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 چكيده
 شناختی که از مفاهیم نوین امروزی است وسرمایه روانهدف اساسی پژوهش حاضر بررسی  هدف:

لمی و های کاری  با نگاهی ععملکرد و کارایی افراد در محیط نقش صفات مثبت را در افزایش
-روان لذا تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه  .دهدعملی مورد توجه و بررسی قرار می

 تعهد سازمانی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان پرداخته است. شناختی و 

ماری جامعه آباشد. ای تصادفی میگیری  طبقهنمونههمبستگی با شیوه ی : روش تحقیق روش شناسی

خاب شدند. انت از کارکناننفر  128کلیه کتابداران دانشگاههای شهر اصفهان بودند که این تحقیق 
تخاب شده های استاندارد  با توجه به جامعه آماری انداده های پژوهش حاضر بر اساس پرسشنامه

ل قرار تجزیه و تحلی  دمور  SPSS 21داده های جمع آوری شده با کمک نرم افزار . تحلیل شدند
 گرفت.

اعتمادبه )ودکارآمدیخنشان داد که بین میزان  هابر اثر تجزیه و تحلیل داده این تحقیقیافته های  ها:يافته

ن و تعهد اصفهاهای دولتی شهر پذیری کتابداران دانشگاهو انعطاف ،بینیخوش ، امیدورای،(نفس
های نی و ویژگیشناختی و تعهدسازماروان ۀبین سرمای امّاوجود دارد.  معنادار ۀسازمانی آنها رابط

  وجود ندارد. یدولتی شهر اصفهان رابطه معنادارهای شناختی کتابداران دانشگاهجمعیت

ر برابر س علم نوین دبر اسا بررسی نتایج این تحقیق بر آنست است تا راهکارهای جدید گيري:نتيجه

کاری  ها قرار دهد تا گامی هر چند کوچک در جهت بهبود شرایطمدیران و سرپرستان کتابخانه
 ها برداشته شود.تابخانهر کهمکاران عزیز شاغل د

 ، خودکارآمدی، امیدواریگراشناسی مثبتشناختی، تعهدسازمانی، روانروانۀ سرمای :هاكليدواژه
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 مقدمه
نیروی انسانی هر سازمانی منابع گرانبهای آن هستند که با همکاری یکدیگر در کارکنان و 

کنند. کارکنان متعهد و وفادار به سازمان همیشه با جهت رسیدن به اهداف آن سازمان تالش می

کنند. باشد، تالش میقوی در جهت نیل به آنچه که سازمان خواستار دست یافتن به آن می ۀانگیز

گونه که آنها نسبت به سازمان های هر سازمان هستند، که باید همانفراد گنجینهدر واقع این ا

 حس وفاداری و تعهد دارند، برای بهبود هر چه بیشتر عملکرد آنها، سازمان نیز، باید متقابالً

بکوشد، تا آنان نیز هر چه بیشتر برای  گونه باشد و در جهت برآورده کردن نیازهای آنهاهمان

به  ؛2007 ،1)آلن و مایر رانه کار کنند و آن را جزئی از خود و خانواده خود بدانندسازمان مص

 (.1392نقل از کشاورز و همکاران، 

 خط مقدم ترین عناصر هرنظام آموزشی کتابداران هستند، کتابداران به عنوانیکی از مهم»

مکانات و وجود کمبود اتوانند با شوند. آنان میو عامل تحقق بخشی اهداف آن نظام تلقی می

ان با به کارگیری ، بسترهای الزم برای یادگیری و رشد فراگیران را تسهیل و فراهم نمایند. آنتوجه

ی و مناسب برخورد و روابط انسانی با مراجعان موجب رشد فکری، روح ها و الگوهایشیوه

نگیزش ااگر  دارند واحساس، عاطفه و هیجان  شوند. این قشر فعال جامعه نیز،می شانروانی

 طالب )«برندکافی داشته باشند استعداد و مهارت خود را در خدمت به جامعه کتابخانه به کار می

 (.1389به نقل از غالمپور و همکاران،  1380پور، 

شناسان، تغییری بنیادی در حال تکوین است. کانون و جهت در شیوه نگرش برخی روان

شود که به جنبه سالم شناسی سالمت خوانده میمال یا روانشناسی کتازه این نگرش، روان

(. این به نقل از کریمی و همکاران 2،1138پردازد؛ نه به جنبه ناسالم آن)شولتزطبیعت آدمی می

اند به تازگی در حوزه سازمان و مدیریت، گرا نیز نامیدهشناسی مثبترویکرد جدید که آن را روان

را به خود جلب کرده و بدین ترتیب، جنبش جدیدی با عنوان، توجه بسیاری از پژوهشگران 

-، سرمایه3گراشناسی مثبتگرا ایجاد شده است.یکی از مفاهیم مطرح در روانرفتار سازمانی مثبت

ای از صفات و توانمندیهای شناختی عبارتست از مجموعهروانیسرمایه است. 4شناختیروان ی

                                                           
1 -Allen & Mayer 
2-Sholtse 
3-Positive Psychology 
4-Psychological capital 
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اند مانند یک منبع قوی در رشد و ارتقاء فرد و سازمان نقش تومی مثبت افراد و سازمانها که

 (.2011، 1بینی، خودکارآمدی )آووی و همکارانداشته باشد. امیدواری، خوش

آورد که براساس آن، محققان قادر به شناختی مثبت زیرساختی را فراهم میروانیسرمایه

گرا چنین تعریف . رفتار سازمانی مثبتباشندسازمانی مثبت میبسط تحقیقات خود پیرامون رفتار

انسانی که قابل شناختی و نقاط قوت منابعهای مثبت روانشود: مطالعه و کاربرد توانمندیمی

گیری باشند و بتوان برای بهبود عملکرد کارکنان، آنها را به صورت اثربخش توسعه و اندازه

( در چهار بعد 2007اساس مدل لوتانز)شناختی برروانی(. سرمایه2،2002مدیریت کرد )لوتانز

-)انعطاف 6آوریاندیشی( و تاب)مثبت 5بینی، خوش4نفس(، امیدواری)اعتمادبه 3خودکارآمدی

( به عنوان مقیاس 7،2004پذیری( مطرح گردیده و این ساختار توسط) لوتانز و همکاران

شده است )پیج،  های اجتماعی، عرفی و فیزیکی معرفیپذیر برای ارزیابی سرمایهقیاس

 (.  8،2004دونوهه

اد بینی اسنامید حالتی انگیزشی است و سه مولفه )عاملیت، طرح و هدف( دارد. خوش 

ن داشتن درونی بالنسبه ثابت و کلی در مورد حوادث مثبت است. خودکارآمدی به معنای اطمینا

