند، بلکه نقش تعیینسازمان محسوب می

صورتی است که داشتن کارکنان راضی، مساعد کاری برای سایر کارکنان دارند. اکنون وضعیت به

(. 2017، 2گورشی -شود )تاگو، نی بویترین منابع سازمانی در نظر گرفته میپرانرژی و خالق مهم

های نظری و هایی است که تالشیکی از مقوله 3شغلیهای منابع انسانی، رضایت در میان مؤلفه

(. رضایت شغلی 1398پور، )ابوالحسنی و جوادی بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته است

واستار آن یک فرایند ارزشیابی است که طی آن، آنچه را که یک فرد دارد در برابر آن چیزی که او خ

رضایت شغلی را نگرش ( 1999) 5(. رابینز2017، 4دهد )ساهیتو و ویسانهاست، مورد بررسی قرار می

رضایت شغلی (،. 1391آبادی، ترکان و حیدری، )زارع شاه کندکلی فرد نسبت به شغلش تعریف می

عنوان لی به(. رضایت شغ2015و همکاران،  6است )کولیاحساس رضایت همرا با احترام در آموزش 

بخش از وظایف شغلی است یک نگرش شغلی مرجع انعکاسی از میزان ارضای درونی و رضایت

؛ 2010و همکاران،  7شود )جاجعنوان رضایت داشتن از شغل یاد میصورت لغوی از آن بهکه به

( 3201)همکاران  و 9اهمیت رضایت شغلی تا حدی زیاد است که ولدمن(. 2009، 8رافرتی و گریفتین

کنند شاید به هایی که معلمان خود را زودتر از موعد بازنشسته میاظهار داشتند که یکی از علت

با افزایش توانایی در تدریس، معلمان در حالی که رضایت شغلی ، شغلی آنان باشد نارضایتینوعی 

                                                           
1. Alon & Higgins 

2. Tagoe & Nii-Boye Quarshie 

3. Job satisfaction 

4. Sahito & Vaisanen 

5. Robbins 

6. Collie 

7. Judge 

8. Rafferty & Griffin 

9. Veldman 
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 ةمنظور ارائشرایط معلم به (. 2011، 2؛ اسگالویک و اسگالویک1999، 1میالن)ما و مک ارتباط دارد 

 های آموزشی استمهم برای سیاست ةهای آینده یک مسئلکار با کیفیت در آموزش و پرورش نسل

باید توجه داشت رضایت معلم در جو یادگیری  ،بنابراین(. 2014، 3)گلومسچی، گلومسچی و گلیپا

دار بدیهی است که نیروی انسانی وفا ت.ثر اسؤکیفیت آموزش م ،و روابط آموزشی و همچنین

های مدرسه حاضر است فراتر از وظایف خود فعالیت کند و خشنود، سازگار با اهداف و ارزش

و  خالقتواند عامل مهمی در اثربخشی سازمان باشد. رضایت شغلی نه تنها محیط را به محیطی می

ای مناسب های حرفهشود معلمان به خوبی شایستگیباعث می ،کند همچنینرشد یابنده تبدیل می

رضایت شغلی باعث  ،در واقع(. 1391آبادی، ترکان و حیدری، )زارع شاه را کسب کرده و عمل کنند

، 4وو و فیتچد -)فریند شودکاهش خستگی معلمان میو آموز پیشرفت و موفقیت دانشافزایش 

 آموزان دارنددهد که معلمان قدرتمندترین نفوذ را در دستاوردهای دانشطالعات نشان می(. م2018

باشند. امروزه اندیشمندان بر این متولیان آموزش و پرورش معلمان می(. 2003، 5)مارزون و مارزون

طبیعی است که  بنابراین،. است ترین منبع برای آموزش و پرورشباورند که منابع انسانی باارزش

 یح وبرای انجام صح معلمیاز اهمیت وافری برخوردار است و هر  رضایت شغلی معلمانتوجه به 

 (. 6201، 6)دی سیمون، سیکوتو و المپیس دارد یمناسب وظیفه نیاز به رضایت شغل

 ةسرمایدهد قرار می تأثیررسد رضایت شغلی معلمان را تحت نظر مییکی از عواملی که به 

( 2006؛ 1998) 8شناختی را باید در کارهای سلیگمنمفهوم سرمایة روان ةاست. ریش 7شناختیروان

(. 2010، 9جو کرد )هاجزس و تیموتیوشناسند، جستگرا میشناسی مثبتکه او را به عنوان پدر روان

 ةسایر ابعاد عملکرد علمی معلمان، با ارائ کنندةکننده و تسهیلشناختی به عنوان هدایتسرمایة روان

                                                           
1. Ma & MacMillan 

2. Skaalvik 

3. Colomeischi & Clipa 

4. Farinde-Wu & Fitchett 

5. Marzano 

6. De Simone, Cicotto & Lampis 

7. Psychological capital 

8. Seligman 

9. Hodges & Timothy 
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های مثبت اعضا و ها و جنبهقوت با تکیه بر ،اندازی انسانی و اخالقی برای مدارس و همچنینچشم

یابی به عملکردی فراتر از انتظار را برای نیروی انسانی سازمان و با تکیه بر رفتارهای اخالقی، دست

ها، های مرسوم نسبت به سیستم مدرسه، وظایف و نقشمعلمان فراهم کرده و با تغییر نگاه و دیدگاه

