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  رابطه سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندي سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

 1ثابتالعابدین نجاتزین

  2ارسالن محمدي

٢٤/٥/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ  

٥/٧/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

سرمایه روانشناختی . استی و رفتار شهروندي سازمانی انشناختبررسی رابطه بین سرمایه رو ،مطالعه هدف این 

یک حالت روانشناختی مثبت و رویکرد واقع گرا و انعطاف پذیر نسبت به زندگی است که از چهار سازه امیـد،  

عنـوان رفتـار ارادي و از   رفتار شهروندي سازمانی به . خوش بینی، تاب آوري و خودکارآمدي تشکیل می شود

و نوعاً به آنها پاداش تعلـق نمـی گیـرد، امـا مـی توانـد        استروي میل کارکنان تعریف می گردد که داوطلبانه 

 –در زمـره پـژوهش هـاي توصـیفی    این مطالعه از نظر گردآوري اطالعـات   .عملکرد سازمان ها را بهبود بخشد

کارشناسان حوزه سـتادي   آنو جامعه آماري ب می شود جز تحقیقات کاربردي محسو هدفو از نظر  پیمایشی

و بـا کمـک    با استفاده از نمونه گیري تصادفیها، از بین آناست که  نفر 450تعداد به  وزارت ورزش و جوانان

اسـتفاده شـد و در   از پرسشـنامه   داده هـا  گـردآوري  بـراي . نفر به عنوان نمونه انتخاب شد 205 فرمول کوکران

پرسشـنامه رفتـار شـهروندي داراي آلفـاي      .گردیدپرسشنامه قابلیت اعتماد آنها بررسی  30وزیع با تمرحله اول 

به منظور تجزیه و تحلیل داده هاي گـردآوري   .بود 841/0 و پرسشنامه سرمایه روانشناختی داراي آلفاي  832/0

که بین تمام  دادیج نشان نتا .اسمیرنوف و همبستگی پیرسون استفاده شد –ي آماري کلموگرفآزمون هاشده از 

کـه شـدت ایـن     رابطه مثبت و معناداري وجـود دارد رفتار شهروندي سازمانی سرمایه روانشناختی و هاي مولفه

در بـاالترین حـد و بـین نزاکـت و خـوش بینـی       ) 426/0(رابطه بین دو مولفه آداب اجتماعی و اعتماد به نفس 

  .در پایین ترین حد بود) 099/0(
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  مقدمه

ارتباط نزدیک و عمیق بین دو رشته مهم علوم انسانی یعنی مدیریت رفتار سـازمانی   ،تا نزدیک به یک دهه پیش

انجام شـده  مطالعات . رفع مشکالت روانشناختی نیروي انسانی در محیط کار متمرکز بودبر و روانشناسی بیشتر 

تفکرات فالسفه بـزرگ  . عمري به درازاي بشریت دارد ،براي توصیف و شکل دهی انسان و روانشناسی انسانی

دهد و همین موضوع باعـث   مانند سقراط، ارسطو و افالطون ابعاد فلسفی انسان و رفتارهاي انسانی را نشان می

سی عبارت از بررسـی و تحلیـل رفتارهـا و    روانشنا). 2015، 1کلکچی(شکل گیري مفهوم روانشاسی مدرن شد 

هوم روانشناسی مثبـت  فم). 2016، 2اکبابا و آلتینداگ(فرآیندهاي ذهنی انسان از طریق پژوهش هاي علمی است 

ي جدیـد در آنهاسـت،   مهارت هـا که مبتنی بر وجود جهش هاي مثبت در زندگی افراد است و به دنبال توسعه 

در زمان تحلیل علم روانشناسـی،   .در علم روانشناسی را به تصویر می کشد مفهومی است که نیاز به نگاه مثبت

، 4پـوالتچی (ارائـه شـد    3نامارتین سـلیگم  ،به وسیله روانشناس معروف 1998مفهوم روانشناسی مثبت در سال 

بیشـترین توجـه    مسائلی چون بی انگیزگـی کارکنـان، جابجـایی، غیبـت از کـار و رفتارهـاي انحرافـی       ). 2011

هـا   انسانرویکري که ( روانشناس مشهور مکتب روانشناسی بیمار گرا،  5از جمله مارتین سلیگمان شگران ژوهپ

کند و این نگاه ناامیدي، عدم خود کارآمدي و عدم اعتماد به نفـس را بـه    را ناتوان، قابل ترحم و بیمار تلقی می

از . را بـه خـود اختصـاص مـی داد     )ازدسـ و ناتوانی را به باور عمومی تبـدیل مـی   می کند جامعه هدف پمپاژ 

دستاوردهاي چشـمگیري در یـافتن درمـان هـاي مـوثر بـراي        ،مطالعات وي و دیگر پژوهشگران علوم رفتاري

جنبه سالم روحی افـراد   ،اما آنچه نادیده گرفته شده بود. )1389فرزانه، (رفتارهاي ناکارآمد سازمانی حاصل شد 

روانشناسی مثبت گرا و رفتار سـازمانی  «عنوان  باسرآغاز نگرشی جدید  ،6پوشش این غفلت خود سلیگمان. بود