ر تکالیف ت در غلبه بهای مورد نیاز در دستیابی به موفقیت و باور به داشتن قدربه توانایی

ییر آوری را ظرفیت روانی مثبت برای برگشت، جهش از مصیبت و تغانگیز است و تابچالش

 کند.اند که فرد را برای پذیرش مسئولیت آماده میمثبت در جهت پیشرفت تعریف کرده

تن و بسبست، پیمانعهدداشتن، نگاهگرفتن، گرفتن کاری، به عهده تعهد به معنی به گردن

 نیز عبارتست از:

 باور ا یک یسو و  عمل متعهد شدن به یک -1

 رجاع یا اشاره به یک موضوع اعمل  -2

 فتن کاری در آینده به عهده گر -3

                                                           
1- Avey JB, R.T 
2-Luthans 
3-Self- efficacy 
4-Hope 
5-Optimism  
6-Resiliency 
7-Luthans & Youssef  
8-Page , Donohue 
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به نقل از  1385پور،الهسیفعاطفی به انجام کاری) عیت احبار یا الزامحالت یا وض -4

 (.1392مولید و همکاران، عباسی

بینی کننده خوبی برای مهمی برای درك و فهم رفتار سازمانی و پیشتعهدسازمانی عامل 

تمایل به باقی ماندن در شغل است. تعهد و پایبندی دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که بر 

  (.1390گذارند)کردتیمنی و همکاران، رفتارهای مهمی مانند جابه جایی و غیبت اثر می

 تعهد احتمال کمتری دارد که شغل خود را تغییر دهند وتعهدسازمانی مهم است چون کارکنان م

 (.1390به نقل از قمری  2006، 1طح عملکرد باالتری دارند )استاپسبه احتمال زیاد 

رد تالش در جهت افزایش کارآیی و عملک ،های خواهان توسعهامروزه در تمام سازمان

نجام شده توجه به تحقیقات مختلف ابا  .یافته در جریان استکارکنان به شکل علمی و سازمان

نقش  ها در جهت ارتقاء سازمانتوجه به نیروی انسانی و نیازهای مختلف روحی و جسمی آن

ایه روان بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سرمنماید. اساسی را ایفاء می

قش آنها و ناصفهان است تا بتوان دانشگاههای دولتی شهر شناسی و تعهد سازمانی در کتابداران 

 . سی قرار دادرمولفه هایشان را در افزایش کیفیت عملکرد و کارایی کتابدارن مورد بر

 پيشينه پژوهشمرور مبانی نظري و 
بتدا به ادر زمینه موضوع مورد پژوهش تحقیقات دیگری نیز انجام گرفته است که در ادامه 

پژوهشهایی  روانشناختی و سپس تعهد سازمانی و در آخر بهتحقیقات انجام شده در زمینه سرمایه 

 که در هر دو مولفه مورد بررسی انجام گرفته پرداخته خواهد شد. 

شناختی و روانرابطه سرمایه "( در پژوهشی با عنوان1391بهادری خسروشاهی و دیگران)

که در سال  "تبریز های عمومی شهرهای شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانهویژگی

ها یافته نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. 150تشکیل داد و  مشغول به کار بودند 1390

داری مثبت و معنی های آن با رضایت شغلی همبستگیشناختی و مولفهرواننشان داد سرمایه

لی همبستگی پذیری با رضایت شغبین ویژگیهای شخصیتی روانژندی و تجربه دارند. همچنین

-نشان داد که خودکارآمدی، روانژندی، تجزیه ود دارد. از سویی دیگر نتایججدار ومنفی و معنی

بینی شغلی را پیششناختی به ترتیب قادرند تغییرات رضایتروانشناسی و سرمایهپذیری، وظیفه

                                                           
1 - Stop 
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شناختی و روانی سرمایهمقایسه"( به بررسی با عنوان1393در پژوهشی نریمانی و دیگران)کنند. 

پرداختند. که نتایج تجزیه  "آموزان پسر با و بدون ناتوانی یادگیریهای عاطفی در بین دانشسبک

های شناختی  و سبکروانآموزان در سرمایههای نشان داد که بین دو گروه از دانشو تحلیل داده

یادگیری نسبت به دانش  عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد. و همچنین بین دانش آموزان ناتوان

شناختی و سبک های عاطفی کسب روانتری در سرمایهآموزان بدون یادگیری نمرات پایین

-روانرابطه سرمایه"( با عنوان1393و دیگران) ونددر پژوهشی دیگری محبی نورالدین اند.کرده

و عملکرد تحصیلی  تهای پیشرفآوری و خودکارآمدی( با هدفشناختی)امید، خوش بینی، تاب

 4و  شناختیرواننشان داد که  سرمایهها تجزیه و تحلیل داده دانشجویان سال اول پرداختند.

گرا، عملکردگرا و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنادار دارند. همچنین مولفه آن با هدفهای تبحر

ترکیب چهار متغیر  هستند. به عالوه اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی دارای رابطه معنادار

آوری و خودکارآمدی بهتر می تواند جهت گیری هدف تبحرگرایی و بینی، تابامید، خوش

پیش بینی "مهداد و دیگران در تحقیقی با عنوانی دانشجویان را پیش بینی کند. لعملکرد تحصی

لیل و با تجزیه و تح "سرمایه روان شناختی از طریق معنویت در محیط کار و رهبری اخالقی

داده ها نشان داد: بین ابعاد معنویت در محیط کار با)معنا در کار، همبستگی با دیگران و همسویی 

 عنویت در محیط کار با ابعاد مهای سازمان( با رهبری اخالقی، بین ابعاد با ارزش

بینی( و بین رهبری اخالقی با آوری، خوششناختی)خودکارآمدی، امیدواری، تابروانسرمایه

رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین ابعاد معنویت در محیط کار شناختی روانابعاد سرمایه

)معنا در کار، همبستگی با دیگران و همسویی با ارزشهای سازمان( و رهبری اخالقی با ابعاد 

بینی( رابطه چندگانه معنادار آوری، خوششناختی )خودکارآمدی، امیدواری، تابروانسرمایه

بررسی رابطه ساده و چندگانه  "( در پژوهشی با عنوان1392حیدرزادگان و دیگران) وجود دارد.