آموزان و کارکنان( را به سمت بهبود و مان، دانشارتباطات، رفتار اعضای سازمان )مدیران، معل

سرمایة معلمان با  ،دهند. از این روهای روانی نهفته خود سوق میتقویت عملکرد و سرمایه

بینی و باال باعث ایجاد و خلق فضا و جوی مثبت مبتنی بر خودکارآمدی، امید، خوش شناختیروان

دهد سرمایة (. نتایج مطالعات نشان می2016، 1فنگنگ شوند )فآموزان میآوری در خود و دانشتاب

ای، رضایت شغلی و عملکرد تحصیلی شناختی معلمان با میزان قابل توجهی بر تعهد حرفهروان

(. سرمایة 2017و همکاران،  2مین -دهد )لی هسینگآموزان تأثیر مثبت و معناداری را نشان میدانش

شناختی به عنوان ارزیابی خود در رابطه با شرایط و احتمال درک موفقیت تعریف شده است روان

ها است و مبتنی بر درک مثبت زندگی انسان ةشناختی جنبروان ةسرمای(. همچنین، 2017، 3)هووارد

 شودبر مشکالت تعریف میشخصی خود، داشتن هدف برای رسیدن به موفقیت و پایداری در برا

اصلی یعنی  ة. تا کنون چهار مؤلف(2013و همکاران،  5؛ لوتانز2007و همکاران،  4)لوتانز

کارها و وظایف چالش برانگیز، کید بر تعهد و تالش برای موفقیت در أ، با ت6خودکارآمدی

، 8آینده، امیدواری های حال وموفقیت ةنگری مبتنی بر اسناد خوشبینانه دربار، یا مثبت7بینیخوش

دف برای دستیابی به موفقیت و مقاومت در مسیر اهداف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به ه

یابی به و مشکالت برای دست هاپذیری و مقاومت در زمان مواجهه با سختی، انعطاف9آوریتاب

                                                           
1. Feng 

2. Lee 

3. Howard 

4. Luthans 

5. Youssef, Sweetman & Harms 

6. Self efficacy 

7. Optimism 

8. Hope 

9. Resiliency 
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سرمایة اند که نگر نشان دادهگذشته هایپژوهش.موفقیت برای این پدیده معرفی شده است 

های کاری و اجتماعی، تعهد و متنوعی از متغیرها، نظیر عملکرد در موقعیت، با طیف شناختیروان

جوگرانه، شادکامی و وشده، توانایی مقابله با فشارها و مشکالت، رفتارهای جستفشار ادراک

 (2012، 2نکانیرو -؛ آکول2007، 1بایرون)پترسون و  داردرضایت، اضطراب بهزیستی رابطه 

دهد یکی از عواملی که با رضایت و عملکرد شغلی معلمان ارتباط دارد نتایج مطالعات نشان می

مهمترین هدف تعلیم و تربیت پرورش تفکر (. 2006و همکاران،  4است )ایجوگو 3تفکر انتقادی

آموزان آموزش بدهیم، باید ببینیم درک و برای این که بتوانیم تفکر انتقادی را به دانش .انتقادی است

ها از این واژه صحیح باشد، در صورت استفاده از فهم معلمان از این مفهوم چیست؟ اگر ادراک آن

، 5دی)سمریگ و اال آموزانی با تفکر ا نتقادی را داشتتوان انتظار پرورش دانشهای مناسب، میروش

 ،آموزان است. بنابراینمعلم یکی از عوامل کلیدی در پرورش تفکر دانشاز سوی دیگر،  .(2014

ها این نوع تفکر معلمین آن بایدآموزان آموزش بدهیم، برای این که بتوانیم تفکر انتقادی را به دانش

آن در نظامی که هدف آن  آموزان خود بیاموزند. عالوه بررا آموخته باشند تا بتوانند آن را به دانش

های آموزان است؛ معلمان باید در نقش خود بازنگری کنند و فعالیتپرورش تفکر انتقادی دانش

آموزان برای تحقیق مستقل، بدان هایی متمرکز کنند که دانشها و روشخود را برآموزش مهارت

به اهمیت پرورش به جای تأکید بر اهمیت انباشت اطالعات و محفوظات،  احتیاج دارند و

توان هنر تجزیه و تحلیل ارزیابی (. تفکر انتقادی را می2011، 6)فاسیون دکنناستعدادهای فکری تأکید 

ترین اصول آموزش در تفکر همراه با بررسی برای اصالح آن تعریف کرد. تفکر انتقادی یکی از مهم

افرادی دارد که دارای تفکر به رشد و شکوفایی نیاز به  هر کشور است و هر کشوری برای رسیدن

                                                           
1. Peterson & Byron 

2. Ucol-Ganiron 

3. Critical thinking 

4. Ejiogu 

5. Semerci & Elaldi 

6. Facione 
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(. تفکر انتقادی به عنوان یک فرایند شناختی اساسی برای رشد و 2015، 1زکیانتقادی باالیی باشند )

شود و این نوع از تفکر برای پیشرفت و حل مسأله قابل استفاده مندی از دانش در نظر گرفته میبهره

تأمل و استدالل است که فرد برای کشف (. تفکر انتقادی فرایند 2010و همکاران،  2است )گل