اگرچه رفتار سـازمانی مثبـت شـامل منـابع روانشـناختی      ). 1385؛ کار، 1389، 7رابینز و جاج(گردید  »مثبت گرا
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لوتـانز و مورگـان و   (مثبت می شود، ولی هدف مهم آن افزایش احتمال موفقیت سازمان و عملکرد افراد اسـت  

  ).2015، 1وولیوآ

شخص از خودش، داشتن هدف براي رسیدن به موفقیـت و پایـداري در برابـر     سرمایه روانشناختی شامل درك

مولفه هاي مهم  وسرمایه روانشناختی جز ).1396ایرجی راد و ملک زاده نصرآبادي، (د تعریف می شو مشکالت

بر نقاط قوت افراد و بهبود عملکـرد آن هـا    ،در روانشناسی مثبت نگر. روانشناسی مثبت نگر محسوب می شود

سرمایه روانشـناختی بـه عنـوان یـک      ).1395سلطانی و همکاران، (شود در جنبه هاي مختلف زندگی تاکید می

ناختی و رفتاري افـراد در  شسازه مثبت گرا که می توان از آن در مدیریت مؤثر ابعاد عاطفی، انگیزشی، نگرشی، 

لوتانز به عنوان پایه گذار ایـن شـاخه از   ). 1396هاشم مطوري، (نظر گرفته می شود  در ،محیط کار استفاده کرد

  رفتار سـازمانی مثبـت، مطالعـه و کـاربرد ابعـاد     «: اینگونه تعریف می کند علم رفتار سازمانی در مدیریت، آن را

گیري، توسعه و مدیریت  مورد اندازهبه طوري که بتوان این ابعاد را  ؛مثبت و نقاط قوت روانشناختی افراد است

  ).2004، 2لوتانز و یوسف(قرار داد و از آن براي بهبود عملکرد فرد بهره گرفت 

خودکارآمدي، امیـد،  . لوتانز در راستاي تعریف یاد شده به معرفی ویژگی هاي مثبت روانشناختی افراد پرداخت

عـات گسـترده تـر او و سـایر     مطال. خوش بینی و تاب آوري متغیرهاي مثبـت اصـلی بـود کـه او مطـرح کـرد      

نوع نگاه و نگرش  ،پژوهشگران به تعریف این چهار متغیر در کنار هم و شکل گیري مفهوم سرمایه روانشناختی

هاي نه چنـدان   اگر چه در زمان. به منابع انسانی و چگونگی توجه و مدیریت آنها در هر عصري متفاوت است

 ،اما با ورود به عصر تکنولـوژي میت خاصی برخوردار بوده است، و کمیت کارکنان از اه توانایی جسمانی  ردو

 مهارت هاها و ، تخصصتگاه هاي پیشرفته و مدرن داده شددانش و اطالعات که طی آن بسیاري از کارها به دس

ابتـدا مـارتین    ،1990با ورود بـه دهـه   . قرار گرفت علم مدیریت دانشمندان   توجه و دانش نیروي انسانی مورد

، کـامرون و  )2002(و بعد از آن کسانی چون لوتـانز   کرد 4گرایی را وارد روانشناسی بالینیموج مثبت 3منسیگل

                                                           
١ Luthans , Morgan & Avolio 
٢ Luthans & Youssef 
٣ Martin Seligman 

٤
شناختی، اجتماعی و  شناختی، روان هاي شناختی، هیجانی، زیست بینی و درمان نابهنجاري، ناتوانی و آشفتگی است که به درك، پیش شناسی روان اي از شاخه 

ارزیابی و تشخیص، : گانه آن عبارت است از هاي شش نقش. هاي در جستجوي درمان کاربرد دارد کند و در گستره وسیعی از جمعیت ري کمک میرفتا

غالب کارهاي روانشناس بالینی در راستاي درمان و تشخیص، . درمانگرها، پژوهش و مدیریت مداخله و درمان، مشاوره، آموزش و نظارت بر کار روان

  )1366دادستان و منصور، (زش و پژوهش است آمو
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ایـن مـوج مثبـت گرایـی را وارد     ) 2007(و همکـاران   3و فرد لوتـانز ) 2007( 2، نلسون کوپر)2007( 1همکاران

-گونه تعریف می را این 4وانشناختیهاي مثبت سازمانی یا سرمایه ررفتار .عرصه پرچالش رفتار سازمانی کردند

اعتمـاد بـه نفـس    : هاي زیر اسـت اي مثبت روانشناختی با مشخصهسرمایه روانشناختی یک حالت توسعه: کنند

داشـتن اسـتناد مثبـت     ،انگیـز ، تعهد و انجام تالش براي موفقیت در کارها، وظایف چالش بـر 5)خود کارآمدي(

پایداري در راه هدف و در صـورت لـزوم تغییـر مسـیر رسـیدن بـه        ،هباره موفقیت حال و آینددر 6)بینیخوش(

و مشکالت براي حفـظ و  ها براي دستیابی به موفقیت، پایداري و استواري هنگام بروز سختی 7)امیدواري(هدف

 8)پـذیري انعطـاف (هـا  و ترقی هنگام مواجـه بـا مشـکالت و سـختی     و حتی فراتر از آن، پیشرفت بازیابی خود

  .)2006، همکاران و 9لوتانز(

تفاوت همکاري خودجـوش   .ها بدون تمایل کارکنان به همکاري، قادر به توسعه اثربخشی خود نیستندسازمان 

