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Abstract
Aim: This article explores the influence of
psychological capitals on organizational
commitment and job satisfaction in Isfahan
Industries and Mines Organization. Method:
This research is an applied, survey-descriptive
study. The target society of the research
included all the managers, supervisors and
workers working in Isfahan Industries and
Mines Organization, out of which a sample of
78 individuals was randomly selected. The
research tools included Allen and Mayer
Organizational Commitment Questionnaire,
Smite Kendal and Halin Job Satisfaction
Questionnaire and Lotanz Psychological
Capital Questionnaire. Results: Findings
analyzed by structural equation modeling
revealed that psychological capitals have
positive and significant influence on
organizational
commitment
and
job
satisfaction.
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چکیده

 اين پژوهش با هدف تعیین تاثیر سرمایههای روانشناختی:هدف
برتعهد سازمانی و رضایت شغلی با مطالعه موردی در سازمان
 پژوهش حاضر: روش.صنایع و معادن استان اصفهان اجرا شد

كاربردي و از نوع تحقيقات توصيفي و از شاخه مطالعات ميداني به
شمار ميآيد و از حيث ارتباط بين متغيرهاي تحقيق از نوع علي
 سرپرستان و كاركنان سازمان صنایع، مديران، جامعة آماري.است
 با،و معادن استان اصفهان بودند که ازطریق نمونهگیری تصادفی
 حجم نمونه%59  در سطح اطمینان،استفاده از فرمول کوکران
 ابزارهاي سنجش شامل پرسشنامه. نفر مشخص گردید87 آماری
 پرسشنامه سنجش رضایت شغلی،)1 99 1(تعهدسازماني آلن وماير
 ) و پرسشنامه سنجش سرمایههای996 1(اسميت كندال و هالين

 دادهها از: نتایج.) استفاده شد5002(روانشناختی لوتانز وهمکاران

 تحلیل شد وAmos طریق رویکرد معادالت ساختاری و نرم افزار

یافتهها نشاندهنده تاثیر مثبت سرمایههای روانشناختی برتعهد
.سازمانی و رضایت شغلی میباشد

رضایت،  تعهد، سرمایه روانشناختی:واژههای کلیدی
.شغلی و رویکرد معادالت ساختاری
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مقدمه

امروزه موضوع سرمایههای اجتماعی که توصیف کننده روابط بین فردی وشبکههای اجتماعی است وسرمایه انسانی که به دانش،

تها ،سایر مباحث از
تها و تجربیات کارکنان اشاره دارد ،در زمینه سازمانی اهمیت قابل توجهی یافته است.به موازات این پیشرف 
قابلی 
یگیرید موضوع
شگذاری و ارزشیابی منابع انسانی مورد بحث قرار م 
قبیل سرمایههای روانشناختی سازمانی که در اصطالحات ارز 

تها و نیروهای روانی منابع
تحقیقات متفاوتی شدهاند(لوتانز وهمکاران6002،1؛ نئلسون وکوپر .)7002،2این رویکرد جدید ،ظرفی 

یدهد(تورنر،بارلینگ و
انسان محور را برای بهبود عملکرد سازمانی و فردی و دستیابی به موفقیت سازمانی مورد بررسی قرار م 

زاهاراتوی .)2002 ،3سرمایههای روانشناختی سازمانی به عنوان نیرویی در جهت ترقی فرد ،بهبود عملکرد فردی ،افزایش قدرت نفوذ،
یشود(لوتانز ،اولیو ،اوی و نورمن7002،؛ رایت،4
بهبود عملکرد سازمانی ،افزایش درآمد وایجاد مزیت رقابتی برای سازمان نگریسته م 

