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Abstract
T he purpose of this study was to investigate the roleof
mediator of work conscience and organizational Cynicism
in the relationship between psychological capital and
performance of staff of the Ministry of SportsandYouth of
Iran. T he research community comprised all employeesof
the Ministry of Sports and Youth (N = 745). T o determine
the sample size, 273 people were selected using PASS and
AMOS software and selected by stratified random
sampling. Research instruments were psychologicalcapital
questionnaires, work conscience, organizational Cynicism
and performance. T o assess the validity of thecontent of the
questionnaires, the opinions and guidance of 7 professors
and experts in the field were confirmed. Reliability of the
questionnaires was calculat ed in a preliminary test with 30
subjects and with Cronbach's alpha, respectively 0/9,0/78,
0.84 and 0.88. For data analysis, descriptive andinferential
statistical methods such as Kolmogorov-Smirnov test and
structural equation modeling were used with SPSS and
AMOS software. T he results of this study showedthat there
is anegative and relationship significant between
psychological capital and between organizational
pessimism (Sig = 0.001, t = 572.3) between psychological
capital and conscientiousness (Sig =0.001, t =3.805), and
between Psychological capital and staff performance (Sig
=0.001, t= 3/399) had a positive and significant relationship.
Also, there is a negative and significant relationship
between organizational pessimism and staff performance
(Sig = 0.001, T =-2/377), and there is a positive and
significant relationship between work conscience andstaff
performance (Sig = 0.001, t = 7/755). Psychologicalcapital,
in addition to direct relation with the performance of
employees, is indirect and through the organizational
pessimism variable of 0.18 and through the work
conscientiousness variable of 0.37 with the performanceof
employees can have a positive and significant relationship.
Ke ywords
Organizational
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work
psychological capital, performance.

چکيده
تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش میانجی وجدان کاری و بدبینی
سازمانی در ارتباط بین سرمایه روانشناختی و عملکرد کارکنان وزارت
 جامعة آمار پژوهش را کلیه کارکنان.ورزش و جوانان ایران انجام گرفت
 جهت تعیین حجم.)N= 541( وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند
 نفر برآورد گردید353  استفاده و حجم نمونه،PASS نمونه از نرم افزار
 ابزار تحقیق.و به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند
 بدبینی و، وجدان کاری،پرسشنامههای سرمایه روانشناختی
 تن از5  روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها را.عملکردسازمانی بود
 پایایی پرسشنامهها در یک آزمون مقدماتی با.متخصصین تایید کردند
 و6/74 ،6/57 ،6/36  آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با36
 برای تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و. محاسبه شد6/77
استنباطی همچون آزمون کلموگروف اسمیرنف و مدلسازی معادالت
 نتایج. استفاده شدAM OS وspss ساختاری با کمک دو نرم افزار
تحقیق نشان داد بین سرمایه روانشناختی و بدبینی سازمانی
 بین سرمایه، ) رابطه متفی و معنادارt = - 3/153 ،Sig= 6/665(
) و بین سرمایهt = 3/761 ،Sig= 6/665( روانشناختی و وجدان کاری
) رابطه مثبتt = 3/333 ،Sig= 6/665( روانشناختی و عملکرد کارکنان
 همچنین بین بدبینی سازمانی و عملکرد.و معناداری وجود داشت
) رابطه منفی و معنادار و بین وجدانt = - 3/335 ،Sig= 6/665( کارکنان
) ارتباط مثبت وt = 5/511 ،Sig= 6/665( کاری و عملکرد کارکنان
 سرمایه روانشناختی عالوه بر ارتباط مستقیم با.معناداری وجود داشت
عملکرد کارکنان به صورت غیرمستقیم و از طریق متغیر بدبینی سازمانی
 با عملکرد6/35  و از طریق متغیر وجدان کا ری به میزان6/57 به میزان
.کارکنان می تواند رابطه مثبت و معناداری داشته باشد

