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چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر عجین شدن با شغل در بانک تجارت است.
این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث روش نیز یک تحقیق توصیفی  -پیمایشی است .جامعه
آماری تحقیق شامل  7853نفر از کلیه مدیران ارشد،کارشناسان مسئول و کارشناسان شاغل در بانک
تجارت شهر تهران میباشند .جهت محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد و بر این
اساس حجم نمونه آماری  743نفر برآورد گردید .این تعداد نمونه به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
انتخاب شده است .ابزار گردآوری اطالعات در تحقیق پیشرو ،پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و
پرسشنامه عجین شدن با شغل توماس الداهل و کجنر میباشد .دادههای تحقیق پس از جمعآوری،
با استفاده از نرمافزار  SPSSو با استفاده از آزمونهای تحلیل عاملی تاییدی و معادالت ساختاری مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین خوشبینی ،خود کارآمدی ،امیدواری
و تابآوری و عجین شدن با شغل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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مقدمه
امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی ،جوامع به سووی پیچیوده و تخصصویتور شودن پویش مویرونود.

سازمانها نیز به عنوان نهادهایی در جامعه از این قاعده مستثنی نیستند  .پیامد این رونود تخصصوی و
پیچدهتر شدن ،ایجاد یک دنیای پر رقابت میباشد .در این دنیای پر رقابت کنونی منابع انسانی متعهد،
با انگیزه و ماهر جز در سایه توجه به نیازهای افراد و آموزش و تربیت نیروی انسانی به وجود نمیآیود.

بنابراین کار سازمانها در این رقابت برای بقاء مشکلتر شده است .آنچه حائز اهمیوت اسوت آن اسوت
که بدانیم گرداننده اصلی سازمانها انسانها میباشند و این انسانها هستند که بوه سوازمانهوا جوان
میبخشند و عمال ً تحقق اهداف را میسر میسازند .از این رو ،بررسی رفتار انسانهوا در سوازمانهوا از
اهمیت ویژهای برخوردار است .اکنون که کشور ما در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته است و دامنوه آن
هر روز وسیعتر میگردد باید گردانندگان این چرخ عظیم به فکر ذخیوره و اسوتفاده از حوداکثر نیوروی
انسانی باشند و موجبات بهبود وضع اجتماعی و روانی افراد را که عامل مووثر پیشورفت اسوت ،فوراهم
آورند .از دیدگاه مدیران و نخبگان ،موفقیت در شرایط کنوونی مسوتلزم درگیوری و دلبسوتگی بیشوتر
کارکنان در مشاغل و سازمان خود است (امیدی ارجنگی.)7753 ،
در ادبیات موجود همواره مباحث متعددی در خصوص عوامل موثر بور مشوارکت شوغلی بیشوتر
کارکنان تاکید شده است .این موضوعات از طیف عوامل سخت سازمانی نظیر ابزارها و فناوریها و توا
عوامل نرم سازمانی مانند الگوهای رفتاری و رهبری را در بر میگیرند .در تحقیقات جدید بوه موضوو
مشاکت شغلی با توجه به ویژگیهای خود کارکنان نگریسته شدهاست .یکی از مهمترین ایون عوامول
مفهوم سرمایه روانشناختی است .سرمایه روانشناختی مفهوم جدیدی است که در رفتار سازمانی مطور
شده است و امروزه کاربردهای وسیعی در علوم انسانی و به ویژه مدیریت ،رهبری و منابع انسوانی پیودا
کرده است .بنابراین سرمایه روانشناختی چیزی ورای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی است (لوتوانز،7
2002؛ لوتانز و همکاران 2004 ،و لوتانز و همکاران.)2003 ،

1. Luthans
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این مسئله در مطالعات پژوهشی نیز به اثبات رسیده است به عنوان مثال مشخص شوده اسوت
که سرمایه روان شناختی ممکن است نگرشهای بیشوتری دربواره نگورش مثبوت شوغلی نسوبت بوه
رویکردهای شناخته شده سرمایه اجتماعی و انسانی فراهم سازد ،همچنین نسبت به دو سورمایه دیگور
برآورده کننده بهتری از تعهد و رضایت شغلی بین کارکنان است (دونالسوون و کوو 2070 ،بوه نقول از
فروهر .)7732امروزه اگرچه سرمایه روانشناختی اغلب مورد غفلت قرار گرفته است با این حال این کوه
«چه کسی هستم» به همان اندازه «چه چیزی میدانم» و «چه کسانی را مویشناسوم» اهمیوت دارد.
حالت گونه بودن این ظرفیتهای مثبت ،قابلیت توسعه و بهبود را بوا اسوتفاده از برناموههوای مختصور
آموزشی ،فعالیتهای ضمن کار ،برنامه مداخالت بسیار متمرکز و کوتاهمدت ،برای آنها فوراهم سواخته
است.
عالوه بر اثبات وجود رابطهای مثبت بین سرمایه روانشناختی و متغیرهوای مطلووب سوازمانی،
نتایج تحققیات تجربی نشان میدهد که سرمایه روانشناختی از طریق اجرای برنامه مداخالتی موسوم
به پیسیای 7از لحاظ نظری و تجربی قابلیت رشد و توسعه را دارد .همچنوین بورخالف سورمایههوای
سنتی (انسانی و سرمایه اجتماعی) و داراییهای مشهود با سرمایهگذاری بسیار اندکی تحقوق موییابود
(لوتانز و همکاران2002 ،؛ لوتانز و همکاران .)2003 ،با توجه به حجم کار و سوختی مشواغل بوانکی و
رقابت فزاینده کنونی در میان بانکها ،چارهای جز سرمایه گوذاری بیشوتر در خوود کارکنوان و انتظوار
نتایج مطلوب سازمانی نیست .بر این اساس ،در این پژوهش به این موضو پرداخته مویشوود کوه آیوا
سرمایه روانشناختی کارکنان بر عجین شدن با شغل تاثیر دارد .بر این اساس ،با توجه به این مولفه هوا
فرضیههایی تدوین و آزمون میشوند .الزم به ذکر است در این پژوهش مفاهیم مشارکت شغلی ،درگیر
شدن با شغل و عجین شدن با شغل معادل همدیگر در نظر گرفته شدهاند.