در راسـتاي قـانون و مقـررات،     زیرا در حالت اجبار، فـرد وظـایف خـود را    رد،العاده دابا اجباري، اهمیتی فوق

 کـه در  در حـالی  ،دهـد ایـت الزامـات قـانونی انجـام مـی     استانداردهاي تعیین شده سازمانی و صرفا در حد رع

هاي شخصی همکاري خود جوش و آگاهانه، افراد کوشش، انرژي و بصیرت خود را در جهت شکوفایی توانایی

به انجام خود جوش و آگاهانه وظـایف قـانونی    ،در ادبیات نوین مدیریت. برندو حتی به نفع سازمان به کار می

  ).2004و همکاران،  10اپلبام(شود گفته می »ر شهروندي سازمانیرفتا«توسط کارکنان، 

 در دنیاي مدرن، سـازمان . کارکنان در عصر مدرن و کالسیک همچون ابزارهاي تولید قلمداد می شدند ،از طرفی

ها انتظار داشتند که کارکنان فقط وظایف روزمره و یکنواخت مندرج در شرح شـغل را بـه نحـو احسـن انجـام      

ا امروز محققان رفتار سازمانی و روانشناسی سازمانی معتقدنـد بـراي نمایـان شـدن عملکـرد واقعـی و       ام دهند،

 ،در قاموس مطالعات سازمان و مدیریت. )1391زاده، فتحی( نیز توجه نمود 11راستین باید به رفتارهاي فراشغلی
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کـه بـه نفـع همکـاران و کلیـت      اگر فردي فراتر از وظایف مصوب و مقرر شغلی خود، رفتارهایی را بروز دهد 

  . گویند می» سازمانی رفتار شهروندي« در اصطالح این رفتارها را ،سازمان باشد

گیري پیرامون این موضوع به چشم سه نوع جهت ،در مطالعات و تحقیقات مربوط به رفتار شهروندي سازمانی 

که مـورد آخـر    سایی و تبیین پیامدهاشنا -3 ؛ها و محرك) ابعاد(شناسایی وجوه -2 ؛مفهوم سازي -1:می خورد

  ).1991، همکاران و 2؛ مککنزي1989، 1اورگان و کونووسکی( بررسی هاي بیشتر استبه تا حدودي نیازمند 

پیامـدهاي رفتـار شـهروندي سـازمانی را بـه دو دسـته فـردي و         ، برخی محققان)پیامدها(در جهت گیري سوم

هد سازمانی و کسب نمره عملکردي از جملـه پیامـدهاي سـطح    نیت ترك خدمت، تع. سازمانی تقسیم کرده اند

سـبحانی  ( فردي و کیفیت خدمت، رضایت مشتري و کارایی عملیاتی از جمله پیامدهاي سطح سـازمان هسـتند  

  ).1389، نژاد و همکاران

ـ  د مطالعه قرار دادروانشناسی مثبت را مور) 2002(لوتانز  راي افـراد  و از مزایاي بلند مدت توجه به نقاط قوت ب

 3لوتانز(ها و فضایل مثبت افراد است  یک ساختار ترکیبی از قوت ،سرمایه روانشناختی و بیان نمود که دفاع کرد

در یک مطالعه به بررسی اثرات سرمایه روانشـناختی کارکنـان    5و کاراداس 4کاراتپ). 2007و همکاران،  3لوتانز(

کنـانی کـه داراي سـطح بـاالیی از سـرمایه      کارکنان صنعت بیمارستانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند کـه کار 

چرا که آنهـا خـوش بـین تـر،      ، رضایت بیشتري از کار و مسیر شغلی و زندگی خود دارند ،روانشناختی هستند

سرمایه روانشناختی در محیط کاري پویاي امـروز  . و داراي اعتماد به نفس بیشتري هستند امیدوارتر، تاب آورتر

که کارکنان با سرمایه روانشناختی باال می توانند درك  طوريه ب ؛رمایه انسانی استبرتر از سرمایه اجتماعی و س

ایـن کارکنـان مـی     ،همچنـین  .شان شناخته می شـوند  هاي وسیله استعدادها و توانمنديه امروزه بکنند که آنها 

اندیشی هستند که آنهـا   آنها مملو از مثبت ).2015لوتانز و همکاران، (توانند جایگاه آتی خود را پیش بینی کنند 

اثبـات کـرد   ) 2001( 7فردریکسون ،عالوهه ب). 2008و همکاران،  6آوي(دارد را انجام رفتارهاي فرا نقشی وا می

ایجاد منابع شخصی طـوالنی مـدت   که احساسات و عواطف مثبت باعث گستردگی خزانه اقدام فکري فوري و 
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رابطه بین ) 2008(آوي و همکاران . ختی و اجتماعی وصل کندمنابع فکري و فیزیکی را به منابع روانشنا شود و

سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندي سازمانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند، اما آنها فقط توانستند رابطـه  

بـین سـرمایه   رابطه نتوانستند  آنها. بین سرمایه روانشناختی با رفتارهاي شهروندي همکاران محور را کشف کنند

روانشناختی با رفتارهاي شهروندي سازمان محور را کشف کنند و این بعـد مهـم دیگـري اسـت کـه ویلیـام و       

عواطـف و احساسـات مثبـت را     ،این محققان ادعا کرده اند که سـرمایه روانشـناختی  . به آن پرداختند 1اندرسون