 .)3002لوتانز و همکارانش در توسعه چارچوب رفتار سازمانی مثب 
تگرا را به عنوان یک
تگرا در سازمانها ،سرمایه روانشناختی 5مثب 
عامل ترکیبی و منبع مزیت رقابتی سازمانها مطرح کردهاند .آنها بر این باورند که سرمایه روانشناختی ،با تکیه بر متغیرهای
شبینی ،تابآوری و خودکار آمدی منجر به ارتقای ارزش سرمایه انسانی (دانش و
تگرایی همچون :امید ،خو 
روانشناختی مثب 
یشود(لوتانز وهمکاران .)7002 ،رفتارهای کارکنان مانند
تهای افراد) و سرمایه اجتماعی (شبکه روابط میان آنها) در سازمان م 
مهار 
تعهد سازمانی و رضایت شغلی نتایج مهمی برای سازمانها از قبیل بهبود عملکرد ،چرخش شغلی ،کاهش غیبت ،افزایش بهرهوری و

رضایت مشتری را به همراه داشته است(ساری وجاج4002،6؛ ویجی ،اسچمیدت ،پارکس و وان دیک .)7002،7تحقيقات نشان داده

است كه كاركنان عالقه مند و وفادار به سازمان عملكرد شغلي باالتري دارند ،تمايل به ماندگاري آنها در سازمان بيشتر است ،كمتر
يكنند ،از انگيزه كاري باالتري برخوردار هستند و موافقت و همراهي آنان با تغ يي رات سازمان بيشتر است .بدين ترتيب
غيب ت م 
سازمانها مي توانند با شناخت ميزان تعهد سازماني كاركنان خود و تغ يي ر در عوامل موثر بر آن ،اهداف مورد نظرسازمان را تحقق
بخشند (ساعتچي .) 1382لوتانز و همکاران )0027(8در تحقیقات خود به ارتباط قوی و مثبت بین سرمایههای روانی با تعهد سازمانی،

رضایت شغلی ،تمایل برای ماندن در سازمان وکاهش غیبت دست یافتند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که متغیرهای روانشناختی
بآوری و خودکار آمدی بر بهبود عملکرد و بهرهوری در سازمانها تاثیر مثبتی دارد .کارکنان متعهد و
مانند امید ،خوش بینی ،تا 
یشناسند به عنوان منابع انسانی برای بهبود عملکرد سازمانی ودستیابی به مزیت رقابتی
شهای سازمان را م 
راضی که اهداف و ارز 
یشوند.
محسوب م 

شهای شغلی به ارتباط
شهای بالقوه سرمایههای روانشناختی بر پیش بینی نگر 
الرسون ولوتانز )6002( 9در تحقیقی با عنوان ارز 

مثبت بین سرمایههای روانشناختی بر عملکرد و انگیزش کارکنان دست یافتند .نتیجه مهم دیگری که آنها از این تحقیق به دست
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آوردند این بود که سرمایههای روانشناختی تاثیر مثبتی بر سرمایههای انسانی واجتماعی سازمانها دارند .لوتانز و سوزان )5002( 1در
تهای سازمان با مطالعه بر روی پرستاران به بررسی تاثیر
تحقیق با عنوان ارتباط بین سرمایههای روانشناختی وتعهد به ماموری 
سرمایههای روانشناختی بر تعهد پرستاران به ماندن در بیمارستان وتعهد به ماموریت واهداف بیمارستان پرداختند .نتایج تحقیق حاکی
تها و اهداف بیمارستان بود .ایکسیو وشوون ) 2011 (2در
از ارتباط مثبت بین سرمایههای روانشناختی بر تعهد پرستاران به ماموری 

تحقیقی در صدد بررسی تاثیر سرمایههای روانشناختی بر نیت جابجایی ،توانمند سازی ورضایت شغلی در سازمان بودند .آنها در
پایان به این نتیجه رسیدند که سرمایههای روانشناختی از طریق بهبود رضایت شغلی وتوانمند سازی با عث کاهش جابجایی در

سازمانها میشود .تیبریت و تیروت ) 2010 (3در تحقیقی تحت عنوان تاثیر رضایت کارکنان ،تعهد سازمانی و تعهد کاری بر مفهوم

چرخش شغلی به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی و تعهد سازمانی تاثیر مستقیمی بر چرخش شغلی ندارد و تنها متغیر تعهد کاری
است که تاثیر منفی بر چرخش شغلی دارد همچنین تحقیق آنها بیانگر وجود رابطه علی مثبت بین رضایت شغلی و دو متغیر تعهد