conscience,
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در اقتصااد دانش محور امروزی ،کارکنان سازمان به عنوان
منبعی اساااساای برای کسااب مزیت رقابتی پایدار به شاامار
میروند  .اهمیت به کارگیری روش های مناسب مدیریت ،منابع
انسااانی برای حصااول اطمینان از موفقیت سااازمان در چنین
محیط رقاابتی انکاارنااپ یر اسااات ( .)3یکی از مفاهیم جدید
سااازمانی که با رفتار سااازمانی مثبتگرا پیوند یافته اساات
سارمایه روانشاناختی است ( .)55این سرمایه نیز مانند سا ی ر
سارمایههای انساانی و اجتماعی است ( .) 54با این تفاوت که
نسابت به سایر اشکال سرمایه در سازمانها برای افزایش بهره
وری و اجرای تغییرات ساااازمانی موفق کمتر مورد توجه واقع
شااده اساات ( ) 53و فراتر از آنها در به دساات آوردن مزیت
رقابتی نقش مهمی ایفاء میکند .ساارمایه روان شااناختی به
مفهوم چه کسای هستید (خود واقعی) و چه کسی می خواهی د
بشاوید (خود ممکن) بر یک مبنای توسعهای و رشد یابنده باز
میگردد ( ) 3و روی طیف گساتردهای نتایج فردی و سازمانی
همچون تعهد ساازمانی ،رضایت شغلی ،رفتار شهروند سازمانی ،
بهروری کارکنان تأثیر مثبت و از سااوی دیگر با غیبت از کار،
اسااترش شااغلی ،بدبینی و رفتار ضااد تولید رابطه منفی دارد.
همچنین تلویحاات مهمی نیز برای مادیریات منابع انساااانی
داراسااات و میتوان از آن برای گزینش ،ارتقاااء و حفو و
نگهداری کارکنان نیز استفاده کرد ( .) 57لوتانز ( ) 3656ریشه
سرمایه روانشناختی را در روانشناسی خوشبینانه جستجو م ی
کند .هدف این روانشناسی استفاده از روش علمی برای کشف
عواملی اساات که منجر به رشااد و پیشاارفت افراد ،گروهها،
سااازمانها و جوامع میشااود ( .) 35همچنین تور و افری در
پژوهشای ( ) 3656نشان دادند که سرمایه روانشناختی منجر به
افزایش خالقیات و کاارآفرینی ،کاهش غیبت در کار ،افزایش
عملکرد ،تعهد سااازمانی ،رضااایت شااغلی ،رفتار شااهروندی
سازمانی و توسعه پتانسیل کارکنان میشود ( .) 36عالوه بر این
سارمایه روان شاناختی در غلبه بر اساترش و تسهیل تغییرات
سااازمانی مثبت نقش مؤثری دارد .به طور کلی این ساارمایه
یکی از ساختار هسته اصلی سازمان به شمار میآید ،که نیرو ی
کاار برای عملکرد پاایادار باه آن نیااز دارد ( .) 34اماا این که
ساااازماانهاای مختلف برای به دسااات آوردن مزیت رقابتی
بایستی در چشماندازه-های خود تمرکز بر چنین عاملی را مهم
تلقی کنناد .نتاایج تحقیقات دلکن ( ،) 3664جیمز (،) 3661
هادگز ( ) 3656و معصاومی ( ) 5333در ارتباط با سرمایه روان
شاناختی بیانگر از آن اسات که این متغیر پتانسیل قوی برا ی
اثرگ اری بر دیگر متغیرهای وابساته سازمانی داشته و با ی ست ی