کردن همة اطالعات به دست آمده از ها، مسائل مشکل برای ایجاد یک فرضیه، یکپارچهموقعیت

شود. تفکر گیری میطریق فرایند پرسش، نیاز دارد که منجر به توسعة نتایج و توجیهی برای نتیجه

(. تفکر انتقادی 2012، 3شود )باتلرده میگیری و استنتاج استفاانتقادی برای حل مسائل، تصمیم

عنوان یک فرایند معطوف به هدف و مبتنی بر نتیجه است که نیاز به قضاوت دارد .تفکر انتقادی به

شناختی، درک بنیادی برای رشد و بهره از دانش است و این نوع از تفکر برای حل مسأله، 

نی، اخالقی، مدیریتی و سیاسی باشد، قابل اجرا تواند اجتماعی، بالیگیری در هر بافتی که میتصمیم

( در 2014و همکاران ) 5پور(. ابراهیم2015، 4؛ اسماعیلی و باقری2010است )گل و همکاران، 

پژوهشی با هدف ارتباط بین تفکر انتقادی و رضایت شغلی در تیم بهداشت و درمان استان خراسان 

های تفکر انتقادی و رضایت شغلی رابطه مثبت و شمالی به این نتیجه دست یافتند که بین مؤلفه

های ( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین مؤلفه2013) 6داری وجود دارد. لی، هاو یام و کیممعنی

داری وجود دارد. نتایج رگرسیون چندمتغیری نشان رضایت شغلی با تفکر انتقادی رابطة مثبت و معنا

شود و تفکر انتقادی سهم انتقادی توسط رضایت شغلی تبیین میدرصد از واریانس تفکر  35داد 

ای به این ( در مطالعه2015) 7بینی رضایت شغلی دارد. جینگ، نیتسچ و دی گوسرمهمی در پیش

نتیجه رسیدند که عوامل روانی و شخصیتی معلمان، خودکارآمدی آموزشی و تفکر انتقادی از جمله 

داری و معنی ف و رضایت شغلی و عملکرد سازمانی رابطه مثبتگیری هدعواملی هستند که با جهت

 دارند. 
                                                           
1. Zeki 
2. Gul 

3. Butler 
4. Esmaeili & Bagheri 

5. Ebrahimipour 
6. Lee, Haw Yum & Kim 

7. Janke, Nitsche & Dickhäuser 
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های مستقل عالوه بر اینکه نشان دادند بین سرمایه ة( در دو مطالع2015) و همکاران 1برگیوم 

نشان دادند رضایت شغلی  ،مثبت و معنادار وجود دارد، همچنین ةبا رضایت شغلی رابط شناختیروان

با ادراکات جو ایمنی است. نتایج تحقیق کولی و  شناختیسرمایة روان ةابطای در رمتغیر واسطه

عاطفی  -( که با هدف بررسی باورهای معلمان در مورد یادگیری اجتماعی2015همکاران )

 -آن با استرس و رضایت شغلی معلمان در آموزش یادگیری اجتماعی ةآموزان با توجه به رابطدانش

 ةرمایند سنشان داد( در پژوهشی 1398پرور )میرزایی و گل گذار است.یرتأثآموزان عاطفی به دانش

و تعهد سازمانی  و تعهد سازمانی، رضایت شغلی بر تعهد سازمانی شناختی بر رضایت شغلیروان

شناختی از طریق رضایت شغلی و روان ةهمچنین سرمای. دارای اثر مستقیم هستند بر عملکرد شغلی

( در 2018) 2همچنین، مصطفی و پال. دارای اثر غیرمستقیم است عملکرد شغلیتعهد سازمانی بر 

پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمان به این نتیجه دست یافتند که شرایط محیطی 

های علمی، تفکر انتقادی، حل مسئله، سالمت سازمانی، دسترسی به منابع مدرسه مناسب در کالس

ای با رضایت علمی معلمان رابطه مثبت وجود ای و توسعههای حرفهفعالیتو امکان شرکت در 

مدل توضیحی برای رضایت شغلی معلمان  با عنوان یک( 2013) 3دارد. همچنین، نتایج مطالعات بنتی

، افزایش رومانیایی حاکی از این نکته بود که رضایت شغلی باعث ایجاد نگرش مثبت به کار

های متفاوت بر روی شود. در پژوهشو باعث تغییر در سازمان مدرسه می آوری، خودکارآمدیتاب

هایی و رضایت شغلی به صورت جداگانه پژوهش شناختیروانهای تفکر انتقادی، سرمایهمتغیرهای 

در هیچ یک از این تحقیقات به بررسی هر سه متغیر به صورت همزمان  ،است. با این حال انجام شده

ها؛ در نظام آموزشی حاضر آموزش آموزان درو عدم موفقیت دانش مشکالت ،اقعاند. در ونپرداخته

مستند روند  که بنا به گزارشات فراوانی را فرا روی فراگیران و جامعه قرار داده است مشکالت

شده های انجامو با درنظرگرفتن پژوهش کردههای آموزشی را با مشکل مواجه تسهیل و بهبود فعالیت

ثر و ؤمعلمان همراه با رضایت شغلی و رویکر م شناختیروانهای انتقادی و سرمایه تفکراهمیت 