تگرا 4جلب شده؛ به گونهای که این
سازمانی و تعهد کاری است .در سالهای اخیر ،توجه روانشناسان به مقوله روانشناسی مثب 

یتوان
جنبش به حوزه مدیریت و رفتار سازمانی هم راه یافته است .امروزه پس از سرمایه انسانی و اجتماعی ،سرمایه روانشناختی را م 
تگرا حاکی از آن
شهای انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثب 
به عنوان مبنای مزیت رقابتی در سازمانها در نظر گرفت .نتایج پژوه 
تهای روانشناختی ،از قبیل :امیدواری ،تابآوری ،خوش بینی و خود -کارآمدی ،در کنار هم ،عاملی را با عنوان:
است که ظرفی 
یدهند .به عبارت دیگر ،متغیرهای روانشناختی ،از قبیل :امیدواری ،تاب آوری ،خوش بینی و خود-
سرمایه روانشناختی تشکیل م 
یدهند که درهر یک از این متغیرها ،نمایان است (اوای
کارآمدی ،در مجموع یک منبع یا عامل نهفته جدیدی را تشکیل م 

تگرا در سازمانها ،سرمایه
وهمکاران .)9002،5در واقع ،لوتانز و همکارانش( )8002در توسعه چارچوب رفتار سازمانی مثب 

تگرا را به عنوان یک عامل ترکیبی و منبع مزیت رقابتی سازمانها مطرح کردهاند .آنها بر این باورند که سرمایه
روانشناختی مثب 
تگرایی همچون :امید ،خوش بینی ،تاب آوری و ....منجر به ارتقای ارزش سرمایه
روانشناختی ،با تکیه بر متغیرهای روانشناختی مثب 
یشود .بنابراین ،سرمایه روانشناختی ،از
تهای افراد) و سرمایه اجتماعی(شبکه روابط میان آنها) در سازمان م 
انسانی (دانش و مهار 
تگرایی تشکیل شده است که قابل اندازه گیری ،توسعه و پرورش هستند و امکان اعمال مدیریت بر آنها
متغیرهای روانشناختی مثب 
وجود دارد .همانگونه که پیش از این اشاره شد این متغیرها ،عبارتند از خودکار آمدی ،امیدواری ،خوش بینی و تابآوری .خود -

کارآمدی که منشا پیدایش آن پژوهش و نظریه شناختی اجتماعی بندیورا  ) 1997 (6است -و میتوان به سادگی آن را اعتماد به نفس
یهایش برای دستیابی به موفقیت در انجام وظیفهای معین از راه ایجاد
نامید -به این ترتیب تعریف میشود:باور (اطمینان) فرد به توانای 

انگیزه در خود ،تامین منابع شناختی برای خود و نیز ایفای اقدامات الزم .افراد با خود -کارآمدی باال دارای ویژگیهای مانند تعیین

فهای واال برای خود ،ریسک پذیر ،انگیزه باال ،تالش وپشتکار برای رسیدن به اهداف میباشند(استجکویس ولوتانز.) 1998 ،7
هد 

یها ،مصیبتها و زندگی ،و حتی رویدادهای
تاب آوری نوعی حالتی قابل توسعه در فرد است که بر اساس آن در رویارویی با ناکام 
1
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تها و مسئولیت بیشتر قادر است به تالش بیشتری ادامه دهد و برای دستیابی به موفقیت بیشتر ،از پای ننشیند(اوای،
مثبت ،پیشرف 
یتواند به دست آورد در برابر آنچه قادر
ریچارد ،لوتانز و ماهاتره .) 2011 ،1درخوش بینی واقع بینانه در حقیقت ،فرد به ارزیابی آنچه م 