)1.Psychological Capital Intervention (PCI
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مروری بر مبانی نظری

سرمایه روانشناختی:9
واژه «سرمایه» اشاره دارد به ارزش داراییها و منابع در دسترس که برای یک نیاز خاص مورد استفاده
قرار میگیرند .بر این اساس ،تا کنون سه نو سرمایه مهم؛ یعنی سرمایهمالی ،انسانی و اجتماعی مورد
توجه پژوهشگران سازمانی بوده است .سرمایهای را که شکل فیزیکی دارد ،نظیور پوول ،ماشوین آالت،
تجهیزات ،زمین و ساختمان و نظایر آن و بدین وسیله به سرمایة صنعتی بدل شده و در تولید کاالهوا و
خدمات مورد استفاده قرار میگیرد ،سرمایة مالی /اقتصادی نامیده میشود.
سرمایه انسانی اغلب به عنوان سرمایه فکری تلقّوی مویشوود و بوه نووعی شوامل مهوارتهوا،
تواناییها ،دانش و تجاربی است که یک شخص با خود به سازمان میآورد .سرمایة اجتماعی بوه ارزش
داراییهای واقعی یا بالقوهای اشاره دارد که فرد در سازمان بر حسب اینکه چه کسانی را میشناسد ،بوا
چه شبکههای اجتماعی در ارتباط است و چه اعتباری در سازمان دارد ،به دست مویآورد .اموا لوتوانز و
همکارانش شکل دیگری از سرمایه را به عنوان سرمایه روانشناختی مطر کردند .آنها ادّعا میکنند که
این سرمایه ضمن اینکه قابلیتها و توانمندیهای سرمایة اجتماعی و انسانی را در بور دارد ،مویتوانود
حتی از آنها فراتر رفته ،به عنوان مزیّت رقابتی برای سازمانهای امروزی مورد بهرهبرداری قورار گیورد
(لوتانز و همکاران.)74 :2002،
مطابق نظر آنان ،سرمایه روانشناختی ،یک وضعیت توسعهای مثبت روانشناختی با مشخصههای
ذیل است :متعهد شدن و انجام تالش الزم برای موفقیوت در کارهوا و وظوایف چوالش برانگیوز (خوود
کارآمدی)؛ داشتن استناد مثبت دربارة موفقیتهای حال و آینده (خوشبینی) ،پایداری در راه هودف و در
صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف برای دستیابی به موفقیت (امید) و پایداری هنگام مواجهوه بوا
سختیها و مشکالت برای دست یابی به موفقیت (تابآوری) .لوتانز و همکارانش ( )2005بر این باورند
که سرمایة روانشناختی مثبتگرا ،منجر به ارتقای ارزش سرمایه انسانی و اجتماعی در سامان میشود.

1. Psychological Capital
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این مؤلّفههای در یک فرایند تعاملی و ارزشیابانه ،به زندگی فرد معنا بخشیده ،تالش فرد بورای
تغییر موقعیتهای فشارزا را تداوم مویدهود و او را بورای ورود بوه صوحنه عمول آمواده و مقاوموت و
سرسختی وی در تحقق اهداف را تضمین میکند( لوتانز و همکاران.)23 : 2005 ،
ابعاد سرمایه روانشناختی
خودکارآمدی7؛ خودکارآمدی معیاری است که توانایی انسان را در انجام کار و رسیدن به اهوداف
نشان می دهد (آوی و همکاران )730 ،2070 ،به عبارت دیگر ؛ خود کارآمدی عبارت است از  :باور فرد
به توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت در انجام وظیفه ای معیین از راه ایجاد انگیزه در خود  ،تامین
منابع شناختی برای خود و نیز ایفای اقدامات الزم ) ( باندورا  .)733:7333،برخورداری از این ویژگی هوا
سبب میشود تا افراد کمتر دچار خطای اسناد شوند؛ لوذا انتظوار مویرود بوا تقویوت احساسوات مثبوت،
پیامدهای سازمانی تحت تاثیر قرار گیرند .خودکارآمدی در سرمایه روانشناختی ،اطمینان فرد به توانایی
خود برای تجهیز منابع انگیزشی و شناختی خود و انجام مجموعه ای از اعمال و اقدامات برای غلبه بور
یووک تکلیووف در موووقعیتی خوواص محسوووب موویگووردد (داگلوووبی و پینووز.) 2758 – 2732: 2003 ،2
خودکارآمدی که می توان آن را اعتماد به نفس نیز نامید ،نخستین بار توسط توسط بندورا تعریوف شود:
«باور (اطمینان) فرد به توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت در انجام وظیف های معین از راه ایجاد
انگیزه در خود ،تامین منابع شناختی برای خود و نیز ایفای اقدامات الزم» خودکارآمدی ،متغیری حالوت
گونه است و به گونهای قابل پرورش و توسعه است و در زمانهای خاصوی خوود را نشوان مویدهود و
اهمیت پیدا میکند و داشتن کارایی در یک حیطه ،قابل انتقال به دیگر حیطهها نیست.
خودکارآمدی با ابعاد عملکرد کاری نیز بسیار مرتبط است ،به این صورت که افراد خودکارآمد به
طور اثربخشی رهبری می کنند  ،تصمیمات اخالقی موی گیرنود و خالقیوت در کارآنهوا باالسوت ،دارای
روحیه مشارکتی هستند و تمایل به یادگیری و کارآفرینی دارند .افوراد بوا خودکارآمودی در سوط بواال
دارای ویژگیهایی همچون :

1. Self-efficacy
2. Duggleby & Penz
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 .7عالقه امند به اهداف چالشی .2 ،انتخاب کارها و وظایف دشوار .7 ،خودبرانگیخته .4 ،توالش
زیاد و تجهیز قوا در جهت انجام وظایف و دستیابی به اهداف .8 ،پشتکار در مواجهه با موانع و .2افرادی
خود هدایت ،هستند (حسن زاده .)23 :7753 ،امیدواری7؛ امیدواری به عنوان دومین مولفه سرمایه روان
شناختی حالت مثبت روان -شناختی متشکل از احساس انورژی بورای حرکوت در مسویر اهوداف خوود
(احساس عاملیت) همراه با برنامه ریزی فعال برای دستیابی به اهداف (توانایی ایجاد گذرگاه در دستیابی
به اهداف) را در بر می گیرد (داگلوبی و پینوز .)2758 – 2732: 2003 ،2امیود ،توانوایی شوخص بورای
هدف گذاری ،تجسم مسیرهای الزم برای رسیدن به هدف ها و داشتن انگیزه الزم در جهت رسیدن به
آن هدف ها است .خوشبینی به اسنادهای علّی مثبت اشاره می کند و روشی است که در آن افراد وقوایع
مثبت و منفی را تبیین میکنند و انتظوار نتیجوه مثبوت دارنود ( لوتوانز و همکواران.)80 - 48 :2003 ،
امیدواری یکی از ویژگیهای انسان است که به او کمک مینماید تا ناامیدیها را پشوت سور گذاشوته،
اهداف خود را تعقیب کرده و احساس غیر قابل تحمل بودن آینده را کاهش دهود ( بوه ایلوی:2003 ،7
.)207
امید حالت احساسی مثبتی است که اعتقاد به نتایج مثبت را در زندگی انسان تقویت میکند .بوه
عبارت دیگر؛ امید داشتن باور به نتیجه مثبت اتفاقها یا شرایط در زندگی است .امیود احساسوی اسوت
درباره اینکه میتوانیم آنچه میخواهیم ،داشته باشیم یا یک اتفاق ،بهترین نتیجوه را بورای موا خواهود
داشت .اسنایدر 4و همکارانش امید را «حالت انگیزشی مثبتی مویداننود کوه از احسواس موفقیوتآمیوز
عاملیت ( 8انرژی معطوف به هودف) و برناموهریوزی بورای دسوتیابی بوه هودف ناشوی شوده اسوت».
پژوهش های انجام شده تاثیر امیدواری را در محیط کار اثبات کرده اند  .چنانچه در تحقیقات اخیر نشان
داده است ،ارتباط بین امیدواری کارمنود و عملکورد آن و سوودآوری سوازمانی همچنوین ارتبواط بوین
امیدواری رهبران و سودآوری واحدهای آنها و توانایی نفوذشان در بین کارمندان بسیار اسوت (لوتوانز و
همکاران به نقل از حسن زاده).