                                                           
1. Bergheim 

2. Mostafa & Pál 

3. Benţea 
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شود. تر میچنین پژوهشی در عصر حاضر واضح خالء؛ این متغیرها بر عملکرد سازمانیمثمرثمر 

وری رضایت شغلی که اگر همراه با نیروی انسانی آموزش و پرورش همراه باشد بهره ،همچنین

آن با  ةو رابط شناختیسرمایة روانارتباط تفکر انتقادی و رود. ضرورت بررسی می باالآموزشی 

تفکر بین  ةدر این پژوهش هدف بررسی رابط ،شود. بنابراینتر میرضایت شغلی معلمان ملموس

. زیرا استبینی رضایت شغلی معلمان متأهل شهر تهران در پیش شناختیروانهای انتقادی و سرمایه

 -)فریند افتدآموز اتفاق میشهایی است؛ که میان معلم و دانکنش و واکنش کالسمهمترین عامل در 

معلمان و کارشناسان و  ةتواند مورد استفاداین پژوهش می مطالعاتنتایج (. 2018فیتچد، و وو 

 .قرار گیرد اختیشنسرمایة روانتفکر انتقادی و و بهبود آموزش  اصالح برایریزان آموزش برنامه

 شناختیسرمایة روانهای تفکر انتقادی و که پژوهش میدانی زیادی در موردبررسی مهارت آنجا از

درصدد است با بررسی  حاضر پژوهش ،بر رضایت شغلی در بین معلمان انجام نگرفته است

تهران را به و رضایت شغلی معلمان متأهل شهر  شناختیروانهای های تفکر انتقادی سرمایهمهارت

در رضایت شغلی  شناختیسرمایة روانهای تفکر انتقادی و پرسش ذیل پاسخ دهد. آیا مهارت سه

 اند از:های پژوهش عبارتفرضیه ،رو این معلمان اثر دارد ؟ از

 کننده در رضایت شغلی معلمان متأهل شهر تهران دارد.های تفکر انتقادی سهم تعیینمهارت -

 کننده در رضایت شغلی معلمان متأهل مرد شهر تهران دارد.اختی سهم تعیینشنسرمایة روان -

 شناسی پژوهشروش

روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة پژوهش را کلیة معلمان شاغل در مناطق 

معلم به روش دردسترس  143دادند که از آن میان، تعداد آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل می

آموزش و پرورش شهر تهران  15و  10، 6، 4، 2، 1برای شرکت در پژوهش از مناطق  و داوطلب

زن دارای  70کننده در پژوهش، معلم شرکت 143انتخاب شدند. از  1398-99در سال تحصیلی 

و میانگین و انحراف  23-62با دامنة سنی  4/39 ± 49/9ها میانگین و انحراف استاندارد سنی آن

کار  ةها دارای سابقنفر از آن 8سال بود.  3-37در دامنة  05/21 ±92/8مدت ازدواج استاندارد طول 

سال بودند، از  15نفر بیش از  32سال،  11-15نفر بین  11سال،  6-10نفر بین  16تر، سال و کم 5
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ی نفر دارا 5فرزند،  2نفر دارای  18نفر دارای یک فرزند،  13نفر بدون فرزند،  2حیث تعداد فرزند، 

برخوردار،  نفر در طبقة غیر 3اجتماعی -فرزند بود. از حیث طبقة اقتصادی 4نفر دارای  1فرزند و  3

نفر سیکل،  2از حیث تحصیالت،  نفر در طبقة برخوردار قرار داشتند.14 نفر در طبقة متوسط و 24

 72معلم،  143از نفر کارشناسی ارشد داشتند.  20نفر لیسانس و  33نفر فوق دیپلم،  10نفر دیپلم،  2

و میانگین و  23-54با دامنة سنی  51/39 ± 89/7نفر مرد دارای میانگین و انحراف استاندارد سنی 

نفر دارای سابقة کار  4 سال بود. 1-32در دامنة  71/16 ±61/7انحراف استاندارد طول مدت ازدواج 

سال، از حیث  15فر بیش از ن 29سال،  11-15نفر بین  23سال،  6-10نفر بین  11تر، سال و کم 5

 3 نفر دارای 3فرزند،  2 نفر دارای 23نفر دارای یک فرزند،  17نفر بدون فرزند، 6تعداد فرزند، 

نفر در طبقة متوسط  35نفر در طبقة غیربرخوردار، 2اجتماعی، -فرزند بودند. از حیث طبقة اقتصادی

نفر دارای مدرک فوق دیپلم،  9سیکل،  نفر 1نفر در طبقة برخوردار بودند. از حیث تحصیالت  12و 

پاسخ گذاشته ها را بینفر کارشناسی ارشد بود. برخی افراد نیز برخی ویژگی 25نفر کارشناسی و  35

 بودند.