سارمانی پرداختند. نتایج نشان داد که توسعه کارکنان با تعهد "سازمانیی کارکنان و تعهدتوسعه

 های رسمی،های توسعه کارکنان از جمله آموزشرابطه مثبت و معناداری دارد. همچینی مولفه

ای مثبت سازمانی رابطهشغلی، روابط بین فردی و ارتباطات سازمانی با متعیر تعهدکارتیمی، مسیر

های کار تیمی)توسعه کارکنان( بیشترین و معنادار داشته است. نتایج دیگر نشان داد که مولفه

 "عنوان( در مقاله دیگری با 1393رفیعی و همکاران) را از تعهدسازمانی داشته باشد. یبینپیش

پرداختند. نتایج  "بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهدسازمانی مدیران ورزش استان قزوین
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وهش نشان داد که بین معنویت سازمانی مدیران ورزش استان قزوین و تعهدسازمانی ایشان ژپ

سازمانی به جز ارتباط درون های معنویترابطه معناداری وجود دارد. عالوه بر این بین مولفه

 .کردندها با تعهدسازمانی ارتباط معناداری برقرار فردی دیگر مولفه

ی معنویت در رابطه "با عنوان ( درتحقیق دیگری1394اباذری محمودآباد و همکاران)

نتایج نشان داد  "کار و تعهدسازمانی  با رفتارسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنانمحیط

دسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود بین معنویت در محیط کار و تعه

های دارد. البته از بین ابعاد معنویت در محیط کار دو بعد معنادار بودن و همسویی با ارزش

دار برای رفتار شهروندی نیست. همچنین از میان ابعاد ی معنیبینی کنندهسازمانی پیش

ی معناداری برای رفتار بینی کنندهتکلیفی پیشتعهدسازمانی دو بعد تعهدعاطفی و تعهد 

 باشد.دار برای رفتار شهروندی نمیی معنیبینی کنندهباشد. اما بعد عاطفی پیششهروندی می

در  شناختی و تعهدسازمانیروانرابطه بین سرمایه"(، در پژوهشی به بررسی 1390توکلی )

هدف کاربردی و از منظر ماهیت  منظرپرداخت. این تحقیق از  "سازمان بازرگانی اصفهان

همبستگی است و به شیوه میدانی اجرا گردید. جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان  -توصیفی

 132گزارش گردید. تعداد نمونه  نفر 200 باشد که تعداد آنهامی 1390بازرگانی اصفهان در سال 

جهت گردآوری اطالعات از  گیری به روش تصادفی ساده انجام گردید.نفر محاسبه و نمونه

یربرای نامه آلن و میشناختی ، و از پرسشروانینامه لوتانزو همکاران برای سرمایهپرسش

مستقل،  Tتک متغیره،  Tها از آزمونهای تعهدسازمانی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده

استفاده شده  نوا(آزمون تحلیل واریانس یکطرفه )آ همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و

تعهدسازمانی رابطه مستقیم وجود  شناختی وروانیکه بین سرمایه است. نتایج تحقیق نشان داد

بینی و خودکارآمدی دارد و با بعد انعطاف پذیری رابطه معکوس بدست آمد. بین بعد خوش

هد سازمانی که سازمانی رابطه معناداری مشاهده نشد. از بین سه بعد تع)اعتمادبه نفس( با تعهد

شناختی روانعبارتند از تعهدعاطفی، تعهدمستمر و تعهد هنجاری تنها رابطه بین سرمایه

شناختی و تعهدسازمانی در سازمان مورد روانیباشد.سطح سرمایهوتعهدعاطفی معنادار می

 شناختی و تعهدسازمانیروانیمطالعه بزرگتر از حد متوسط است. از مطالعه میزان سرمایه

سازمانی، مدیریتی و غیرمدیریتی تفاوت معنادار براساس جنسیت سطح تحصیالت و موقعیت

خدمت شناختی و سابقهروانیخدمت و همچنین سرمایه مشاهده نشد. بین تعهدسازمانی و سابقه
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رابطه بین "عنوان ( در پژوهشی با1391معمارزاده و همکاران) دست نیامد.ه رابطه معنادار ب

و تعهدسازمانی کارکنان)اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  شناختیروانیسرمایههای مولفه

ها ها انجام گرفت. نتایج یافتهنفر از کارکنان این سازمان 184که نمونه  "شرقی(استان آذربایجان

ناداری و تعهدسازمانی کارکنان رابطه مع شناختیروانیرمایهسنشان داد که در این سازمان میان 

دهنده این بود که بین چنین نتایج حاصل از فرضیات فرعی تحقیق نشانوجود دارد. هم

( در 1391جعفری و همکاران). خودکارآمدی و تعهدمستمر کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد

ارائه الگویی ساختاری برای خودکارآمدی، شایستگیها و تعهدسازمانی اعضای "پژوهشی با عنوان

 نفر اعضای 2181گیری تصادفی در بین که با روش نمونه "علمی با کیفیت تدریس آنانهیات

نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که خودکارآمدی با  436علمی تعداد هیات

به صورت  32/0های استادان با ضریب و شایستگی 23/0، تعهدسازمانی با ضریب 28/0ضریب 

بت معناداری با کیفیت تدریس دارند. همچنین، ارتباط مثبت و معناداری بین مستقیم رابطه مث

 36/0ها با ضریب ، خودکارآمدی و شایستگی17/0تعهدسازمانی و خودکارآمدی آنان با ضریب 

( در پژوهش 1392کشاورز و سرخوش ) بود. 15/0ها با ضریب و تعهدسازمانی و شایستگی

دی شغلی مدیران و تعهدسازمانی کارکنان با رضایت مشتریان ارتباط خودکارآم"دیگری با عنوان

دریافتند، خودکارآمدی شغلی مدیران با تعهدسازمانی  "و جوانان استان کرمان اداره کل ورزش

مشتریان ارتباط مستقیم معنادار دارد. همچنین خودکارآمدی شغلی مدیران نیز کارکنان و رضایت

زمانی کارکنان با رضایت مشتریان اداره کل ورزش و جوانان مستقیم از طریق تعهدسابه طور غیر

-روانیبررسی اثر ابعاد سرمایه"( در پژوهشی با عنوان1393مهدیزاده) ارتباط معناداری دارد.

-های جمعبا تجزیه و تحلیل داده"شناختی بر تعهدسازمانی کارکنان شرکت توزیع برق خراسان

شناختی بر تعهدسازمانی کارکنان اثر مثبت و روانیسرمایهآوری شده نشان داد که بین ابعاد 

 معناداری وجود دارد.

