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 چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی و تعهد سازمانی معلمران  

نظرر هردف در حیطره تحقیقرات کراربردی  و از نظرر روش       پژوهش حاضر از . دوره ابتدایی بود

جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان دره شرهر در  .همبستگی می باشد

 123تشکیل داده است کره برا اسرتفاده از روش نمونره گیرری تصرادفی خوشره ای       1056سال 

های آمار توصریفی   ها از روش ادهنفربعنوان حجم نمونه انتخاب شده اند، برای تجزیه و تحلیل د

ها، از روش همبسرتگی و تحلیرل    و برای آزمون فرضیه... جداول توزیع فراوانی، نمودارها، : مانند

رگرسیون استفاده شد، بمنظورگرداوری اطالعات ازپرسشنامه سررمایه روانشناختی،پرسشرنامه   

ان داد کره برین ابعراد    نترایج نشر  . تعهدسازمانی وپرسشنامه عملکردشغلی استفاده شرده اسرت  

دار  های روانشناختی با تعهد شغلی و عملکرد سازمانی معلمان دوره ابتدایی رابطه معنری  سرمایه

های روانشناختی موجب بهبود تعهرد شرغلی و    مثبتی وجود دارد، به این معنی که ابعاد سرمایه

گفت، فرراهم نمرودن    توان با توجه به نتایج به دست آمده می. شود عملکرد سازمانی معلمان می

آوری و احساس کارآمدی موجب بهبود تدریس معلمران و   فضای همراه با امید، خوشبینی، تاب

 .شود در ادامه بهبود یادگیری در مدارس دوره ابتدایی می

 .سرمایه روانشناختی، تعهد سازمانی، عملکرد شغلی، معلمان دوره ابتدایی: کلیدی گانواژ

  

                                                      
 
 2/0/59: تاریخ پذیرش مقاله     19/9/57: تاریخ دریافت مقاله 
2
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 مقدمه

مثبررت و ایجرراد ارتباطررات سررازنده مرردیریت منررابع انسررانی در      توجرره برره خصوصرریات   

هررای  ای از فعالیررت تنرروع گسررترده. هررای مرردیریت قرررار گرفترره اسررت هررای پررژوهش اولویررت

هررای مربرروط برره  گرایرری کرراری در کاریررابی، حقرروق و دسررتمزد، انگیررزش و اسررتراتژی مثبررت

ه و سررهم آنهررا در هررا برره طررور وسرریع مررورد مطالعرره قرررار گرفترر   آن، سرراختارها و فرهنررگ

لوتررانز و )عملکرررد سررازمانی و مزیررت رقررابتی سررازمانها مررورد حمایررت واقررع شررده اسررت     

 (. 1053، به نقل از تقی زاده، 1یوسف
همزمان با ظهرور نهضرت روانشناسری مثبرت گررا بره رهبرری دو دانشرگاه نبراسرکا و          

تررانز و لو)مشرریگیان، مرروجی از توجرره برره مثبررت گرایرری در محرریط کررار نیررز شررکل گرفررت   

مثبررت گرایرری رونررد و پررارادایم جدیرردی از نظریرره    (. 1053اویلررو، برره نقررل از تقرری زاده،   

پررردازی، پررژوهش و کرراربرد را در عرصرره مرردیریت و رفتررار سررازمانی و برره طررور کلرری         

مطالعات سازمانی ایجاد کررده و آن را بره سرمت مطالعره مفراهیم مثبرت گررا و دسرت یرابی          

لوتررانز و همکررارانش در توسررعه چررارچوب رفتررار  . ه اسررتبرره نتررایج فرروق العرراده سرروق داد 

هرا، سررمایه روانشرناختی مثبرت گررا را بره عنروان یرک عامرل           گرا در سازمان سازمانی مثبت 

ترکیبی و منبع مزیرت رقرابتی سرازمانها مطررح کررده انرد، آنهرا برر ایرن باورنرد کره سررمایه             

-خررود( 1: یرری همچررون روانشررناختی، بررا تکیرره بررر متغیرهررای روانشررناختی مثبررت گرا    

منجررر برره ارتقررای ارزش    9ترراب آوری( 0و  0بینرری خرروش( 0، 0امیرردواری( 2، 2کارآمرردی

آنهرا  ( شربکه روابرط میران   )سررمایه اجتمراعی    و( هرای افرراد   مهرارت  دانش و)سرمایه انسانی 

، بره نقرل   6پریج و دونروح  )در سازمان می شود و امکران اعمرال مردیریت برر آنهرا وجرود دارد       

 (.1053زاده، از تقی 

 تعریف سرمایه روانشناختی

دهررد کرره دانررش پژوهرران و    سرررمایه روانشررناختی مثبررت چررارچوبی را ارائرره مرری   

. کنررد محققرران را قررادر برره توسررعه تحقیقررات متررداول در زمینرره رفتررار سررازمانی مثبررت مرری 

هررای روانشررناختی ماننررد خودکارآمرردی، امیررد، خرروش بینرری و   رفتررار سررازمانی بررا ظرفیررت

                                                      
1. Luthans & Youssef 

2. self-efficacy 

3. hope 

4. optimism 

5. resiliency 

6. page & Donohue 
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هررا را برررای  ی در حررال حاضررر محققرران مرردیریت را بررر آن داشررت کرره داشررتن آن  آور ترراب

افررراد سررازمانی برره عنرروان یررک مزیررت رقررابتی محسرروب نمایررد و روی آن بیشررتر سرررمایه   

هررای  هررای تجربرری و مقرردماتی از نمونرره  بررا وجررود اینکرره یافترره . گررذاری و پررژوهش کننررد 

امررا ترکیررب ایررن  . کننررد مختلررف ایررن چهررار ظرفیررت روانشررناختی مثبررت حمایررت مرری    

هرا برا هرم، نظرر محققران را بره خرود جلرب نمرود و           ها درون یرک سرازه و تعامرل آن    ظرفیت

آوری، توسررط  سرربب شررد ایررن سررازه ی مرکررب از خودکارآمرردی، امیررد، خرروش بینرری و ترراب

گیرری سررمایه    لوتانز به عنروان یرک معیرار مقایسره پرذیر و تحسرین برانگیرزی بررای انردازه         

لوتررانز و همکررارانش سرررمایه  . ، اجتمرراعی، اقتصررادی معرفرری گردیررد  (نررییررا ذه)انسررانی 

سرررمایه روانشررناختی ازشرراخص هررای روان . کننررد روانشررناختی را بطررور جررامع تعریررف مرری

 :شناسی مثبت گرایی است که باویژگی های زیزمشخص می شود

داشررتن اعتماددرانجررام دادن تررالش هررای الزم برررای موفقیررت دروظررایف چررالش     

خرروش )؛ایجادیررک اسررنادمثبت دربرراره موفقیررت درحررال وایندهررد   (خودکارامرردی)برانگیررز

؛ثابرت قردم برودن درمسریراهداف ودرصرورت لرزوم تغییرمسریرهابرای نیرل بره اهرداف           (بینی

؛ترالش بیشتردردسرتیابی بره موفقیرت بره هنگرام احاطره شردن         (امیرد )ودستیابی به موفقیرت 

تراب  )شررفت ومسرئولیت بیشرتر   توسط مشرکالت وسرختی هرا ویراحتی رویردادهای مثبت،پی     

باورهررای خودکارامرردی کررنش وری هررای ادمرری رابرره   .1(2337لوتانز،یوسررف واولیررو،(.)اوری

تصررررمیم )وسرررریله فراینرررردهای چهارگانرررره ،شناختی،انگیزشرررری،عاطفی وگزینشرررری    

-57:   1050؛برره نقررل ازحاجلووعیوضرری،  2330بنرردورا ولرروو،)تنظرریم مرری کننررد(گیررری

یررل برره موفقیت،شناسررایی ،شررفاف سررازی وپیگیررری هررای    امیدمسررتلزم اراده برررای ن (.75

خررروش بینررری مولفررره هرررای شرررناختی   .2(2310مرررادون،)الزم بررررای موفقیرررت اسرررت 

رویکردهررای روان شررناختی،خوش بینرری رایررک   .،عاطفی،جسررمانیورفتاری رادربرمرری گیرررد 

ترراب اوری (..7-29: 1050خررادمی وعابرردی، )،یررک هرردف ویررک انتظارقلمرردادمی کننررد    

یرمولفرره هررای تعهررد،کنترل وچررالش اسررت کرره باتبرردیل شرررایط بحرانرری ،نگرررش مرکررب ازز

دوالن )برره یررک تجربرره بالنررده ،برره حررل موفقیررت آمیررز اسررترس کمررک مرری کنررد           

 .0(1050؛به نقل ازبیجاری،پیوسته گروصدر،2336وادلر،

                                                      
1
 .Luthans.YoussefandAvoli. 

2
 .Madden. 