یپردازد .بنابراین ،خوش بینی واقع بینانه ،نقش مهمی در ارتقای خود کارآمدی فرد دارد(لوتانز و همکاران،
به کسب آن نیست ،م 
 .)7002امیدواری حالت انگیزشی مثبتی است که از احساس موفقیت آمیز(عاملیت) و برنامهریزی برای دستیابی به هدف ناشی شده
است .بنابراین ،امیدواری از دو جزء تشکیل شده است :عاملیت و برنامهریزی برای دستیابی به هدف .مقصود از عاملیت ،داشتن اراده
برای دستیابی به نتیجه مورد نظر یا دلخواه است(سنیدر.)0002،2تعهد سازماني 3يكي ازمسائل مهم انگيزشي است كه بر اساس آن فرد

يآميزد و از عضويت در آن لذت مي برد .دستیابی به
ییابد ،در سازمان مشاركت میکند و با آن در م 
در سازمان هویت خویش را م 
یرسد که هر
یباشد .تحقق این امر زمانی به نتیجه م 
اهداف در هر سازمان  ،بدون پذیرش درونی و تالش خود جوش کارکنان میسر نم 
یک از کارکنان تعهد درونی و نسبتا با ثباتی را داشته باشند (گل پرور و عریضی سازمانی  .) 1385 ،تعهد سازماني يعني درجه
یدهد که کارکنانی که
شهای بسیاری نشان م 
همانندسازي روانشناختي و يا چسبيدگي به سازماني که فرد براي آن کار ميکند .پژوه 
تعهد سازمانی باالیی را نشان میدهند وقت کمتری را به کارهای غیر مرتبط با شغلشان نشان میدهند،در کارشان شادمانتر هستند و
این احتمال که آنها سازمان خود را ترک کنند کمتر است (میرهاشمی،شریفی،نفیسی وبهاری .) 386 1،رابینز تعهد سازمانی را حالتی

میداند که فرد سازمان را معرف خود میداند وآرزوی باقی ماندن در آن را دارد (رابینزوجاج ) 1389 ،4سه نفر از محققاني كه بيشتر در
زمينه تعهد سازماني كار كردهاند ،مودي ،استيرز و پورتر (  ) 1982هستند .از ديدگاه اين سه محقق ،تعهد سازماني داراي سه جزء

فهاي سازمان ،تمايل براي سخت كار كردن براي سازمان و تمایل براي باقي ماندن در سازمان است .بر اين
تر يك بي ،يعني پذيرش هد 
اساس ،مفهوم سه جزئي تعهد سازماني یعنی تعهد عاطفی ،تعهد مستمر وتعهد هنجاری ارائه شده است (مودی ،پورتر و سترس، 1982 ،5

مستحسن و حقانی .) 1389 ،رضايتمندي شغلي يکي ازعوامل مهم در پيشرفت کار يک سازمان مي باشد .بررسي در اين زمينه نشان
یدهد با افزايش
يدهد که از سال  976 1در زمينه رضايتمندي شغلي بيش از 0003مطالعه انجام شده است .بررسيها هم چنين نشان م 
م 
ييابد .انگيزههاي کاري بيشتر و غيبت از کار کاهش پیدا میکند(دونوهو
ميزان رضايت شغلي خالقيت و مولد بودن فرد نيز افزايش م 
و هایوود4002،6؛ صادقی ومحمد زاده .)3002،7رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و لوازم یک شغل ،شرایطی که درآن کار

یشود(شرتزر ) 1369 ،همچنين رضايت شغلي يكي از عوامل بسيار مهم در موفقيت
انجام میگیرد و پاداشی که برای آن دریافت م 
يگردد .در واقع ،به عنوان يكي از پارامترهاي اساسي
شغلي و عاملي است كه باعث افزايش كارا يي و نيز احساس رضايت فردي م 

در چگونگي برآوردن خواستههاي افراد از طرف اجتماعي ،رضايت شغلي سهم بسزا يي در آرامش خاطر روحي -رواني افراد و در
لهاي گوناگون دارد (صادقی فرد وخلج اسدی.) 1390 ،با توجه به
نهايت تاثير عميق درروابط اجتماعي و نتايج خواسته شده از شغ 
یتوان گفت رضایت شغلی یعنی احساس خرسندی و خشنودی که فرد از کار خود دارد و لذتی که از آن میبرد
مطالب مزبور ،م 