برای غلبه بر چالشهای حال و آینده سازمانهای امروزی ا ی ن
عوامل را شاناساایی کرد .یکی از عواملی که چندی است به
فرهنگ اداری کشااور راه یافته و مورد توجه مدیران ارشااد قرار
گرفته است اما تا به حال گامهای اساسی در جهت شناسایی و
اعمال حاکمیت آن در جامعه برداشته نشده است ،وجدان کاری
اساات  .وجدان کاری را میتوان رضااایت قلبی و التزام عملی
نسابت به واایف تعیین شاده برای انساان تعریف کرد با این
شرط که بدون هرگونه سیستم نظارتی ،شخص واایف خود را
به بهترین نحو ممکن به انجام رساااند ( .) 53وجدان کاری به
عنوان عااملی مهم کاه باعا ایجاد نظم در کار و حا انجام
وایفاه در افراد می-شاااود .توجاه به مفهوم وجدان کاری در
ساازمان ها ،توجه به اخال و روابط انسا نی است ،زیرا اخال ،
تعهد ایجاد می -کند و باعا میشود که افراد نسبت به واایف
و رفتار شغلی خود به بهترین شکل و بدون وجود عامل کنترل
خارجی حساااش باشااند .وجود وجدان کاری در یک سااازمان
باعا افزایش سااطب بهرهوری ،تحقق توسااعه پایدار ،تحول
فرهنگی انسان ،ثبات مدیریت و نظم اقتصادی میگردد (.) 51
وجدان کاری عبارت اساات از احساااش تعهد درونی به منظور
رعاایت الزاماتی که در ارتباط با کار مورد توافق قرار گرفته
اساات ،به عبارت دیگر منظور از وجدان کاری رضااایت قلبی،
تعهد و الاتزام عملی نسبت به وایفههایی است ،که قرار است
انسان آن ها را انجام دهد ،به گونهای که اگر بازرش و ناااری
ناایز باار فاعالیت او نظارهگار ناباشاد ،بااز هاام در اناجام
واایفه قااصوری روا نخواهاد داشت (.) 35
از طرفی در عصر حاضر ساختارهای سازمانی جدید دائماً در
حال تغییر بوده و همواره متأثر از تهدیدهای مختلفی هسااتند،
کاه مادیریت منابع انساااانی را در راساااتای حفو کارکنان و
دساتیابی به اهداف عالیه سازمان با چالشهای فراوانی مواجه
ساخته است .از جمله این تهدیدها میتوان به بدبینی سازمانی
اشااااره نمود کاه اخیراً به عنوان یکی از مهمترین نگرشهای
کارکنان مورد توجه بسایاری از محققان قرار گرفته اساات (.) 5
بدبینی سازمانی به عنوان یک نگرش کلی و خاص تعریف می
شاود که از نا امیدی ،ساارخوردگی ،و احساااسااات منفی و بی
اعتمادی نسابت به ساازمان شکل میگیرد .چیا بورو همکاران
( ) 3653بر این باور هستند ،که امروزه کارکنان به طور فزای نده
ای بدبین شاادهاند .بدبینی سااازمانی اشاااره به نگرش منفی
کارکنان نساابت به سااازمان دارد ( .) 1باور اصاالی در بدبینی
ساازمانی این اسات که اصاول صاداقت ،عدالت و درستکار ی
قربانی منافع شاخصای مدیر شده و به اقداماتی بر پایه انگیزه
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های پنهانی و فریبکارانه منجر میگردد ( .) 7بدبینی سااازمانی
نتیجه اعتقاد کارکنان به این امر اسات که انتظارات از اخال ،
عدالت و صاداقت نق شده است ( .) 53این نگرش منفی در
بس ایاری از سااازمانها نفوذ کرده و دلیل پیدایش بساایاری از
پیامدهای نامطلوب و منفی سازمانی همچون پیامدهای رفتاری
و نگرشای ،کاهش ساطب عملکرد شغلی ،رضایت شغلی ،ت عهد
ساازمانی و افزایش سطب ترک خدمت است ( .) 1بنابراین باید
به عنوان یکی از موضااوعات مشااکل ساااز در محل کار مورد
توجه جدی قرار گیرد .افراد مبتال به بدبینی سازمانی با نگرش
بی اعتمادی و احسااش منفی به ساازمان شناخته میشوند .از
آنجا که سااطب معینی اعتماد و یا اعتقاد به این که سااازمان
منافع کارکنان را در نظر خواهد گرفت ،برای اعضااا سااازمان
حیاتی اسات ،تا رابطه احسااسی عمیق با سازمان برقرار کنند
بدبینی ساازمانی باید به ساطو پایین ت عهد به سازمان مرتبط
باشااد ( .) 51کارکنانی که از لحاظ عاطفی از کار خود فاصااله
گرفتهاند و مشاارکت نمیکنند احتمال بیشتری دارد ،که شغل
خود را ترک کنناد .بناابراین ،این گونه میتوان مطر کرد که
بدبینی ساازمانی به طور مثبتی با قصاد ترک خدمت کارکنان
رابطاه دارد ( .) 4بادبینی یک پیشبینی کننده منفی عملکرد
شاااغلی اسااات .باه طور خااص کاارکنان بدبین با توجه به
سارخوردگی و نا امیدی به سازمان ممکن است ،متوجه رابطه
نزدیاک بین عملکرد و پاداش شاااوند که این امر میتواند به
کاهش تالش و عملکرد منجر گردد .بدبینی ساااازمانی باعا
ایجاد اهداف غیر اخالقی در افراد میشود و افراد واکنش ها ی
منفی از خود نشاان میدهند ،که نتایج منفی برای سازمان در
بر خواهد داشت (.) 31
اگر چه محققان مدت زیادی است که از وجود بدبینی در
ساازمانها و اثرات بس ایار گسااترده آن در محیط کاری آگاهی
دارند اما به نظر میرسااد در مورد این موضااوک که کدامیک از
متغیرهای موثر در ایجاد بدبینی سازمانی نقش پررنگ-تری در
بروز پیامدها ایفا میکنند ،مورد توجه جدی قرار نگرفته اساات.
امروزه ورزش و ابعاد گوناگون آن به عنوان مبحثی بسایار مهم
در محافل مختلف مورد توجه است .به نظر میرسد این متغ ی ر
نیز به مانند متغیر وجدان کاری به نوعی تحت تأثیر سااارمایه
روانشاناختی قرار داشته باشد .به این معنی که آیا اگر سرما ی ه
روان شاناختی در ساازمان افزایش یابد ،میزان بدبینی سازمانی
تنزل پیدا میکند؟ اما همانظور که اشاااره شااد ،این نوک رابطه
میتواند فقط یک فرض تلقی شود و ممکن است در مواجهه با
موقعیات واقعی باا خطا روبرو شاااود .از طرفی امور مربوط به
تربیات بدنی و ورزش در کشاااور ما به عهده وزارت ورزش و
جوانان اسات و در حقیقت این سازمان متولی اصلی امر ورزش