در مقاله دیگری با عنوان نقش تعاملی سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی بر 

تعهدسازمانی و آموزش اثربخش اعضای هیات علمی به ایت بافته دست یافتند بین متغیرهای 

رد. همچنینی نقش تعاملی سرمایه روانشناختی و سرمایه پژوهش رابطه معناداری وجود دا

اجتماعی بر تعهدسازمانی و آموزش اثربخش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تایید 

شد. به این ترتیب که برای استادان با سرمایه اجتماعی باال، افزایش سرمایه روانشناختی با افزایش 
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دو نتایج بر ضرورت بازشناسی نقش تعاملی سرمایه تعهد سازمانی وآموزش اثربخش همراه بو

روان شناختی و سرمایه اجتماعی بر تعهدسازمانی و آموزش اثربخش تاکید دارد )قاسم زاده 

 (.1393 علیشاهی و دیگران،

با  بررسی رابطه سرمایه روانشناختی"( در تحیقی دیگری به 1393صفرزاده و همکاران)

ی آموزشی شاغل در مارس ناحبه سه کرج در سال تحصیل تعهدسازمانی و رضایت شغلی کادر

ه یافته ها نشان داد که رابطه مثب و معناداری بین سرمایه روانشناختی با  کپرداختند  93-92

 تعهدسازمانی و رضایت شغلی نشان دادند. 

بط بین مدل یابی معادالت ساختاری روا "( در پژوهشی با عنوان1394طالبی)شریفی و شاه

ایه روان دریافتند بین سرم "ه روان شناختی با تعهد سازمانی و ادراك از عملکرد شغلیسرمای

ز عملکرد شغلی اشناختی و ابعاد آن با تعهد سازمانی و سرمایه روان شناختی و ابعاد آن با ادراك 

غیرهای مت ، مدل ارائه شده از روابط بینرابطه وجود داشت و با توجه به شاخصهای برازش مدل 

 پژوهش از برازش خوبی برخوردار بوده است.

شناختی با روانیرابطه بین سرمایه"( به پژوهشی با عنوان1394رسایی و منجزی) 

پرداختند که جامعه آماری آن  "فوالد خوزستان سازمانی کارکنان صنایعشغلی و تعهدعملکرد

تفاده از جدول مورگان تعداد نفر و شامل کلیه کارکنان صنایع فوالد خوزستان بود که با اس 700

اب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که خنفر به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انت 248

شغلی و تعهدسازمانی رابطه مثبت و معناداری شناختی و ابعاد آن با عملکردروانیبین سرمایه

اد که کارکنان برای یادگیری، های تایوان نشان د( در هتل2010)1نتایج تحقیق نیئو وجود دارد.

به نقل از کشاورز و (پذیری و تعهد در شغل خود به خودکارآمدی باال نیاز دارندمسئولیت

شناختی برنگرش تعهد روانیاثر سرمایه"( در پژوهشی با عنوان2011)2فاتح .(1392سرخوش، 

کارکنان واحدهای مختلف  نفر از 213ها از پرداختند که، داده"و رضایت)ترکیه کشور نمونه مبدا(

ها ها و نهادهای وابسته در آنکارا انجام گرفته بود. نتایج تجزیه و تحلیل آماری دادهدر وزارتخانه

شغلی دارد. همچنین بینی و رضایتسازمانی رابطه مثبت با ابعاد امید، خوشتعهد نشان داد که که

بینی( سازمان یافته پذیری، امید و خوش)انعطاف شناختیروانیرابطه مثبت بین ابعاد سرمایه

                                                           
1-Niu 
2- Fath  
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سازمانی تاثیر قابل توجهی از نگرش کارمند بر شناختی روان یشده است. در سرمایه

( 2012)1سیموسی .(1394)به نقل از قنبری و همکاران، شغلی پیدا شدتعهدسازمانی و رضایت

ع مختلف پشتیبانی در انتقال در مقاله خود، در قالب ساختار حمایت سازمانی به بررسی نقش مناب

واردان و تعهدسازمانی پرداخت و در مرحله بعد از پژوهش خود به ارزیابی آموزش به تازه

از همکاران و ارتباط آن با تعهدسازمانی پرداخت  حمایت سازمانی، پشتیبانی نظارتی و حمایت

( در 2014)2پیالی .دارند و نشان داد که هر سه نوع حمایت سازمانی اثر مستقیم بر تعهدسازمانی

شغلی و تعهدسازمانی کارکنان در یک مرکز شناختی، خواستهروانیسرمایه "پژوهشی با عنوان

نفر از کارکنان مرکز تماس دوربان، آفریقای  117که در بین  "تماس دوربان، آفریقای جنوبی

داد که ارتباط معناداری  ها نشانجنوبی به عنوان نمونه انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده

-روان یشناختی و کار بیش از حد کارکنان وجود دارد. همچنین بین سرمایهروانیبین سرمایه

شناختی باعث ادامه روانیمستمر ارتباط معناداری وجود دارد و سرمایهشناختی و تعهد

شناختی: رویکرد وانریسرمایه "( در پژوهشی با عنوان2015)3نائوتونا .باشدتعهدسازمانی می

مثبت به افزایش تعهد به تغییر در میان دانشجویان دانشگاه )مورد مطالعه گروه مدیریت بازرگانی 

شناختی روانیدهد که اهمیت سرمایهدانشگاه ساباراگاموا سریالنکا( پرداختند که نتایج نشان می

 .رساندا به حداقل میشود و اثرات منفی تعهد رعاطفی و هنجاری میباعث افزایش تعهد

 پژوهشاهداف 
ی شهر های دولتتعیین رابطه بین میزان خودکارآمدی/ اعتماد به نفس کتابداران دانشگاه -1

 ها. و تعهدسازمانی آن اصفهان

عهدسازمانی های دولتی شهر اصفهان و تبینی کتابداران دانشگاهتعیین رابطه بین میزان خوش -2

 ها. آن

عهدسازمانی های دولتی شهر اصفهان و تامیدواری کتابداران دانشگاهتعیین رابطه بین میزان  -3

 ها. آن

                                                           
1- Simosi 
2- Pillay 
3-Naotunna  
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های دولتی شهر اصفهان آوری کتابداران دانشگاهتعیین رابطه بین میزان انعطاف پذیری/تاب -4

 ها. و تعهدسازمانی آن

-های جمعیتژگیشناختی و تعهدسازمانی، و ویروانیهای سرمایهتعیین رابطه میان مولفه -5

 شناختی کتابداران دانشگاهای دولتی شهر اصفهان. 