3
 .Dlan&Adler. 
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منررابع متعررددی از هررم افزایرری تعرراملی بررین ابعرراد سرررمایه روانشررناختی حمایررت    

مایه روانشررناختی برره عنرروان یررک سررازه مرکررزی پنهرران و چنررد کرره سررر هنگررامی. کرررده انررد

ترروانیم بگرروییم کرره از درون منررابع روانشررناختی دیگررر  آنگرراه مرری. شررود بعرردی توصرریف مرری

برررای مفهرروم سررازی سرررمایه روانشررناختی برره عنرروان یررک    . بیرررون کشرریده شررده اسررت 

بررای مثرال   . تهرای منرابع روانشرناختی کمرک گرفر      تروان از تئروری   ی مرتبره براال مری    سازه

هررا از  هررای منررابع چنررد جزئرری از ایجرراد و ترراثیرات مسررری درون ابعرراد درونرری سررازه تئرروری

کننررد در حررالی کرره   قبیررل خودکارآمرردی، امیررد، خرروش بینرری و ترراب آوری حمایررت مرری   

کننررد  هررایی حمایررت مرری هررای منررابع اصررلی از اثرررات تعرراملی در میرران چنررین سررازه تئرروری

 (.97: 1052ل از جمشیدیان و فروهر، لوتانز و همکاران، به نق)

برا ایجراد    ای مفهرومی   سرمایه روانشرناختی بره عنروان یرک سرازه مرکرزی، بره گونره        

هررای انسررانی و  اقتصررادی سررنتی و سرررمایه -هررای سرررمایه مررالی خررارج از نظریرره مفرراهیمی

بررا ایررن دیررد سرررمایه روانشررناختی برره عنرروان سرررمایه جدیررد . شررود اجتمرراعی حمایررت مرری

سرررمایه )ای را برره چیزهررایی کرره سررازمان در حررال حاضررر دارد      ی، ارزش افررزودهسررازمان

، (منررابع انسررانی)، چیزهررایی کرره منررابع انسررانی از آن آگرراهی و مهررارت دارنررد   (اقتصررادی

 . کند اضافه می( سرمایه اجتماعی)روابط افراد با دیگران 

کرره  آیررتم برررای سررنجش سرررمایه روانشناسرری بیرران شررده اسررت   20تررا برره امررروز 

لوتررانز و یوسررف و  )هررای روانسررنجی سررنجیده شررده اسررت     اعتبررار آن از لحرراظ ویژگرری  

تحقیقررات اولیرره نشرران دادنررد کرره توسررعه و گسررترش مررداخالت سرررمایه  (. 2337دیگررران، 

بررر شرررکا و اداراکررات سرررمایه روانشررناختی رهبررران دارد کرره برره  روانشررناختی ترراثیر مهمرری 

تمرراد و ارزیررابی برراالتر اثربخشرری رهبررری منجررر  پیامرردهای مطلرروب دیگررر مثررل افررزایش اع

خودکارآمرردی، خرروش  (. 1053نررورمن، آولیررو و لوتررانز، برره نقررل از تقرری زاده،    )شررود  مرری

ای برررای سرررمایه   هررای روانشررناختی مثبررت جداگانرره   آوری ظرفیررت بینرری، امیررد و ترراب  

 هررا و تحقیقررات زیرراد انجررام شررده توسررعه پررذیری و    روانشررناختی هسررتند کرره از تئرروری 

هررای مثبررت  بعررالوه بیشررتر ظرفیررت. هررا برره ثبررت رسرریده اسررت  قابلیررت انرردازه گیررری آن

هررای مرتبرره  اجتمرراعی مثررل سراسررگذاری، عفررو و گذشررت، هرروش عرراطفی و نیررز ظرفیررت  

برراالتری مثررل معنویررت و شررجاعت هسررتند کرره هنرروز معیارهررای مشررمول در نظررر گرفترره   

 . نشده اند

از رفترار سرازمانی مثبرت دیگرری      همانطوری که قربال بحرث شرد ایرن طبقره بنردی      

لوترانز و یوسرف و   )ای باشرد   گیررد بره جرای اینکره یرک طبقره بنردی بسرته         را هم در بر می



 یعلو مهتاب  ...          ییمعلمان دوره ابتدا یو تعهد سازمان یبا عملکرد شغل  یروانشناخت هیرابطه سرما       

15 

 

در نهایررت تحقیقررات اولیرره در مررورد سرررمایه روانشررناختی نشرران  (. 11.، ص2337دیگررران، 

ین و هررای بررا فنرراوری نررو از ارتبراط مثبررت آن بررا عملکرررد و رضررایت در دو نمونره از کارخانرره  

بیشررتر تحقیقررات  (. 11.، ص2337لوتررانز و یوسررف و دیگررران،   )کارکنرران خرردماتی دارد  

عررالوه بررر ایررن بیشررتر  . میرران فرهنگرری سرررمایه روانشررناختی در چررین انجررام شررده اسررت  

تحقیقررات در مررورد اجررزای خودکارآمرردی در آسرریای جنرروبی و مرکررزی و در مررورد اجررزای  

. ا و شررمال شرررق آفریقررا انجررام گرفترره اسررتامیررد در افریقررا کشررورهای جنرروب غربرری آسرری

هررای متفرراوت  هررای بررا ملیررت همچنررین مفرراهیم ضررمنی سرررمایه روانشررناختی بررا جمعیررت 

یوسرف و لوتررانز،  )هرای تجراری تجزیره و تحلیررل شرده اسرت       ماننرد مردیران مهراجر سررازمان   

یررر لوتررانز و یوسررف ابعرراد سرررمایه روانشررناختی را در شررکل ز(. 1053برره نقررل از تقرری زاده، 

خالصرره کردنررد و اظهررار داشررتند کرره هررر کرردام از ایررن حرراالت در هررر سررازمانی برره طررور   

یابررد و روی عملکرررد سررازمانی ترراثیر   شررود، توسررعه مرری  منحصررر برره فررردی سررنجش مرری 

ایرن گفتره آنهرا اشراره بره غیرر قابرل تقلیرد برودن، برالقوه برودن و مزیرت رقرابتی              . گذارد می

ین بیران کردنرد کره بعردهای دیگرری در آینرده برره       همچنر . پایردار داشرتن ایرن حراالت دارد    

سرررمایه روانشررناختی اضررافه خواهررد شررد کرره ایررن خررود ارزش ایررن نظریرره را برره عنرروان    

 (.1053لوتانز و یوسف، )دهد  ابزاری برای تحقیق و سنجش ارزش سازمانی نشان می

 
 (0531لوتانز و یوسف، به نقل از تقی زاده، )ابعاد سرمایه روانشناختی : 1شکل 

 

 اطمینان/ خود کارآمدی 

باور و اطمینان قلبی فرد در تجهیز  
منابع شناختی در بدست آوردن 

 نتایج خاص 

 خوش بینی

داشتن یک سبک اسنادی که وقایع 
مثبت را به دالیل درونی، پایدار و 
 فراگیر استناد می کند

 امید

داشتن عزم راسخ و مسیر رسیدن به  
 اهداف شخصی

 تاب آوری

داشتن توانایی سازگاری خود با 
شرایط بعد از شکست ها، عدم  
 موفقیت ها و حتی رویدادهای مثبت

 سرمایه روانشناختی

 منحصر به فرد بودن

 قابل سنجش بودن

 قابل توسعه بودن

 موثر بر عملکرد
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روانشناسی مثبت سرازنده روانشرناختی بره گونره ای اسرت کره تمرایز قایرل شردن          

مرثال امیرد گراهی اوقرات برا خروش بینری اشرتباه گرفتره          . ها همیشره شرفاف نیسرت    بین آن

برا بیران تعراریف بکرار گرفتره در مردل و بیران ارزش خراص هرر یرک از ایرن منرابع             . شود می

(. 1053لوترانز و یوسررف،  )بهبرود بخشریم    تروانیم تحقیقرات سرازمانی و تئروری سرازی را      مری 

گررا مبتنری برر تئروری، سرنجش پرذیر، توسرعه         معیارهای مثبرت رفتارهرای سرازمانی مثبرت    

پذیر و مرتبط برا عملکررد هسرتند سررمایه روانشرناختی هرم یرک سرازه مرکرزی متشرکل از           

هرایش،  این معیارها است که هرم افزایری را برین آنهرا ایجراد کررده و ماننرد هرر یرک از معیار         

 . شود یک حالت قابل توسعه پذیر و سنجش پذیر در نظر گرفته می

شررود اول،  دو نکتره برا توجره برره گفتره براال دربراره سرررمایه روانشرناختی آشرکار مری         

سرررمایه روانشررناختی برره عنرروان یررک حالررت قابررل توسررعه و سررنجش پررذیر و دوم اینکرره    

اول سرررمایه روانشررناختی در نکترره . سرررمایه روانشررناختی برره عنرروان یررک سررازه مرکررزی   

هررای تشررکیل دهنررده اش، برره جررای اینکرره یررک ویژگرری و خصیصرره  ماننررد منررابع و ظرفیررت

پرذیر و مبتنری برر تئروری در نظرر گرفتره        ثابت و ایستا باشرد یرک حالرت توسرعه و سرنجش     

پایره و شرالوده اصرلی آن، تئرروری شرناخت اجتمراعی بنردورا اسرت کره تعامررل دو         . شرود  مری 

در بیرران نکترره دوم بایررد . کنررد محرریط و رفتارهررای گذشررته برقرررار مرری  جانبرره بررین افررراد،

حالررت  0گفررت سرررمایه روانشررناختی سررازه ای چنررد بعرردی اسررت کرره از هررم افزایرری       

بررای بیران اعتبرار سرازه     . خودکارآمدی، امید، تراب آوری و خروش بینری بوجرود آمرده اسرت      

لوتررانز و )ظررر گرفررت  و توضررین نظررری سرررمایه روانشررناختی ایررن دو مهررم را بایررد در ن    

 (.1052ن، به نقل از جمشیدیان و فروهر، همکارا

هررای سررازنده اش   اول همگرایرری و مجررزا بررودن سرررمایه روانشررناختی از ظرفیررت    

معیارهررای مثبررت دیگررری مثررل بیررنش، جسررارت و هرروش عرراطفی برررای رفتررار      . اسررت

امیررد،  سررازمانی مثبررت تشررخیص داده انررد امررا تررا برره امررروز چهررار سررازه خودکارآمرردی،    

هررا برررای سرررمایه روانشررناختی شررناخته   ترررین ظرفیررت آوری و خرروش بینرری مناسررب ترراب

گرایرری ممکررن  گرررای دیگررری در ادبیررات مثبررت هررای مثبررت سررازه(. همرران منبررع)شررده انررد 

هرا لزومرا برر عملکررد قابرل ارزیرابی نیسرت و یرا          است ارزش نهایی داشته باشد امرا تراثیر آن  