در کشااور بوده و از تاثیرگ اری گسااترده در این حوزه برخوردار
اسات و ارتباطات وسی عی با سازمانهای مختلف داخل و خارج
از کشااور دارد و تاثیر گ ار و متاثر از این سااازمانهاساات و به
عنوان یاک زیر سااااخات مهم و حیااتی باا یک عدم توفیق
مشاااخص در انجام بهینه ماموریت خویش در کشاااور مواجه
اسات .ل ا با توجه به عدم شاناخت کافی از وضعیت موجود از
سارمایه روانشناختی ،وجدان کاری و بدبینی سازمانی و ف قدان
عملکرد بهیناه در کاارکنان وزارت ورزش و جوانان کشاااور و
همچنین نبود دانش کافی در زمینه ارتباط بین این متغیرها به
نظر میرساااد که انجام چنین پژوهشااای میتواند ،از اهمیت
خاصای برخوردار باشاد و یافتههای حاصل از این پژوهش به
مدیران ساازمانهای ورزشی بخصوص مدیران وزارت ورزش و
جواناان کماک مینماایاد کاه با تکیه بر مولفههای مؤثر در
کااهش بادبینی ساااازماانی کاارکناان خود و ارتقا سااارمایه
روانشاناختی به ارتقا وجدان کاری و عملکرد کارکنان سایستم
خود کمک نمایند .به همین خاطر در این پژوهش سعی خواهد
شاد به این ساوال پاسا داده شود که نقش میانجی وجدان
کاری و بدبینی ساازمانی در ارتباط بین سرمایه روانشناختی و
عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران به چه صاااورت
است؟
روش تحقیق
این پژوهش بر اساااش ماهیت دادهها و مبنای پژوهش از
نوک کمی ،و بر اسااش اهداف پژوهش از نوک کاربردی است و
از لحاظ روش گردآوری دادهها جز پژوهشهای همبسااتگی با
رویکرد مدلساازی معادالت ساختاری است .جامعة آماری این
پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشاکیل دادند
که در مجموک  541نفر بودند .از این تعداد  363نفر از پرساانل
قراردادی 563 ،نفر پیمانی 363 ،نفر رساامی و  35نفر کارگری
بودند .جهت تعیین حجم نمونه از نرم افزار  ،PASSاساااتفاده
گردیاد .در نهااایات تعاداد نموناه  353از روش نمونااهگیری
تصادفی -طبقهای انتخاب شدند طوری که با توجه به نسبت
های موجود در جامعه از تعداد نمونه برآورد شااده  46درصااد
آزمودنیها را پرسنل قراردادی 51 ،درصد را پرسنل پیمانی46 ،
درصاد را پرسانل رسمی و  1درصد را پرسنل کارگری تشک ی ل
میدهند .ابزار تحقی ق پرسااشاانامههای ساارمایه روانشااناختی،
وجدان کاری ،بدبینی و عملکردساازمانی میباشاد .پرسشنا مه
سارمایه روانشاناختی توسط لوتانز ( ) 3665تدوین شده و دارای
 34سؤال در  4مؤلفه میباشد 1 .سؤال مربوط به بعد امیدواری،
 4سؤال مربوط به بعد تابآوری 4 ،سؤال مربوط به بعد خوش
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شاخصهای آماری به توصیف و تلخیص ویژگیهای جمعیت
شاناختی در تحقیق و داده-های توص ایفی متغیرهای تحقی ق
پرداخته شاد و سا ا در سطب آمار تحلیلی این تحقیق ،برای
آزمودن معناداری این روابط از آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،و
برای بررساای روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل معادالت
ساااختاری با اسااتفاده از نرم افزار spssو  AMOSاسااتفاده
گردید.

بینی و  4سؤال مربوط به بعد خودکارآمدی  .پرسشنامه وجدان
کاری کاساااتا و مک کرای ( ) 5333در پژوهش حاضااار مورد
استفاده قرار گرفته است .این پرسشنامه شامل  51سؤال است،
که  7سؤال آن مربوط به مؤلفه قابلیت اتکا میباشد و  7سؤال
مربوط به مؤلفه موفقیتمداری اساات .پرسااشاانامه بدبینی
ساازمانی توسط کالگان ( )3663تدوین شده و دارای  53سؤال
و ساه مؤلفه میباشد ،که مؤلفههای آن شامل بدبینی عاطفی،
بادبینی شااانااختی و بدبینی رفتاری اسااات .پرساااشااانامه
عملکردسازمانی توسط یانگ و همکاران ( ) 3664تدوین شده و
دارای  7گویه میباشاد ،که به صاورت کلی عملکرد سااازمانی
کارکنان را میسانجد  .ساؤاالت هر چهار پرساشنامه بر اساش
طیف  1گزینهای لیکرت طراحی شادهاند .برای بدسات آوردن
روایی محتوی و صاوری پرساشنامهها در این پژوهش با بهره
گیری از نظرات و راهنماییهای اساتاد راهنما و 5تن از اسااتید
صااحب نظر و متخصاص در زمینه موضوک پژوهش ،ابهامات
پرسااشاانامهها بر طرف و روایی محتوی آنها تایید شااد .برای
بررسای پایایی پرسااشاانامههای تحقیق در یک نمونه  36نفره
اولیه ضاریب آلفای کرونباخ پرساشانامه سارمایه روانشناخ ت ی
 ،6/36پرساشانامه وجدان کاری  ،6/57بدبینی سازمانی6/74و
عملکرد ساازمانی  6/77گزارش شد .برای تجزیه و تحلیل داده
های جمعآوری شااده ابتدا در سااطب توصاایفی با اسااتفاده از