شامل خودکارآمدی  شناختیروانهای های سرمایهمقیاسخرده ،ضریب همسانی درونی مقیاس

دست آمد. پایایی به 92/0و کل مقیاس  71/0بینی و خوش 73/0آوری ، تاب80/0، امیدواری 76/0

 محاسبه شد. 86/0مقیاس رضایت شغلی در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ 

 های پژوهشیافته

 استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش. میانگین، انحراف1جدول 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

1 _                       

2 0/47** _                     

3 0/52** 0/80** _                   

4 0/49** 0/82** 0/71** _                 

5 0/39** 0/88** 0/70** 0/69** _               

6 0/50** 0/84** 0/64** 0/60** 0/68** _             
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 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

7 0/01 0/17* 0/24** 0/14 0/21* 0/19* _      

8 -0/13 -0/02 0/05 -0/06 0/07 0/04 0/66** _     

9 0/05 0/20* 0/17* 0/22** 0/17* 0/20* 0/63** 0/01 _    

10 0/13 0/19* 0/27** 0/14 0/20* 0/15 0/66** 0/21* 0/19* _   

11 -0/07 -0/08 0/00 -0/1 0/01 -0/03 0/65** 0/73** 0/31** 0/16 _  

12 0/04 0/27** 0/28** 0/24** 0/24** 0/23** 0/78** 0/32** 0/61** 0/62** 0/09 _ 

M 63/27 90/67 21/9 23/94 22/44 23/68 8/06 3/61 2/79 1/68 3 4/57 

SD 12/59 21/37 5/63 6/1 5/78 5/92 2/82 1/57 1/5 1/25 1/53 1/85 

=  7بینی، = خوش6آوری، = تاب 5= امیدواری، 4خودکارآمدی، =  3شناختی، = نمره کل سرمایة روان 2= رضایت شغلی، 1: نکته

= مهارت  12= مهارت استدالل قیاسی،  11= مهارت تحلیل،  10= مهارت استنباطی  9= مهارت ارزشیابی،  8تفکر انتقادی کل، 

 استدالل استقرایی.

 جدول درطور که دهد. هماناستاندارد متغیرهای پژوهش را نشان میمیانگین و انحراف 1جدول 

های و بیشترین میانگین در سرمایه 27/63شود میانگین رضایت شغلی معلمان مشاهده می 1

و بیشترین میانگین در تفکر انتقادی در بعد مهارت  94/23در بعد امیدواری با نمرة  شناختیروان

است که  0-34ن است. در حالی که دامنة نمرة تفکر انتقادی بی 57/4استدالل استقرایی با نمرة 

 های تفکر انتقادی است.دهندة نمرات پایین معلمان در انواع مهارتنشان

شامل خودکارآمدی  شناختیروانهای دهد همة ابعاد سرمایهنشان می 1نتایج جدول  ،همچنین

(01/0 <P  ،52/0=r( امیدواری ،)01/0<P  ،49/0=rتاب ،)( 01/0آوری<P   ،39/0=rو خوش ) بینی

(01/0<P  ،50/0=r با رضایت شغلی همبستگی مثبت و معناداری در سطح )داشتند، در حالی 01/0 

داری با رضایت شغلی به دست نیامد. برای بررسی اینکه کدام اکه بین ابعاد تفکر انتقادی رابطة معن

ون بینی رضایت شغلی معلمان دارند، از رگرسیسهمی در پیش شناختیروانهای یک از ابعاد سرمایه

 استفاده شده است. 2گام در جدول بهگام
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 رضایت شغلیبینی در پیش شناختیروانهای سرمایهتحلیل رگرسیون نمرات . 2جدول 

p t F 2R R β B گام متغیر 
 ثابت 36/38     41/10 

 گام اول
 خودکارآمدی 13/1 51/0 51/0 26/0 83/47 91/6 001/0

 ثابت 83/32     25/8 

 خودکارآمدی 71/0 32/0 56/0 31/0 42/30 45/3 001/0 گام دوم

 بینیخوش 61/0 29/0    14/3 200/0

 ثابت 84/30     59/7 

 گام سوم
 خودکارآمدی 45/0 21/0    88/1 06/0

 بینیخوش 52/0 24/0 57/0 33/0 02/22 56/2 10/0

 امیدواری 41/0 21/0    98/1 50/0

رضایت  بینیدر پیش شناختیروانهای واریانس مشترک ابعاد سرمایه، درصد 2Rبا توجه به اینکه 

 آن است که در گام اول رگرسیون بعد خودکارآمدی دهندةنشان 2است، نتایج جدول  شغلی معلمان

کند و در گام سوم رگرسیون، ابعاد بینی میدرصد واریانس رضایت شغلی را پیش 26/0به تنهایی 

درصد واریانس رضایت شغلی را  33میدواری قادرند در مجموع بینی و اخودکارآمدی، خوش

 بنابراین،دار است، امعن 01/0 در سطح شدهمحاسبه Fبینی کند. با توجه به اینکه در گام سوم پیش

رابطة  رضایت شغلی با شناختیروانهای ابعاد سرمایه ،دار است و در نتیجهمدل رگرسیون خطی معنا

بینی سهم خوش آن است که دهندةضریب استاندارد رگرسیون در گام سوم نشان دار دارند.خطی معنا

(24/0 =Beta) بیش( 21/0تر از سهم خودکارآمدی- =Beta) ( 21و امیدواری =Beta)  .است

ها با رابطة مثبت آن دهندةنشان بینیبودن ضرایب ابعاد خودکارآمدی، امیدواری و خوشمثبت

بینی رضایت شغلی در معلمان برحسب معادلة رگرسیون برای پیش .رضایت شغلی در معلمان است

 عبارت است از: Beta بر اساس نمرات استاندارد شناختیروانهای بین ابعاد سرمایهمتغیرهای پیش

