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)مطالعه  یغرب جانیاستان آذربا بانک های دولتیو عملکرد کارکنان  یروان هیرابطه سرما یبررس 

 ی(غرب جانیاستان آذربا بانک های دولتی  یمورد

 

 یحیی ابراهیم زاده

 کرمانمدیریت. منابع انسانی. دانشگاه ازاد اسالمی.  دانشجوی دکترای

yahyaebrahimzade@yahoo.com 

 

 

 چکیده:

ی انجام شده است. غرب جانیاستان آذربا بانک های دولتیو عملکرد کارکنان  یروان هیرابطه سرماتحقیق حاضر با هدف بررسی  

استان آذربایجان غربی  تیبانک های دولکارکنان کلیه  از متشکلجامعه آماری از نظر ماهیت تحقیق کاربردی محسوب می گردد. 

نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه  171نفر می باشد که از این تعداد  923می باشد که تعداد آنها  1931در سال 

مه و این کار از طریق توزیع پرسشنا ها نیز از مطالعات میدانی بهره بردهآوری دادهجهت جمعآماری بصورت تصادفی انتخاب شدند. 

میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردیده، بطوری که ضریب آلفای کرونباخ برای  گرفته است. انجام

پرسشنامه استفاده شده مورد تأیید می باشد. اطالعات بدست آمده براساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از روش های آمار 

،فراوانی، و انحراف معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون توصیفی از قبیل میانگین

استان آذربایجان غربی  بانک های دولتیاستفاده شد. فرضیه اصلی تحقیق بیان می کند که بین سرمایه روانی و عملکرد کارکنان 

ابعاد سرمایه روانی )خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی، تاب آوری( و عملکرد  رابطه وجود دارد. در فرضیه های فرعی، رابطه بین

این تحقیق، آزمون فرضیه اصلی پژوهش )با استقاده از آزمون طبق نتایج حاصل از کارکنان مورد ازمون قرار گرفته است. 

استان  بانک های دولتیلکرد کارکنان تایید شد؛ مبنی بر اینکه رابطه معناداری بین سرمایه روانی و عمهمبستگی پیرسون( 

(. نتایج حاصل از آزمون فرضیات فرعی نیز حاکی از این بود بین سرمایه روانی و ابعاد آن >31/3pآذربایجان غربی وجود دارد )

اری استان آذربایجان غربی رابطه معناد بانک های دولتی)خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی، تاب آوری( و عملکرد کارکنان 

  (.>31/3pوجود دارد )

 

 بانک های دولتیسرمایه روانی، عملکرد،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه:

مسائل انسانی در سازمان همواره مورد توجه مدیران و رهبران سازمانی قرار داشته است. با این حال، در قرن بیست و یکم و با  

ها برای کسب حداکثر سود و دشوار جهانی شدن و رقابت شدید سازمانهای بزرگ و چند ملیتی و در شرایط سخت و ظهور سازمان

ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته تر از گذشته شده است. بدین ترتیب، علوم رفتاری در سازمانوری این توجه بسیار عمیقبهره

های جدید علوم ار گرفته و همپای پارادایمو به صورت علمی و عملی نتایج تحقیقات علوم رفتاری در عرصه سازمانی مورد توجه قر

یعنی ، شناسیگیرد. جدیدترین تحول در زمینه روانرفتاری تحوالتی نیز در سبک مدیریت و رهبری در سطح سازمان صورت می

میت این اه. گشوده است مثبت های روانشناختیگرا، باب جدیدی را در زمینه رفتار سازمانی به نام سرمایهشناسی مثبتروان

توان به عنوان مزیت رقابتی در موضوع بدان حد است که امروزه در کنار سرمایه انسانی و اجتماعی، سرمایه روانشناختی را می

زدند، اما اکنون آنچه های ماشینی سازمان حرف اول را در میدان رقابت میسازمانها در نظر گرفت. شاید در سالهای قبل سرمایه

های انسانی آنها است. اما در این میان چرا بعضی سازمانها از این سرمایه بهره سازد، سرمایهیگر متمایز میسازمانها را از یکد