یافتههای تحقیق
نتایج حاصل از یافتههای توصیفی (جدول  ) 5نشان داد که
 11درصاااد از نمونههای تحقی ق مرد و  44درصاااد زن بودند.
همچنین نتایج نشاان داد بیشتر نمونههای تحقی ق در محدوده
سانی  35الی  46ساال قرار داشااتند .نتایج حاصاال از تحقی ق
نشاان داد بیشاتر نمونههای تحقیق دارای مدرک کارشانا س ی
بودهاند .به منظور بررسی طبی عی بودن توزیع متغیرهای تحقی ق
از آزمون کلموگروف اسامیرونف ( ) K-Sاستفاده شد .نتایج این
آزمون در جدول  3نشاان داده شده است که با توجه به نتا ی ج
جدول و ساطو معنیداری مشخص میشود که تمام توزیع ها
از لحاظ آماری نرمال میباشند (.)P≤6/61

جدول  .5ویژگ یهای دموگرافیک نمونههای تحقیق
فراوانی
جنسیت
سن

مدرک تحصیلی

مرد

درصد فراوانی

351

55 /0

زن

320

44/0

زیر  10سال

44

31/5

 13تا  40سال

321

45/0

 43تا  50سال
 53تا  50سال

22
1

11/5
2/5

باالی  50سال

1

3/4

دیپلم و کاردانی

44

10/1

کارشناسی

332

43/0

کارشناسی ارشد

51

24/5

دکتری

30

1/4

جدول .5آماره های آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع دادهها
متغیرهای پژوهش

توزیع

آماره ها

سرمایه روانشناختی

Z
6/33

P
6/34

طبیعی

بدبینی سازمانی

5/34

6/63

طبیعی

وجدان کاری

5/51

6/54

طبیعی

نقش میانجی وجدان کاری و بدبینی سازمانی در ارتباط بی ن سرمایه روانشناختی و عملکرد کارکنان...

5/34

عملکرد

مدل اثرگ اری ساارمایه روانشااناختی عملکرد سااازمانی از
طریق بدبینی سااازمانی و وجدان کاری کارکنان وزارت ورزش
و جوانان مورد بررسای قرار گرفته است .به منظور بررسی مدل
ارتبااطی بین متغیرهاای تحقی ق از مدل معادالت سااااختاری

طبیعی

6/67

اساتفاده شد .در این مدل سرمایه روانشناختی به عنوان مت غ ی ر
درونزا  ،عملکرد کاارکنااان بااه عنوان متغیر برونزا و باادبینی
ساااازمانی و وجدان کاری به عنوان متغیرهای میانجی در این
تحقیق میباشند.

جدول  .3آماره تی و بارهای عاملی مدل ارتباطی سرمایه روانشناختی ،بدبینی سازمانی ،وجدان کاری و عملکرد

بارعاملی

مقدار t

سطب معناداری

<---

امید

6/351

-

-

<---

تاب آوری

6/545

3/343

6/665

<---

خوش بینی

6/513

3/313

6/665

<---

خودکارآمدی

6/544

4/661

6/665

<---

بدبینی رفتاری

6/436

-

-

<---

بدبینی شناختی

6/756

5/337

6/665

<---

بدبینی عاطفی

6/715

5/335

6/665

<---

قابلیت اتکا

6/713

-

-

<---

موقعیت تکراری

6/751

53/551

6/665

کارایی

6/171

-

-

اثربخشی

6/755

56/333

6/665

مسیر
سرمایه روانشناختی

بدبینی سازمانی

وجدان کاری
عملکرد

<---

شکل  .5بارهای عاملی (ضرایب استاندارد شده) مدل رابطه سرمایه روانشناختی ،بدبینی سازمانی ،وجدان کاری و عملکرد
در جدول  3و شکل  5مدل روابط کلی بین سرمای ه
روانشناختی ،بدبینی سازمانی ،وجدان کاری و عملکرد کارکنان
وزارت ورزش و جوانان نمایش داده شاده اساات .همانگونه که
مشاااهده میشااود کلیه بارهای عاملی (ضاارایب رگرساایونی

اساتاندارد شاده) مقدار ( tمقادیر نسبتهای بحرانی ) از مقادی ر
قابل قبولی برخوردار بوده و این شاااخصهای نشااان میدهند
که متغیرهای مشاهدهای اندازهگیری شده به خوبی انعکاسی از
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متغیرهای پنهان (سارمایه روانشااناختی ،وجدان کاری ،بدبینی
سازمانی و عملکرد) میباشند.
جدول  .5بار عامل ی و مقادیر  tرابطه سرمایه روانشناخت ی ،بدبین ی سازمان ی ،وجدان کار ی و عملکرد