و در پی آن ،به شغل خود دل گرمی و وابستگی پیدا میکند .شاخص توصيف شغل )JDI(8نخستين بار توسط اسميت کندال و
1. Avey et al
2. Snyder
3. Organizational Commitment
4. Robbins and Jaj
5. Mowdy et al
6. Donohue and Heywood
7. Sadighi and Mohamadzadeh
8 .Job Descriptive Index
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هيولين در سال(  ) 1969در دانشگاه کرنل آمريکا تدوين شده است و از آن پس در کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
صهاي موثر در رضايتمندي شغلي در قالب  5جنبه ماهيت کار ،سرپرستي ،همکاران ،ترفيعات ،حقوق ،مزايا و
در اين مدل شاخ 

شرايط کار دستهبندي مي شود(اسمیت ،کندال و هولین .) 1969 ،1از آنجا که تعهد سازمانی و رضایت شغلی ،با عملکرد سازمانی در

ارتباط هستند در نهایت مولفههای سرمایههای روانشناختی با این رفتارها مرتبط میشوند .این تحقیق درصدد بررسی تاثیر متغیرهای

بآوری ،خوش بینی و خود کار آمدی بر تعهدسازمانی (تعهد عاطفی ،تعهدهیجانی وتعهد
روانشناختی سازمانی که شامل امید ،تا 
مستمر) ورضایت شغلی (همکاران ،ماوفوق ،رضایت از پرداخت ،نحوه ارتقا در سازمان و ماهیت کار) با استفاده از معادالت ساختاری
یباشد.
و نرم افزار Amosدر سازمان صنایع و معادن استان اصفهان م 

رو ش

روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه؛ تحقيق حاضر از حيث هدف ،كاربردي و از حيث نحوه گردآوري دادهها از نوع

يآيد و از حيث ارتباط بين متغيرهاي تحقيق از نوع علي است .روش انجام
تحقيقات توصيفي و از شاخه مطالعات ميداني به شمار م 
يباشد .متغيرهاي تحقيق :سرمایههای روانشناختی (خود کار آمدی ،خوش بینی ،تابآوری و امید واری)،
تحقيق به صورت پيمايشي م 

تعهد سازمانی ( تعهد هنجاری ،تعهد هیجانی ،تعهد مستمر) و رضایت شغلی (رضایت از حقوق ومزایا ،نحوه ارتقا در سازمان ،مافوق،

همکاران ورضایت از ماهیت کار) در نظر گرفته شدهاند .سرمایههای روانشناختی ،تعهد سازمانی ورضایت شغلی متغیرهای پنهان

بآوری و امیدواری ،تعهد هنجاری ،تعهد هیجانی ،تعهد مستمر ،رضایت از
شبینی ،تا 
پژوهش و متغیرهای خود کار آمدی ،خو 
حقوق و مزایا ،نحوه ارتقا در سازمان ،مافوق ،همکاران و رضایت از ماهیت کار به عنوان متغیر مشاهده (الگوهای اندازه گیری) درنظر
گرفته شدهاند .در مدلسازی معادالت ساختاری بین دو گروه متغیر پنهان وآشکار تمایز وجود دارد .متغیر پنهان ،متغیری است که از
یباشد.
چند متغیر آشکار به وجود میآید(قاسمی .) 1389 ،جامعه آماري شامل کارمندان سازمان صنایع ومعادن استان اصفهان م 
نمونهگيري به روش تصادفی ساده صورت گرفته است .در پژوهش حاضر جهت تعیین نمونه ،ابتدا پیش نمونهای به حجم  30نفر به

طور تصادفی انتخاب گردید و پس از توزیع پرسشنامه بین آنها و جمعآوری و تحلیل اطالعات ،با استفاده از فرمول کوکران ،2در