هرا بره    ت باشرند و هنروز ابرزار انردازه گیرری معتبرر بررای آن       ممکن است نسربتا ایسرتا و ثابر   

هرای مثبرت نقطره     بره بیران مشرابه سررمایه روانشرناختی برا دیگرر سرازه        . وجود نیامده باشرد 

برررای مثررال سررازه ی خودارزیررابی مرکررزی کرره قرربال برره آن اشرراره شررد یررک . مشررترکی دارد
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اوت کرره آن دارای منررابعی سرازه مثبترری هماننررد سرررمایه روانشررناختی اسررت امررا بررا ایررن تفرر 

 . است که نسبتا ایستا و ثابت است

هررای  هسررتند کرره ارزیررابی  1هررای ناخودآگرراهی  خودارزیررابی مرکررزی، خودارزیررابی 

، بره  2جراج و بونرو  )دهرد   افراد را از خودشان، دیگران و جهان پیرامرون تحرت تراثیر قررار مری     

جرزای خودارزیرابی مرکرزی    دهرد کره برین ا    امرا شرواهد نشران مری    (. 1053نقل از تقی زاده، 

مثررل خودکارآمرردی تعمرریم یافترره بررا   )هررایی وجررود دارد  و سرررمایه روانشررناختی شررباهت 

خودکارآمرردی، مرکزیررت کنترررل بررا سرربک تبیینرری خرروش بینرری و ثبررات عرراطفی بررا        

لوترانز و  )کنرد   با ایرن وجرود تحقیقرات از تمرایز برین ایرن دو سرازه حمایرت مری         (. آوری تاب

در بیرران نکترره دوم بایررد بگرروییم کرره تمررایزات و  (. 1053تقرری زاده، همکرراران، برره نقررل از 

نقرراط مشررترکی بررین سرررمایه روانشررناختی و چهررار بعررد تشررکیل دهنررده اش طررری          

برره بیرران دیگررر علرری رغررم تشررابهات و اشررتراکات      . هررایی بیرران شررده اسررت    پررژوهش

هررر  آوری، خرروش بینرری و خودکارآمرردی وجررود دارد، آشررکاری کرره بررین امیررد، ترراب مفهررومی

و تجربری بررای داشرتن اعتبرار سرازه تجزیره و        های مثبرت بره طرور مفهرومی     یک از این سازه

برررای مثررال کارآمرردی و امیررد در انگیررزش و (. همرران منبررع)تحلیررل و شرررح داده شررده انررد 

. هرای شخصری مشرترو انرد     انرژی درونری شرده یرا انتظرارات مثبرت از موفقیرت در توانرایی       

کننررد و  مررد هررر دو اهررداف چالشرری برررای خررود ایجرراد مرری   کارمنرردان امیرردوار و خودکارآ

امرا مسریر رسریدن بره اهرداف یرک       . کننرد  سرسختانه برای رسریدن بره موفقیرت ترالش مری     

هررای  گرایشررات یررک فرررد امیرردوار برره توسررعه برنامرره. جررزء منحصررر برره فرررد در امیررد اسررت

 . شود پشتیبان، اقتضایی و جایگزین برای تحقق اهداف مشابه منجر می

شروند و امیردواری خرود را     اد امیدوار هرگرز در مسریر کره وارد شردند خرارج نمری      افر

بنررابراین امیررد یررک جررزء اضررافه تررری برره نررام مسرریر . کننررد تررا موفقیررت نهررایی حفررظ مرری

دسررتیابی برره اهررداف دارد تررا انگیررزش، انرررژی و پشررتکار را در یررک فرررد کارآمررد، درونرری    

و برره منزلرره یررک انتظررار  ار عمررومیهمچنررین خرروش بینرری ممکررن اسررت ماهیتررا بسرری. کنررد

کلرری مثبررت از موفقیررت برره نظررر برسررد در حررالی کرره امیررد و کارآمرردی کرره در انتظررارات   

شروند، یرک    هرای شخصری نسربت داده مری     هرا و انگیرزه   مثبت، درونی شرده انرد و بره ترالش    

سرربک خرروش بینرری ممکررن اسررت از افررراد دیگررر یررا عوامررل مرروقعیتی برره عنرروان مرجررع    

                                                      
1- subconscious self-appraisals 

2- judge & Bono 
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برره همررین ترتیررب، اگررر چرره . کرره حرروادف منفرری رخ دهررد ویررژه هنگررامی اسررتفاده کنررد برره

آوری بیشررتر برره  خودکارآمرردی، امیررد و ترراب آوری تمایررل دارنررد کرره فعررال باشررند امررا ترراب 

ولری برا ایرن وجرود     . شرود  عنوان یک حالرت واکنشری بررای پاسرخگویی بره موانرع بیران مری        

خودکارآمردی و  . وجرود دارد  آوری اشتراکات برین خودکارآمردی، امیرد خروش بینری برا تراب       

شرود پایرداری فررد را در رویرارویی برا موانرع        آوری دارای جزئری هسرتند کره باعرث مری      تراب 

آور هنگررام مواجرره بررا موانررع برره تررالش خررود   یعنرری فرررد خودکارآمررد و ترراب. افررزایش دهررد

 (.000.، ص2313آوی، لوتانز و یوسف، )دهد  ادامه می

 تعریف عملکرد شغلی

عملکرررد عبررارت اسررت از مجمرروع رفتارهررایی در ارتبرراط بررا   (  1555) 1یناز دیرردگاه گررریف

، عملکرررد برره (2330) 2از دیرردگاه موتوویرردلو. دهنررد شررغل؛ کرره افررراد از خررود نشرران مرری  

هررای مجررزای رفترراری تعریررف شررده  هررای کلرری مررورد انتظررار سررازمان از تکرره  عنرروان ارزش

 0از دیردگاه برورمن  . دهرد  یاسرت کره یرک فررد در طرول یرک دوره معرین از زمران انجرام مر          

هررای سررازمانی رفتارهررای شررغلی کارمنررد در    ، عملکرررد شررغلی، برره عنرروان ارزش  (2331)

مقصررود از ارزش سررازمانی،  . شررود هررای شررغلی مختلررف تعریررف مرری   هررا و موقعیررت  زمرران

بره نقرل از حراجی    )هرا و خردمات کارکنران خرود دارنرد       برآوردی است که سازمان از فعالیرت 

  (.1050احمدیان، 

تواننرد در مشراغل بره خروبی عمرل کننرد؛ کره         مرردم زمرانی مری    0به عقیده اسرکتور

از توانررایی و انگیررزه الزم برررای داشررتن عملکرررد مناسررب بهررره منررد باشررند، در واقررع وی     

اسررکتور،  )شرود   معتقد است کره توانرایی و انگیرزش منجرر بره عملکررد شرغلی مطلروب مری         

 (.1097؛ به نقل از محمدی، 2336

هررایی تعریررف کرررده انررد کرره بطررور معمررول بخشرری از شررغل و    را فعالیررت عملکرررد

( 1096)قلرری پررور (. 1099ذاکررر فرررد، )هررای فرررد اسررت و بایررد آن را انجررام دهررد   فعالیررت

کنرد تروان و تمایرل فررد از مهمتررین عوامرل اساسری در عملکررد و بهرره وری فررد            بیان می

انجرام  ( انرش، مهرارت، تجربره و شایسرتگی    د)یعنی فرد ترا چره انردازه تروان     . رود به شمار می

                                                      
1- grifien 

2- motowidlo  

3- borman 

4- spector 
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بره انجرام کرار دارد    ( انگیرزش، عالقره، تعهرد و اعتمراد    )کارها را داشته و تا چه انردازه تمایرل   

 (.1096قلی پور، )

 تعهد سازمانی

هررای مررورد عالقرره پژوهشررگران در   در چنرردین دهرره اخیررر تعهررد سررازمانی یکرری از سررازه  

یکری از موضراعات مرورد توجره علروم رفتراری و        مطالعات سازمانی بروده اسرت و اهمیرت آن   

رسرد،   تعهد سازمانی بره عنروان یرک حروزه مهرم مطالعره بره نظرر مری         . مدیران سازمان است

یررک (. 2311دهررالدال، )دارد  1زیرررا هررم پیامرردهای رفترراری و هررم پیامرردهای نگرشرری     

هرای   نگرش فردی به سازمان اشراره بره وفراداری فررد بره سرازمان و تعیرین هویرت برا ارزش         

آن دارد در حالیکرره اجررزاء رفترراری تعهررد تمایررل شررخص را برره صرررف تررالش برررای سررازمان 

هررات  کالیتررون و )کننررد  خررود و نیررز تمایررل برره بقررا در سررازمان در سررازمان بررازگو مرری    

 (.1053، به نقل از تقی زاده، 2چینسون

اگرچرره مطالعررات زیررادی روی تعهررد سررازمانی انجررام گرفترره اسررت و باعررث تعرراریف  

عددی از ایرن سرازه شرده اسرت ولری یرک توافرق گسرترده ای در ادبیرات وجرود دارد کره            مت

، برره نقررل از تقرری زاده،   0سررولینگر، ون اولفررن و رو )تعهررد سررازمانی یررک نگرررش اسررت    

اشراره دارنرد کره تعهرد یرک      ( 1553ماننرد آلرن و مرایر،    )به هرحال بیشتر محققران  (. 1053

کننرد کره آن یرک پیوسرتگی      ققران بیران مری   حالت روانشناختی اسرت در حالیکره دیگرر مح   

، بره نقرل از فرنقری زاد،    0مراتیو و زاجراو  )و ارتباط افراد بررای کرار کرردن در سرازمان اسرت      

1051.) 