شد، برند. پاسخ به این سوال به میزان آشنایی افراد از انسانها بستگی دارد. آنچه در دوران ماشین بیشتر بر آن تکیه میبیشتری می

ی بود، اما با شکست این ایده کم کم جا برای توجه به نیازهای انسانی باز شد. چرا که نباید ماشین و عدم توجه به نیازهای انسان

 ای هستند که بسیار بسیار بر روند کاری آنها اثر گذار است.فراموش کنیم که انسانها ماشین نیستند و دارای ساخت روانی پیچیده

عملکرد گیری ی هر کشور است. در این راستا بررسی و اندازههای مهم در رشد اقتصادیکی از شاخص از سوی دیگر عملکرد

-تواند بر بیان عملکرد اقتصادی کشور در این زمینه، بیانگر ظرفیت تولیدی بخشدر سطح بخشهای مختلف اقتصادی می کارکنان

هرگونه تالش برای بهبود  گیرد و هدایتگرهای تولیدی باشد. نیروی انسانی در مورد بهترین شیوه برای بهبود کیفیت تصمیم می

-توان توسط رقبا کپیها تنها منبعی است که کمیاب بوده و به راحتی نمیوری است، به این دلیل که نیروی انسانی سازمانبهره

ای که نیروی از طرف دیگر، اهمیت و نقش برجسته. شودبرداری شود، در نتیجه موجب ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان می

ها و در یبت و ترک خدمت آنغسانی در هر سازمان دارد، پرداختن به موضوعاتی که موجب افزایش عملکرد کارکنان، کاهش ان

باشد، یکی از موضوعات مهم کیفیت اعتماد نظران میمورد توجه پژوهشگران و صاحب گردد،سازمان وری نهایت افزایش بهره

 بانک های دولتیبین سرمایه روانی و عملکرد کارکنان  ن پژوهش بر آن است تا رابطهای. براساس مطالب ذکر شده باشدسازمانی می

 استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار دهد.
 

 بیان مسأله:

مسائل انسانی در سازمان همواره مورد توجه مدیران و رهبران سازمانی قرار داشته است. با این حال، در قرن بیست و یکم و با  

ها برای کسب حداکثر سود و های بزرگ و چند ملیتی و در شرایط سخت و دشوار جهانی شدن و رقابت شدید سازمانانظهور سازم

ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته تر از گذشته شده است. بدین ترتیب، علوم رفتاری در سازمانوری این توجه بسیار عمیقبهره

های جدید علوم علوم رفتاری در عرصه سازمانی مورد توجه قرار گرفته و همپای پارادایم و به صورت علمی و عملی نتایج تحقیقات

شناسی ظهور یعنی گیرد. جدیدترین تحول در زمینه رواندر سطح سازمان صورت می رفتاری تحوالتی نیز در سبک مدیریت

گشوده است اهمیت این موضوع بدان حد است روانی  گرا، باب جدیدی را در زمینه رفتار سازمانی به نام سرمایهشناسی مثبتروان

و  1)لوتانز توان به عنوان مزیت رقابتی در سازمانها در نظر گرفترا می یکه امروزه در کنار سرمایه انسانی و اجتماعی، سرمایه روان

های روانشناختی، از که ظرفیت گرا حاکی از آن استنتایج پژوهشهای انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت (.2332همکاران، 

دهند. به عبارت تشکیل می یبینی و خودکارآمدی، در کنار هم، عاملی را با عنوان: سرمایه روانآوری، خوشقبیل: امیدواری، تاب
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نهفته بینی و خودکارآمدی، در مجموع یک منبع یا عامل شناختی، از قبیل: امیدواری، تاب آوری، خوشدیگر، برخی متغیرهای روان

در واقع، لوتانز و همکارانش در (. 2311و همکاران،  1)آوی دهند که درهر یک از این متغیرها، نمایان استجدیدی را تشکیل می

را به عنوان یک عامل ترکیبی و منبع مزیت رقابتی سازمانها  یتوسعه چارچوب رفتار سازمانی مثبت گرا در سازمانها، سرمایه روان