بار عاملی

مقدار t

سطب معناداری

-6/163

-3/153

6/665

3/761

6/665
6/665

سرمایه روانشناختی

مسیر
<---

بدبینی سازمانی

سرمایه روانشناختی

<---

وجدان کاری

6/136

سرمایه روانشناختی

<---

عملکرد

6/473

3/333

بدبینی سازمانی

<---

عملکرد

-6/345

-3/335

6/665

عملکرد

6/135

5/511

6/665

وجدان کاری

بر اساش یافتههای مدل تحقیق (جدول  ) 4میتوان گفت بین

وجادان کااری باا عملکرد کارکنان () t=5/511 ،Sig=6/665

سرمایه روانشناختی و بدبینی سازمانی (- 3 / 153 ،Sig=6/665

رابطه مثبت و معناداری داشااات .همچنین بر اسااااش نتایج

= ) tرابطه منفی معنادار ،سارمایه روانشااناختی و وجدان کاری
( ) t=3/761 ،Sig=6/665و ساارمایه روانشاااناختی و عملکرد

مشاخص شد که سرمایه روانشناختی عالوه بر ارتباط مستقی م
با عملکرد کارکنان به صااورت غیرمسااتقیم و از طری ق مت غیر

کاارکناان ( ) t=3/333 ،Sig=6/665رابطاه مثبت و معناداری

بدبینی سازمانی با  6/57درصد و از طریق متغیر وجدان کاری

و جود داشت .همچنین بین بدبینی سازمانی و عملکرد کارکنان
( ) t=-3/335 ،Sig=6/665رابطااه منفی و معناااداری و بین

باا  6/35درصاااد با عملکرد کارکنان میتواند رابطه مثبت و
معناداری داشته باشد.

جدول  .1شاخص برازش مدل رابطه سرمایه روانشناخت ی ،بدبین ی سازمان ی ،وجدان کار ی و عملکرد

شاخصهای برازش

مالک

مقادیر شاخصها

تفسیر

کای اسکوآر (کای دو)

-

33/737

-

درجه آزادی

-

37

-

نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی ()χ2/df

کمتر از 3

3/455

مطلوب

ریشه دوم میانگین خطای برآورد ()RMSEA

کمتر از 6/5

6/635

مطلوب

شاخص نیکویی برازش ()GFI

بیشتر از 6/3

6/354

مطلوب

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده ()AGFI

بیشتر از 6/3

6/716

مطلوب

ریشه میانگین مج ور باقیمانده ()RMR

کمتر از 6/61

6/643

مطلوب

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

بیشتر از 6/3

6/335

مطلوب

شاخص برازش هنجار شده ()NFI

بیشتر از 6/3

6/367

مطلوب

شاخص برازش افزایشی ()IFI

بیشتر از 6/3

6/337

مطلوب

نتایج شاااخصهای برازش مدل در جدول  1نشااان میدهد
شااخص نیکویی برازش ( ) GFIبیشاتر از  6/3بوده که نشان از
تأیید مدل دارد .نساابت کای اسااکوآر به درجة آزادی ()3/455
مقدار قابل قبولی برخوردار اسااات .همچنین مقدار ریشاااة دوم
میانگین خطای برآورد ( ) RMSEAبرابر با  6/635میباش اد .در
نهایت مشاااهده میشااود که دیگر شاااخصهای برازش (،CFI
 ) IFI ،NFIمقادیر قابل قبول را نشان دادهاند.

بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی نقش میانجی وجدان کاری
و بدبینی سازمانی در ارتباط بین سرمایه روانشناختی و عملکرد
کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران بود .نتایج حاصل از مدل
نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و بدبینی سازمانی ارتباط
منفی و معنیدار وجود دارد .نتایج این بخش از تحقیق با نتایج

نقش میانجی وجدان کاری و بدبینی سازمانی در ارتباط بی ن سرمایه روانشناختی و عملکرد کارکنان...