 پژوهشهاي فرضيه
سازمانی آنها های دولتی شهر اصفهان و تعهدبین میزان خودکارآمدی کتابداران دانشگاه .1

 رابطه معنادار وجود دارد.

سازمانی آنها رابطه های دولتی شهر اصفهان و تعهدبینی کتابداران دانشگاهبین میزان خوش .2

 معنادار وجود دارد.

سازمانی آنها رابطه های دولتی شهر اصفهان و تعهدبین میزان امیدواری کتابداران دانشگاه .3

 معنادار وجود دارد.

سازمانی آنها های دولتی شهر اصفهان و تعهدپذیری کتابداران دانشگاهبین میزان انعطاف .4

  رابطه معنادار وجود دارد.

شناختی های جمعیتژگیشناختی و تعهدسازمانی و وینروایهای سرمایهبین مؤلفه .5

 های دولتی شهر اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.کتابداران دانشگاه

 پژوهش شناسیروش
روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه 

)اصفهان، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی،  های دولتی شهر اصفهانهای دانشگاهکتابداران کتابخانه

تعداد این افراد طی بررسی به عمل آمده توسط روابط  است کهکاربردی( -هنر، پیام نور، علمی

نفر برآورد گردید. بر اساس فرمول کوکران  193برابر با 1393ها در پاییز سال عمومی این دانشگاه

در این پژوهش  ای تصادفی است.طبقهگیری روش نمونه . تعیین شد نفر 128حجم نمونه برابر با 

 : شداستفاده امه شناز دو پرس تحقیقگیری متغیرهای برای اندازه
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سوال  24مشتمل بر که ( 2007لوتانز و همکاران) شناختیروانۀ سرماینامه شپرس الف.

 6هر ای لیکرت، از کامالً موافق تا کامالً مخالف و در ها از نوع شش درجهطیف پرسشاست و 

  .(2جدول)گیرد می شناختی مورد بررسی قرارروان سوال یکی از چهار بعد سرمایه

 شناختیابعاد پرسشنامه سرمایه روان. 2جدول

 سوال ۀشمار ابعاد شماره ابعاد
 1-6 اعتماد به نفس/ خودکارآمدی 1
 7-12 امیدواری 2
 13-18 انعطاف پذیری 3
 19-24 بینیمثبت اندیشی/ خوش 4

 

ضرایب البته،  .به دست آمد 886/0ضریب آلفای کرونباخ طریق از  پرسشنامهاین پایایی 

 3به شرح جدول های پیشین شناختی و چهار بُعد آن در پژوهشروانۀ پایایی پرسشنامه سرمای

 .باشدمی

 های پیشینشناختی و چهار بُعد آن در پژوهشروانۀضرایب پایایی پرسشنامه سرمای 3.جدول

روش  سال پژوهشگر
 پايايی

كل سرمايه 
 روانشناختی

اميدوار
 ي

اعتماد 
 به نفس

خوش
 بينی

انعطاف
 پذيري

لوتانز و 
آلفای  2007 (1همکاران)مطالعه

 71/0 74/0 75/0 72/0 89/0 کرونباخ

لوتانز و 
آلفای  2007 (2همکاران)مطالعه

 71/0 69/0 84/0 80/0 89/0 کرونباخ

لوتانز و 
آلفای  2007 (3همکاران)مطالعه

 66/0 76/0 85/0 75/0 89/0 کرونباخ

لوتانز و 
آلفای  2007 (4همکاران)مطالعه

 72/0 79/0 75/0 76/0 88/0 کرونباخ

آلفای  2007 لوتانز و همکاران
 72/0 78/0 87/0 87/0 93/0 کرونباخ

آلفای  2007 لوتانز و یوسف
 66/0 69/0 89/0 88/0 75/0 کرونباخ

آلفای  2007 لوتانز و همکاران
 66/0 69/0 75/0 72/0 88/0 کرونباخ

آلفای  2008 لوتانر
 72/0 79/0 85/0 80/0 89/0 کرونباخ
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و مستمر  ،عاطفی، هنجاریگویه دارد و سه بعد  24که یر و آلن پرسشنامه تعهد سازمانی میب. 

 مخالفم کامالًو موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم،  کامالًای لیکرت، درجه 5طیف را بر اساس 

. همچنین به دست آمد 70/0از طریق ضریب آلفای کرونباخ  سنجد. پایایی این پرسشنامهمی

 . 1( به دست آمده است1378پور)همچون احمدیدر ایران قبالً در تحقیقاتی  پایایی پرسشنامه

 ي پژوهش هايافته
نوف در اسمیر بودن توزیع جامعه آماری به وسیله آزمون کالموگورفدر ابتدا فرض نرمال 

 مورد بررسی قرار گرفته است. 5و  4های  جدول

ساس توزیع جامعه آماری بر ا نتایج آزمون کالموگورف اسمیرنوف فرض نرمال بودن . 4جدول 
 شناختیروانۀپرسشنامه سرمای

 سطح معناداري k-s-z پرسشنامه

 41/0 86/0 روانشناختیسرمایه 

 

شنامه اسمیرنوف در پرس کالموگورفکه مقدارآزمون ، با توجه به اینهابر اساس یافته

نوف معنادار نبوده اسمیر قرار دارد، و آماره کالموگورف -96/1و +96/1شناختی بین روانۀسرمای

 یرفت.آماری را پذتوان فرض نرمال بودن توزیع جامعه اطمینان می 95/0بنابراین، باضریب 

اس توزیع جامعه آماری بر اس نتایج آزمون کالموگورف اسمیرنوف فرض نرمال بودن . 5جدول
 سازمانی پرسشنامه تعهد

 سطح معناداري k-s-z پرسشنامه

 17/0 06/1 تعهد سازمانی

 

 سشنامه تعهداسمیرنوف در پرکه مقدار آزمون کالموگورف، با توجه به اینهابر اساس یافته

اسمیرنوف معنادار نبوده بنابراین،  راردارد، و آماره کالموگورفق -96/1+و 96/1سازمانی بین 

 بودن توزیع جامعه آماری را پذیرفت.توان فرض نرمالاطمینان می 95/0باضریب

                                                           
1-Farage & et al.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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های دولتی شهر بین میزان خودکارآمدی)اعتماد به نفس( کتابداران دانشگاه فرضيه اول پژوهش:

 سازمانی آنها رابطه وجود دارد.اصفهان و تعهد

های کتابداران دانشگاه نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه خودکارآمدی)اعتماد به نفس( .6جدول 