 = رضایت شغلی Z 21/0+ )خودکارآمدی(Z 24/0بینی(+ )خوشZ 21/0)امیدواری(
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 گیریبحث و نتیجه

بینی رضایت شغلی شناختی در پیشهای روانانتقادی و سرمایههدف پژوهش حاضر نقش تفکر 

های تفکر انتقادی معلمان متأهل شهر تهران بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین مؤلفه

)ارزشیابی، استنباط، تحلیل، استدالل قیاسی( با رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود 

علمانی که از تفکر انتقادی باالتری برخوردارند از رضایت شغلی باالتری نیز دارد به عبارت دیگر م

و همکاران،  پورابراهیم؛ 2013برخوردارند این نتایج با مطالعات دیگر برای مثال )لی و همکاران، 

و همکاران  1( همخوانی دارد. همچنین این نتایج با مطالعات چوی2015؛ کولی و همکاران، 2014

نی بر اینکه تفکر تأملی و انتقادی با خودباوری، خودآگاهی تدریس، خودارزیابی و ( مب2017)

توان گفت، عملکرد و رضایت شغلی معلمان مرتبط است، همخوانی دارد. در تبیین این نتایج می

های احتمالی و طرح های مختلف نگریستن به مسائل و مشکالت و راه حلروشتفکر انتقادی 

ها و گرایش مهارت ةتفکر انتقادی شامل دو مؤلف در واقع،ای بررسی امور است. های مختلف برنقشه

 ةاعتبار منابع، شناسایی مسأل ةها، قضاوت در زمینها شامل تحلیل استدالل. مهارتاستها یا آمادگی

بودن برای حفظ تمرکز بر ها نیز شامل آماده. آمادگیاستاساسی و پاسخ دادن و خواستن توضیح 

جوی ودالیل، اراده و خواست برای جست ةتیجه یا سؤال، آمادگی برای جستجو و ارائروی ن

بنابراین، زمانی که  های مختلف و تعلیق قضاوت در مواقع فقدان دالیل و شواهد کافی است.گزینه

معلمان از تفکر انتقادی باالیی برای تحلیل، ارزشیابی و استنتاج و تفسیر مسائل آموزشی برخوردار 

، 2)کارمارادون شوندآموزان میدهی در دانشقضاوت هدفمند و خودنظمگیری شند، منجر به شکلبا

شناختی، تبیین مالحظات موقعیتی، روش ،که به تعبیر، تحلیل، ارزیابی و استنباط و همچنین(؛ 2016

دایمی صورت ه آل کسی است که بتفکر انتقادی ایدهلذا معلم با مالکی و مفهومی مبتنی است. 

عینی و بدون سوگیری، تمایل به بررسی مجدد، روشن  ةکنندکنجکاو، آگاه، دقیق در قضاوت، ارزیابی

گیرد را به کار می بینی مسایل و مشکالت جدی دریافتن اطالعات مرتبط و منطقی در انتخاب معیار

کنند باعث ه میآموزان مشاهدو زمانی که این نوع عملکرد را در نحوه حل مسائل تحصیلی در دانش
                                                           
1. Choy, Yim & Tan 

2. Kamarudin 
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(. از 2013ای خود احساس رضایت داشته باشد )لی و همکاران، شود از وضعیت شغلی و حرافهمی

های اصلی پایهآموزان و آموزش این مفهوم به دانش کارگیری تفکر انتقادی معلمانسوی دیگر، با به

شود. عالوه بر و مؤثربودن می که موجب احساس شایستگی افزایش یافته هاآنتوانمندسازی 

ارتباطی، تفکر انتقادی، مسأله،  های تخصصی و شغلی و آموزش ضمن خدمت، مهارتهای حلآموزش

آموزشی  نظامتا بایستی آموزش داده شود.  فنون رهبری، همکاری گروهی و کار تیمی و ... نیز می

احساس  منجر به ایجاداز طریق تأمین مهارت مورد نیاز برای انجام وظایف به صورت کارآمد و مؤثر، 

ها بازوهای اجرایی معلم( در نهایت، 2015و همکاران،  1)ایونو شایستگی و رضایت شغلی شود

 سازمانبنابراین آموزان به عهده دارند. آموزش هستند و نقش اساسی را در رشد و پرورش دانش

، توسعه معلمانبه  زمتواند از طریق عواملی مانند دادن اختیار و توانایی المی آموزش و پرورش

یگانگی در سازمان،  سازمان، ایجاد هماهنگی و هایمها در تصمیو درگیرکردن آن آنانهای قابلیت

یادگیری و  هایانداز و اهداف مشترک از مأموریت و رسالت سازمان، توسعه محیطچشم ةتوسع

بخش  ی کارکنان رضایتآورد که براهای تغییر در سازمان، محیطی را به وجود میایجاد ظرفیت

 ةمجموع ،یک سازمان بر میزان رضایت افراد تأثیرگذار است. در واقع تفکرباشد. همین طور نوع 

 شود، باعث به وجودگیری محیط سازمان میها، باورها و ادراکات یک سازمان که باعث شکلارزش

بیشتری  طبیعتاً از رضایتکارکنان در چنین محیطی بنابراین، شود. آمدن رضایت شغلی کارکنان می

)سیمون،  کنندبرخوردار برخوردار هستند و با انگیزه و اشتیاق بیشتری در محیط کار فعالیت می