1. hope
2 . Duggleby & Penz
3. Baily
4. Snyder
5. Agency
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بنا بر نتایج پژوهش انجام شده توسط آدامز ،از بین سازمانهای شرکتکننده در پوژوهش وی،
آنهایی که سط امیدواری کارکنانشان باالتر بوده ،نسبت به سایر سازمانهای مورد بررسی ،عملکورد
موفقیتآمیزتری داشتند .همچنین بنا بور پوژوهشهوای پترسوون و لوتوانز ،سوط امیودواری مودیران
سازمانهای مورد مطالعه ،با عملکرد مالی واحد و رضایت شوغلی کارکنوان ،همبسوتگی مثبوت بواالیی
داشت .
خوشبینی7؛ خوشبینی به جهتگزینی اشواره دارد کوه در آن معمووالً پیامودهای مثبوت موورد
انتظارند و این پیامدها بهعنوان عوامل ثابت ،کلی و درونی در نظر گرفته میشوند( .گوهل74 :2072 ،2
–  .)73مارتین سیلگمان که او را پدر روانشناسی مثبت گرا مینامند ،بیان مویکنود کوه خووش بینوی
میتواند به عنوان یک سبک اسنادی تلقی شود که فرد ،حوادث مثبت را به اسنادهای کلی و پایدار و یا
خودش نسبت می دهد و حوادث منفی را به عوامول خوارجی ،ناپایودار و موقعیوت هوای خواص نسوبت
میدهد .در حالی که بدبینها حوادث مثبت را به عوامل خارجی و موقعیتهای خاص و زودگذر نسوبت
میدهند و حوادث منفی را به عوامل پایدار و فراگیر .در نتیجه این سبکهای بیانی و اسنادی متفواوت،
خوش بینها انتظارات مثبتی را در خود ایجاد میکنند که آنها را در جهت دستیابی بوه اهوداف ترغیوب
میکند و به اتخاذ رفتارهای انعطاف پذیر در برخورد با مشکالت کمک میکنند ،در حالی که بودبینهوا
به دلیل شک و تردید که برای خود ایجاد میکنند و انتظارات منفیشان ،با مانع روبه رو میشوند.
در خوش بینی برخالف دو عامل قبل یعنی خودکارآمدی و امیدواری که تنهوا بوه بعود درونوی
توجه می کردند ،به عوامل خارجی هم توجه می شود .مثال عاملی که موی توانود باعوث ایجواد و شوکل
گیری انتظارات مثبت گرا در یک فرد خوش بین شود ،ممکن است خوود و توانوایی هوایش یوا عوامول
خارجی و دیگران باشند .خوش بینی باعث ایجاد طیفی از پیامدهای مثبت همچوون سوالمت روانوی و
جسمانی ،بهزیستی و خوشوی و انعطواف پوذیری موی شوود در حوالی کوه بودبینی باعوث افسوردگی و
بیماری های جسمی میشود .همچنین خوش بینی با عملکرد فرد مخصوصاً در محیط کواری بسویار در
ارتباط است (چمرز 7به نقل از حسن زاده.)25 :7753 ،

1. optimism
2. Gohel
3. Chemers
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تاب آوری7؛ باالخره آخرین مولفه سرمایه روانشناختی یعنی تاب آوری ،عبارت از توانایی انعطواف،
مسئولیت پذیری و پشتکار در مواجهه با دشواری و مشکالت و حتی وقایع مثبت زندگی است (یوسف و
ساندرز .)373 -303 :2072 ،2تاب آوری ،ظرفیت فرد برای پاسخ دادن و حتی شکوفا شودن در شورایط
فشارزای مثبت یا منفی است .لوتانز (  ،) 2003تاب آوری را به عنوان توانایی برگشت دوباره به وضوعیت
عادی در مقابله با مصیبت ،تعارض ،شکست یا حوادث مثبت ،پیشرفت و مسئولیت می داند .تواب آوری
سازگاری مثبت در واکنش به شرایط نواگوار اسوت ( والور .)730 :2007 ،7تواب آوری صورف مقاوموت
منفعل در برابر آسیبها یا شرایط تهدیدکننده نیست .بلکه فرد تاب آور ،مشارکت کننده فعال و سوازنده
محیط پیرامونی خود است .تاب آوری به توانایی انسانی گفته می شود که به طور موفقیت آمیز شورایط
نا مطلوب را پشت سر گذارده  ،به ان ها تطابق میابد و با وجود مواجهه با مشکالت زندگی  ،به قابلیت
تحصیلی وهیجانی و اجتماعی دست مییابد (دیوس .)2008:288،
عجین شدن با شغل
درگیری شغلی بر مبنای اعتقاد آلپورت به عنوان یوک نگورش ،متغیور مهموی اسوت کوه بوه افوزایش
اثربخشی سازمان کمک شایانی میکند .هرچه سط درگیری شغلی کارکنان یک سازمان باالتر باشود،
اثربخشی آن نیز افزایش خواهد یافت .اولین بار واژه «درگیری شغلی» توسط لودال و کجنر 4عنوان شد
و به این صورت تعریف گردید که ارزشهای شغلی به بخشی از زندگی شخصی افراد تبدیل میشووند
(روتنبری و موبرگ .)207 :2003 ،8ایشان پدیدهی درگیری شغلی را از طریق بحث درخصوص عوامول
مرتبط با طراحی شغل و درگیری شغلی ،عنوان نمودند .لی و النگ )7333( 2درگیری شغلی را به عنوان
درجهای که فرد از لحاظ عاطفی و روانی با شغل خویش همانند سازی مینماید ،تعریف نمودهانود و بوه
عنوان درجهای است که فرد درگیر کار خویش شده و در فرآیند تصمیم گیری مشارکت مینماید.