 دولتی شهر اصفهان و تعهدسازمانی آنها

 r فراوانی منبع
ضريب 

 تعيين

سطح 

 معناداري

های خودکارآمدی)اعتماد به نفس( کتابداران دانشگاه

 اصفهان و تعهدسازمانی آنهادولتی شهر 
128 38/0 15/0 001/0 

 

همبستگی مثبت و معناداری را بین  p 05/0مشاهده شده در سطح  r، هابر اساس یافته

ها سازمانی آنهای دولتی شهر اصفهان و تعهدخودکارآمدی)اعتماد به نفس( کتابداران دانشگاه

 )اعتماد به نفس( در بین کتابداران دیگر، با افزایش احساس خودکارآمدیدهد. به عبارت نشان می

سازمانی آنها نیز افزایش یابد. های دولتی شهر اصفهان، این احتمال وجود دارد که تعهدهدانشگا

سازمانی آنها )اعتماد به نفس( کتابداران تحت تاثیر تعهد از واریانس احساس خودکارآمدی 15/0

 قرار دارد.

های دولتی شهر اصفهان و بینی کتابداران دانشگاهبین میزان خوش يه دوم پژوهش:فرض

 تعهدسازمانی آنها رابطه وجود دارد.

های دولتی شهر اصفهان دانشگاه بینی کتابداراننتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه خوش. 7 جدول

 و تعهدسازمانی آنها

 r فراوانی منبع
ضريب 

 تعيين

سطح 

 معناداري

های دولتی شهر اصفهان و بینی کتابداران دانشگاهخوش

 هاسازمانی آن عهدت
128 47/0 24/0 001/0 

 

 بینیهمبستگی مثبت و معناداری را بین خوش p 05/0مشاهده شده در سطح  r، هاطبق یافته

دهد. به عبارت دیگر، با می نشان سازمانی آنهاهای دولتی شهر اصفهان و تعهدکتابداران دانشگاه



 1397پاييز ، 3ره ، شمادهممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال                                192

های دولتی شهر اصفهان، این احتمال وجود دارد که در بین کتابداران دانشگاه بینیافزایش خوش

-بینی کتابداران تحت تاثیر تعهداز واریانس خوش 24/0سازمانی آنها نیز افزایش یابد. تعهد

 سازمانی آنها قرار دارد.

-های دولتی شهر اصفهان و تعهدری کتابداران دانشگاهبین میزان امیدوا فرضيه سوم پژوهش:

 سازمانی آنها رابطه وجود دارد.

های دولتی شهر اصفهان و دانشگاه کتابداران نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه امیدواری .8 جدول

 سازمانی آنهاتعهد

 r فراوانی منبع
ضريب 

 تعيين

سطح 

 معناداري

های دولتی شهر اصفهان و کتابداران دانشگاه امیدواری

 هاتعهدسازمانی آن
128 54/0 27/0 001/0 

 

همبستگی مثبت و معناداری را بین  p 05/0مشاهده شده در سطح  r، هابر اساس یافته

دهد. به عبارت سازمانی آنها نشان میهای دولتی شهر اصفهان و تعهدکتابداران دانشگاه امیدواری

های دولتی شهر اصفهان، این احتمال وجود با افزایش امیدواری در بین کتابداران دانشگاهدیگر، 

ثیر أاز واریانس امیدواری کتابداران تحت ت 27/0سازمانی آنها نیز افزایش یابد. دارد که تعهد

 سازمانی آنها قرار دارد.تعهد

های دولتی شهر اصفهان و اهپذیری کتابداران دانشگبین میزان انعطاف فرضيه چهارم پژوهش:

 سازمانی آنها رابطه وجود دارد.تعهد
های دولتی شهر کتابداران دانشگاه پذیرینتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه انعطاف .9جدول 

 سازمانی آنهااصفهان و تعهد

 r فراوانی منبع
ضريب 

 تعيين

سطح 

 معناداري

شهر اصفهان های دولتی پذیری کتابداران دانشگاهانعطاف

 هاو تعهد سازمانی آن
128 30/0 09/0 001/0 
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همبستگی مثبت و معناداری را بین  p 05/0مشاهده شده در سطح  rبنابر نتایج حاصله، 

دهد. به سازمانی آنها نشان میهای دولتی شهر اصفهان و تعهدکتابداران دانشگاه انعطاف پذیری

های دولتی شهر اصفهان، این پذیری در بین کتابداران دانشگاهافزایش انعطافعبارت دیگر، با 

پذیری از واریانس انعطاف 09/0احتمال وجود دارد که تعهد سازمانی آنها نیز افزایش یابد. 

 سازمانی آنها قرار دارد.ثیر تعهدأکتابداران تحت ت

سازمانی تعهد شناختی برروان ۀسرمایهای ثیر مولفهأبینی تنتایج ضریب رگرسیون پیش .10جدول
 های دولتی شهر اصفهانکتابداران دانشگاه

 منبع
ضرايب غير 

 (Betaاستاندارد)

خطاي 

 معيار

ضريب 

 رگرسيون
 tارزش 

ضريب 

 تعيين

سطح 

 معناداري

خودکارآمدی و 

 اعتماد به نفس
39/0 19/0 16/0 03/2 41/0 04/0 

 003/0 41/0 08/3 24/0 20/0 62/0 امیدواری

 001/0 41/0 18/5 40/0 19/0 98/0 انعطاف پذیری

 41/0 07/0 83/0 06/0 17/0 16/0 بینیخوش

 

های خودکارآمدی و اعتماد به ثیر مولفهأ، تعهد سازمانی کتابداران تحت تهابر اساس یافته

ها قرار دارد و در صورتی که کتابداران از احساس پذیری آنو انعطاف نفس، امیدواری،

بینی توان پیشخودکارآمدی و اعتماد به نفس، امیدواری، و انعطاف پذیری برخوردار باشند، می

نیز افزایش یابد. بنابراین برای ساخت معادله رگرسیون، باید  هاکرد که تعهدسازمانی آن

پذیری قرار های خودکارآمدی و اعتماد به نفس، امیدواری، و انعطافلفهؤتعهدسازمانی در کنار م

از نمرات تعهدسازمانی کتابداران تحت تأثیر  41/0دهد که داشته باشد. ضریب تعیین نشان می

 نفس، امیدواری، و انعطاف پذیری قرار دارد.بهخودکارآمدی و اعتماد

شناختی های جمعیتشناختی و تعهدسازمانی و ویژگیروانۀ بین سرمای فرضيه پنجم پژوهش:

  ی شهر اصفهان رابطه وجود دارد.های دولتکتابداران دانشگاه
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های یژگیشناختی و تعهدسازمانی و وروانۀ نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه سرمای 11جدول 

 های دولتی شهر اصفهانشناختی کتابداران دانشگاه جمعیت

 سطح معناداري r فراوانی منبع

 64/0 04/0 128 شناختی و تحصیالتروانۀ سرمای

 43/0 07/0 128 شناختی و سنروانۀ سرمای

 58/0 05/0 128 شناختی و سابقه خدمتروانۀ سرمای

 25/0 -11/0 128 تعهدسازمانی و تحصیالت

 21/0 -12/0 128 تعهدسازمانی و سن

 23/0 -11/0 128 تعهدسازمانی و سابقه خدمت

 

ۀ همبستگی معناداری را بین سرمای p 05/0مشاهده شده در سطح  rبنابر نتایج حاصله، 

ولتی دهای خدمت کتابداران دانشگاهتحصیالت، سن و سابقه شناختی و تعهدسازمانی باروان

تا  18ز میزان تحصیالت)لیسانس و فوق لیسانس(، سن ا ،دهد. بنابراینشهر اصفهان نشان نمی

ناداری بین سال به باال با توجه به ضریب همبستگی رابطه مع 26تا  1سال و سابقه خدمت از  45

 دهد.شناختی و تعهدسازمانی نشان نمیروانۀسرمای

 بحث و نتيجه گيري
 بین خودکارآمدی همبستگی مثبت و معناداری داد کهنشان پژوهش  فرضیه اولنتایج 

. به وجود دارد سازمانی آنهاهای دولتی شهر اصفهان و تعهد)اعتماد به نفس( کتابداران دانشگاه

های ه)اعتماد به نفس( در بین کتابداران دانشگا عبارت دیگر، با افزایش احساس خودکارآمدی

فزایش یابد. بنابراین سازمانی آنها نیز ا دولتی شهر اصفهان، این احتمال وجود دارد که تعهد

که بر روی ( 2008)1نلیاتحقیق های یافتهنتایج این تحقیق با فرضیه اول پژوهش تأیید شد. 

نشان داد که ارتباطی مثبت انجام شد و جنوبی یک شرکت تولیدکننده شکر در آفریقایکارکنان 

باالی خودکارآمدی محوری( و سطح ادراك محوری، سازمانکارکنان)نمایندگی، حرفهتعهد بین

. ، همسو استدهندتری از خودکارآمدی را نشان میوجود دارد و کارکنان غیرمتعهد سطح پایین

                                                           
1 . Nelia 
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انجام شد  های تایوانهتلکه بر روی کارکنان ( 2010)1نیئو با تحقیق پژوهشاین  نتایج همچنین،

به خودکارآمدی پذیری و تعهد در شغل خود نشان داد که کارکنان برای یادگیری، مسئولیتو 

( در پژوهشی نشان داد که 1393مهدیزاده) اضافه بر این،. باشد، در یک راستا میباال نیاز دارند

کشاورز  . سازمانی کارکنان اثر مثبت و معناداری وجود دارد شناختی و تعهدروانۀ بین ابعاد سرمای

خودکارآمدی شغلی مدیران که بین  نددر پژوهشی به این نتیجه دست یافتنیز ( 1392و همکاران)

 جعفری و. نتایج تحقیق با تعهدسازمانی کارکنان ارتباط مستقیم معنادار وجود دارد

تعهدسازمانی و خودکارآمدی  و معناداری بین ارتباط مثبتنشان داد که ( نیز 1391همکاران)

 باشد.الذکر نیز با نتایج تحقیق حاضر همسو می. نتایج هر سه تحقیق فوقوجود دارد

-ن دانشگاهبینی در بین کتابدارابا افزایش خوشنتایج بررسی فرضیه دوم تحقیق نشان داد، 

ابد. یسازمانی آنها نیز افزایش عهدتهای دولتی شهر اصفهان، این احتمال وجود دارد که 

-رضایت بینی و( در پژوهشی به رابطه مثبت بین تعهدسازمانی با ابعاد امید، خوش2011فاتح)

  باشد.دست یافت که با نتایج پژوهش حاضر همسو می شغلی

های دولتی اهبا افزایش امیدواری در بین کتابداران دانشگنتایج بررسی فرضیه سوم نشان داد 

زاده و مهدی سازمانی آنها نیز افزایش یابد. شهر اصفهان، این احتمال وجود دارد که تعهد

ای ه( در پژوهش1391معمارزاده و همکاران)و  (،1393، کمانی و همکاران)(1393همکاران)

ی دست یافتند شناختی و تعهدسازمانروانههای سرمایای به ارتباط معناداری بین مولفهجداگانه

 خوانی دارد.که با نتایج پژوهش حاضر هم

ابداران پذیری در بین کتافزایش انعطاف تحقیق نشان داد، با فرضیه چهارمنتایج آزمون 

  .فزایش یابدادولتی شهر اصفهان، این احتمال وجود دارد که تعهدسازمانی آنها نیز  هایدانشگاه

شناختی و تعهدسازمانی روانۀ سرمایپژوهش، دال بر رابطۀ بین  فرضیه پنجمدر خصوص 

که بین  داد نشان، نتایج های دولتی شهر اصفهانشناختی کتابداران دانشگاههای جمعیتو ویژگی

 26تا  1و سابقه خدمت از  ،سال 45تا  18لیسانس و فوق لیسانس(، سن از میزان تحصیالت)

البته نتایج این  رابطۀ معناداری وجود ندارد.شناختی و تعهدسازمانی روانۀ سرمایو سال به باال 

 و یشناختروانۀ سرمایکه در آن مشخص شد بین   (1390توکلی )بخش تحقیق با نتایج تحقیق 

                                                           
1 .Niu 
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رابطه ، و سابقه خدمت سازمانیموقعیت ،تحصیالت سطح ،جنسیتو متغیرهای تعهدسازمانی 

 باشد.ی وجود ندارد، همسو میمعنادار

 

 منابع فهرست 
 (. رابطه ی معنویت در محیط کار و1394اباذری محمودآباد، علی محمد، امیریان زاده، مژگان. )

 –، فصلنامه علمی کارکنانتعهدسازمانی با رفتار سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی 

 .144-119(: 1)7 پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آمورشی،

-رابطه سرمایه(. 1391بهادری خرمشاهی، جعفر، هاشمی نصرت آبادی، تورج، منصور بیرامی. )

های عمومی شناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانهروان

-312(:6)17 پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی شهید پزشکی(، ، پژوهنده)مجلهشهر تبریز

318. 