سطح اطمینان  %59حجم نمونه آماری  87نفر مشخص گردید که  85پرسشنامه پخش شد و  79پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار
ِي نمونة اين پژوهش ،حدود  % 21زن و  % 79مرد بوده اند.
گرفت .به لحاظ نكات جمعيت شناخت ِي

ابزار سنجش

پرسشنامه تعهد سازماني؛ جهت انجام این تحقیق برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازماني که توسط آلن وماير

3

در سال  1 99 1و بر اساس سه مولفه(تعهد هنجاري ،تعهد عاطفي و تعهد مستمر) و در قالب  18گويه(سوال) طراحي گرديده است

استفاده شده است ،مي ير و همكاران )  ( ۱۹۹۳پايا يي اين پرسشنامه را با روش آلفاي كرانباخ محاسبه و براي تعهدعاطفی ،./88

برای تعهد هنجاری ،. /81وبرای تعهد مستمر  . /84گزارش کردند.جزایری ،نعامی ،شکرکن وتقی پور (  ) 1385نیز ضریب پایایی
(آلفای کرونباخ) و روایی سازهای) این پرسشنامه را به ترتیب برای تعهدعاطفی./69و ،./88برای تعهد هنجاری  . /81و ،./71وبرای

تعهد مستمر  ./84و/45.گزارش کردند.در این پژوهش آلفای کرونباخ پرسشنامه تعهد سازمانی  34 0.8بدست آمد.

1

. Smithet et al
. Kucran
3
Allen and Meyer
2
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پرسشنامه رضایت شغلی؛ برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه اسميت كندال و هالين 1و بر اساس پنج مولفه(رضايت از
ماهيت كار ،مافوق ،همكاران ،نحوه ارتقاء در سازمان و رضايت از ميزان حقوق و مزايا) طراحي شده است ،استفاده گردید .اين
ابزار در ابتدا شامل  72سوال بود كه به علت تعداد زياد سواالت از كارآ يي الزم برخوردار نبود محققان در سال  1987در تحقيقي
سعي در كاهش تعداد سواالت پرسشنامه نمودند و تعداد سواالت را به  30سوال كاهش دادند .در این پژوهش آلفای کرونباخ
پرسشنامه رضایت شغلی  0.798بدست آمد.

پرسشنامه سرمایههای روانشناختی؛ برای سنجش سرمایههای روانشناختی از پرسشنامه  24گویه ای (سوال) لوتانز و همکاران

استفاده شد .در این پژوهش آلفای کرونباخ پرسشنامه سرمایههای روانشناختی  0.803بدست آمد .در پرسشنامه از طیف  5تایی لیکرت
(کامال موافقم -موافقم – تاحدودی – مخالفم – کامال مخالفم ) استفاده شد

فرضیات پژوهش

 :H1سرمایههای روانشناختی تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی دارند.

 :H2سرمایههای روانشناختی تاثیر مثبتی بر رضایت شغلی دارند.

تجزیه وتحلیل دادهها

صهای گرد آوری شده به آزمون مدل تحقیق وفرضیههای تحقیق پرداخته شد .در
بعد از اطمینان از وجود روایی وپایایی در شاخ 

این تحقیق از روش مدل سازی معادالت ساختاری برای آزمون مدل اندازه گیری تاثیر سرمایههای روانشناختی بر تعهد سازمانی و
یباشد که سه
ی ،این تحقیق دارای  12متغیر آشکار م 
رضایت شغلی و فرضیههای تحقیق استفاده شده است .با توجه به مدل مفهوم 
مفهوم(متغیر پنهان ) که شامل تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و سرمایههای روانشناختی را اندازه گیری میکنند .برای برازش مدل از
معیارهای برازشی که در مدلسازی معادالت ساختاری وجود دارد استفاده شده است .معیارهای برازش نشان دهنده این است که آیا
یکند یا خیر(قاسمی .) 1389 ،در جدول  2شاخصهای برازش و
مدل بازنمایی شده توسط دادهها  ،مدل اندازه گیری تحقیق را تایید م 
برازش قابل قبول که در این تحقیق استفاده شده است ارائه شده.