داننرد کرره   بیشرتر تعراریفی کرره از تعهرد سرازمانی برره عمرل آمررده آنررا سرازه ای مرری       

الو، بره  )سرازند   مری کننرد تعیرین هویرت     کارمندان خود را برا سرازمانی کره در آن کرار مری     

و همکرررارانش تعهرررد سرررازمانی را بررردین  ( 1570) 9پرررورتر(. 1051نقرررل از  فرنقررری زاد، 

یررک نقطرره قرروت نسرربی از یررک تعیررین هویررت شخصرری بررا یررک   : صررورت تعریررف کردنررد

کننرد کره فررد متعهرد عرالوه برر        بیران مری  ( 2332)کالیترون و هوچینسرون   . سازمان خراص 

                                                      
1- attitudinal consequences 

2- clayton & hutchinson 

3- solinger, van olffen & roe 

4- Mathieu & zajac 

5- porter 
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پرذیرد، تمایرل بره صررف ترالش بررای        ف سرازمانی را مری  تعیین هویت خود با سرازمان، اهردا  

( 2331)بطررور مشررابه الو . سررازمان خررود دارد و همچنررین میررل برره بقررا در سررازمان دارد  

توانرد بعنروان نگررش کارمنرد و نیرز مجموعره تمرایالت         کند که تعهرد سرازمانی مری    بیان می

توجرره ای تررالش رفترراری دانسررت کرره کارمنررد میررل دارد برررای سررازمان خررود در حررد قابررل 

تعهرد سرازمانی را میزانری کره یرک فررد        1لری . کند و همچنان عضوی از سازمان براقی بمانرد  

کنررد و در رسرریدن برره آن اهررداف و ارزشررها   اهررداف و ارزشررهای یررک سررازمان را قبررول مرری 

 (.1051به نقل از فرنقی زاد، )کند  نماید، تعریف می تالش می

عهررد سررازمانی اشرراره برره میررزان    دارد کرره مفهرروم ت  اظهررار مرری  2موشررن اسررکای 

یعنرری میررزان وابسررتگی کارمنررد برره سررازمان . وفرراداری یررک کارمنررد برره سررازمان خررود، دارد

دهرد برا تراثی از     کره تصرمیم او را بررای ادامره عضرویت در سرازمان را تحرت تراثیر قررار مری          

این تعریرف، سریمون در تحقریقش بیران نمرود کره کارمنردانی کره بره سرازمان خرود تعهرد             

 (.2311دهالدال، )دارند تمایل کمتری به ترو خدمت دارند  باال

بیشررتر علرروم بطررور ضررمنی تعهررد سررازمانی را بعنرروان یررک سررازه ی روانشررناختی    

کننرد   بیران مری  ( 1596) 0کننرد مرایر و هرسرکویچ بره نقرل از اورایلری و چراتمن        تعریف مری 

ود اسررت و یررک فرررد برره سررازمان خرر 0کرره تعهررد سررازمانی، احسرراس وابسررتگی روانشررناختی

مررنعکس کننررده درجرره ی اسررت کرره فرررد خصوصرریات و چشررم انرردازهای سررازمان خررود را  

دارنرد کره تعهرد سرازمانی یرک حالرت روانشرناختی         آلرن و مرایر هررام بیران مری     . قبول دارد

 (.2311دهالدال، )سازد  استه فرد را به سازمانش مقید و متعهد می

زمانی را یرک مفهروم ترک بعردی     برخی از تعاریفی کره در براال اشراره شرد تعهرد سرا      

دهنرد کرره تعهررد سرازمانی یررک حالررت روانشررناختی    در نظرر گرفتنررد امررا شرواهد نشرران مرری  

بررای مثرال در مردل اورایلری و چراتمن سره بعرد را        . پیچیده ای است کره چنردین بعرد دارد   

در ایرن مردل   . متابعرت، هماننرد سرازی و درونری کرردن     : کننرد  برای تعهد سازمانی بیران مری  

هرایی دارد   کنرد و مکانیسرم   شرود کره تعهرد نروعی نگررش را بره سرازمان ایجراد مری          میبیان 

افتررد کرره  متابعررت، زمررانی اتفرراق مرری . توانررد نگرررش شررکل بگیرررد  کرره از طریررق آنهررا مرری 

                                                      
1- lee 

2- muchinsky 

3- oreilly and chatmen  

4- phychological attachment 
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. شروند  هرای خراص اتخراذ مری     ها و رفتارهای همسو برا آنهرا بره منظرور کسرب پراداش       نگرش

نفرروذ را برره خرراطر ایجرراد یررا حفررظ رابطرره  افتررد کرره فرررد هماننررد سررازی، زمررانی اتفرراق مرری

هرا و یرا اهرداف نشرات      پرذیرد سررانجام درونری کرردن، رفتراری کره از ارزش       کننرده مری   ارضا

فرهنگرری، )هررا یررا اهررداف سررازمان منطبررق اسررت  کنررد کرره بررا ارزش گرفترره را مررنعکس مرری

 (.1092حسین زاده، 

ازمان و تعهررد نیررز دارای دو بعررد بررود، تعهررد برره بقررا در سرر    1مرردل آنجررل و پررری 

. ارائره شرد کره دارای سره بعرد برود       2مدل چند بعردی دیگرری توسرط پنلری و گولرد     . ارزشی

آنهررا بررین سرره شررکل تعهررد بررا عنرراوین تعهررد اخالقرری، تعهررد حسررابگرانه و تعهررد بیگررانگی  

امررا مهمترررین مرردل چنررد بعرردی کرره بیشررتر تحقیقررات (. همرران منبررع)تمررایز قائررل شرردند 

هرد سرازمانی کارمنردان از آن بهرره بررده انرد مردل آلرن و         صورت گرفتره، بررای سرنجش تع   

هرایی کره در    هرا و تفراوت   آنها مدل سره بعدیشران را مبتنری برر مشراهده شرباهت      . مایر است

اظهرار  ( 1551)آلرن و مرایر   . مفاهیم تک بعدی تعهرد سرازمانی وجرود داشرت، ایجراد کردنرد      

نظرر گررفتن ایرن سره جرزء       داشرتند کره ارتبراط و وابسرتگی کارمنرد بره سرازمانش را برا در        

سررولینگر، ون اولفررن و رو، برره )توانررد بهتررر درو کرررد  مرری( 9و هنجرراری 0، مسررتمر0عرراطفی)

شرران پیونررد  هررر یررک از ایررن سرره جررزء، کارکنرران را برره سررازمان (. 1053نقررل از تقرری زاده، 

، بره نقرل از   6ونردنبر، و ترمبلری  )دهرد امرا طبیعرت روانشرناختی آنهرا برا هرم متفاوتنرد          می

کننرد کره تعهرد عراطفی بره عنروان تعلرق         بیران مری  ( 1553)آلرن و مرایر   ( 1051زاده،  تقی

هرای سرازمانی و نیرز بره وسریله تمایرل بره         خاطر به یک سرازمان کره از طریرق قبرول ارزش    

ایرن پاسرخ عراطفی همچنرین بعنروان پیوسرتگی       . گرردد  مانردگاری در سرازمان مشرخص مری    

بنرابراین کارمنردانی کره تعهرد عراطفی      . دشرو  هویت فرد با هویرت سرازمان نیرز توصریف مری     

 . مانند زیرا آنها تمایل به بقا در سازمان دارند باالیی دارند در سازمان باقی می

هررای از دسررت رفترره در یررک   تعهررد مسررتمر ناشرری از درو افررزایش یررافتن هزینرره  

های از دسرت رفتره عبرارت اسرت از مخرارج یرک فعالیرت یرا پرروژه کره            هزینه. سازمان است

                                                      
1- angile & perry 

2Penley & gould 

3- affective 

4- continuanca 

5- normative 

6- vandenberghe & tremblay 
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بنررابراین اگررر کسرری دارای تعهررد مسررتمر باشررد، نسرربت برره افررزایش . ل بازیافررت نباشررندقابرر

ایررن بعررد از تعهررد، همچنررین اشرراره برره     . هررایی حسرراس خواهررد شررد    چنررین هزینرره 

هررایی دارد کرره سرربب شررده برره سررازمان متعهررد شرروند مثررل حقرروق بازنشسررتگی،    منفعررت

رد اگرر سرازمان را تررو    فر . هرایی اجتمراعی   ارشدیت، وضرع اجتمراعی، دسترسری بره شربکه     

تعهرد هنجراری بره عنروان یرک وظیفره درو شرده        . بینرد  ها را در خطرر مری   کند این منغعت

بیرانگر احسراس دیرن و الرزام     . شرود   هرای آن تعریرف مری    برای حمایت از سرازمان و فعالیرت  

کننررد ادامرره فعالیررت و حمایررت از  برره برراقی مانرردن در سررازمان اسررت؛ کرره افررراد فکررر مرری  

بهرحررال ایررن سرره بعررد تعهررد بعنرروان  (. همرران منبررع)نرری بررر گررردن آنهاسررت سررازمان، دی

شروند کره کارمنردان را بره سرازمان خرود        بعنوان یک حالت روانشناختی در نظرر گرفتره مری   

(. 1053سررولینگر، ون اولفررن و رو، برره نقررل از تقرری زاده،     )کنررد  وابسررته و متعهررد مرری  

منرردان سررازمان بایررد، کارمنرردان  بیرران کرررد کرره برررای تقویررت تعهررد کار ( 2339)مررارتین 

هررایی کرره بایررد روی آنهررا   خررود را بعنرروان افررراد پاسررخگو، مسررتقل و فعررال و نیررز دارایرری  

. هررایی کرره بایسررتی کنترررل شررود سرررمایه گررذاری شررود، در نظررر بگیرررد نرره بعنرروان هزینرره 

هررای سرازمان و بکرارگیری نظرررات    بنرابراین دخالرت و مشرارکت کارکنرران در تصرمیم گیرری     

پررذیری و تعهررد در قبررال تصررمیمات اتخرراذ   در عمررل باعررث افررزایش حررس مسررئولیت آنرران 