تعهد سازمانی در سازمان بازرگانی  بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و ،1390.،میراتوکلی، س

   ارشد دانشگاه آزاد اسالمی،واحد خوراسگان. پایان نامه کارشناسی ،اصفهان

بررسی رابطه ساده و  (.1392قربانی، مصطفی. ) حیدر زادگان، علیرضا، فرهنگ، ابوالقاسم،

هشی رهیافتی نو در پژو -، فصلنامه علمیچندگانه توسعه ی کارکنان و تعهدسازمانی

             .58-43(: 3)5مدیریت آموزشی، 

شناختی با عملکرد شغلی و روانرابطه بین سرمایه (.1394) اود.. و منجزی، دناهیدرسایی، 

، نخستین همایش بین المللی روانشناسی و صنایع فوالد خوزستانتعهدسازمانی کارکنان 

 ها و فرآیندها(، دانشگاه آزا د اسالمی واحد مرودشت.مشاوره)چالش

بررسی رابطه معنویت (. 1393رفیعی، احمد، فرزان، فرزام، حسینی، عماد، محمدی نژاد، مهدی. )

، پژوهش نامه مدیریت ورزشی ور و تعهدسازمانی مدیران ورزش استان قزوینسازمانی 

 .166-157(: 21)11رفتار حرکتی، 
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بررسی رابطه تعهد سازمانی و عملکرد آموزشی اعضای هیئت  (.1385) سعداله. پور،الهسیف

پایان نامه  ،1384- 1385ردستان در سال تحصیلی علمی دانشگاههای اصفهان و ک

 .ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیکارشناسی 

مدل یابی معادالت ساختاری روابط بین سرمایه روان  (.1394شریفی، ناهید، شاه طالبی، بدری. )

پژوهشی رفاه  -، فصلنامه علمیشناختی با تعهد سازمانی و ادراك از عملکرد شغلی

 .150-121(: 59)15اجتماعی، 

نظریه های شخصیت، ترجمه کریمی و همکاران، تهران: انتشارات  (.1381) .وآنشولتز، د

 ارسباران.

بررسی رابطه سرمایه (، 1393صفرزاده، مریم، سعدی پور، اسماعیل، مالنیا جلودار، شهرام. )

روانشناختی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کادر آموزش شاغل در مدارس ناحیه سه 

 .78-55(: 38)9، 92-93حصیلی کرج در سال ت

سر بر درمانی گال تأثیر زوج .(1392میر.).، قمرانی، امریم.، فاتحی زاده، حسینعباسی مولید، 

 .80-59: (25)10فصلنامه تصیرت و تربیت اسالمی. ،قی زوجیند اخالافزایش تعه

اعـضای هیئـت تحلیل و تبیین نگرشهای شغلی مـدیران، کارمنـدان و (. 1380.)پور، مهدیطالب

. رساله دکتری، دانشگاه بدنی کشور و ارتباط آن با جوسازمانی علمـی دانشکدههای تربیت

 .تهران

ارتباط بین رضایت  (.1389).عماد.، حسینی، سعید.، امیرنژاد، مهدی.، طالب پور، محمدغالمپور، 

مؤسسات آموزش شغلی با تعهد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاهها و 

 .25-38. :(12)6.  ، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیعالی کشور

بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و  ،1390. و کوهی، ملیحه،همنکردتمینی، ب

، فصلنامه معنویت سازمانی در بین کارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان

 .144 -29:(14)4پژوهشهای مدیریت عمومی، 



 1397پاييز ، 3ره ، شمادهممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال                                198

ارتباط خودکارآمدی شغلی مدیران و تعهدسازمانی  (.1392) سمیرا.سرخوش،  لقمان،کشاورز، 

، فصلنامه پژوهشهای کارکنان با رضایت مشتریان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

 .19 - 11 :4کاربردی در مدیریت ورزشی، 

بررسی رابطه ظرفیتهای مثبت  (.1393، خدیجه. )نامداری ، مریم، شاعر، محمدحسینکمانی، 

شناختی با میزان تعهد سازمانی )مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش کازرون(، روان

 .87 - 83: 16فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 

(. 1393قاسم زاده علیشاهی، ابوالفضل، حیدری زاده، زهرا، موسوی ،عطیه، محسنی، محمد. )

یه روان شناختی و سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و آموزش اثربخش نقش تعاملی سرما

دانشگاه ، نشریه علمی پزوهشی گام های توسعه در آموزش پزشکی،  اعضای هیات علمی

، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

12(2 :)315-324.  

 رابطه رضایت شغلی و تعهدسازمانی در بین اعضای هیات علمیمقایسه  (.1390) محمد.ری، عق

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی  ،و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی

 .119 - 101 (:3)5واحد گرمسار، 

تبیین نقش  (.1394ایمان. )کریمی،  فخرالسادات،نصیری،  محمدرضا،، اردالن، سیروسقنبری ،

توانمندسازی روانشناختی کارکنان در رابطۀ میان مدیریت اثربخش و تعالی میانجی 

 .514 - 487 (:2)13 ،مدیریت فرهنگ سازمانیمجله ، سازمانی

(. رابطه سرمایه 1393محبی نورالدین وند، محمدحسین، شهنی ییالق، منیجه، پاشاشریفی،حسن.)

با هدف پیشرفت و عملکرد روان شناختی)امید، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی( 

 .79-61(: 2)11تحصیلی دانشجویان سال اول، پژوهش در برنامه ریزی درسی، 
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های رابطه بین مولفه (.1390) شهال.مینق،  زادهعباس محمدرضا،.، ختائی، غالمرضامعمارزاده، 

استان شناختی و تعهدسازمانی کارکنان)اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی روانیسرمایه

 .5 - 1 :96های مدیریت، فصلنامه پژوهش آذربایجان شرقی(،

شناختی از طریق بینی سرمایه روانپیش(. 1394مهداد، علی، اسدی، مهسا، گلپرور، محسن. )

-54(: 1)10، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، معنویت در محیط کار و رهبری اخالقی

62. 

شناختی بر تعهدسازمانی کارکنان شرکت روانابعاد سرمایه بررسی اثر (.1393) رحیم.مهدیزاده، 

-، سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه اطالعتوزیع برق خراسان

 رسانی نارکیش.

-ی سرمایهمقایسه، خسرو.، امیدوار، عظیمامیدوار،  یحیی،شاه محمد زاده،  محمد،نریمانی، 
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