که در صورت کسب توانایی  آموزان امروز، پتانسیل رادانش(. همچنین، 2015، 2سیکوتا و المپیس

نه آموختن را از طریق نظم فکری های چگوقابلیت ،ها؛ به جای آموختنتفکر انتقادی و تحلیل ارزش

شان را رشد داده و احساس مفیدبودن کنند تا در یند اندیشه منظم، معرفتابیاموزند تا بتوانند در فر

آموزان با تفکر انتقادی تربیت دانشبنابراین،  .دکننساالر اقدام نای دموکراتیک و شایستهساختن جامعه

ای که سیستم تعلیم و تربیت آن بدون بحث و انتقاد هدف اصلی آموزش و پرورش است. در جامعه

های فاقد توان و نیروی کند خطر پدید آمدن انسانها را منعکس میپذیرد و بدون تفکر آنامور را می

                                                           
1. Ioannou 

2. Simone, Cicotto & Lampis 
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 آموزش هایدوره اجرای معلمان، برای انگیزه ایجاد از پس بنابراین،باشد. تفکر در جامعه زیاد می

 طلبد.ن را میمسئوال توجه که است موضوعی خطیر امر این با هاآن آشنایی برای خدمت ضمن

برخی محققان معتقدند که برای رشد و تربیت فراگیران در عصر کنونی به معلمان ماهر یعنی معلمانی 

ای مانند موضوعات علمی، راهبردهای تدریس، آگاهی از شرایط که از دانش و معلومات حرفه

 برخوردارند، نیاز است.فرهنگی و اجتماعی فراگیران 

شناختی با رضایت شغلی معلمان رابطة مثبت های سرمایة روانهمچنین، نتایج نشان داد بین مؤلفه

آوری، شناختی )تابداری وجود دارد. به عبارت دیگر، معلمانی که از سرمایة روانو معنا

ی باالتری نیز بینی و امیدواری( باالتری برخوردارند از رضایت شغلخودکارآمدی، خوش

( که به این نتیجه رسید که سرمایة 2013برخوردارند. همچنین، این نتایج با پژوهش مورثی )

 1گذارد، همخوان است. همچنین، کاپالن و بیچکسشناختی بر رضایت شغلی اثر مثبت میروان

آوری و بشناختی، تاای به این نتیجه رسیدند که از بین ابعاد سرمایة روان( در مطالعه2013)

( نیز 2013و همکاران ) 2بینی با رضایت شغلی رابطة مثبت و معناداری دارند. پژوهش چنگخوش

در تبیین ایـن یافتـه شناختی اثر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی دارد. نشان داد سرمایة روان

بینی آمدی، خوشآوری، خودکار)تابشناختی از سرمایة روان معلماناظهار داشت، هر چه  تـوانمـی

 نسبت به مسائل سازمانی و شخصی خود امیدوارتر وو امیدواری( باالتری برخوردار باشند، 

مند بهره از رضایت شغلی بیشتری در سازمان معلمانشود کنند. که این باعث میتر عمل میخوشبینانه

سازمان  ت بهو هنگامی که افراد نسبت به شغل خود احساس رضایت داشته باشند، نسب ،دشون

خواهند  خویش متعهدتر خواهند شد. و با انگیزه بیشتری سازمان را در دستیابی به اهدافش یاری

از طریق  معلمانشناختی شود، مدیران به منظور افزایش سطح سرمایة روانبنابراین توصیه می رساند.

جبران  ها ونظام پرداخته و با تجدید نظر در کردشناختی مثبت، تالش های روانبرگزاری کارگاه

سازمانی  هایریگیصمیمت دادن آنان درخدمات، اعتمادکردن به کارکنان، تفویض اختیار و مشارکت

 .(2013)چنگ و همکاران،  در جهت افزایش رضایت شغلی کارکنان قدم بردارند

                                                           
1. Kaplan & Biçkes 

2. Chang 
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ند. به کمی تراد تقویامیدواری حالت احساسی مثبتی است که اعتقاد به نتایج مثبت را در اف

امید در  ها یا شرایط در زندگی است. هر اندازهمثبت اتفاق ةعبارت دیگر، امیدداشتن، باور به نتیج

تا  شـود،پیشنهاد میبنابراین، یابد. کارکنان یک سازمان باال باشد، رضایت شغلی در آنان افزایش می

 مشارکت اجتماعی و تعامالت اجتماعی، و با افزایش مشارکت و تعاونة روحی ایجاد سازمان از طریق

با تقویت باورهای الهی و دینـی به عنوان  ،کارکنان، برقراری امنیت شغلی و همچنین جمعی میـان

 باعث .دکنتواند آنان را در برابر خطرات و امواج منفی حمایت کننده که میعامل حمایت ترینمهم

(. 2013)کاپالن و بیچکس،  دشو توانمندی، امیدواری و رضایت شغلی کارکنان روحیه، افزایش

دهد. به انجام کار و رسیدن به اهداف نشان می خودکارآمدی معیاری است که توانایی انسان را در

یابی به اهداف سازمانی باعث افزایش برای دست هایشها و مهارتعبارت دیگر، باور فرد به توانایی

کارآموزی ارتقای سرمایة  هایدورهک دارت شود،توصیه می بنابراین، .شودمندی وی میرضایت

بازخورد و ة سرآمد، ارائ و موفق الگوهای از استفاده خدمت، ضمن شناختی کارکنان، آموزشروان