ایـده هـاي    تشریکرا نقشی مثل ایجاد می کند و افرادي که داراي احساسات مثبت هستند در انجام رفتارهاي ف

بنـابراین انتظـار مـی رود    ). 2011آوي و همکـاران،  (خالقانه براي ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود فعال هستند 

ه در جهـت  کـ بل ،رفتارهاي فرانقشی مرتبط با همکاران را انجـام ندهنـد   تنهاکارکنان با سرمایه روانشناختی باال 

هاي نوآورانـه  یافتن راه ).2017و همکاران،  2مانیش(ط با سازمان نیز گام بردارند انجام رفتارهاي فرا نقشی مرتب

بـویژه   انسـانی و اجتمـاعی    توسـعه سـرمایه  ها و توسعه قابلیت ،هابراي رشد و تبدیل به سرمایه کردن استعداد

) 2008(ي و همکاران آو. هاي روانشناختی نیروي انسانی براي دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار استظرفیت

در یک مطالعه پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین سـرمایه اجتمـاعی و رفتارهـاي فرانقشـی رابطـه مثبـت و       

در مطالعات خود به ایـن  ) 2009( 5گوتی و همکاران ).2008، 4و لوتانز 3آوي، ورنسینگ(  معناداري وجود دارد

مثبت مثل تجربه سرمایه روانشناختی بـاال توسـط افـراد    این نتیجه رسیدند که این رفتارهاي مثبت به احساسات 

گـوتی  ( کنندعملی زیادي را ارائه می -که این افراد براي حل مسائل راهکارهاي فکري طوريه ب ؛کندکمک می

  ).2009و همکاران، 

اوالً، جـو حـاکم بـر    : مصاحبه با کارشناسان و مدیران وزارت ورزش و جوانان گویاي چنـد نکتـه مهـم اسـت    

طوري که کارشناسـان ایـن وزارتخانـه    ه ب ؛عدم انعطاف در انجام کارهاست یدي وارشناسان جوي توام با نا امک

مصاحبه با مدیران این وزارتخانه نیـز   ً،  ثانیا. صرفاً به دیده گذران زندگی به کار در این وزارتخانه نگاه می کنند

بی آنکه از توان  -ت باید کارکنان را راهنمایی کردنشان می دهد که حتی در انجام کوچکترین کارها و موضوعا

این موضوعات باعث شده است کـه کارکنـان وظـایف را در حـد حـداقلی      . فکري و تحلیلی خود استفاده کنند

                                                           
١ William & Anderson 
٢ Manish 
٣ Wernsing 
٤ Luthans 
٥ Gooty, Gavin, Johnson, Frazier & Snow 
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موضوع را به ذهن متبادر می کند  وجود توامان این مسائل این. اشدبانجام دهند و از رفتارهاي فرانقشی خبري ن

وجود داشته ایین بودن سطح سرمایه روانشناختی و عدم وجود رفتارهاي شهروندي رابطه که ممکن است بین پ

 .استباشد و این مطالعه در پی شناسایی این رابطه 

  

 مدل مفهومی: 1شکل 

  شناسی پژوهش روش

و سـطح  پیمایشـی  ، روش انجام پژوهش حاضـر توان گفت ها در روش تحقیق، میبنديبا توجه به انواع تقسیم

داده ها، به منظور گردآوري . تحقیق میدانی و بررسی همبستگی بین متغیرهاستاین نوع . کاربردي است ،یقتحق

پرسشنامه  30 ولی به منظور باال بردن قابلیت اعتماد پرسشنامه با توزیع ،از پرسشنامه هاي استاندارد استفاده شد

و پرسشـنامه سـرمایه    832/0دي داراي آلفـاي  پرسشـنامه رفتـار شـهرون    -قابلیت اعتماد آنها دوباره بررسی شد

 کارشناسان وزارت ورزش و جوانـان بودنـد   ،جامعه آماري مطالعه حاضر. بود 841/0روانشناختی داراي آلفاي  

بـه عنـوان    نفـر  207 ،مورگـان و با کمک جدول  گیري تصادفی سادهها به روش نمونهکه از میان آن )نفر 450(

 هـاي تـوزیعی،   پرسشنامهاز میان  و گردیدها صرف ان زیادي براي گردآوري دادهمدت زم .ندب شدنمونه انتخا

پرسشـنامه  گویه و  24بعد و  5پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی داراي . تکمیل و برگشت داده شد عدد 205

ي هـا  آزمـون و  21نسـخه   SPSSداده ها با کمک نرم افـزار  . گویه است 21بعد و  4سرمایه روانشناختی داراي 

  .اسمیرنف و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت –آماري کلموگرف
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  ي پژوهشیافته ها

سـازمانی و   شـهروندي هاي آن، رفتاربراي بررسی توزیع نحوه پاسخ کارشناسان به سرمایه روانشناختی و مولفه

لموگروف اسمیرنف درجدول زیر آمده نتایج آزمون ک. هاي آن از آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شدمولفه

  :است

 وضعیت جامعه آماري بر اساس جنسیت: 1 جدول

  درصد  فراوانی جنسیت کارشناسان

5/37 77  مرد  

5/62 128 زن  

0/100 205  کل  

درصـد زن   5/62درصد مرد و  5/37دهد که کارشناسان شرکت کننده در این پژوهش نتایج جدول باال نشان می