- Smith Kendal and Haline

1
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صهای اندازهگیری (متغیرهای مشاهده) تا چه اندازهای برای سنجش
پس از جمعآوری اطالعات جهت مشخص کردن اینکه شاخ 
متغیرهای پنهان قابل قبول میباشند باید ابتدا تمام متغیرهای مشاهده که مربوط به متغیرهای پنهان میباشد بطور مجزا مورد آزمون قرار
صهای کلی برازش برای الگوهای اندازه گیری (تحلیل عاملی تاییدی) با استفاده از نرم افزار Amos18در جدول 3
یگیرند .شاخ 
م 
آمده است.

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  3میتوان نتیجه گرفت که الگوهای اندازهگیری( متغیرهای مشاهده) از برازش خوبی
یتوانند متغیرهای پنهان را اندازهگیری کنند .پس از بررسی و
برخوردار هستند و به این معنی است که متغیرهای آشکار به خوبی م 

تایید الگو برای آزمون معناداری فرضیهها از دوشاخص جزئی مقدار بحرانی CRو Pاستفاده شده است ،بر اساس سطح معناداری
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 0.05مقدار بحرانی باید بیشتر از  .96 1باشد  ،مقدارپارامتر کمتر از این در الگو مهم شمرده نمیشود  ،هم چنین مقادیر کوچکتر از

 0.05برای مقدار  Pحاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده برای وزنهای رگرسیونی با مقدار صفر در سطح  0.95دارد .برای

آزمون فرضیههای پژوهش معادالت ساختاری و نرم افزار  AMOS18استفاده شده است که خروجی نرم افزار به صورت نمودار 1
یباشد.
م 

نمودار  -1خروجی مدل با استفاده از نرم افزار Amos
جدول  -4نتایج برازش مدل
DF
15

CIMN
24.84

P
800.0

CMIN/DF
1.65

GFI
0.95

RMSE
0.04

یتوان دریافت که مدل از برازش بسیار خوبی برخوردار است،
با توجه به اطالعات جدول فوق (برازش مدل) م 
با توجه به نتایج تجزیه وتحلیل مدل به بررسی فرضیهها پرداخته شده است که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است.
ضریب رگرسیونی

مقدار بحرانی

P

نتیجه

سرمایههای روانشناختی تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی دارند.

0.93

2.56

000.0

تایید

سرمایههای روانشناختی تاثیر مثبتی بر رضایت شغلی دارند.

0.81

74 2.

07 0 0.

تایید

فرضیهها

یتوان گقت که سرمایههای روانشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی تاثیر مثبت دارد.
بنابراین با اطمینان  %59م 

بحث

كارآ يي و توسعه هر سازمان تا حد زيادي به مدیریت صحيح نيروي انساني بستگي دارد .تا زمانی که سازمانها بزرگتر و گسترش

يافته تر مي شوند بالطبع به مشكالت و اهميت كنترل واداره اين نيروي عظيم نيز اضافه مي گردد .در محیط رقابتی امروز یکی از منابع
یکنند.
یباشند که با اشتیاق و حداکثر نیرو برای رسیدن به اهداف سازمانی تالش م 
ارزشمند سازمانها کارکنان متعهد وراضی م 
تگرا
سرمایه روانشناختی که نسل سوم سرمایههای انسانی و اجتماعی است ،مفهوم جدیدی است که به تازگی در رفتار سازمانی مثب 
یتوان به عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار برای سازمانها در محیطهای پر چالش امروزی
معرفی شده است .سرمایه روانشناختی را م 
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تگرا ،خود از چهار متغیر روانشناختی تشکیل شده که عبارتند از :امیدواری ،خود-
در نظر گرفت .سرمایه روانشناختی مثب 
بآوری .تعهد سازمانی یکی از مسائل مهم انگیزشی است که فرد براساس آن در سازمان هویت مییابد،
کارآمدی ،خوشبینی و تا 
یبرد .رضایت شغلی حالتی مطبوع ،عاطفی و مثبت حاصل از
یآمیزد و از عضويت در آن لذت م 
در آن مشارکت کرده ،با آن در م 
ارزیابی شغل یا تجارب شغلی است .رضایت شغلی دارای ابعاد ،جنبهها و و عوامل گوناگونی است که باید مجموعه آنها را در نظر