1. resiliency
2. Yousaf & Sanders
3. Waller

1 Lodahl and Kejner
5 . Rotenberry and Moberg
4 Lee and Long
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پژوهشها درخصوص مفهوم درگیری شغلی بر شناسایی تعیینکنندههای آن متمرکز بوده است.
در مورد تعیینکنندههای مذکور ،سه طبقه ویژگیهای شخصی ،موقعیتی و بازدههای کار مشخص شده
است .کارکنانی که درگیری شغلی باالیی دارند ،تنش کمتری را تجربه میکنند و از شغل خود رضوایت
بیشتری دارند .درگیری شغلی به طور عمده با رضایت از کار ،توان ،فداکاری و دلبستگی تعریف میشود.
توان ،گویای سط باالی انرژی ،انعطاف پذیری روانی درحین انجام کار ،میل به صرف توالش در کوار
خود و مقاومت در رویارویی با مشکالت میباشد (بالنچ و آجوجا.)275 :2070 ،7
کارکنانی که درگیریی قوی با شغل خویش دارنود ،تصوویر بهتوری از خوویش خواهنود داشوت.
درگیری شغلی در میان کارکنان پاره وقت بسویار کوم و در میوان کارکنوان تموام وقوت ،زیوادتر دیوده
میشود .بدان معنا که اگر کارکنان با ذوق و اشتیاق درخصوص موضووعات مورتبط بوا شوغل خوویش
مشارکت نمایند ،نشان دهندهی این است که ایشان با کار خویش درگیری برقرار کردهاند همچنین آنها
شغل را به عنوان یکی از جنبههای با ارزش زندگی خویش مویداننود و بیوان مویدارنود کوه عملکورد
مهمترین ویژگی برای کسب ارزش شخصی است .در واقع درگیری شغلی تواثیر مهموی بور کوارآیی و
اثربخشی کارکنان داشته و شغل نقشی حیاتی در افزایش درگیری شغلی افراد ایفوا خواهود کورد اگور و
فقط اگر کارکنان شغل خویش را بخش مهمی از زندگی به حساب آورند.
درگیری شغلی به عنوان نگرشی مثبت و کامل درخصوص موقعیتهای مختلفی کاری ،تعریوف
شده که از طریق وقف خویش درکار ،مجذوب کار بودن و نیز صرف انرژی برای کار شوکل مویگیورد.
وقف شدن در کار ،به معنای درگیری شدید در کار و تجربهی احساس معنواداری و اشوتیاق مویباشود.
مجذوب کار بودن ،به معنای احساس دلبستگی و جذب شودن در شوغل مویباشود .بوه طوور خالصوه،
کارکنان درگیر در شغل ،برای انجام شغل خویش انرژی زیادی را صرف مویکننود و نسوبت بوه شوغل
خویش مشتاق و عالقهامند میباشند  .به عالوه ،ایشان اغلب در کار خویش غوطه ور شده و متوجه گذر
زمان نمیشوند (شافولی.)234 :2004 ،

1 . Blanch and Ajuja
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پیشینه پژوهش
نادریان ،آرام ( )7734در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه سرمایه روانشوناختی و بهوره وری بوا درنظور

گرفتن متغیر میانجی اعتماد سازمانی در مراکز شبکه بهداشت شهر مریوان نشوان داد کوه بوین چهوار
مؤلفه سرمایه روانشناختی و بهره وری با در نظر گرفتن متغیر میانجی اعتماد سازمانی رابطه معنی دار و
مثبتی وجود دارد.
رحیمی و همکاران ( )7737در پژوهشی تحت عنوان رابطه سرمایه روانشناختی در محیط کار با
شور و شوق کاری آنان در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان نشان دادند کوه بوین مولفوههوای
سرمایه روانشناختی و شورکاری و خوشبینی ،اعتماد سازمانی و سورزندگی رابطوه مثبتوی وجوود دارد.
نجاری و همکاران ( )7737در پژوهشی با عنوان بررسی و نقش سرمایه روانشوناختی(امید ،خوشوبینی،
تابآوری و خودکارآمدی) در پیامدهای سازمانی با مولفههای بهرهوری شغلی ،تعهد سازمانی ،رضوایت
شغلی) پرداختهاند و برای سنجش فرضیهها از معادالت ساختاری و رگرسیون استفاده شده و یافتههوای
پژوهش حاکی از آن به صورتی میباشد که همه مولفههای سرمایه روانشناختی آثار و پیامدهای مثبوت
مبتنی بر بهرهوری کارکنان ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد .در این میوان مولفوه توابآوری دارای
باالترین رتبه و خوشبینی ،پایینترین رتبه را داشته است.
نورالدین وند و همکواران ( )7737در پژوهشوی بوا عنووان رابطوه سورمایه روانشوناختی (امیود،
خوشبینی ،تابآوری و خودکارآمدی) با هدفهای پیشرفت و عملکرد تحصویلی دانشوجویان سوال اول
انجام دادند که به منظور بررسی رابطه سرمایه روان شناختی و مؤلفههای آن (امید ،خوش بینوی ،تواب
آوری و خودکارآمدی) با اهداف پیشرفت چهارگانه(تبحر گرا ،عملکرد گرا ،عملکرد گریز و تبحر گریز) و
عملکرد تحصیلی دانشجویان سال اول انجام گرفت.نتایج حاصل از پوژوهش عبارتنود از سورمایه روان
شناختی و مؤلفههای آن با جهت گیری هدف تبحر گرا و عملکرد گرا رابطه مثبوت معنوادار دارنود .بوه
عالوه ،نتایج نشان داد ،ترکیب 4مؤلفه امید ،خوش بینی ،تاب آوری و خودکارآمدی با یکدیگر در قالوب
یک سازه سط باالتر ،یعنی سرمایه روان شناختی ،گرایش دانشجویان را به سمت جهت گیری هودف
تبحری و رشد شایستگی و مهارت در تکالیف درسی افزایش میدهد .از دیگر یافتههای ایون پوژوهش،
ارتباط سرمایه روان شناختی و مؤلفه های آن (امید ،خوش بینی ،تاب آوری وخودکارآمدی) بوا عملکورد
تحصیلی دانشجویان است.
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کالنتری و همکاران ( )7730مطالعهای تحت عنوان «ارائه مدلی برای ارتقاء سط پیوند شوغلی
مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی بر اساس سبکهای شناختی ،منبع کنترل و الگوهای رهبوری»
در سال  7730انجام دادند .نتایج حاصله نشان دادند که بین سط تحصیالت و پیوند شوغلی کارکنوان
همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .همبستگی مثبتی نیز بین سابقه کوار و پیونود شوغلی کارکنوان
مشاهده شده است .متغیرهای مربوط به محیط کار (ابهام نقش ،تعارض نقش ،گرانبواری نقوش ،آزادی
عمل ،هویت تکلیف ،بازخورد ،چالش شغل ،سبک نظارتی ،سلسوله مراتوب اداری ،مشوارکت و رسومی
بودن) در درگیری شغلی کارکنان موثر است .سوبکهوای شوناختی و منوابع کنتورل بوا پیونود شوغلی
همبستگی دارند و میتوانند بهعنوان پیشبینی کننده آن باشند (کالنتری و همکاران .)7730 ،اوجوی و
محمدی در مقاله خود به بررسی پیشبینی درگیری شغلی براساس سرمایه روانشناختی و ویژگویهوای
شخصیت درکارکنان پاالیشگاه گاز پارسیان پرداختند .این پژوهش از نو همبستگی میباشد و جامعوه
آماری معادل با  400نفر را در بر گرفته که تعداد  228نفر از کارکنان واحدهای شرکت پاالیشوگاه گواز
پارسیان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند ،روش انتخواب نمونوه نیوز بوه صوورت نمونوه گیوری در
دسترس بود .ابزارهای بکار گرفته شوده عبوارت بودنود از؛ پرسشونامه درگیوری شوغلی الداهلووکجنر،
پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و پرسشنامه ویژگیهای شخصیت نئو فرم کوتاه .پس از جمعآوری
پرسشنامهها ،دادههای حاصله توسط روشهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه موورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد از بین متغیرهای سرمایه روان شوناختی ،امیودواری ،تواب
آوری و خوش بینی ،پیش بینی معنواداری را بورای درگیوری شوغلی در بور داشوتند همچنوین از بوین
متغیرهای ویژگیهای شخصیت ،برون گرایی ومسئولیت پذیری پیش بینی معنوا داری بورای درگیوری
شغلی تعریف نمودند (اوجی و محمدی)7734 ،
اسمیت و همکاران ( )2003در پژوهشی با هودف بررسوی رابطوه بوین سورمایه روانشوناختی و
رهبری معتبر در سازمان با توجه به نقش میانجیگری اعتماد سازمانی در جامعه آماری فروشوگاههوای
زنجیرهای پوشاک .با استفاده از آزمونهای همبسوتگی بوه نتیجوه معنوی دار بوودن رابطوه بوین هموه
مولفههای سرمایه روانشناختی و اعتماد سازمانی و نیز بین اعتمواد سوازمانی و بهوره وری وجوود دارد.
اقبال خان و همکاران ( )2077در مطالعهای با عنووان «درگیوری شوغلی پویش بینوی کننودهی تعهود
سازمانی» در کشور پاکستان در سال  2077با هدف بررسی تاثیر درگیوری شوغلی بور سوه بعود تعهود
سازمانی (تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری و تعهد مستمر) انجام دادند.
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نتایج حاصل از پژوهش مذکور نشان دادند که درگیری شغلی بر تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری و
نیز تعهد مستمر ،تاثیرگذار میباشد (اقبال خان .)2077 ،اویگار و همکواران در سوال ( ) 2003تحقیقوی
تحت عنوان «تعهد سازمانی و درگیری شغلی» در ترکیه انجام دادند .نتایج نشان دادند کوه همبسوتگی
مثبتی بین تعهد سازمانی و درگیری شغلی وجود دارد (اویگار و همکاران.) 2003 ،
در تحقیقی تحت عنوان درگیری شغلی و تمایل به ترک خودمت کارکنوان بوا توجوه بوه نقوش
رضایت شغلی و تعهد سازمانی که توسط زوپییاتیس وهمکارانش ( )2074انجام شده است ،نشان دادنود
که درگیری شغلی از طریقی رضایت شغلی و تعهد عاطفی و هنجاری با تمایل به ترک شوغل کارکنوان
رابطه دارد .همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه منفی بین رضایت شغلی بیرونی و تعهد عاطفی با تمایول
به ترک خدمت است .اما درتحقیق مذکور رابطه معنی داری بین رضایت شغلی درونی و تعهد هنجاری
با تمایل به ترک خدمت مشاهده نشد (زوپیاتیس و همکاران .)2074 ،7بور اسواس ادبیوات پوژوهش و
پیشینه مدل مفهومی به شکل زیر تدوین گردید؛
سرمایه روانشناختی
خوشبینی