منجر به ارتقای ارزش سرمایه  گراشناختی مثبت، با تکیه بر متغیرهای روانیا بر این باورند که سرمایه روانمطرح کرده اند. آنه

، از یشود. بنابراین، سرمایه روانشبکه روابط میان آنها( در سازمان میدانش و مهارتهای افراد( و سرمایه اجتماعی )انسانی )

شده است که قابل اندازه گیری، توسعه و پرورش هستند و امکان اعمال مدیریت بر  شناختی مثبت گرایی تشکیلمتغیرهای روان

برخوردار بودن از سرمایه روانی باال، افراد را قادر می سازد تا عالوه بر مقابله بهتر در برابر موقعیت های استرس زا،  آنها وجود دارد.

دار باشند، به دیدگاه روشنی در مورد خود برسند و کمتر تحت تأثیر کمتر دچار تنش شده در برابر مشکالت از توان باالیی برخور

( معتقد است که سرمایه 2331) 2وقایع روزانه قرار گیرند. از این گونه افراد دارای سالمت روانشناختی، باالتری هستند. سلیگمن

انسانی و اجتماعی، آشکار بوده و به  روان شناختی جنبه های مثبت زندگی آدمی را در بر می گیرد. او متعقد است که سرمایه

آسانی قابل مشاهده است و می توان آن را به سادگی اندازه گیری و کنترل کرد. در حالی که سرمایه روان شناختی بیشتر بالقوه 

 بوده اندازه گیری و توسعه آن دشوار است. 

در  عملکرد کارکنانهای فرد نسبت به کار خود، گرشاز طرف دیگر و در کنار این موضوع نکته قابل ذکر این است که در میان ن

 و است مدیریتی پژوهشهای در بحث مورد هایمهمترین سازه از کارکنان عملکرد سالهای اخیر حائز اهمیت بسیاری بوده است.

و  (1911، قربانی و آید )ابزاری، رنجبریان، فتحی،می حساب به تجاری شرکتهای در سنجش موفقیت معیار مهمترین شک بدون

است )زارعی متین، یزدانی و سادات بیریابی،  سازمان عملکرد مداوم سنجش و ارزیابی توانایی در مستمر بهبود به کلید دستیابی

1913.) 

از سوی دیگر، در فضای رقابتی سازمان ها، دست اندرکاران مدیریت همواره در تالشند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق 

ارکنان به رونق نهاد خود بیافزایند. عملکرد کارکنان مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، عملکرد ک

جهت ارتقای سطح عملکرد سازمان مورد توجه بوده و از طرف دیگر یک ضرورت و اولویت ملی همواره مد نظر سیاستگذاران و 

ها و راههای اصلی و ر نیروی انسانی و اعتالی کیفیت عملکرد آنان یکی از زمینهباشد. سرمایه گذاری دریزان اقتصادی میبرنامه

 .(1972تسریع رشد سازمان است )بلوریان تهرانی، 

سرمایه روانیی و عملکیرد کارکنیان وجیود دارد بیه خیوبی نمیی تیوان بیه  بنابراین، با توجه به اینکه ابهامات گوناگونی در زمینه

گویی نی و رابطه آن با عملکرد کارکنان پرداخت. تحقیق حاضر به عنوان گام مقدماتی در راستای پاسخشناسایی وضعیت سرمایه روا

به ابهام فوق بوده و مسئله تحقیق را در حیطه خأل نظری دانش عنوان می کند و پژوهشگر را برآن داشته تا رابطه سیرمایه روانیی و 

بانک های ن هدف ما در این تحقیق بررسی رابطه سرمایه روانی و عملکرد کارکنان عملکرد کارکنان را مورد بررسی قرار دهد. بنابرای

 استان آذربایجان غربی می باشد دولتی
 

 ضرورت و اهمیت تحقیق:

شناسان، تغییری بنییادی در حیال تکیوین اسیت. کیانون و جهیت تیازه ایین نگیرش، در قرن حاضر در شیوه نگرش برخی روان 