گردد و مردیران بایرد کارکنران را در پیشربرد امرور سرازمانی برا توجره بره صرالحیت            شده می

وکررارایی شرران سررهیم نمرروده و برره نظرررات آنهررا در خصرروص مسررائل سررازمانی احترررام قائررل 

 (.1053تقی زاده، )زمان افزایش دهندشوند و از این طریق تعهد کارکنان را به سا

 سابقه تحقیقات انجام شده

 پیشینه خارجی -الف 

کرره  2332انجررام تحقیقررات روی سرررمایه روانشررناختی بررا مفهرروم سررازی اولیرره آن در سررال 

تجزیره و  . دانسرتند شرروع شرد    هرای انسرانی، اقتصرادی و اجتمراعی مری      آن را مخالف سرمایه

بررا اولررین انتشررار تجربرری کرره  2330مرروارد برررای آن در سررال هررا و  تحلیررل و انتخرراب آیررتم

تررا . هررای سرررمایه روانشررناختی را در ادبیررات سررازمان و مرردیریت وارد کرررد شررروع شررد آیررتم

هررای سرررمایه   مطالعرره، اعررم از نظررری و پژوهشرری، روی آیررتم     19حررداقل  2336سررال 

ه رفتررار روانشررناختی انجررام شررده بررود کرره در برخرری از مجررالت مرردیریتی مثررل مجلرر      

هررا کرره از ابررزار سرررمایه روانشررناختی اسررتفاده    بیشررترین فعالیررت. منتشررر شررد 1سررازمانی

                                                      
1- journal of organizational behavior 
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هررای  کرره آن در روانشناسرری کارکنرران بررا تمررام تحلیررل  هنگررامی 2337کردنررد از سررال  مرری

از آن زمرران برره بعررد، در تحقیقررات یافترره شررد کرره سرررمایه . روانسررنجی مرررتبط منتشررر شررد

عملکرررد در محرریط کررار، غیبررت کمتررر کارکنرران، برردبینی   روانشررناختی بررا نتررایج متعرردد  

کمتررر کارکنرران برره سررازمان، تمایررل کمتررر برره ترررو خرردمت، عملکرررد شررغلی و تعهررد      

همچنررین در تحقیقررات بیرران . سررازمانی برراالتر و رفتررار شررهروندی سررازمانی مرررتبط اسررت  

. توانررد توسررط جررو حمررایتی محرریط کررار ارتقرراء یابررد   شررد کرره سرررمایه روانشررناختی مرری 

کنررد کرره  همچنررین ویژگرری قابررل توسررعه و قابررل یررادگیری سرررمایه روانشررناختی بیرران مرری 

هرای   امرروزه در بسریاری از سرازمان   . توان آنررا برا برگرزاری جلسرات آموزشری توسرعه داد       می

شرود ترا سررمایه روانشرناختی سرازمان خرود را بهبرود         دنیا ایرن مرداخالت بکرار گرفتره مری     

 (. 003-092:   2313لوتانز، آوی، ) بخشند 

بررا انتشررار  ( 63:  2337)در ارتبرراط بررا موضرروع ایررن تحقیررق لوتررانز و همکررارانش    

ارزیررابی و ارتبرراط آن بررا عملکرررد و رضررایت  : ای تحررت عنرروان سرررمایه روانشررناختی  مقالرره

. شررغلی دو مطالعرره برررای سررنجش سرررمایه روانشررناختی و آزمررون فرضرریات انجررام دادنررد   

هررای شررمال غربرری امریکررا  هررای ایالرت  مرردیران دانشررگاه اولرین مطالعرره شررامل سرره نمونره از  

هررای بررزر، در  مرردیر در یکرری از دانشررگاه 167اولررین نمونرره در ایررن مطالعرره شررامل  . بررود

مرراه بعررد از یکرری دیگررر از     9دومررین نمونرره  . هررای شررمال غربرری بررود    یکرری از ایالررت 

ک مراه بعرد   مردیر برود انتخراب شرد و نمونره سروم یر        030های آن ناحیه کره شرامل    دانشگاه

مطالعرره دوم . مرردیر از دیگررر دانشررگاه انتخرراب شررد 170هررا شررامل  از یکرری دیگررر از دانشررگاه

شررامل دو نمونرره از کارکنرران، یکرری از بخررش خرردمات و دیگررری در بخررش تولیرردی بررا       

نفررر از مهندسرران و متخصصرران یررک شرررکت   119نمونرره اول شررامل . تکنولرروژی برراال بررود

کارمنررد در یررک شرررکت بیمرره   100مونرره دوم شررامل تولیرردی بررزر، در آمریکررا بررود و ن 

کردنررد کرره چگونرره خودکارآمرردی، امیررد، ترراب آوری و   ایررن دو مطالعرره بررسرری مرری. بودنررد

خوش بینری بطرور مجرزا و بطروری کره در یرک سرازه مرتبره براال قررار بگیررد پریش گرویی              

نتررایج دو مطالعرره نشرران داد کرره ترکیررب ایررن    . کننررده عملکرررد و رضررایت شررغلی اسررت  

توانررد پیشررگویی کننررده بهتررری برررای عملکرررد و  ی مرکررزی مرری هررا درون یررک سررازه سررازه

 .رضایت شغلی باشد

بررا عنرروان رفتررار سررازمانی مثبررت ( 2337)مطالعرره دیگررری توسررط لوتررانز و یوسررف 

ترراثیر امیررد، خرروش بینرری و ترراب آوری روی پیامرردهای مثبررت محرریط کررار : در محرریط کررار

کارمنررد و نمونرره دوم شررامل   1302مطالعرره اول شررامل  نمونرره. در دو مطالعرره انجررام شررد 
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هرای شرامل    هرای خردماتی، تولیردی، دولتری و غیرر دولتری در ایالرت        کارمند از سازمان 202

هررای روانشررناختی  نتررایج نشرران از آن داشررت کرره ظرفیررت  . غربرری امریکررا انتخرراب شرردند 

شررغلی،  مثبررت کارکنرران ترراثیر بسررزایی رو پیامرردهای مثبررت محرریط کررار شررامل رضررایت   

 .نشاط کاری و تعهد سازمانی دارد

در مقالرره ای برره بررسرری سرررمایه روانشررناختی برره   ( 1-12:  2319) 2و کرراور 1التررر

ایررن . عنرروان پرریش بینرری کننررده تعهررد سررازمانی و رفتررار شررهروندی سررازمانی پرداختنررد   

در واقرع  . مقاله سررمایه روانشرناختی در مردارس خصوصری و مردارس عمرومی بررسری کررد        

این مقاله این برود کره تبیرین کنرد چگونره سررمایه روانشرناختی برر تعهرد سرازمانی و           هدف 

از هرر کردام از   . گرذارد رفتار شرهروندی سرازمانی در مردارس خصوصری و عمرومی تراثیر مری       

. روش ایرن پرژوهش از نروع همبسرتگی برود     . نفرر بره عنروان نمونره انتخراب شرد       79مدارس 

توانرد تعهرد   روانشرناختی بره عنروان یرک کرل مری      نتایج این پژوهش نشران داد کره سررمایه    

 . سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را در هر دو نوع مدرسه پیش بینی کند

مطالعرره دیگررری کرره بررا موضرروع سرررمایه روانشررناختی، اشررتغال کرراری و تعهررد       

و  0سرررازمانی در برررین کارمنررردان مرکرررز تلفرررن در آفریقرررای جنررروبی توسرررط سررریمونز  

هرردف ایررن مطالعرره تعیررین رابطرره بررین سرررمایه  . انجررام گرفررت 2310در سررال  0بوینتنرردا 

روانشناختی، اشرتغال کراری و تعهرد سرازمانی برین کارمنردان مرکرز تلفرن برود و همچنرین           

هررای پرریش بینرری کننررده را تعیررین اینکرره آیررا سرررمایه روانشررناختی و اشررتغال کرراری ارزش

ایررن پررژوهش از طریررق  . کنرردمرری برررای تعهررد سررازمانی کارمنرردان مرکررز تلفررن برقرررار   

. نفررر از کارمنرردان مرکررز تلفررن انجررام شررد   136نظرسررنجی بررر روی نمونرره ای برره تعررداد  

یافترره هررای پررژوهش نشرران داد کرره ارتبرراط مثبررت و مهمرری بررین سرررمایه روانشررناختی،     

هررای پررژوهش آنهررا نتیجرره بررا توجرره برره یافترره. اشررتغال کرراری و تعهررد سررازمانی وجررود دارد

کارفرمایرران مرکررز تلفررن نیرراز دارنررد تررا تررداخالت محررل کررار را کرره سرررمایه   گرفتنررد کرره 

روانشررناختی همرره کارمنرردان مرکررز تلفررن را افررزایش مرری دهررد، گسررترش دهنررد و برره کررار 

 .گیرند

                                                      
1
.Lather 

2
. kaur 

3
.simons 

4
.buitendach 
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هررای خررارجی دیگررری کرره در زمینرره سرررمایه روانشررناختی انجررام شررده   از جملرره پررژوهش

بررا هرردف تجزیرره ( 127-192:   2311) اسررت، پژوهشرری اسررت کرره توسررط اوی و همکرراران 

هررا، رفتارهررا و عملکرررد کارکنرران  و تحلیررل ترراثیر سرررمایه روانشررناختی مثبررت بررر نگرررش  

نشرران )نمونرره مسررتقل  91تجزیرره و تحلیررل حاصررل از ایررن مقالرره شررامل  . صررورت گرفررت

نتررایج حاصررل از ایررن پررژوهش رابطرره مثبررت مهررم  . اسررت( کارمنررد 12967دهنررده تعررداد 

رضررایت شررغلی، )هررای مطلرروب کارمنرردان سرررمایه روانشررناختی و نگرررشمررورد انتظررار بررین 

و سررنجش ( شررهروندی)، رفتارهررای مطلرروب کارمنرردان  (تعهررد سررازمانی و سررالمت روانرری 