تحقیقات لوتانز و همکاران ( ،) 3653حقیقی کفاش و همکاران
( ) 5336که در تحقیقات خود ارتباط بین سرمایه روانشناختی و
بدبینی سازمانی تایید کردهاند ،همسو میباشد .بدبینی میان
سازمانهای بسیاری نیز شیوک پیدا کرده است .هرچه سازمان در
زمینه سرمایه روانشناختی دچار اهمال و سستی شود به همان
میزان کارکنان وزارت ورزش و جوانان بیشتر دچار بدبینی نسبت
به سازمان میشوند  .بدبینی کارکنان به سازمان باعا میشود که
مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها و فعالیتهای سازمان
کاهش یابد ،زیرا به نیات و برنامههای سازمان و مدیریت اعتماد
و اعتقاد ندارند .هم چنین بدبینی کارکنان به سازمان ،سبب می
شود تا کارکنان تبلیغات شفاهی منفی نیز علیه سازمان انجام
دهند و به شهرت و اعتبار سازمان نزد عموم و به ویژه مشتریان
ضربه وارد کنند .در نهایت نیز بدبینی به سازمان کارکنان را وادار
میسازد تا در صورت یافتن گزینه شغلی مناسب ،سازمان را ترک
نمایند و این در موارد کارکنان متخصص و ماهر ،برای وزارت
ورزش و جوانان بسیار هزینهزا خواهد بود .ل ا بررسی عوامل مؤثر
بر بدبینی و پیامدهای آن در جهت کاهش بدبینی ،برای هر
سازمانی از اهمیت ویژه و فو ال عادهای برخوردار میباشد.
همچنین نتایج نشان داد بین سرمایه روانشناختی و وجدان کاری
ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .سسکر و همکاران ()3651
نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که سرمایه روانشناختی
موجب بهبود وجدان کاری میشود ( .) 37همچنین نتایج حاصل
از بررسی مدل تحقیق نشان داد بین سرمایه روانشناختی و
عملکرد کارکنان ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .نتیجه به
دست آمده با نتیجه تحقیقات تور و افری ( ،) 3656نامور و بهشتی
( ) 5333همسوست چراکه تحقیقات م کور نیز ارتباط بین
سرمایه روانشناختی و عملکرد کارکنان را تائید کردهاند .سرمایه
روانشناختی یک حالت توسعهای مثبت روانشناختی است که
متعهد شدن و انجام تالش الزم برای موفقیت در کارها و واایف
چالش بر انگیز داشتن استناد مثبت درباره موفقیتهای حال و
آینده پایداری در راه هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن
به هدف برای دستیابی به موفقیت و پایداری هنگام مواجه با
سختیها و مشکالت برای دستیابی به موفقیت مشخصههای
اصلی آن را تشکیل میدهند ( .) 55کارکنانی که دارای سرمایه
روان شناختی رفتار و نگرش شغلی مطلوبتری از خود بروز می
دهند ( ) 36و به شکل بهتری میتوانند بر چالشهای نواهور
محیط کار خود غلبه کرده و از اینرو عملکرد بهتری خواهند
داشت ( ) 33همچنین بسیاری از مشکالت روانی و اجتماعی
همانند تنش ،استیصال ،اضطراب ،افسردگی و یاش و نومیدی،
احساش عجز ،احساش تنهایی ،کاهش تحمل اجتماعی و غیره
در پایین بودن میزان سرمایه روانشناختی افراد ،جوامع و ملت-

ها قرار دارد که با تقویت سرمایه روانشناختی میتوان با این
مشکالت مبارزه کرد .ل ا کارکنان وزارت ورزش و جوانان با
خوشبینی نسبت به کار و محیط کار خود می-توانند باعا افزای
بهرهوری در این سازمان شوند چرا که کارکنان عالوه بر باور به
تواناییهای خود برای دستیابی به موفقیت در کار ،وجدان کاری
باالتری داشته که این امر موجب میشود در رویارویی با ناکامی
ها و تعارضات زندگی ،برای دستیابی به موفقیت از پای ننشینند
( ) 33بنابراین ،میزان ورزش و امکانات ورزشی در ارتقای روحیه،
شادکامی کارکنان وزارت ورزش و به طبع آن میزان باالی
سرمایه روانشناختی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان میتواند
عالوه بر کاهش بدبینی در آنان ،موجبات ارتقای وجدان کاری و
عملکرد آنان را فراهم نموده و در نهایت دستیابی به اهداف این
وزارت را میسر سازد .بنابراین سرمایه روانشناختی بعنوان یک
منبع قوی در رشد و ارتقای فردی و سازمانی وزارت ورزش و
جوانان نقش بسزایی داشته باشد .احساش سرمایه روانشناختی
(خودکارآمدی ) به افراد کمک میکند تا با به کارگیری مهارت
های خود ،در برابر مشکالت و مسایل پیرامون به صورت مطلوبی
عمل کنند و احساش موفقیت فردی در آنها ایجاد شده یا
افزایش یابد .مدیریت سازمان باید با برگزاری کارگاههایی جهت
ارتقای مهارتهای اجتماعی و روان شناختی و رشد عوامل
تاثیرگ ار بر و عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان داشته
باشند.
نتایج تحقیق همچنین نشان داد که بدبینی سازمانی با عملکرد
کارکنان ( )t=-3/335رابطه منفی و معنادار و وجدان کاری با
عملکرد کارکنان ( ) t=5/511رابطه مثبت و معناداری دارد
( .) Sig=6/665نتایج به دست آمده با نتیجه تحقیقات لیاقتدار و
همکاران ( ،) 5336علیرضایی و همکاران ( ،) 5333کفاش و
همکاران ( ) 5336و بایرن و همکاران ( ) 3667همسو بود (،5 ،51
 .) 1 ،56وجدان کاری عبارت از رضایت قلبی ،تعهد و الاتزام
عملی نسبت به وایفههایی است ،که قرار است انسان آنها را
انجام دهد ،به گونهای که اگر بازرش و ناااری نایز بار فاعالیت
او نظارهگار ناباشاد ،باز هم در انجام وایفه قصوری روا نخواهد
داشت ( .) 53وجود وجدان کاری در یک سازمان باعا افزایش
سطب بهرهوری میگردد ( .)51بنابراین ،وجدان کاری نوعی
گرایش درونی تلقی میشود که به مدد آن ،فرد به انجام کار
بیشتر و بهتر گرایش مییابد ( .) 33با این تفاسیر ،بایستی مدیران
و برنامهریزان وزارت ورزش و جوانان با اتخاذ استراتژیهایی
همچون پرداختهای منصفانه ،توسعه فرهنگ صداقت و احترام،
شیوه مدیریت مشارکتی و تفویضی و ایجاد زمینه مشارکت
کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی ،عالوه بر کاهش بدبینی
در آنان ،موجبات ارتقای سرمایه روان شناختی و وجدان کاری و
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در نهایت ،ارتقای بهرهوری وزارت ورزش و جوانان را فراهم
نمایند.
همچنین ،حقیقی کفاش و همکاران ( ) 5336بیان داشتند که
بدبینی سازمانی بر رفتار کاری مخرب کارکنان مؤثر است ()56
و بایرن و همکاران ( ) 3667به این نتیجه رسیدند که بدبینی
تاثیر منفی بر اثربخشی سازمانی و فردی دارد ( .) 1بدبینی
سازمانی اشاره به نگرش منفی کارکنان نسبت به سازمان دارد و
به نظر میرسد که امروزه کارکنان به طور فزایندهای بدبین شده
اند ( .) 1باید توجه داشت که بدبینی سازمانی نتیجه اعتقاد
کارکنان به این امر است که انتظارات از اخال  ،عدالت و صداقت
نق شده است ( .) 53اگر کارکنان وزارت ورزش و جوانان به
سازمان بدبین نباشند احساش تعلق بیشتری به سازمان مینمایند
و در نتیجه احتمال بیشتری دارد که در جهت اهداف سازمان،
رفتارهای فرا نقش از خود نشان دهند و سازمان را ترک نکنند و
از میزان غیبت آنان کاسته شود .این نگرش منفی در بسیاری از
سازمانها نفوذ کرده و دلیل پیدایش بسیاری از پیامدهای
نامطلوب و منفی سازمانی همچون پیامدهای رفتاری و نگرشی،
کاهش سطب عملکرد شغلی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و
افزایش سطب ترک خدمت است ( .) 1بنابراین ،بدبینی سازمانی
یک پیشبینی کننده منفی عملکرد شغلی و فردی بوده و موجب
ایجاد حا بیتفاوتی و بیعالقگی نسبت به سازمان و در نهایت،
عملکرد منفی برای سازمان میشود (.)31
در نهایت یافتهها حاکی از آن بود که سرمایه روانشناختی عالوه
بر ارتباط مستقیم با عملکرد کارکنان ،به صورت غیرمستقیم و از
طریق متغیر بدبینی سازمانی به میزان  6/57و از طری ق متغیر
وجدان کاری به میزان  6/35میتواند با عملکرد کارکنان وزارت