پیردازد؛ نیه بیه جنبیه ناسیالم آن شود که به جنبیه سیالم طبیعیت آدمیی میشناسی سالمت خوانده میشناسی کمال یا روانروان

اند به تازگی در حوزه سیازمان و میدیریت، توجیه گرا نیز نامیدهشناسی مثبت(. این رویکرد جدید که آن را روان2337، 9اسموالک)
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، جنبش جدیدی با عنوان: رفتار سازمانی مثبت گیرا ایجیاد شیده اسیت. بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده و بدین ترتیب

کند که به دستاورد جدیدی در ارتبیا  بیا مثبیت گراییی رسییده شناسی مثبت گرا، رفتار سازمانی مثبت گرا، ادعا نمیهمانند روان

ت و رفتارهای مثبت کارکنان در محییط کیار پردازی، پژوهش و کاربرد موثر حاالت، صفااست، بلکه بر نیاز به تمرکز بیشتر بر نظریه

عملکیرد باشید، ه اکثر سازمانها و بخصیو  سیازمانهای ارائیه دهنیده خیدمات میغ(. مطلب مهمی که دغد2332، 1بولراشاره دارد )

اری بسی های گذشته موردعالقهیک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال عملکرد کارکنانکارکنانشان است.  سازمانی

(. از سوی دیگر مدیران 1931، بابائیانبوده است ) شناسی اجتماعیشناسی خصوصاً روانهای رفتار سازمانی و رواناز محققان رشته

امروزه خواهان کارکنانی هستند که به میل و خواست خود، بیش از وظایف شرح شغل خود، در جهت نیل به اهداف سازمان فعالیت 

و  2بازرگیانبیاالیی دارنید ) عملکیرددنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می روند و به طیور کلیی کنند. در واقع آنها به 

از اینرو پژوهش حاضر از بعد نظری، به دنبال آنست که منجر به ایجاد نظریه ای نو در خصو  رابطیه مییان (. 73؛ 1933، همکاران

دد. تحقیق حاضر به مدیریت کمک می کنید تیا برداشیت کارکنیان را نسیبت بیه نیروی انسانی کارکنان گرعملکرد سرمایه روانی و 

محیط کار خود بهتر بشناسد و آن چه را که به عنوان طرز تلقی خود، از مولفه های سرمایه روانیی کارکنیان میی دانید بیا عملکیرد 

در سیازمان هیا و نییز ادارات دولتیی بییش از اهمیت توجه به حوزه منابع انسانی   از سوی دیگرواقعی کارکنان به مقایسه بنشیند. 

پیردازد از اهمییت میی عملکرد کارکنانبر  یکه به روشن نمودن تأثیر سرمایه روان پژوهشپیش نمایان گردیده و از همین روی این 

جدیید علمیی هیای گییری از یافتیههای دولتی که به دنبال بهیرهو همچنین برای سایر سازمان بانک های دولتیدرخور توجه برای 

سرمایه روانی و بهبود عملکرد کارکنان، بررسی رابطه سرمایه روانیی و  توجه به دالیل فوق و نیز به دلیل اهمیت با هستند می باشد.

 استان آذربایجان غربی ضروری به نظر می رسد. بانک های دولتیعملکرد کارکنان 
 

 های پژوهشفرضیه

 فرضیه اصلی:  

 استان آذربایجان غربی رابطه وجود دارد. بانک های دولتیرد کارکنان بین سرمایه روانی و عملک

 فرضیه های فرعی:

  استان آذربایجان غربی رابطه وجود دارد. بانک های دولتیبین خودکارآمدی و عملکرد کارکنان 

  استان آذربایجان غربی رابطه وجود دارد. بانک های دولتیبین امیدواری و عملکرد کارکنان 

  استان آذربایجان غربی رابطه وجود دارد. بانک های دولتیبینی و عملکرد کارکنان بین خوش 

  استان آذربایجان غربی رابطه وجود دارد. بانک های دولتیبین تاب آوری و عملکرد کارکنان 
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 اهداف فرعی:

  استان آذربایجان غربی بانک های دولتیبررسی رابطه بین خودکارآمدی و عملکرد کارکنان   
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  استان آذربایجان غربی بانک های دولتیبررسی رابطه بین تاب آوری و عملکرد کارکنان 

 

 روش تحقیق:

رابطه سرمایه روانی و عملکرد کارکنان بانیک هیای  بررسی درصدد این پژوهشروش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی است زیرا  

 گیرد. نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی قرار می دولتی استان آذربایجان غربی می باشد. تحقیق حاضر از

 

 تجزیه و تحلیل داده ها:

 پاسخ پرسشنامه سوال این به که نفری 171از توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت به این صورت است که 

 171 می باشد. بیه تفکییک سین کارکنیان ازدرصد( آنان زن  11/17)معادل  نفر 93درصد( مرد و  11/12)معادل  نفر 11اند؛ داده

 1/21نفیر )معیادل  137سیال،  93سنی زییر  گروه درصد( در 7/19نفر )معادل  21اند؛  داده پاسخ پرسشنامه سوال این به که نفری

 آنیاندرصد(  1/9نفر )معادل  7سال و  13تا  13سنی  گروه درصد( در 1/21نفر )معادل  97سال،  13تا  93سنی  گروه درصد( در

بیه تفکییک مییزان تحصییالت . سال اسیت 13تا  93سنی  مربو  به گروه فراوانی دارند. بیشترین سال قرار 13باالی  سنی گروه در

 2/17نفیر )معیادل  93درصد( در سطح دیپلم،  1/2نفر )معادل  12اند؛ داده پاسخ پرسشنامه سوال این به که نفری 171کارکنان از 

لیسیانس و درصد( در سطح فوق 3/21نفر )معادل  13درصد( در سطح لیسانس و  3/11نفر )معادل  11دیپلم، درصد( در سطح فوق

 سیوال ایین بیه کیه نفری 171 کاری از لیسانس است. به تفکیک سابقه تحصیلی سطح مربو  به فراوانی بیشترین. باشنددکترا می

دارای سابقه  درصد( آنان 1/91نفر )معادل  11سال،  1درصد( دارای سابقه کاری زیر  3/12نفر )معادل  21اند؛ داده پاسخ پرسشنامه

دارای  آنیان درصد( 2/12نفر )معادل  22سال،  11 تا 11دارای سابقه کاری  درصد( آنان 1/27نفر )معادل  11سال،  13 تا 1  کاری

 درصید( آنیان 2/1نفر )معادل  3 سال و 21تا  21درصد( آنان دارای سابقه کاری  1/7نفر )معادل  19سال،  23 تا 12  سابقه کاری

باشد. به تفکیک پست سازمانی سال می 13تا  1سابقه کاری  فراوانی مربو  به سال و باالتر هستند. بیشترین 21دارای سابقه کاری 

 1/3نفر )معادل  1درصد( دارای پست سازمانی ریاست،  3/13نفر )معادل  13اند؛ داده پاسخ پرسشنامه سوال این به که نفری 171 از

 3/12نفیر )معیادل  71دارای پسیت سیازمانی کارشیناس،  درصد( آنیان 9/91نفر )معادل  27درصد( دارای پست سازمانی معاونت، 

فراوانیی  های سازمانی هستند. بیشتریندرصد( آنان در سایر پست 1/7نفر )معادل  19دارای پست سازمانی کارمندی و  درصد( آنان

 پست سازمانی کارمندی است.  مربو  به

 

 :تجزیه و تحلیل استنباطی -

 استان آذربایجان غربی رابطه وجود دارد.  بانک های دولتیفرضیه اصلی: بین سرمایه روانی و عملکرد کارکنان  آزمون

  
   

 همبستگی بین سرمایه روانی و عملکرد کارکنان ضریب: 1جدول 

 عملکرد کارکنان  

 327/3 همبستگی پیرسون 

 333/3 سطح معنی داری سرمایه روانی

 391/3 ضریب تعیین 

 171 تعداد نمونه 
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اصلی  تحقیق رد و فرض H0درصد است، فرض  31/3که کمتر از =p  333/3داری طبق جدول فوق با توجه به سطح معنی   