همچنرین یرک رابطره منفری     . نشران داد ( هرای نراظر و هردف   خود ارزیرابی )چندگانه عملکرد 

ینی، اسررترش شررغلی و برردب)هررای نررامطلوب کارمنرردان بررین سرررمایه روانشررناختی و نگرررش

 . وجود داشت( انحراف)، و رفتارهای نامطلوب کارمندان (اضطراب

 پیشینه داخلی -ب

ای کرره توسررط سررلطانی، والرری و صررحت بررا موضرروع ترراثیر سرررمایه       در مطالعرره

روانشرناختی در شرررکت بیمرره ملرت شررهر تهررران برره منظرور سررنجش سرررمایه روانشررناختی    

. شررارکت کارکنرران برره روش تصررادفی انجررام گرفررت  مرردیران و ارتبرراط آن بررا عملکرررد و م 

نتایج حاصل از تحلیرل هرای آمراری یافتره هرای تحقیرق برا اسرتفاده از معرادالت سراختاری           

نشران داد کره سرررمایه روانشرناختی مثبررت مردیران برره مشرارکت کارکنرران منجرر و موجررب       

ی و همچنررین برره ارتقررای کیفیررت سرررمایه روانشررناخت  . بهبررود عملکرررد آنرران مرری گررردد  

سررلطانی، )کارکنرران منتهرری و باعررث ایجرراد ارزش افررزوده در عملکرررد کارکنرران مرری گررردد   

 (.07-69:   1050والی و صحت، 

در تحقیقری دیگررری کرره قشرقایی زاده بررا هرردف بررسری اثربخشرری آمرروزش سرررمایه    

در شرهر   59روانشناختی برر ابعراد سررمایه اجتمراعی معلمران زن مردارس ابتردایی در سرال         

م داد، تحلیرل داده هرا نشران داد کره آمروزش سررمایه روانشرناختی برر هرر سره           بهبهان انجا

سرررمایه اجتمرراعی معلمرران زن مرردارس ابترردایی   ( شررناختی، رابطرره ای و سرراختاری )بعررد 

 (. 190-127:  1059قشقایی زاده، )شهر بهبهان اثربخش بوده است 

 های پژوهش فرضیه

ی ابتررردایی  غلی معلمررران دورهابعرراد سررررمایه روانشرررناختی موجررب بهبرررود عملکررررد شرر    .1

 .شود می

 .شود ی ابتدایی می ابعاد سرمایه روانشناختی موجب بهبود تعهد سازمانی معلمان دوره .2
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 روش شناسی

می پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی  و از نظر روش همبستگی 

جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان دره شهر در سال .باشد

نفربعنوان  123تشکیل داده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای1056

های آمار  ها از روش حجم نمونه انتخاب شده اند در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده

داول توزیع فراوانی، نمودارها، محاسبه میانگین، انحراف معیار و برای آزمون ج: توصیفی مانند

ها، از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شدوبمنظورگرداوری اطالعات  فرضیه

ازپرسشنامه سرمایه روانشناختی،پرسشنامه تعهدسازمانی وپرسشنامه عملکردشغلی استفاده 

 شده است

برای سنجش سرمایه روانشناختی از پرسشنامه روانشناختی  :ختیپرسشنامه سرمایه روانشنا

این پرسشنامه از مقادیر استاندارد شده . استفاده شد( 2337لوتاتز و آویلو، )لوتانز و همکاران 

که به طور وسیعی برای ساختارهایی که امید، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی را 

ها نیز تأیید شده  قابلیت روایی و اعتبار این خرده مقیاسسنجند مورد استفاده قرار گرفته و  می

گویه است و  6گویه است که هر خرده مقیاس شامل  20این پرسشنامه شامل . است

برای بدست آوردن نمره . دهد ای لیکرت پاسخ می درجه 0ها در مقیاس  کنندگان به آن شرکت

جداگانه محاسبه شده و سرس سرمایه روانشناختی ابتدا نمره هر خرده مقیاس به صورت 

روایی و پایایی این . شود ها به عنوان نمره کل سرمایه روانشناختی محسوب می مجموع آن

. مورد سنجش قرار گرفته و تایید شد( 1050)در تحقیق سیدجوادین و همکاران پرسشنامه 

 از پرسشنامه که است این گویای عدد این. بود 352/3مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده 

 به سؤالی هیچ است، ذکر شایان .است الزم برخوردار پایایی از ، دیگر بیان به و اعتماد قابلیت

 ها سؤال مجموع از آن، به مربوط واریانس متغیر تبیین عدم و ها داده بودن نامناسب دلیل

 از صورتی عاملی اعتبار. شد عاملی سنجیده اعتبار کمک به نیز ها سؤال روایی .نشد حذف

  بیشتر بارهای عاملی تمام نتایج . آید می دست به عاملی تحلیل طریق از که است سازه اعتبار

 .دهد می نشان را آن همگرای روایی که آمد دست به 39/3از 
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 های پرسشنامه سرمایه روانشناختی ابعاد و گویه: 1جدول 

ابعاد سرمایه 

 روانشناختی
 نمونه سؤال ها سؤال

 6الی  1سوال  خودکارآمدی
برای  تحلیل یک مساله بلند مدت جهت یافتن راه حل آن احساس 

 .کنم اعتماد به نفس می

 .های کاریم هستم این روزها، با انرژی تمام، مشغول پیگیری هدف 12الی  7سوال  امید

 .کنم برخورد میزا در کار، با آرامش  های تنش من معموال ًبا موقعیت 19الی  10سوال تاب آوری

 .کنم های مثبت موضوعات کاریم توجه می من همیشه به جنبه 20الی  15سوال  خوش بینی

این . استفاده شد( 1551)این پرسشنامه توسط آلن و مایر : پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه به ارزیابی میزان تعهد سازمانی در سه مؤلفه تعهد عاطفی و تعهد مستمر و تعهد 

سؤال است و برای سنجش هر یک از  20پرسشنامه مذکور شامل . پردازد ی میهنجار

به کار رفته ( 0تا  1)ای لیکرت  درجه 0سوال با طیف پاسخگویی  9های تعهد سازمانی  مولفه

ترجمه و برای استفاده در ایران ( 1079)این پرسشنامه برای اولین بار توسط شکرکن . است

پرسشنامه به ترتیب برای ابعاد هنجاری، عاطفی و مستمر برابر با ضریب پایایی این . آماده شد

روایی هر یک از مولفه ها نیز با استفاده از ضریب . گزارش شده است 70/3و  99/3و  75/3

و بعد مستمر  99/3، بعد عاطفی 99/3بعد هنجاری: آلفای کرونباخ برای هر بعد عبارت است از

ین مقیاس از روش تحلیل عاملی استفاده شده است در ضمن برای تعیین اعتبار ا. 92/3

 (.1050نودهی و همکاران، )

 های پرسشنامه تعهد سازمانی ابعاد و گویه 2جدول

ابعاد تعهد 

 سازمانی
 نمونه سؤال ها سؤال

 22-15-16-10-13-7-0-1 بعد عاطفی
شوم که مابقی دوره  خیلی خوشحال می

 .خدمتم را دراین سازمان بگذرانم

 20-23-17-10-11-9-9-2 مستمربعد 
درسازمان محل کارم خود را عضوی  از 

 .کنم خانواده احساس نمی

بعد 

 هنجاری
0-6-5-12-19-19-21-20 

کنم که مشکالت این  واقعاً احساس می

 .سازمان مشکل خودم است
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تهیه و ( 1573)پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون : پرسشنامه عملکرد شغلی

سوال از چهار  19این پرسشنامه دارای . ترجمه شده است( 1079)شکرکن  توسط ارشدی و

کنندگان  در پرسشنامه فوق شرکت. بندرت، گاهگاهی، اغلب و همیشه تشکیل شده است: درجه

 .کنند درجه ای مشخص می 0های خود را در یک مقیاس پاسخ

کارکنان با بکارگیری آزمون مذکور در نمونه ( 1096)خوشکام، نیسی و شکر کن 

سازمان آب و برق اهواز ضریب پایایی و روایی این پرسشنامه را از دو روش آلفای کرونباخ و 

گزارش داده اند و ضریب روایی را نیز از طریق همبسته کردن آزمون با % 93و %  92تنصیف 

 .اند گزارش کرده% 00، سوال کلی، محاسبه و 1نمره 

 پرسشنامه عملکرد شغلی: 0جدول 

 نمونه سؤال ها تعداد سؤال 

 .کنم ازاتالف وقت و انجام دادن کارهای بیهوده خودداری می 19

 یافته های تحقیق

 های توصیفی متغیرهای پژوهش یافته

های روانشناختی و رابطره آن برا تعهرد شرغلی و عملکررد شرغلی مرورد         در این تحقیق سرمایه

 .آمده است( 0)های پژوهش در جدول  متغییرهای توصیفی یافته. شده است  سنجش واقع

 های توصیفی متغیرهای تحقیق یافته: 0جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 استاندارد
 بیشترین کمترین

ی سرمایه 
مؤلفه ها

ی
ی روانشناخت

ها
 33/09 33/12 66/2 77/19 123 خودکارآمدی 

 33/20 33/13 59/1 92/19 123 امیدواری

 33/22 33/13 27/2 32/16 123 تاب آوری

 33/09 33/13 09/0 15/16 123 خوشبینی

های روانشناختی به طور  سرمایه

 کلی
123 00/63 92/10 33/10 33/59 

 33/59 33/02 01/13 72/70 123 تعهد شغلی

 33/97 33/21 51/5 77/93 123 عملکرد شغلی
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و  00/63میانگین ) های روانشناختی سرمایه اطالعات مندرج در جدول فوق برایتوجه به با 