عجین شدن با شغل

خوکارآمدی
امیدواری
تابآوری

شکل  -9مدل مفهومی پژوهش(اوگوناکی)2099 ،

1 . Zopiatis et al
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،توصیفی ،از نظر نو استفاده کاربردی ،از نظر نو دادهها ،کموی و از نظور
افق زمانی تحقیق مقطعی است .اجرای تحقیق توصیفی میتواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یوا
یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد .تحقیق توصیفی میتواند شوامل جموعآوری اطالعوات بورای
آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤاالت مربوط به وضعیت فعلی موضو مطالعه شود .یک مطالعهی توصیفی
چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش میکند (خاکی .)7753 ،جامعه آمواری تحقیوق شوامل 7853
نفر از کلیه مدیران ارشد،کارشناسان مسوول و کارشناسان شاغل در بانک تجارت شهر تهران میباشند.
جهت محاسبه حجم نمونه آماری از جدول مورگان استفاده شد و بر این اساس حجم نمونه آماری نفر
 743برآورد گردید .این تعداد نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شده است.
جهت جمعآوری اطالعات در این تحقیق از روشهای کتابخانهای و میدانی استفاده گردیود .در
تحقیق حاضر برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه سرمایهروانشناختی لوتانز( )2003و درگیری شغلی
(مشارکت کاری) توسط توماس الداهل و کجنر ( )7328استفاده شد .در ایون تحقیوق بورای تجزیوه و
تحلیل دادههای از روشهای آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نورم افوزار آمواری  SPSSشوامل
آزمون اسمیرنوف و کولموگروف ،آزمونتی و فریدمن ،ضریب همبستگی ،رگرسیون چند متغیره و تحلیل
مسیر استفاده خواهد شد .از آنجا که در تحقیق حاضر از پرسشنامه استاندارد و جهانی اسوتفاده شوده و
به همین دلیل دارای روایی میباشند ولی جهت اطمینان بیشتر پرسشنامه توسوط اسواتید وکارشناسوان
بررسی شده وتائید شد .لذا روش مورد استفاده جهت بررسی روایی پرسشنامه روش روایی محتوی بوده
است .در این پایان نامه برای تعیین پایایی پرسشنامه با تأکید بور همسوانی درونوی سوؤاالت از طریوق
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ عمل شده که با استفاده نرم افزار  SPSSبرای مجموعه سؤاالت مربوط
به هر متغیر اقدام شد.
ردیف

متغیرها

آلفای کرونباخ

1

کارآمدی

.78

2

امیدواری

.86

3

خوشبینی

.82

4

تابآوری

.71

5

درگیری شغلی

.73

جدول  :9مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه

/111
/ 811

فصلنامه مطالعات منابع انسانی ،سال ششم ،شماره بیست و شش ،زمستان 69

یافتههای پژوهش
برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمونهای آماری کولمووگروف -اسومیرنوف ،آزموون همبسوتگی و

ضریب همبستگی پیرسون و آزمون طر اندازههای تکراری استفاده شده است .قبل از آزمون فرضیهها
با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف یک نمونهای وضعیت نرمال بودن متغیرهوا را موورد بررسوی
قرارگرفته و باتوجه به بزرگتر بودن  Sigاز  8درصد ،در سط اطمینان  38درصد میتوان پذیرفت که
توزیع نمرات متغیرها نرمال بوده و برای آزموون فرضویه اول و فرضویههوای فرعوی آن ،مویتووان از
روشهای پارامتری استفاده نمود .جدول زیر نتایج آزموون کولمووگروف -اسومیرنوف را بورای تموامی
متغیرهای تحقیق نشان میدهد.
جدول  :2خالصه نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
متغیرها

مولفه ها

آماره Z

سطح معناداری

نتیجه آزمون

سرمایه روان
شناختی کارکنان

خودکارآمدی

17189

57145

دادهها نرمال است

امیدواری

57679

57458

دادهها نرمال است

خوشبینی

17252

57581

دادهها نرمال است

تابآوری

17537

57165

دادهها نرمال است

سرمایه روان شناختی کارکنان

17259

57591

دادهها نرمال است

عجین شدن با کار

17115

57185

دادهها نرمال است

نتایج حاصل از آزمون نرمالیتی (کولموگروف -اسمیرنوف) نشان میدهود کوه توزیوع دادههوای
تمامی متغیرهای تحقیق نرمال میباشد .بنابراین برای آزمون متغیرها و به منظور تحلیول اسوتنباطی از
آزمونهای پارامتریک استفاده میگردد.
آزمون فرضیهها با استفاده از تحلیل رگرسیون
در این پژوهش به منظور آزمون فرضیهها از تحلیل رگرسیون دو متغیره استفاده شده است کوه
در ادامه به تفکیک فرضیهها به تحلیل هر کدام پرداخته میشود .فرضیه اصلی تحقیق بدین مضومون
تدوین شد که سرمایه روانشناختی کارکنان بانک تجارت بر عجین شدن با شغل تاثیر دارد .بوه منظوور
تایید یا رد فرضیه از تحلیل رگرسیون دو متغیره استفاده گردید که نتایج بهشور جوداول سوه توا پونج
میباشد.
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جدول -3خالصه مدل (فرضیه اصلی)