  .بودند

 بررسی توزیع متغیرهاي پژوهش :2 جدول

  يدار اسطح معن کلموگروف اسمیرنف  متغیرها

 059/0 524/1  اعتماد به نفس

 101/0 221/1  خوش بینی

 057/0 685/1 امید

 070/0 514/1  انعطاف پذیري

 087/0 252/1  دوستینوع

 215/0 055/1 نزاکت

 069/0 651/1 جوانمردي

 099/0 226/1 وجدان کاري

 253/0 016/1 ماعیآداب اجت

 794/0 649/0  سرمایه روانشناختی

 400/0 895/0  سازمانیشهرونديرفتار
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سازمانی  شهرونديهاي آن،  رفتار آزمون کلموگروف اسمیرنف نشان داد که توزیع سرمایه روانشناختی و مولفه

ي آزمـون  دار اعنـ سـطح م  -)p<05/0(ده اسـت   به صـورت نرمـال توزیـع شـ     05/0در سطح هاي آن و مولفه

بنابراین براي پاسخ بـه فرضـیه هـاي پـژوهش از     . بود05/0از کلموگروف اسمیرنف براي متغیرهاي فوق بیشتر 

 .ي پارامتریک استفاده می شودآزمون ها

  رابطه رفتار شهروندي سازمانی و سرمایه روانشناختی ضریب همبستگی پیرسون براي: 3جدول 

  رفتار شهروندي سازمانی  متغیرها

  معناداري  ضریب همبستگی پیرسون

613/0 سرمایه روانشناختی  001/0  

 

  : دهد کهدر جدول فوق نشان میپیرسون نتیجه  ضریب همبستگی 

همبستگی مثبت  ).P<613/0 =r ,05/0(رفتار شهروندي سازمانی و سرمایه روانشناختی معنادار بود  رابطه

 .اختی بیشتر باشد، رفتار شهروندي سازمانی بیشتر می شودهر چقدر سطح سرمایه روانشن بیانگراین است که

توان گفت بین رفتار شهروندي سازمانی و سرمایه روانشناختی در بین کارشناسان وزارت ورزش و بنابراین می

این یافته بیانگر این است که فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید . جوانان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

  .دشومی

  ایه روانشناختیمرابطه بین مولفه هاي رفتار شهروندي سازمانی و سر: 4جدول 

  پذیريانعطاف  بینیخوش  امید  اعتماد به نفس  متغیرها

ضریب 

همبستگی 

  پیرسون

ي
معنادار

ضریب همبستگی   

  پیرسون

ي
معنادار

ضریب   

 همبستگی

  پیرسون

ي
معنادار

ضریب همبستگی   

  پیرسون
ي

معنادار
  

426/0 آداب اجتماعی  001/0  328/0  001/0  123/0  145/0  246/0  003/0  

411/0  جوانمردي  001/0  351/0  001/0  249/0  003/0  243/0  004/0  

226/0  نزاکت  007/0  351/0  001/0  099/0  243/0  271/0  001/0  

232/0  دوستینوع  005/0  232/0  005/0  236/0  005/0  252/0  002.  

305/0  کاريوجدان  001/0  256/0  02/0  292/0  001/0  305/0  001/0  

 همبستگی مثبت بیانگر این است که ).P<426/0 =r ,05/0(نفس معنادار بود آداب اجتماعی و اعتماد به  رابطه

توان گفت بین آداب اجتماعی و بنابراین می .شودنفس بیشتر باشد، آداب اجتماعی بیشتر میهر چقدر اعتماد به 
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این یافته بیانگر این . زارت ورزش و جوانان رابطه معناداري وجود داردنفس در بین کارشناسان واعتماد به 

  .شوداست که فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می

هرچقدر  همبستگی مثبت بیانگر این است که ).P<328/0 =r ,05/0(آداب اجتماعی و امید معنادار بود  رابطه

توان گفت بین آداب اجتماعی و امید در بین نابراین میب .شودامید بیشتر باشد، آداب اجتماعی بیشتر می

این یافته بیانگر این است که فرضیه صفر رد و . کارشناسان وزارت ورزش و جوانان رابطه معناداري وجود دارد

  .شودفرضیه پژوهش تأیید می

 گراین است کههمبستگی مثبت بیان ).P>123/0 =r ,05/0(بینی معنادار نبود رابطه آداب اجتماعی و خوش

این یافته بیانگر این . ولی این رابطه معنادار نیست ،شودبینی بیشتر باشد، آداب اجتماعی بیشتر میهرچقدرخوش

بینی در بین بنابراین بین آداب اجتماعی و خوش. شوداست که فرضیه صفر تأیید و فرضیه پژوهش رد می

  .د نداردکارشناسان وزارت ورزش و جوانان رابطه معناداري وجو

همبستگی مثبت بیانگر این است که  ).P<246/0 =r ,05/0(پذیري معنادار بود و انعطاف آداب اجتماعی رابطه

توان گفت بین آداب اجتماعی و بنابراین می .شودپذیري بیشتر باشد، آداب اجتماعی بیشتر میهر چقدر انعطاف

این یافته بیانگر این است . رابطه معناداري وجود دارد پذیري در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانانانعطاف

  .شودکه فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می

هر  همبستگی مثبت بیانگراین است که. )P<411/0 =r ,05/0(نفس معنادار بود جوانمردي و اعتماد به رابطه

- توان گفت بین جوانمردي و اعتماد بهمیبنابراین  .شودنفس بیشتر باشد، جوانمردي بیشتر میچقدر اعتماد به

این یافته بیانگر این است که . نفس در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان رابطه معناداري وجود دارد

  .شودفرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می

هر چقدر امید  کههمبستگی مثبت بیانگر این است  ).P<351/0 =r ,05/0(جوانمردي و امید معنادار بود  رابطه

بنابراین می توان گفت بین جوانمردي و امید در بین کارشناسان وزارت  .شودبیشتر باشد، جوانمردي بیشتر می

این یافته بیانگر این است که فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش . ورزش و جوانان رابطه معناداري وجود دارد

  .شودتأیید می

هر چقدر  همبستگی مثبت بیانگر این است که ).P<249/0 =r ,05/0(بینی معنادار بود جوانمردي و خوش رابطه

این یافته بیانگر این است که فرضیه صفر رد و فرضیه . شودبینی بیشتر باشد، جوانمردي بیشتر میخوش
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زارت ورزش و جوانان رابطه بینی در بین کارشناسان وبنابراین بین جوانمردي و خوش. شودپژوهش تأیید می

  .شوداین یافته بیانگر این است که فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می .معناداري وجود دارد

هر چقدر  همبستگی مثبت بیانگر این است که ).P<226/0 =r ,05/0(نفس معنادار بود نزاکت و اعتماد به رابطه

نفس در بین توان گفت بین نزاکت و اعتماد بهبنابراین می .ودشنفس بیشتر باشد، نزاکت بیشتر میاعتماد به

این یافته بیانگر این است که فرضیه صفر رد و . کارشناسان وزارت ورزش و جوانان رابطه معناداري وجود دارد

  .شودفرضیه پژوهش تأیید می

ضریب همبستگی  اسخ ازها کمی هستند و تخطی از نرمال بودن در داده ها مشاهده نشد، براي پچون متغیر

  . شوداستفاده می پیرسون

هر چقدر امید بیشتر  همبستگی مثبت بیانگر این است که ).P<351/0 =r ,05/0(نزاکت و امید معنادار بود  رابطه

توان گفت بین نزاکت و امید در بین کارشناسان وزارت ورزش و بنابراین می .شودباشد، نزاکت بیشتر می

     این یافته بیانگر این است که فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید . اداري وجود داردجوانان رابطه معن

  .شودمی

هر چقدر  همبستگی مثبت بیانگر این است که ).P>099/0 =r ,05/0(بینی معنادار نبود نزاکت و خوش رابطه

این یافته بیانگر این است که فرضیه . ولی این رابطه معنادار نیست -شودبینی بیشتر باشد، نزاکت بیشتر میخوش

بینی در بین کارشناسان وزارت ورزش و بنابراین بین نزاکت و خوش. شودصفرتأیید و فرضیه پژوهش رد می

  .جوانان رابطه معناداري وجود ندارد

چقدر هر  همبستگی مثبت بیانگر این است که ).P<271/0 =r ,05/0(پذیري معنادار بود نزاکت و انعطاف رابطه

پذیري در بین توان گفت بین نزاکت و انعطافبنابراین می .شودپذیري بیشتر باشد، نزاکت بیشتر میانعطاف

این یافته بیانگر این است که فرضیه صفر رد و . کارشناسان وزارت ورزش و جوانان رابطه معناداري وجود دارد

  .شودفرضیه پژوهش تأیید می

هر  همبستگی مثبت بیانگر این است که ).P<232/0 =r ,05/0(نفس معنادار بود دوستی و اعتماد بهنوع رابطه

دوستی و اعتماد به ن گفت بین نوعتوابنابراین می .شوددوستی بیشتر مینفس بیشتر باشد، نوع چقدر اعتماد به

ر این است که این یافته بیانگ. نفس در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان رابطه معناداري وجود دارد

  .شودفرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می



١٢ 

 

هر چقدر امید  همبستگی مثبت بیانگر این است که ).P<216/0 =r ,05/0(دوستی و امید معنادار بود نوع رابطه

دوستی و امید در بین کارشناسان وزارت توان گفت بین نوعبنابراین می .شوددوستی بیشتر میبیشتر باشد، نوع

این یافته بیانگر این است که فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش . رزش و جوانان رابطه معناداري وجود داردو

  .شودتأیید می

  : دهدنشان می نیزپیرسون نتیجه ضریب همبستگی 

هر  همبستگی مثبت بیانگر این است که ).P<236/0 =r ,05/0(بینی معنادار بود دوستی و خوشنوع رابطه

این یافته بیانگر این است که فرضیه صفر رد و فرضیه . شوددوستی بیشتر مینی بیشتر باشد، نوعبیچقدرخوش

بینی در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان رابطه دوستی و خوشبنابراین بین نوع. شودپژوهش تأیید می

  .معناداري وجود دارد

هر  مثبت بیانگر این است کههمبستگی ). P<252/0 =r ,05/0(پذیري معنادار بود دوستی و انعطافرابطه نوع

-دوستی و انعطافتوان گفت بین نوعبنابراین می .شوددوستی بیشتر میپذیري بیشتر باشد، نوعچقدر انعطاف