یتوان به صفات کارگر و کارمند ،نوع کار ،محیط کار و روابط انسانی کار اشاره نمود .در این
گرفت.از جمله این عوامل ،م 
یشوند بر تعهد
تحقیق به بررسی وتحلیل تاثیر سرمایههای روانشناختی که شامل امید ،خوش بینی ،تاب آوری وخود کارآمدی م 
سازمانی (تعهد عاطفی ،تعهد مستمر وتعهد هنجاری) و رضایت شغلی (همکاران ،مافوق ،نحوه ارتقا در سازمان،ماهیت کار و رضایت
از پرداخت) در سازمان صنایع و معادن استان اصفهان پرداخته شد و دو فرضیه  :تاثیر مثبت سرمایههای روانشناختی بر تعهد سازمانی و
تاثیر سرمایههای روانشناختی بر رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفت .پس از جمع آوری اطالعات با استفاده از رویکرد معادالت

ساختاری ونرم افزار  Amosویرایش  18به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده که در سطح اطمینان %59فرضیات تحقیق مبتنی بر

تاثیر سرمایههای روانشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی مورد تایید قرار گرفتند .ومشخص شدکه سرمایههای روانشناختی بر
تعهد سازمانی ورضایت شغلی تاثیر مثبت وقابل توجهی دارد .اين يافته ،بيانگر آن است كه سرمایههای روانشناختی با بهبود رضايت
يشود ،بلكه به َتَتبع اين موارد ،نگرشي مثبت و عملي را به متعهد
شغلي نه تنها سبب افزايش كارا يي و احساس رضايت فردي م 
بودن هرچه بيشتر به سازمان متبوع يا تعهد سازماني فراهم مي سازد كه دربرگيرندة عقيدة محكم به سازمان و اهداف آن ،كوشش

ت شغلی در یک
بيشتر براي پيشرفت سازمان ،و تمايل به عضويت و ماندن در آن است .از آنجا که اگر میزان تعهد سازمانی و رضای 
سازمان کم باشد یا وجود نداشته باشد ،پیامدهای منفی بسیاری در کارکنان خواهد داشت ،از جمله:تشویش و نگرانی ،غیبت و تأخیر،
نداشتن سالمت جسمانی و روانی ،جابه جایی زیاد،کم شدن کارآیی و در نهایت ،ترک شغل یا خدمت دامنگیر سازمان خواهد شد ،
بآوری ،خوش بینی ،امیدواری وخود کارآمدی در سازمان باعث
در نتیجه وجود مولفههای سرمایههای روانشناختی که شامل تا 
یتوانند تاثیر سرمایههای
یشود .پژوهشگران درتحقیقات آینده م 
کاهش مشکالت ناشی از عدم تعهد سازمانی ورضایت شغلی م 
روانشناختی را بر دیگر متغیرهای مانند عملکرد  ،غیبت ،حجم معامالت ،بهره وری ،تولید ورضایت مشتریان بررسی کنند .همچنین
کهای مختلف رهبری را بر سرمایههای روانشناختی سازمان مورد بررسی قرار دهند.
یتوانند تاثیر سب 
م 
منابع

يهاي شخصيتي با تعهد حرفه اي
جزايري ،س ،.عبدالزهرا نعامي ،ز ،.شكركن ،خ ،.و تقي پور ،م .) 1385 ( .بررسي روابط ساده وچندگانة ويژگ 
در پرستاران برخي ازبيمارستانهاي شهر اهواز ،مجلة دانشكدة علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز.

رابینز ،اس .)4002( .کلیدهای طالیی در مدیریت منابع انسانی .ترجمه غالم حسین خاقانی .تهران :انتشارات افرا.
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