عملکرد ، (01/13و انحراف معیار  72/70میانگین )تعهد شغلی ، (92/10انحراف استاندارد 

همچنین میانگین و انحراف استاندارا هر . است( 51/5و انحراف معیار  77/93میانگین ) شغلی

شبینی در جدول فوق ارائه شده یک از مؤلفه های خودکارآمدی و امیدواری و تاب اوری و خو

 .اند

ابعواد سورمایه روانشوناختی موجوب بهبوود عملکورد شوغلی معلموان         : اول فرضیه

 . شود ی ابتدایی می دوره

روانشناختی از رگرسیون چندگانه   برای پیش بینی عملکرد شغلی بر اساس ابعاد سرمایه

 .استفاده شد

 

 های آن بر عملکرد شغلی و مؤلفههای روانشناختی  نتایج رگرسیون سرمایه 9جدول 

مجموع  مدل 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F R R
2 sig 

 330/3 23/3 09/3 57/9 60/099 9 23/2029 رگرسیون 

 00/91 110 96/5772 باقیمانده

  115 52/11733 کل

 

شده است و نشان از  39/3داری کمتر از  شود سطن معنی طور که در جدول مشاهده می همان

بین بر متغیر مالو  دار بودن مدل رگرسیون است، یعنی حداقل یکی از متغیرهای پیش معنی

 .تأثیر معنادار دارد

Rشاخص 
کند که چند در صد از تغییرات  این شاخص مشخص می(: ضریب تعیین چندگانه) 2

Rدار در این پژوهش مق. شوند بین تبیین می متغیر مالو توسط متغیرهای پیش
 23/3برابر  2

بینی  درصد توانایی پیش 23های روانشاختی به طور کلی سرمایهشده است به این معنا که 

یک   با توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که کدام. عملکرد شغلی را دارند

 .شود استفاده می tبه این منظور از آزمون . دارند از متغیر یا متغیرها تأثیر معنادار در مدل 
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 متغیرهای واردشده در معادله رگرسیون tضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره : 6جدول

 بین متغیرپیش
 ضرایب رگرسیون

 سطن معناداری tآماره 
 استانداردشده استاندارد نشده

 331/3 79/0  31/00 مقدار ثابت

 331/3 51/0 09/3 69/2 خودکارآمدی

 331/3 60/0 06/3 79/1 امید

 65/3 05/3 30/3 19/3 تاب آوری

 07/3 71/3 36/3 17/3 خوشبینی

 

بر روانشناحتی   ی خودکارآمدی و امید سرمایهها دهد مؤلفه طور که نتایج جدول نشان می همان

دهنده  درصد اثر معنادار دارد و مثبت بودن این ضریب در واقع نشان 9عملکرد شغلی در سطن 

 .یابد با افزایش این عوامل، میزان عملکرد شغلی معلمان افزایش میاین است که 

 

ی  ابعاد سرمایه روانشناختی موجب بهبود تعهد سازمانی معلمان دوره: دوم فرضیه 

 . شود ابتدایی می

های روانشناختی از رگرسیون چندگانه استفاده  برای پیش بینی تعهد شغلی بر اساس سرمایه

اگر حداقل یکی از متغیرهای . اولین آزمون تست مدل کلی است. شده استشد که در زیر ارائه 

 .شود بین تحقیق روی متغیر مالو اثر معنادار داشته باشد، مدل پژوهش تأیید می پیش
 

 های آن بر تعهد شغلی های روانشناختی و مؤلفه نتایج رگرسیون سرمایه: 7جدول 

 مدل 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 راتمجذو
F R R

2 sig 

 

 02/905 9 10/2707 رگرسیون

 57/96 110 75/5510 باقیمانده 331/3 21/3 06/3 01/6

  115 52/12661 کل
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شده است و نشان از  31/3داری کمتر از  شود سطن معنی طور که در جدول مشاهده می همان

بین بر متغیر  متغیرهای پیشیعنی حداقل یکی از . باشد دار بودن مدل رگرسیون می معنی

 .مالو اثر معنادار دارد

Rشاخص 
کند که چند درصد از تغییرات  این شاخص مشخص می(: ضریب تعیین چندگانه) 2

Rدر این پژوهش مقدار . شوند بین تبیین می متغیر مالو توسط متغیرهای پیش
 21/3برابر  2

بینی  درصد توانایی پیش 21های آن  های روانشناختی و مؤلفه سرمایهشده است به این معنا که 

 .تعهد شغلی را دارند

با توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد کدام متغیر یا متغیرها اثر معنادار در 

 .شود استفاده می tبه این منظور از آزمون . دارند مدل 

 

متغیرهای وارد شده در معادله  tدارد و آماره ضرایب استاندارد، غیراستان: 9جدول

 رگرسیون تعهد شغلی

 بین متغیر پیش
 ضرایب رگرسیون

 سطن معناداری tآماره 
 استاندارد شده استاندارد نشده

 331/3 00/9  52/93 مقدار ثابت

 331/3 09/0 00/3 59/1 خودکارآمدی

 26/3 10/1 11/3 97/3 امید

 336/3 92/2 29/3 10/1 تاب آوری

 321/3 00/2 23/3 63/3 خوشبینی

 

بر ی خودکارآمدی و تاب آوری و خوشبینی ها دهد اثر مؤلفه طورکه نتایج جدول نشان می همان

دهنده این  مثبت بودن این ضریب در واقع نشان . درصد معنادار است 9تعهد شغلی در سطن 

 . یابد است که با افزایش این عوامل، میزان تعهد شغلی افزایش می
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 های پژوهش بحث در مورد یافته

ی  ابعاد سرمایه روانشناختی موجب بهبود تعهد سازمانی معلمان دوره: فرضیه اول پژوهش

 .شود ایی میابتد

های روانشناختی با تعهد شغلی  سرمایهابعاد های فصل چهارم، مشخص شد  با توجه به یافته

خودکارآمدی، دارند، به این معنی که ابعاد که ابعاد  ی ابتدایی رابطه معنی معلمان دوره

های  های سرمایه گردد و مؤلفه موجب بهبود تعهد شغلی معلمان میآوری و خوشبینی  تاب

اما اثر مؤلفه امید بر تعهد شغلی . نشناختی قادر به پیش بینی تعهد شغلی معلمان استروا

 .دار نیست ی ابتدایی معنی معلمان دوره

های روانشناختی بر متغیرهای سازمانی  اند که سرمایه ها نشان داده در تأیید یافته فوق، پژوهش

ژوهش فوق هم راستا است اشاره های مرتبط که با پ توان به پژوهش تأثیر گذار است، و می

، گاجونگ و (2337)، الیفینگ (2339)های لوتانز و آووی  نتایج این پژوهش با یافته. نمود

 . همخوان است( 2335)و اورا ( 2313)جینگهو 

های روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت  نتایج حاکی از آن است که بین سرمایه

چون متغیرهای روانشناختی تأثیر موفقیت آمیزی روی وابستگی شغلی  .و معناداری وجود دارد

های  دهد، به همین دلیل سرمایه کند و حتی عملکرد سازمان را ارتقا می و عاطفی ایجاد می

  همچنین در پژوهشی توسط(. 2337لوتانز و اولیو، )روانشناختی اثری هم افزآینده دارد 

های روانشناختی بر تعهد  های سرمایه عه مؤلفهنشان داده شد که مجمو( 1093)هاگمن 

 .سازمانی تأثیر گذار است

توان گفت که یکی از عوامل مؤثر بر تعهد شغلی معلمان  های پژوهش می در تببین یافته

های روانشناختی باعث  های روانشناختی است، در حقیقت دارا بودن سرمایه سرمایه و توانمندی

ی از قبیل رضایت، مشارکت و کاهش غیبت و کاهش اضطراب پدید آمدن نتایج مطلوب فروان

از سوی دیگر معلمان اعضای اصلی رشد و توسعه (. 2337الیفینگ، )گردد   در کارکنان می

های انسانی و ارائه خدمات به  آموزشی و فرهنگی یک جامعه هستند و کمک به توسعه سرمایه

ری آنان تأثیرگذار است و یکی از آنان و تقویت نقاط قوت شان بر میزان مسئولیت پذی

های مدیران که همان تعهد به طور عام و تعهد سازمانی به طور خاص است به وقوع  دغدغه

تواند در  پذیرد، لذا شناخت عوامل مؤثر بر تعهد و تعلق سازمانی و دلبستگی شغلی می می

 . بهبود آن مؤثر واقع شود
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ی  موجب بهبود عملکرد شغلی معلمان دوره ابعاد سرمایه روانشناختی: فرضیه دوم پژوهش

 .شود ابتدایی می

های روانشناختی بر عملکرد شغلی  های پژوهش مشخص شد که ابعاد سرمایه با توجه به یافته

موجب خودکارآمدی و امید ی ابتدایی اثر معنی داری دارد، به این معنی که ابعاد  معلمان دوره

های روانشناختی قادر به پیش  ایههای سرم این مؤلفه گردد و  بهبود عملکرد شغلی معلمان می

دار بر عملکرد شغلی   آوری و خوشبینی اثر معنی های تاب مؤلفهاما . بینی عملکرد شغلی است

 .ی ابتدایی ندارند معلمان دوره

های روانشناختی بر  ها نشان داده اند که سرمایه در تأیید یافته فوق، پژوهش

های مرتبط که با پژوهش فوق هم  توان به پژوهش گذار است، و می متغیرهای سازمانی تأثیر

های مختلف نشان دهنده وجود رابطه ای مثبت بین  نتایج پژوهش. راستا است اشاره نمود

سرمایه روانشناختی و بسیاری از نتایج مطلوب سازمانی، مانند رضایت شغلی و عملکرد و بهره 

هایی که در این زمینه انجام دادند،  یا پژوهش( 2337)لوتانز و همکارانش . وری سازمانی است

های روانشناختی در سازمان، عملکرد آن را  توان با تقویت سرمایه به این نتیجه رسیدند که می