بهبود خودکارآمدی  توانند جهتمدیران سازمان می که هستند اقداماتی مثبت، تقویت احساسات

 (.2013)مورثی،  یابدافزایش  رضایت شغلی در آنان دهند، تا انجام کارکنان

شرایط نامطلوب را پشت سر  آمیزشود که به طور موفقیتآوری به توانایی انسانی گفته میتاب 

ظرفیت بازگشتن از دشواری  .یابدها تطابق میگذارده، و با وجود مواجهه با مشکالت زندگی، با آن

شود تا فرد پیروزمندانه از  د باعثتواندار و توانایی در ترمیم خویشتن است. که میپایدار و ادامه

شایستگی اجتماعی،  های شدید،رویدادهای ناگوار بگذرد و با وجود قرارگرفتن در معرض تنش

د. شوافراد می تحصیلی و شغلی خویش را ارتقا دهد. که این امر باعث افزایش رضایت شغلی در

های مهارت حل مسئله در کارکنان، هاید، مدیران از طریق پرورش مهارتشوپیشنهاد می بنابراین،

 تقویت باعث مذهبی برگزاری مراسم وبا کردهآوری را در آنان تقویت اجتماعی و میزان تاب

 دهدمی آوری آنان را افزایشکارکنان شده که این امر نیز میزان تاب ودینی ارزشی، معنوی هایبنیان

 (.2011)آوی و همکاران، 
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خود، افراد، اشیا، رویدادها و به طور  بارةبینانه درو نگرش خوش از گرایش بینی تلفیقیخوش

های که بر اساس آن، انتظار نتایج خوب و امیدوارکننده را بسته به توانایی جهان طبیعت است ،کلی

گیرند احساسات منفی قرار می بین کمتر تحت تأثیرخوش آن دارد. افراد خود از جهان و رویدادهای

شود. میای دارند که این امر باعث افزایش رضایت شغلی در افراد سازنده د ارتباطبا همکاران خو و

های آموزش بینی در کارکنان، از طریق برگزاری کارگاهافزایش خوش برای، شودپیشنهاد می بنابراین،

ها در کارکنان به تقویت بدبینی کاهش و ارتباطات مثبت ایجاد با اندیشی وافزایش مهارت مثبت

 (.2013، 1)بیتمیش و انگنلی دکربینی در آنان اقدام خوش

بینی و های خودکارآمدی، خوشنتایج رگرسیون چندمتغیری به شیوة گام به گام نشان داد مؤلفه

این نتایج با  بینی کننددرصد واریانس رضایت شغلی را پیش 33امیدواری قادرند در مجموع، 

(، 1389پرور )، میرزایی و گل2013؛ کاپالن و بیچکس (2013مورثی )مطالعات دیگر برای مثال 

( همخوانی 2018و مصطفی و پال ) (،2015برگیوم و همکاران )(، 2015) جینگ، نیتسچ و دی گوسر

( همخوانی دارد. در تبیین این 2013دارد. همچنین، این یافته با نتایج پژوهش بیتمیش و انگنلی )

های مثبت در کارکنان، مدیران ختی به عنوان صفات و توانمندیشناسرمایة روانتوان گفت، نتایج می

که در سطح فردی موجب ارتقای عملکرد فردی و در سطح سازمانی  ،است و فضای کلی سازمان

د. شوو درآمدهای سازمان و نیز ارتقای عملکرد سـازمان مـی هاموجب توسعه و افزایش دارایی

رسند، از شغل خود رضایت بیشتری دارند. شناختی به تعالی مینسرمایة روا ةکارکنـانی کـه در زمینـ

وری سازمان خواهد منجر به بهره ،اثربخشی فرد و در نهایت یی واکه ایـن منجـر بـه افـزایش کـار

های شخصیتی کارکنان و ها و ویژگیبیشتر به توانمندی د مدیران با توجـهشوشد. لذا پیشنهاد می

استقالل عمل به کارکنان باعث بهبود سرمایة  مدیریت مشارکتی و دادن هایاستفاده از سبک

 (.2011)اوی و همکاران،  دکنن کمک به افزایش رضایت شـغلی آنـان ،نهایت شناختی و درروان

 بررسی مورد انتقادی تفکر از آموزاندانش شود ادراکبا توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می

معلمین  ادراک شود و همچنین، رابطة بررسی انتقادی تفکر از آموزاندانش والدین بگیرد، ادراک قرار

                                                           
1. Bitmiş & Ergeneli, 
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 هایدوره طی شودهمچنین، پیشنهاد می .شود بررسی انتقادی تفکر از شانآموزاندانش با و والدین

 داده آموزش معلمان به شناختیانتقادی و سرمایة روان تفکر نیازهایپیش خدمت،ضمن آموزش

ها پاسخ دهد و های معلمان را درک کرده و به آنخواسته یدو پرورش با ان آموزش. مدیرشود

باید عالئم محیطی را دریافت، ترجمه  ،آینده بر آید. مدیران سازمان همچنین پیشاپیش در صدد تأمین

های توانایی ة، رضایت شغلی و توسعتفکر انتقادیهایی را برای تشویق فرصت و تفسیر کنند و

 .ایجاد کندمعلمان 
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