این یافته بیانگر این است که . پذیري در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان رابطه معناداري وجود دارد

  .شودفرضیه پژوهش تأیید میفرضیه صفر رد و 

هر  همبستگی مثبت بیانگر این است که ).P<305/0 =r ,05/0(نفس معنادار بود رابطه وجدان کاري و اعتماد به

توان گفت بین وجدان کاري و اعتماد بنابراین می .شودنفس بیشتر باشد، وجدان کاري بیشتر میچقدر اعتماد به

این یافته بیانگر این است که . ورزش و جوانان رابطه معناداري وجود دارد نفس در بین کارشناسان وزارت به

  .شودفرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می

هر چقدر  همبستگی مثبت بیانگر این است که ).P<256/0 =r ,05/0(وجدان کاري و امید معنادار بود  رابطه

توان گفت بین وجدان کاري و امید در بین کارشناسان می بنابراین .شودامید بیشتر باشد، وجدان کاري بیشتر می

این یافته بیانگر این است که فرضیه صفر رد و فرضیه . وزارت ورزش و جوانان رابطه معناداري وجود دارد

  .شودپژوهش تأیید می

چقدر  هر همبستگی مثبت بیانگر این است که ).r= 05/092/0(بینی معنادار بود وجدان کاري و خوش رابطه

این یافته بیانگر این است که فرضیه صفر رد و فرضیه . شودبینی بیشتر باشد، وجدان کاري بیشتر میخوش
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بینی در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بنابراین بین وجدان کاري و خوش. پژوهش تأیید می شود

  .رابطه معناداري وجود دارد

 همبستگی مثبت بیانگر این است که ).P<305/0 =r ,05/0(دار بود وجدان کاري و انعطاف پذیري معنا رابطه

توان گفت بین وجدان کاري و بنابراین می .شودپذیري بیشتر باشد، وجدان کاري بیشتر میهر چقدر انعطاف

این یافته بیانگر این است . پذیري در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان رابطه معناداري وجود داردانعطاف

  .شودکه فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می

  گیريبحث و نتیجه

نتایج نهایی . هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندي سازمانی بود

این پژوهش نشان داد که بین . پژوهش نشان می دهد که روابط بین کلیه متغیرها و مولفه ها معنادار است

ه روانشناختی و رفتار شهروندي سازمانی رابطه معناداري وجود دارد و در واقع اگر سرمایه روانشناختی سرمای

. آنها دست به کارهاي فرانقشی در جهت کمک کردن به سازمان و همچنین همکاران می زنند ،افراد ارتقا یابد

معتقد بودند بین سرمایه  هاآن. ی داردهمخوان) 1396(و سلیمی  این نتایج با نتایج مطالعه گل محمدیان، سجادي

با رضایت شغلی، همبستگی ) خودکارآمدي، امیدواري، تاب آوري و خوش بینی(روانشناختی و مولفه هاي آن 

روندي سازمانی، جوانمردي و تواضع با رضایت بین مولفه هاي شه ،همچنین. مثبت و معناداري وجود دارد

تجزیه و تحلیل رگرسیونی نشان داد مولفه . عنی داري وجود داردشغلی به ترتیب همبستگی منفی و مثبت م

با نتایج گلستانه  انس رضایت شغلی را تبیین می کنند کهرصد از واری 25جوانمردي و سرمایه روانشناختی کل 

  . همخوانی دارد) 1392(

 سرمایه رسید که بیناو به این نتیجه . همخوانی دارد) 1392(نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه گلستانه 

 روانشناختی سرمایه ابعاد تمام همچنین. آمد دسته ب داري معنی رابطه سازمانی شهروندي رفتار با روانشناختی

 تحلیل نتایج. داشتند داري معنی رابطه سازمانی شهروندي رفتار با) آوري تاب خودکارآمدي و امید، خوشبینی،(

 بین از. بود دار معنی سازمانی شهروندي رفتار با بین پیش ايمتغیره چندگانه رابطه داد نشان رگرسیون

 روانشناختی سرمایه آن که نتیجه. بودند خوشبینی و امید ترتیب به کننده بین پیش بهترین ،بین پیش متغیرهاي

 سازمانی شهروندي رفتار افزایش به منجر در نهایت و دارد امیدواري و پذیري انعطاف يارتقا در مثبتی نقش

  .شد اهدخو
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آنها به این نتیجه رسیدند . همخوانی داردنیز ) 1395(ایج مطالعه گل محمدیان و سجادي نتبا نتایج این پژوهش 

 ابعاد در همچنین. دارد وجود دار معنی و مثبت رابطه شغلی فرسودگی ابعاد با روانشناختی سرمایه ابعاد بین که 

 دست به دار معنی و مثبت رابطه شخصی کفایت و شخصیت مسخ با جوانمردي  مؤلفه جز به سازمانی شهروندي

 داد نشان ها یافته. دارد وجود دار معنی و منفی رابطه شغلی فرسودگی ابعاد با جوانمردي ي مؤلفه بین. آمد

 جوانمردي، و تواضع کل، روانشناختی سرمایه و بینی پیش را هیجانی خستگی 27/0 آوري تاب و جوانمردي