های روانشناختی به عنوان  نشان دادند که سرمایه( 2313)همچنین آووی و همکاران . ارتقا داد

های نوآوری سازمانی و خالقیت کارکنان مورد  نشانه گردد که برای درو بهتر عاملی تلقی می

 (. 2313لوتانز و همکاران، )گیرد  استفاده قرار می

های روان شناختی  نشان داد که رشد سرمایه (2337)لوتانز و یوسف نتایج پژوهش 

های افزایش نوآوری، تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی را فرآهم آورد و برآیند  تواند زمینه می

های روانشناختی به طور مستقیم و  گردد و سرمایهنها موجب ایجاد مزیت رقابتی در سازمان آ

تواند با کاهش نتایج نامطلوب سازمانی و افزایش نتایج مطلوب سازمانی ضمن  غیر مستقیم می

 .ها را تحت تأثیر قرار دهد خلق مزیت رقابتی، میزان ضرر و زیان و یا سود آوری سازمان

و اوی و همکاران ( 2313)صاحبنظرانی همچون مکنزی و همکاران از دیدگاه 

های روانشناختی  توسعه سرمایه( 2337)لوتانز و یوسف ( . 2339)، لوتاز و همکاران (2313)

همچنین جفری . تواند موجب بهبود عملکرد سازمانی در سازمان در نظر گرفته شود می

روانشناختی به طور قابل توجهی بر رفتار  های در پژوهش خود معتقد است که سرمایه( 2312)

نوآورانه کارکنان تأثیر گذار است و این نوآوری برای عملکرد اثربخش سازمان یک عامل حیاتی 

 . شود محسوب می
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دهد خودکارآمدی باال منجر به تعهد و عملکرد بهتر  هایی گذشته نشان می پژوهش

های انسان است که به او  را یکی از ویژگی ، و امیدواری(2339سیو و همکاران، )شود  شغلی می

کند تا اهداف خود را تعقیب کند و احساس غیر قابل تحمل بودن از آینده را کاهش  کمک می

، (2337)های پژوهش با نتایج پژوهش لوتانز و آووی  یافته(. 2337بیلی و اسنایدر، )دهد 

های روانشناختی  سطن سرمایه همخوانی دارد و بیانگر این است که افزایش( 2337)الیفینگ 

ها  آوری پژوهش اما در مورد ارتباط خوشبینی و تاب. گردد باعث افزایش عملکرد سازمانی می

های  آوری بر عملکرد شغلی کارکنان مؤثر است که با یافته اند که خوشبینی و تاب نشان داده

تماعی یا اینکه نمونه این نتایج شاید به دلیل فرهنگی و مسائل اج. پژوهش حاضر همسو نیست

بنابراین برای افزایش سطن عملکرد . شود، رخ داده است مورد مطالعه فقط شامل معلمان می

های  های روانشناختی، بخصوص روی متغیر های سرمایه شغلی معلمان باید بر بهبود مؤلفه

 .خودکارآمدی و امیدواری آنان اقدام نمود

شود که  های سازمانی این مورد در نظر گرفته می های جدید در حوزه در دیدگاه

بهبود و بهسازی افراد و سازمان و عملکرد آن نیاز به شناسایی مبناهای اساسی و شناسایی 

های روانشناختی در روحیه افراد تأثیر مثبت  در حقیقت سرمایه. ها است نقاط قوت و توانمندی

دهد و بر  های روانشناختی امید و اعتماد به نفس را افزایش می سرمایهگذارد و افزایش  می

. کند گذارد و همین امر عالقه به کار و بهبود عملکرد را تحریک می میزان تالش افراد تأثیر می

های اولیه و قرار دادن آنها جزو اصول اصلی  های روانشناختی و توانمندی لذا شناسایی سرمایه

ملکرد شغلی کارکنان سازمان به طور اعم و معلمان به طور اخص تأثیر گذار سازمان در بهبود ع

 . است

 

 گیری نتیجه

برا توجرره برره نترایج و یافترره هررای ایرن پررژوهش مرری تروان اظهررار داشررت کره سرررمایه هررای      

دهرد کرره دانررش پژوهرران و محققران را قررادر برره توسررعه    چررارچوبی را ارائرره مرریروانشرناختی  

هرای   رفترار سرازمانی برا ظرفیرت    . کنرد  ه رفتار سرازمانی مثبرت مری   تحقیقات متداول در زمین

آوری در حرال حاضرر محققران     روانشناختی ماننرد خودکارآمردی، امیرد، خروش بینری و تراب      

هرا را بررای افرراد سرازمانی بره عنروان یرک مزیرت          مدیریت را برر آن داشرت کره داشرتن آن    

برا وجرود اینکره    . وهش کننرد رقابتی محسوب نمایرد و روی آن بیشرتر سررمایه گرذاری و پرژ     
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هررای مختلررف ایررن چهررار ظرفیررت روانشررناختی    هررای تجربرری و مقرردماتی از نمونرره  یافترره

کننرد و سربب شرد ایرن سرازه ی مرکرب از خودکارآمردی، امیرد، خروش           مثبت حمایرت مری  

از سرروی دیگررر تعهررد شررغلی و عملکرررد شررغلی از مؤلفرره . آوری برره وجررود آیررد بینرری و ترراب

لررذا، . ی باشررند و نیرراز برره غررور و بررسرری در آن احسرراس مرری شرردهررای اساسرری سررازمان مرر

این پرژوهش بره بررسری رابطره برین سررمایه هرای روانشرناختی برا تعهرد شرغلی و علمکررد             

شررغلی پرداخررت و نتررایج ایررن را نشرران داد کرره سرررمایه هررای روانشررناختی قررادر برره پرریش  

ه سرررمایه هررای بینری تعهررد شررغلی و عملکرررد شررغلی مرری باشررد و ایررن نشرران مرری دهررد کرر 

روانشناختی به عنروان مؤلفره ای مهرم و اساسری در مؤلفره هرای سرازمانی مری باشرد و نیراز           

 .به توجه به آن اساسی می باشد

 

 و ماخذ منابع

تهران (. 1097)ترجمه شهناز محمدی: روانشناسی صنعتی و سازمانی(. 2336. )اسرکتور، بل -

 .انتشارات ارسباران

رابطه سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی  (.1053. )تقی زاده، علیرضا -

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه (مطالعه موردی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد)

 عالمه طباطبایی

تاثیر آموزش مهارتهای ادراکی سرپرستان شیفت بر افزایش رضایت (. 1099. )فرد، منبر ذاکر -

نامه کارشناسی ارشد،  پایان. آنان در شرکت فوالد مبارکه اصفهان و عملکرد شغلی زیردستان

 .دانشگاه اصفهان

بررسی رابطه بین اخالق کار با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی (. 1052. )غیبی پور، علی داد -

از دیدگاه معلمان شهرستان اللی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده روانشناسی و علوم 

 .سی ارشدتربیتی، کارشنا

اثربخشی آموزش هیجانی برمدیریت زمان وخودکارامدی (.1050)حاجلو،نادروعیوضی،خدیجه -

 .75-57صص  (:0)11فصلنامه مطالعات روان شناختی،.دانش اموزان

تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی و فرا شغلی کارکنان (. 1050. )حاجی احمدیان، مهناز -

ان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه اداره کل امور اقتصادی و دارایی است

 .طباطبایی
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اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی مبتنی برآموزه (.1050)خادمی ،ملوو وعابدی،فاطمه -

-29صص(:0)13فصلنامه مطالعات روانشناختی،.های دینی برخوش بینی وسازگاری زناشویی 

7. 

تأثیر سرمایه روانشناختی مثبت (. 2310)سعید خلیفه سلطانی، حشمت؛ والی، فرزانه؛ صحت،  -

فصلنامه علوم  .مطالعهای در شرکت بیمه ملت شهر تهران: مدیران بر بهبود عملکرد کارکنان

 .69-07، (00)5مدیریت ایران، 

رابطه تاب آوری (.1050)فرح بیجاری،اعظم،پیوسته گر،مهرانگیز وصدر،مهدیه سادات -

بالینی افسردگی،اضطراب وجسمانی سازی دردانشجویان باابعادپنجگانه شخصیت واختالالت 

 .90-79صص(:0)11فصلنامه مطالعات روانشناختی ،(.س)کارشناسی ارشددانشگاه الزهرا

دیدگاههای نوین درباره تعهد سازمانی، مجله (. 1090. )فرهنگی، علی اکبر، حسین زاده، علی -

 .197تدبیر، شماره 

های روان شناختی با کارآفرینی سازمانی  ین سرمایهبررسی رابطه ب(. 1053. )فروهر، محمد -

 .دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد اعضای هیئت علمی

اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی بر ابعاد سرمایه اجتماعی "(. 1059.)زاده، نصرالهقشقایی -

  .190-127(: 2316) 12,1 مطالعات روانشناختی ".معلمان زن مدارس ابتدایی

 .انتشارات سمت: تهران. مدیریت رفتار سازمانی(. 1096. )قلی پور، آرین -

. رفتار سازمانی، ترجمه الوانی، سید مهدی، معمارزاده، غالمرضا(. 1555. )گریفین، مورهد -

 .انتشارات مروارید: ، چاپ اول، تهران(1070)

عهد سازمانی در رابطه خود کنترلی و منبع کنترل با ت"(.1050. )نودهی، حسن و همکاران -

 1,1 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی ".کارمندان اداره آموزش و پرورش سبزوار

  .66-05صص (:2310)

های  های سرمایه رابطه مؤلفه(. 1051. )هویدا، رضا؛ مختاری، حجت اهلل؛ فروهر، محمد -

ری، سال های علوم شناختی و ر فتا های تعهد سازمانی، مجله پژوهش روانشناختی و مؤلفه

 .00-96.صص(. 0)دوم، شماره دوم، 
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