شود. از طرفی ضریب همبستگی بین سرمایه روانی و باشد، پذیرفته میدار میتحقیق مبنی بر اینکه همبستگی بین دو متغیر معنی

سرمایه روانی و بین توان نتیجه گرفت؛ باشد. بنابراین میای مثبت بین دو متغیر فوق میحاکی از رابطه=r 327/3عملکرد کارکنان 

استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین طبق یافته های این تحقیق  انک های دولتیبعملکرد کارکنان 

 درصد از عملکرد کارکنان را پیش بینی نمود.  1/39از روی سرمایه روانی می توان 

 

 ن غربی رابطه وجود دارد.استان آذربایجا بانک های دولتی: بین خودکارآمدی و عملکرد کارکنان 1فرضیه فرعی  آزمون

   

   
تحقیق رد و فرض اصلی  H0درصد است، فرض  31/3که کمتر از =p  333/3داری طبق جدول فوق با توجه به سطح معنی   

شود. از طرفی ضریب همبستگی بین خودکارآمدی و باشد، پذیرفته میدار میتحقیق مبنی بر اینکه همبستگی بین دو متغیر معنی

ین خودکارآمدی و توان نتیجه گرفت؛ بباشد. بنابراین میای مثبت بین دو متغیر فوق میحاکی از رابطه=r 111/3عملکرد کارکنان 

استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین طبق یافته های این  بانک های دولتی   عملکرد کارکنان

 درصد از عملکرد کارکنان را پیش بینی نمود. 22/11تحقیق از روی خودکارآمدی می توان 

 

 استان آذربایجان غربی رابطه وجود دارد. بانک های دولتی : بین امیدواری و عملکرد کارکنان2فرضیه فرعی  آزمون
  

   

تحقیق رد و فرض اصلی  H0درصد است، فرض  31/3که کمتر از =p  333/3داری طبق جدول فوق با توجه به سطح معنی   

شود. از طرفی ضریب همبستگی بین امیدواری و باشد، پذیرفته میدار میتحقیق مبنی بر اینکه همبستگی بین دو متغیر معنی

توان نتیجه گرفت؛ بین امیدواری و ن میباشد. بنابرایای مثبت بین دو متغیر فوق میحاکی از رابطه=r 121/3عملکرد کارکنان 

استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین طبق یافته های این  بانک های دولتی   عملکرد کارکنان

 درصد از عملکرد کارکنان را پیش بینی نمود. 12/71تحقیق از روی امیدواری می توان 

 ضریب همبستگی بین خودکارآمدی و عملکرد کارکنان :2جدول 

 عملکرد کارکنان  

 221/3 همبستگی پیرسون 

 333/3 سطح معنی داری خودکارآمدی

 1122/3 ضریب تعیین 

 171 تعداد نمونه 

 ضریب همبستگی بین امیدواری و عملکرد کارکنان :9جدول 

 عملکرد کارکنان  

 121/3 همبستگی پیرسون 

 333/3 سطح معنی داری امیدواری

 7112/3 ضریب تعیین 

 171 تعداد نمونه 
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 استان آذربایجان غربی رابطه وجود دارد. بانک های دولتیبینی و عملکرد کارکنان : بین خوش 9فرضیه فرعی  آزمون
  
   

تحقیق رد و فرض اصلی  H0درصد است، فرض  31/3که کمتر از =p  333/3داری ا توجه به سطح معنیطبق جدول فوق ب 

شود. از طرفی ضریب همبستگی بین خوش بینی و باشد، پذیرفته میدار میتحقیق مبنی بر اینکه همبستگی بین دو متغیر معنی

توان نتیجه گرفت؛ بین خوش بینی و باشد. بنابراین میوق میای مثبت بین دو متغیر فحاکی از رابطه=r 711/3عملکرد کارکنان 

استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین طبق یافته های این  بانک های دولتی   عملکرد کارکنان