ورزش و جوانان رابطه مثبت و معناداری داشته باشد .سرمایه
روانشناختی به حدی در سازمانها اهمیت دارد که میتواند یک
مزیت رقابتی قابل توجه برای سازمانهای معاصر در شرایط
رقابت و عدم قطعیت شدید باشد ( ) 36چرا که عالوه بر ارتباط
مستقیم با عملکرد ،میتواند با کاهش بدبینی کارکنان و افزایش
وجدان کاری آنان ،مجدداً اثر مثبتی بر عملکرد داشته باشد.
سرمایه روان شناختی با ارتقای میزان خودکارآمدی خوش بینی،
امیدواری ،انعطافپ یری ( ،)55تابآوری ( ) 33و توسعه استعدادها
و توانمندیهای کارکنان از پتانسیل باالیی برای کمک به
سازمان در رسیدن به سطب مزیت رقابتی پایدار برخوردار است
( )36 ،36و بایستی مورد توجه مدیران و دست اندرکاران وزارت
ورزش و جوانان قرار گرفته و برای توسعه آن در کارکنان ،هدف
گ اری نمایند چرا که با برخورداری از این پتانسیل ،میتوان
وزارت ورزش و جوانان را در موضع بهبود عملکرد و ارتقای بهره
وری سازمانی قرار داد .مدیران وزارت ورزش و جوانان باید به
مسایل روانی کارکنان توجه نمایند و برنامههای آموزشی مناسبی
در جهت توانمند سازی ،افزایش مهارتهای زندگی و قدرت
تطابق افراد تدارک ببینند تا ضمن افزایش بهزیستی روان
شناختی ،قدرت مقابلهی موثر آنان در برابر تنش ها و فشارهای
روانی بهبود یابد .با توجه به اهمیت سرمایه روانشناختی ،بدبینی،
عملکرد سازمانی و وجدان کاری و پیامدهای منفی حاصل از عدم
این متغیرها در سازمان وزارت ورزش و جوانان مدیران این
سازمان با برگزاری انواک جلسات ،به بررسی عمیق و ریشهای این
عوامل پرداخته و ضمن دستهبندی به تقویت این عوامل اقدام
نمایند.
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