 نقش پژوهش، نتایج. کنند می بینی پیش 55/0 و 39/0 ترتیب به را معلمان در شخصی تکفای و شخصیت مسخ

 متذکر معلمان شغلی فرسودگی بینی پیش در را سازمانی شهروندي رفتار و روانشناختی سرمایه اهمیت و

   .سازد می

 بین که ندداد ا نشانآنه .نیز همخوانی دارد) 1392(با نتایج مطالعه جعفري و مجیدي مقدم نتایج این پژوهش 

 رفتار و شناختی روان سرمایه بین، )r=27/0( سازمانی شهروندي رفتار و شده ادراك سازمانی حمایت

 رابطه نیز ) r= 21/0(شناختی روان سرمایه و شده ادراك سازمانی حمایت بین و) r=40/0(سازمانی شهروندي

   .دارد وجود معنادار

 سرمایه او معتقد بود که آموزش .نیز همخوانی دارد) 1394(قشقایی زاده با نتایج مطالعه نتایج این پژوهش 

  . است بوده بهبهان اثربخش شهر ابتدایی مدارس زن معلمان سازمانی شهروندي رفتار بر روانشناختی

شان داد که با افزایش سرمایه نیز در همخوانی با نتایج این پژوهش ن) 1395(نتایج مطالعه سعیدي و عاشوري 

میزان سالمت روانی کارکنان نیروي انتظامی  ،ماعی، حمایت سازمانی ادراك شده و رفتار شهروندي سازمانیاجت

  .افزایش می یابد

 در نارسـایی پژوهش بـه معنـاي پـژوهش هـاي محـدودیت. رو به روست هایی محدودیت با پژوهشی هر

اعمال  هاي روش شناختی، محدودیت زاویۀ از ،دیگر بیان به. نیست نتایج تبیین و تحلیل اجرا، تدوین، مراحل

 علمی توجیه هاي با طرح و تدوین مقـدماتی مرحلـۀ در پژوهشـگر زیرا ؛است پژوهش توانمندي بیانگر شده،

 ذیل شرح به ها محدودیت برخی نیز پـژوهش حاضر در. گمـاردمـی همـت آنهـا انجام به مطلوب منطقی و

  : داشت وجود

 واقعی پاسخ ارائۀ از افراد از برخی است ممکن نتیجه در .شد استفاده پرسشنامه از ینه یـابیزم به منظور) الف

  ؛باشند داده غیرواقعی و پاسخ کـرده خودداري
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   دشوار را علیت دربارة دلیـل، نتیجه گیري همین بـه. اسـت شـده انجام مقطعی به صورت پژوهش این) ب 

  ؛می کند

 کاهش میزان بربی تردید،  که انجامید آن اجراي زمان طـوالنی شدن بـه ـنامه هـاپرسش سواالت زیاد دادتع) ج

  . است نبوده بی تأثیر شرکت کنندگان هايپاسخ دقت

  : بعدي پیشنهاد می شودبراي انجام مطالعات 

  با توجه به اینکه این مطالعه در وزارت ورزش و جوانان انجام شده، مطالعات مشابه در سایر

  . ها انجام شود تقویت قابلیت تعمیم و ایجاد اعتبار براي یافته با هدفهاي اجرایی ها و دستگاهوزارتخانه

 هاي تولیدي  هاي پژوهشی، تجربی و اعتبار، در انواع بخش اي جامعی با توجه به ویژگی مطالعه مقایسه

غیرهاي پژوهش در و تشابهات ابعاد مت اتو خدماتی صورت گیرد و نتایج حاصل به منظور تعیین تمایز

  . هاي گوناگون تولیدي و خدماتی، مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد بخش

 ی، کیفیت هاي کارکنان مانند تعهد سازماتتوان رابطه سرمایه روانشناختی با دیگر نگرش همچنین می

 .سکوت سازمانی را مورد بررسی قرار داد زندگی کاري، رضایت شغلی و
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The study is to investigate the relationship between psychological capital and 

organizational citizenship behavior. Psychological capital is a positive 

psychological state and a realistic and flexible approach to life that consists of four 

structures of hope, optimism, resilience and self-efficacy. Organizational 

citizenship behavior is defined as voluntary behavior and on the part of employees, 

which is voluntary and typically not rewarded, but can improve the performance of 

organizations. This study is a descriptive-survey research and applies in terms of 

applied research. The statistical population is the experts of the Ministry of Sport 

and Youth Department of the Ministry of Sports and Youth, whose number is ٤٥٠. 

Using random sampling and Cochran formula, the samples were selected (١٤٢ 



٢٠ 

 

individuals). A questionnaire was used to collect the data. In the first stage, ٣٠ 

reliability questionnaires were distributed. The citizenship behavior inventory 

questionnaire with alpha = ٠/٨٣٢ and the psychological capital inventory 

questionnaire with an altitude of ٠/٨٤١. To analyze the collected data, 

Kolmogorov-Smirnov statistical tests and Pearson correlation were used. The 

results showed that there is a positive and significant relationship between all 

components of psychological capital and organizational citizenship behavior. The 

severity of this relationship between the two components of social customs and 

self-esteem (٠/٤٢٦) was at the highest level between tact and optimism (٠/٠٩٩) at 

the lowest level. 

Key Words: Psychological Capital, Organizational Citizenship Behavior and 

Ministry of Sport and Youth 

  

  

  

  

  

 