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

57825

57525

57517

573135

در جدول فوق ستون ضریب همبستگی ،میزان همبستگی بین سرمایه روانشوناختی کارکنوان و
عجین شدن با شغل را نشان میدهد .ضریب بدسوت آموده برابور بوا  02328مویباشود کوه بور وجوود
همبستگی مثبت بین این دو متغیر داللت دارد .همچنین ضریب تعیین بدست آمده در این مدل برابر با
 02828میباشد که بر این اساس سرمایه روانشناختی کارکنان حودود  8228درصود از تغییورات عجوین
شدن با شغل را در بین کارکنان بانک تجارت پیش بینی میکند.
جدول  -4نتایج تحلیل واریانس(فرضیه اصلی)
مجموع توان دوم

درجه آزادی

آماره F

میانگین توان دوم

سطح معناداری

رگرسیون

467465

1

467465

5557164

57555

باقیمانده

237216

345

57567

-

-

کل

827814

349

-

-

-

به منظور بررسی معناداری معادله رگرسیون از آنالیز واریانس استفاده میشود .جدول فوق نتایج
تحلیل واریانس مربوط به فرضیه اصلی را نشان میدهد .با توجه به آماره  Fبدست آمده ( )8082734و
سطع معناداری مشاهده شده ( )02000که کمتر از  0208میباشد ،میتووان نتیجوه گرفوت کوه معادلوه
رگرسیون معنادار است .بدین ترتیب فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه سرمایه روانشناختی کارکنوان
بانک تجارت بر عجین شدن با شغل تاثیر دارد ،تایید میگردد.
جدول -5ضرایب رگرسیون(فرضیه اصلی)
ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

ضریب B

خطای استاندارد

به تا

آماره تی

سطح
معناداری

مقدار ثابت

17235

57562

-

137445

57555

سرمایه روانشناختی کارکنان

57917

57532

57825

227488

57555

/117
/ 812

فصلنامه مطالعات منابع انسانی ،سال ششم ،شماره بیست و شش ،زمستان 69

جدول فوق معناداری ضرایب رگرسیونی را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود سوط
معناداری بدست آمده برای مقدار ثابت و متغیر سرمایه روانشناختی کارکنان کمتر از سط خطای آلفوا
 0208است .بنابراین ضریب رگرسیونی متغیر و مقدار ثابت معنادار میباشند و مقدار ثابت برابر با 72270
و ضریب متغیر برابر با  02275میباشد .مثبت بوودن ضوریب رگرسویون حواکی از اثور مثبوت سورمایه
روانشناختی کارکنان بانک تجارت بر عجین شدن با شغل میباشد.
فرضیه اول
فرضیه اول تحقیق بدین مضمون تدوین شد که خودکارآمدی کارکنان بانک تجارت بر عجین شدن بوا
شغل تاثیر دارد .به منظور تایید یا رد فرضیه از تحلیل رگرسیون دو متغیره اسوتفاده گردیود کوه نتوایج
بهشر جداول شش تا هشت میباشد.
جدول :6خالصه مدل (فرضیه اول)

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل
شده

خطای استاندارد
برآورد

57956

57385

57395

573653

در جدول فوق ستون ضریب همبستگی ،میزان همبستگی بین خودکارآمدی کارکنان و عجوین
شدن با شغل را نشان میدهد .ضریب بدست آمده برابر با  02203میباشد که بر وجود همبستگی مثبت
بین این دو متغیر داللت دارد .همچنین ضریب تعیین بدست آمده در این مدل برابر با  02730میباشود
که بر این اساس خودکارآمدی کارکنان حدود  73درصد از تغییرات عجین شدن با شغل را پویش بینوی
میکند.
جدول  :7نتایج تحلیل واریانس(فرضیه اول)

مجموع توان دوم

درجه آزادی

میانگین توان دوم

آماره F

سطح معناداری

رگرسیون

397954

1

397954

2457239

57555

باقیمانده

397111

345

57152

-

-

کل

827814

349

-

-

-

113 /

تاثیر سرمایه روانشناختی بر عجین شدن با شغل (مطالعه موردی)

به منظور بررسی معناداری معادله رگرسیون از آنالیز واریانس استفاده میشود .جدول فوق نتایج
تحلیل واریانس مربوط به فرضیه اول را نشان میدهد .با توجه به آماره  Fبدسوت آموده ( )2402272و
سطع معناداری مشاهده شده ( )02000که کمتر از  0208میباشد ،میتووان نتیجوه گرفوت کوه معادلوه
رگرسیون معنادار است .بدین ترتیب فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه خودکارآمودی کارکنوان بانوک
تجارت بر عجین شدن با شغل تاثیر دارد ،تایید میگردد.
جدول :8ضرایب رگرسیون(فرضیه اول)
ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

ضریب B

خطای استاندارد

به تا

آماره تی

سطح
معناداری

مقدار ثابت

17657

57576

-

217397

57555

خودکارآمدی کارکنان

57441

57535

57956

157555

57555

جدول فوق معناداری ضرایب رگرسیونی را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود سوط
معناداری بدست آمده برای مقدار ثابت و متغیر خودکارآمدی کارکنان کمتر از سط خطوای آلفوا 0208
است .بنابراین ضریب رگرسیونی متغیر و مقدار ثابت معنادار میباشند و مقدار ثابوت برابور بوا  72305و
ضریب متغیر برابر با  02447میباشد .مثبت بودن ضریب رگرسیون حواکی از اثور مثبوت خودکارآمودی
کارکنان بانک تجارت بر عجین شدن با شغل میباشد.
فرضیه دوم
فرضیه دوم تحقیق بدین مضمون تدوین شد که امیدواری کارکنوان بانوک تجوارت بور عجوین
شدن با شغل تاثیر دارد .به منظور تایید یا رد فرضیه از تحلیل رگرسیون دو متغیره استفاده گردیود کوه
نتایج بهشر جداول نه تا یازده میباشد.
جدول :1خالصه مدل (فرضیه دوم)

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

57548

57266

57265

573971
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در جدول فوق ستون ضریب همبستگی ،میزان همبسوتگی بوین امیودواری کارکنوان و عجوین
شدن با شغل را نشان میدهد .ضریب بدست آمده برابر با  02843میباشد که بر وجود همبستگی مثبت
بین این دو متغیر داللت دارد .همچنین ضریب تعیین بدست آمده در این مدل برابر با  02233میباشود
که بر این اساس امیدواری کارکنان حدود  70درصد از تغییرات عجین شودن بوا شوغل را پویش بینوی
میکند.
جدول  :90نتایج تحلیل واریانس(فرضیه دوم)
مجموع توان دوم