 درصد از عملکرد کارکنان را پیش بینی نمود. 11/11تحقیق از روی امیدواری می توان 

 

  استان آذربایجان غربی رابطه وجود دارد. بانک های دولتی: بین تاب آوری و عملکرد کارکنان 1فرعی  فرضیه آزمون
 

 

تحقیق رد و فرض اصلی  H0درصد است، فرض  31/3که کمتر از =p  333/3داری طبق جدول فوق با توجه به سطح معنی

شود. از طرفی ضریب همبستگی بین تاب آوری و باشد، پذیرفته میدار میتحقیق مبنی بر اینکه همبستگی بین دو متغیر معنی

توان نتیجه گرفت؛ بین تاب آوری و باشد. بنابراین میبین دو متغیر فوق میای مثبت حاکی از رابطه=r 311/3عملکرد کارکنان 

استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین طبق یافته های این  بانک های دولتی   عملکرد کارکنان

 .درصد از عملکرد کارکنان را پیش بینی نمود 79/32تحقیق از روی تاب آوری می توان 

 

 بحث پیرامون فرضیه های پژوهش:

( در پژوهشی در رابطه با بررسی رابطه سرمایه روانی و عملکرد سازمانی 1931)نادریان در رابطه با فرضیه اصلی تحقیق،  

یه کارکنان با درنظر گرفتن متغیر میانجی اعتماد سازمانی در مراکز شبکه بهداشت شهر مریوان نشان داد که بین چهار مؤلفه سرما

روانی و عملکرد سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن متغیر میانجی اعتماد سازمانی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. از سوی 

 ضریب همبستگی بین خوش بینی و عملکرد کارکنان: 1جدول 

 عملکرد کارکنان  

 711/3 همبستگی پیرسون 

 333/3 سطح معنی داری خوش بینی

 1111/3 ضریب تعیین 

 171 تعداد نمونه 

 ضریب همبستگی بین تاب آوری و عملکرد کارکنان :1جدول 

 عملکرد کارکنان  

 311/3 همبستگی پیرسون 

 333/3 سطح معنی داری تاب آوری

 3279/3 ضریب تعیین 

 171 تعداد نمونه 
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( در پژوهشی در رابطه با بررسی سرمایه روانی در محیط کار با شور و شوق 1931دیگر، همراستا با این نتایج، رحیمی و همکاران )

بینی، آموزش و پرورش استان اصفهان نشان دادند که بین مولفه های سرمایه روانی و شور کاری و خوشکاری آنان در سازمان 

اعتماد سازمانی و عملکرد سازمانی کارکنان رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. بدین ترتیب نتایج بدست آمده از این فرضیه 

بانک های ین بیان نمود که بین سرمایه روانی و عملکرد کارکنان همسو و هماهنگ با تحقیقات پیشین می باشد و می توان چن

 استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد. دولتی

( دریافتند که سرمایه روانی یک وضعیت توسعه ای مثبت روان شناختی با 2337) همکارانلوتانز و   ،1در رابطه با فرضیه فرعی 

ش الزم برای موفقیت در کارها، وظایف چالش برانگیز )اعتماد به نفس/ خودکارآمدی(؛ مشخصه های متعهد شدن و انجام تال

داشتن استناد مثبت درباره موفقیت های حال و آینده )خوش بینی(؛ پایداری در راه هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به 

سختی ها و مشکالت دستیابی به موفقیت )انعطاف پذیری( هدف برای دستیابی به موفقیت )امیدواری( و پایداری هنگام مواجهه با 

( نشان می دهد که ارتقای سرمایه روانی 2311است. از سوی دیگر، همسو با این نتایج، یافته های پژوهش انجام شده توسط آوی )

ی در کارکنان می باعث افزایش اعتماد به نفس و کاهش احساس درماندگی، بدبینی و کاهش احساس عدم کفایت فردی و ناامید

شود و می توان از آن در رفع مشکالت مرتبط با محیط کار، اثربخشی سیاست های مدیریتی و کاهش استرس استفاده کرد. 

همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر سرمایه روانی بر کاهش مشکالت از جمله اضطراب، بدبینی، احساس عدم کفایت فردی، 

ترک محیط کار دارد که در نهایت می تواند بر عملکرد سازمانی کارکنان موثر باشد. بدین ترتیب  نگرش منفی به کار و غیبت و

نتایج بدست آمده از این فرضیه همسو و هماهنگ با تحقیقات پیشین می باشد و می توان چنین بیان نمود که بین خودکارآمدی و 

 ه معناداری وجود دارد.استان آذربایجان غربی رابط بانک های دولتیعملکرد کارکنان 

نتایج بدست آمده از این فرضیه تاحدودی با نتایج بدست آمده از مطالعات آووی و همکاران   ،2 فرعی در رابطه با فرضیه

سرمایه روانی به عنوان عاملی تلقی شده که برای درک ( مطابقت دارد. آنان در مطالعه ای به این نتیجه دست یافتند که 2333)

در عالئم و نشانه های درک استرس و نیز بر قصد و تصمیم کارکنان بر ترک کار و رفتارهایی که از آنان به منظور بهتر تفاوت 

جستجوی شغل در سازمان های دیگر رخ می دهد، مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان داد که با ارتقاء سرمایه 

دی، خوش بینی و تاب آوری در سازمان، ماندگاری کارکنان در سازمان را افزایش داد روانی می توان با ایجاد حس امید، خودکارآم

( در مطالعه ای دریافتند که سرمایه روانی یک وضعیت توسعه ای 2332لوتانز )آوویلو و و بر عملکرد آنان را بهبود بخشید. همچنین 

ی موفقیت در کارها، وظایف چالش برانگیز )اعتماد به مثبت روان شناختی با مشخصه های متعهد شدن و انجام تالش الزم برا

نفس/ خودکارآمدی(؛ داشتن استناد مثبت درباره موفقیت های حال و آینده )خوش بینی(؛ پایداری در راه هدف و در صورت لزوم 

شکالت دستیابی به تغییر مسیر رسیدن به هدف برای دستیابی به موفقیت )امیدواری( و پایداری هنگام مواجهه با سختی ها و م

موفقیت )انعطاف پذیری( است. بدین ترتیب نتایج بدست آمده از این فرضیه همسو و هماهنگ با تحقیقات پیشین می باشد و می 

 استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد. بانک های دولتیتوان چنین بیان نمود که بین امیدواری و عملکرد کارکنان 

( در پژوهشی در رابطه 1931و همکاران ) نژاد در راستای نتایج بدست آمده از این فرضیه، رحیمی  ،9فرعی رضیه در رابطه با ف

با بررسی سرمایه روانی در محیط کار با شور و شوق کاری آنان در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان نشان دادند که بین 

ی، اعتماد سازمانی و عملکرد سازمانی کارکنان رابطه معنی دار و مثبتی وجود بینمولفه های سرمایه روانی و شور کاری و خوش

( در پژوهشی در رابطه با بررسی و نقش سرمایه روانی )امید، خوش بینی، 1931)ان دارد. از سوی دیگر، همسو با این نتایج نجاری

-ی، تعهد سازمانی، عملکرد سازمانی کارکنان( پرداختهوری شغلهای بهرهدر پیامدهای سازمانی با مولفه  آوری و خودکارآمدی(تاب

اند و برای سنجش فرضیه ها از معادالت ساختاری و رگرسیون استفاده شده و یافته های پژوهش حاکی از آن به صورتی می باشد 

رکنان و تعهد سازمانی وری کارکنان، عملکرد سازمانی کاهای سرمایه روانی آثار و پیامدهای مثبت مبتنی بر بهرهکه همه مولفه

ترین رتبه را داشته است. بدین ترتیب نتایج بدست آمده بینی، پایینآوری دارای باالترین رتبه و خوشدارد. در این میان مولفه تاب
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از این فرضیه همسو و هماهنگ با تحقیقات پیشین می باشد و می توان چنین بیان نمود که بین خوش بینی و عملکرد کارکنان 

 استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد. ک های دولتیبان
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