درجه آزادی

میانگین توان دوم

آماره F

سطح معناداری

رگرسیون

457952

1

457952

2367958

57555

باقیمانده

327112

345

57135

-

-

کل

827814

349

-

-

-

به منظور بررسی معناداری معادله رگرسیون از آنالیز واریانس استفاده میشود .جدول فوق نتایج
تحلیل واریانس مربوط به فرضیه دوم را نشان میدهد .با توجه به آماره  Fبدست آموده ( )2732283و
سطع معناداری مشاهده شده ( )02000که کمتر از  0208میباشد ،میتووان نتیجوه گرفوت کوه معادلوه
رگرسیون معنادار است .بدین ترتیب فرضیه دوم پژوهش مبنوی بور اینکوه امیودواری کارکنوان بانوک
تجارت بر عجین شدن با شغل تاثیر دارد ،تایید میگردد.
جدول :99ضرایب رگرسیون(فرضیه دوم)
ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

ضریب B

خطای استاندارد

به تا

آماره تی

سطح
معناداری

مقدار ثابت

17866

57579

-

257745

57555

امیدواری کارکنان

57437

57531

57548

187311

57555

جدول فوق معناداری ضرایب رگرسیونی را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود سوط
معناداری بدست آمده برای مقدار ثابت و متغیر امیدواری کارکنان کمتر از سط خطای آلفا  0208است.
بنابراین ضریب رگرسیونی متغیر و مقدار ثابت معنادار میباشند و مقدار ثابت برابر بوا  72333و ضوریب
متغیر برابر با  02475میباشد .مثبت بودن ضریب رگرسیون حاکی از اثر مثبت امیودواری کارکنوان بور
عجین شدن با شغل میباشد.
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فرضیه سوم
فرضیه سوم تحقیق بدین مضمون تدوین شد که خوش بینی کارکنان بانک تجارت بر عجین شدن بوا
شغل تاثیر دارد .به منظور تایید یا رد فرضیه از تحلیل رگرسیون دو متغیره استفاده گردید که نتوایج بوه
شر جداول دوازده تا چهارده میباشد.
جدول :92خالصه مدل (فرضیه سوم)

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

57439

57165

57173

574285

در جدول فوق ستون ضریب همبستگی ،میزان همبستگی بین خوش بینوی کارکنوان و عجوین
شدن با شغل را نشان میدهد .ضریب بدست آمده برابر با  02472میباشد که بر وجود همبستگی مثبت
بین این دو متغیر داللت دارد .همچنین ضریب تعیین بدست آمده در این مدل برابر با  02730میباشود
که بر این اساس خوش بینی کارکنان حدود  73درصد از تغییرات عجین شدن با شوغل را پویش بینوی
میکند.
جدول  :93نتایج تحلیل واریانس(فرضیه سوم)
مجموع توان دوم

درجه آزادی

میانگین توان دوم

آماره F

سطح معناداری

رگرسیون

267369

1

267369

1957732

57555

باقیمانده

437317

345

57567

-

-

کل

827814

349

-

-

-

به منظور بررسی معناداری معادله رگرسیون از آنالیز واریانس استفاده م یش ود .ج دول ف ون نت ایج
تحلیل واریانس مربوط به فرضیه سوم را نشان میدهد .با توجه به آماره  Fبدس ت آم ده ()1957732
و سطع معناداری مشاهده شده ( )57555که کمتر از  5755میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که معادل ه
رگرسیون معنادار است .بدین ترتیب فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه خوش بینی کارکن ان بان ک
تجارت بر عجین شدن با شغل تاثیر دارد ،تایید میگردد.
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جدول :94ضرایب رگرسیون(فرضیه سوم)
ضرایب استاندارد

ضرایب غیر استاندارد
ضریب B

خطای استاندارد

به تا

آماره تی

سطح
معناداری

مقدار ثابت

17628

57158

-

177539

57555

خوش بینی کارکنان

57233

57534

57439

127972

57555

جدول فوق معناداری ضرایب رگرسیونی را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود سوط
معناداری بدست آمده برای مقدار ثابت و متغیر خوش بینی کارکنان کمتور از سوط خطوای آلفوا 0208
است .بنابراین ضریب رگرسیونی متغیر و مقدار ثابت معنادار میباشند و مقدار ثابوت برابور بوا  72323و
ضریب متغیر برابر با  02277میباشد .مثبت بودن ضریب رگرسیون حواکی از اثور مثبوت خووش بینوی
کارکنان بر عجین شدن با شغل میباشد.
فرضیه چهارم
فرضیه چهارم تحقیق بدین مضمون تدوین شد که تابآوری کارکنان بانک تجارت بر عجین شودن بوا
شغل تاثیر دارد .به منظور تایید یا رد فرضیه از تحلیل رگرسیون دو متغیره اسوتفاده گردیود کوه نتوایج
بهشر جداول پانزده تا هفده میباشد.
جدول :95خالصه مدل (فرضیه چهارم)
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

57599

57325

57317

574285

در جدول فوق ستون ضریب همبستگی ،میزان همبسوتگی بوین توابآوری کارکنوان و عجوین
شدن با شغل را نشان میدهد .ضریب بدست آمده برابر با  02822میباشد که بر وجود همبستگی مثبت
بین این دو متغیر داللت دارد .همچنین ضریب تعیین بدست آمده در این مدل برابر با  02720میباشود
که بر این اساس تابآوری کارکنان حدود  72درصد از تغییرات عجین شدن با شغل را پیشی کند.
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جدول :96نتایج تحلیل واریانس(فرضیه چهارم)
مجموع توان دوم

درجه آزادی

آماره F

میانگین توان دوم

سطح معناداری

رگرسیون

257777

1

257777

1477961

57555

باقیمانده

497728

345

57156

-

-

کل

827814

349

-

-

-

به منظور بررسی معناداری معادله رگرسیون از آنالیز واریانس استفاده میشود .جدول فوق نتایج
تحلیل واریانس مربوط به فرضیه چهارم را نشان میدهد .با توجه به آماره  Fبدسوت آموده ()7452237
و سطع معناداری مشاهده شده ( )02000که کمتر از  0208میباشد ،میتوان نتیجه گرفوت کوه معادلوه
رگرسیون معنادار است .بدین ترتیب فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر اینکوه توابآوری کارکنوان بانوک
تجارت بر عجین شدن با شغل تاثیر دارد ،تایید میگردد.
جدول :97ضرایب رگرسیون(فرضیه چهارم)
ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

ضریب B

خطای استاندارد

به تا

آماره تی

سطح
معناداری

مقدار ثابت

17534

57575

-

177599

57555

تابآوری کارکنان

57357

57526

57599

197855

57555

جدول فوق معناداری ضرایب رگرسیونی را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود سوط
معناداری بدست آمده برای مقدار ثابت و متغیر تابآوری کارکنان کمتر از سط خطای آلفا  0208است.
بنابراین ضریب رگرسیونی متغیر و مقدار ثابت معنادار میباشند و مقدار ثابت برابر بوا  72874و ضوریب
متغیر برابر با  02785میباشد .مثبت بودن ضریب رگرسیون حاکی از اثر مثبت توابآوری کارکنوان بور
عجین شدن با شغل میباشد.
بحث و نتیجهگیری
فرضیه اصلی :فرضیه اصلی تحقیق بدین مضمون تدوین شد که سرمایه روانشوناختی کارکنوان بانوک

تجارت بر عجین شدن با شغل تاثیر دارد .میزان همبستگی بین سرمایه روانشناختی کارکنان و عجوین
شدن با شغل برابر با  02328میباشد که بر وجود همبستگی مثبت بین این دو متغیر داللت دارد.
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همچنین ضریب تعیین بدست آمده در این مدل برابر با  02828مویباشود کوه بور ایون اسواس
سرمایه روانشناختی کارکنان حدود  8228درصد از تغییرات عجین شودن بوا شوغل را در بوین کارکنوان
بانک تجارت پیش بینی میکند .فرضویه اول :فرضویه اول تحقیوق بودین مضومون تودوین شود کوه
خودکارآمدی کارکنان بانک تجوارت بور عجوین شودن بوا شوغل تواثیر دارد .میوزان همبسوتگی بوین
خودکارآمدی کارکنان و عجین شدن با شغل برابر با  02203میباشد که بر وجود همبستگی مثبت بوین
این دو متغیر داللت دارد .همچنین ضریب تعیین بدست آمده در این مدل برابر با  02730میباشد که بر
این اساس خودکارآمدی کارکنان حدود  73درصد از تغییورات عجوین شودن بوا شوغل را پویش بینوی
میکند .نتایج این فرضیه با یافتوههوای تحقیوق نادریوان ،آرام ( ، )7734رحیموی و همکواران (،)7737
نجاری و همکاران ( )7737و اسمیت و همکاران( )2003همراستا میباشد.
فرضیه دوم :فرضیه دوم تحقیق بدین مضمون تدوین شد که امیدواری کارکنان بانک تجوارت
بر عجین شدن با شغل تاثیر دارد .میزان همبستگی بین امیدواری کارکنان و عجین شدن با شغل برابر
با  02843میباشد که بر وجود همبستگی مثبت بین این دو متغیر داللت دارد .همچنین ضوریب تعیوین
بدست آمده در این مدل برابر با  02233میباشد که بر این اساس امیدواری کارکنان حدود  70درصد از
تغییرات عجین شدن با شغل را پیش بینی میکند .نتایج این فرضیه با یافتههای تحقیق نادریوان ،آرام
( ،)7734رحیمی و همکاران ( ،)7737اسومیت و همکواران ( ،)2003اقبوال خوان و همکواران ()2077
همراستا میباشد
فرضیه سوم :فرضیه سوم تحقیق بدین مضمون تدوین شود کوه خووش بینوی کارکنوان بانوک
تجارت بر عجین شدن با شغل تاثیر دارد .میزان همبستگی بین خوش بینی کارکنان و عجین شدن بوا
شغل برابر با  02472میباشد که بر وجود همبستگی مثبت بوین ایون دو متغیور داللوت دارد .همچنوین
ضریب تعیین بدست آمده در این مدل برابر با  02730میباشد که بر این اساس خوش بینوی کارکنوان
حدود  73درصد از تغییرات عجین شدن با شغل را پیش بینی میکند .نتایج این فرضیه با یافتوههوای
تحقیق نجاری و همکاران ( ،)7737نادریوان ،آرام ( ، )7734رحیموی و همکواران ( ،)7737اسومیت و
همکاران ( ،)2003اقبال خان و همکاران ( )2077همراستا میباشد.
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فرضیه چهارم :فرضیه چهارم تحقیق بدین مضمون تدوین شود کوه توابآوری کارکنوان بانوک
تجارت بر عجین شدن با شغل تاثیر دارد .میزان همبستگی بین تابآوری کارکنان و عجوین شودن بوا
شغل برابر با  02822میباشد که بر وجود همبستگی مثبت بین ایون دو متغیور داللوت دارد .همچنوین
ضریب تعیین بدست آمده در این مدل برابر با  02720میباشد که بر ایون اسواس توابآوری کارکنوان
حدود  72درصد از تغییرات عجین شدن با شغل را پیش بینی میکند .نتایج این فرضیه با یافتوههوای
تحقیق رحیمی و همکواران ( ،)7737اسومیت و همکواران ( ،)2003اقبوال خوان و همکواران ()2077
همراستا میباشد.
پیشنهادها
با توجه به رابطه معنیداری کارآمودی کارکنوان و درگیوری شوغلی کارکنوان پیشونهاد مویگوردد کوه

سازمان ها در رابطه با ذهنیت خودکارآمدی کارکنوان بوا اسوتفاده از مشواوران و روانشناسوان در سوط
سازمان توجه نموده و در بهبود سط خودکارآمدی کارکنان تالش نماید.
شناسایی الگوی موانع توانمندسازی کارکنان بانک
ارائه الگوی آموزشهای مورد نیاز کارکنان تجارت
تقویت شایستگیهای فردی سازمان بر ارائه الگوی آموزشهای سازمانی
با توجه به رابطه معنیداری امیودواری کارکنوان و درگیوری شوغلی کارکنوان پیشونهاد مویگوردد کوه
سازمانها امیدواری کارکنان را تقویت نموده و آنان را به آینده با توجه به تالش و امیدوار نماید.
تقویت توانایی تفکر خالق در کارکنان بانک تجارت
تقویت قابلیت هدف گذاری هوشمند در بین کارکنان بانک تجارت
تمرکز بر قابلیتهای فردی به عنوان ابزاری بر امیدواری به آینده
با توجه به رابطه معنیداری خوشبینی کارکنان و درگیوری شوغلی کارکنوان پیشونهاد مویگوردد کوه
سازمانها افرادی با سط خوشبینی باال را جذب سازمان نمایند و نیوز توجوه بوه عوواملی نمایود کوه
خوشبینی کارکنان نسبت به سازمان دچار تزلزل نشود.
تقویت قابلیت نگاه به رویدادهای سازمانی با دیدی مثبت
تقویت قابلیت انتظار وقو رویدادهای مثبت در زندگی شخصی و سازمانی
سرمایه گذاری شخصی بر خود جهت امیدواری به آینده
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با توجه به رابطه معنیداری توابآوری کارکنوان و درگیوری شوغلی کارکنوان پیشونهاد مویگوردد کوه
سازمانها در زمان دشواریها و مشکالت خود و کارکنان با دادن روحیه و نیز بوا اسوتفاده از مشواوران
مجرب سعی نماید که کارکنان همچنان با مسولیتپذیری و انعطافپذیری با توجه به موقعیت و نیز با
روحیه به مسؤلیت و شغل خود بپردازند.
تقویت قابلیت مدیریت استرس در کارکنان بانک تجارت
تقویت توانایی تشخیص موقعیتهای تنش زا در کارکنان بانک تجارت
منابع
امیدی ارجنگی ،نجمه( ،)1378بررسی رابطه بین ویژگیهای شغلی با تعهد سازمانی دلبستگی شغلی کارکنان
پتروشیمی دانشگاه اصفهان ،پایان نامه کارشناشی ارشد ،دانشگاه اصفهان.
حسن زاده ،ژاله فرزانه( .)1376مثبت گرایی در رفتار سازمانی .تدبیر ،شماره 26 – 24 :219
فروهر محمد( .)1365بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و کارآفرینی سازمانی اعضای هئیت علمی دانشگاه اصفهان.
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