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 چکیده

عملکرد کارکنان با نقش میانجی خالقیت سازمانی پرداخته سرمایه روانشناختی بر اثربخشی  تأثیربررسی  حاضر به پژوهش در

. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان باشند میجامعه آماری این تحقیق کارکنان شهرداری تهران شد. 

ند. پژوهش حاضر نمونه انتخاب شد عنوان بهنفر  878استفاده شد که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد نمونه 

اطالعات این  گردآوری پیمایشی است. ابزار-ماهیت و روش توصیفی ازنظرهدف در حیطه تحقیقات کاربردی است و  ازنظر

محاسبه شد. پرسشنامه از روایی و  4.7 از، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر باشد میپرسشنامه  تحقیق

استفاده شده  Pls افزار نرماز آزمون مدل معادالت ساختاری و  ها دادهبرای تجزیه و تحلیل  .برخوردار استشده  تائیداعتبار 

سرمایه روانشناختی بر اثربخشی عملکرد کارکنان با نقش میانجی خالقیت سازمانی  تأثیر ها دادهاست. نتایج تجزیه و تحلیل 

 اد.قرار د تائیددرمیان کارکنان شهرداری تهران مورد 

 

 سرمایه روانشناختی، اثربخشی عملکرد کارکنان، خالقیت سازمانیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

 در کارایی و باال وری بهره ایجاد سبب که است آن انسانی نیروی سازمانی هر ی سرمایه ترین توجه قابل و ترین مهم از

 زندگی بر تواند می آن جو و کار محیط و گذراند می رکا محیط در را خود عمر ساعات بیشترین انسانی هر شود. سازمان می

(. از متغیرهایی که ارتباط تنگاتنگی با عملکرد شغلی کارکنان دارد 6411، 1بگذارد )مرزآبادی و همکاران تأثیر نیز شخصی فرد

اعمال و افکاری سرمایه روانشناختی است. سرمایه روانشناختی از مباحث مهم روانشناسی مثبت گرا است که شامل رفتار، 

هستند که اکتسابی و قابل پرورش هستند.سرمایه روانشناختی شامل درك شخص از خودش، داشتن هدف برای رسیدن به 

(. سرمایه روانشناختی، سازه ای ترکیبی و به هم پیوسته 6418، 2کسراییموفقیت و پایداری در برابر مشکالت تعریف می شود )

ختی؛ یعنی امید، خودکارآمدی، تاب آوری و خوش بینی را در بر میگیرد.این مؤلفه ها با شنا -است که چهار مؤلفه ادراکی

 ویژگیهایی از قبیل باور فرد به، توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت، داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف، ایجاد اسنادهای

 زندگی مثبت های جنبه روانشناختی (. سرمایه1887میشود )ایرجی راد،  تعریف مشکالت کردن تحمل و خود درباره مثبت

 عمل به صحنه ورود برای را او و میدهد تداوم را فشارزا موقعیت های تغییر برای فرد تالش، مؤلفه این .گیرد برمی در را آدمی

 دارایی و نتیهای س سرمایه برخالف و شناختی روان میکند.سرمایه تضمین را اهداف تحقق در وی سرسختی و آماده، مقاومت

سرمایه  طریق از رقابتی مزیت عنوان به میتواند نشناختی روا یابد.سرمایه می تحقق اندکی بسیار گذاری سرمایه با مشهود های

8همکاران و لوتانز ازنظر .شود مطرح افراد بر گذاری
مثبت  نشناختی روا مؤلفه های بر تکیه با نشناختی روا سرمایه (6447) 

 تأثیربررسی پژوهش حاضر در صدد مطالعه و (. 1882می شود )عادلی،  سازمان در انسانی سرمایه تقای ارزشار به گرا، منجر

 .باشد میسرمایه روانشناختی بر اثربخشی عملکرد کارکنان با نقش میانجی خالقیت سازمانی در شهرداری تهران 

  

 بیان مسئله

نبه های انکار ناپذیر دنیای امروز را تشکیل می دهند.اگر چه سازمانها به متخصصان علوم رفتاری بر این باورند که سازمان ها، ج

شکل های مختلف و بر پایه هدف های کوتاه تأسیس و سازمان دهی میشوند، اما بی تردید همه آنها بر اساس تالش های ذهنی 

راین روشن است کهه زنهدگی افهراد در    و جسمانی نیروی انسانی که رکن اصلی آن به حساب میآید اداره و هدایت میگردند. بناب

(. سرمایه روانشناختی مفهومی است کهه عمهدتاا از ترهوری و    1880سازمانها قرار دارد )بریمانی،  تأثیرعصرحاضر به شدت تحت 

تحقیق در حیطه روانشناسی مثبت به دست آمده و در محیط کار مورد استفاده قرار گرفته است.با توجه به اینکه جامعه امهروز،  

جامعه سازمانی است و بخش عمده زندگی ما، در سازمانها یا در ارتباط با سازمانها سپری میشود توجه به سهرمایه روانشهناختی   

میتواند از بروز مشکل برای سازمان ها جلوگیری نماید. در حقیقت، کارکنانی که می پندارند با آنها در محیط سهازمان بهه طهور    

 (.1882شتری دارند تا در سازمان مربوطه بمانند و عملکرد ی باال از خود نشان دهند )نودهی، محترمانه رفتار شده، احتمال بی

 از ای جنبه کار باشد. می از زندگی اش او خشنودی احساس و رضایت میزان در تأثیرگذار و بسیار مهم عامل انسانی هر شغل

 و اجتماعی بدنی، تماس روانی و تحرك نظیر: میآد اساسی نیازهای از مالی، برخی منابع نظر از صرف که است زندگی

اجتماعی  ی شناسنامه نوعی به شغل و حرفه واقع در (.6418، 0کند )چانگ و همکاران ارضا می را ارزشمندی خود احساسات

                                                           
1 Azadmarzabadi et al 
2 Kesari 
3 Luthans et al 
4 Chang et al 
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 زمینهتعیین  و کشف در ما گشای راه تواند می حرفه و شغل از زای ناشی رضایت نیز و زا فشار عوامل نظر این از و است فرد

 زمینه ها این (.6415، 5شود )لی و همکاران خود با سازگار موجودی عنوان به فرد روانی بهداشت افزایش باعث که گردد هایی

 یک با متناسب کار فرهنگ تشکیل نتیجه به در و شده سبب کار محیط در را خالقیت ماهیت و افزایش میزان می توانند

میزان نگرش کارکنان نسبت به شغلشان در همه موسسات مهم محسوب میشود. اهمیت آگاهی از گذار شوند. حال در ی جامعه

این موضوع موجب آن گردیده است که صاحب نظران از زوایای متعدد:روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت و علوم تربیتی به 

ای سرمایه روان شناختی در ارتباط بین تبیین عوامل موثر بر رضایت شغلی بپردازند لذا در این تحقیق به مطالعه نقش واسطه 

 تأثیراسترس شغلی و رضایت شغلی مربیان اسکیت استان مازندران می پردازیم لذا هدف اصلی تحقیق این است که بررسی 

سرمایه روانشناختی بر اثربخشی عملکرد کارکنان با نقش میانجی خالقیت سازمانی در شهرداری تهران پرداخته شود و سوال 

حقیق این است که آیا سرمایه روانشناختی بر اثربخشی عملکرد کارکنان با نقش میانجی خالقیت سازمانی در شهرداری اصلی ت

 دارد ؟ تأثیرتهران 

 

 ات انجام شدهپیشینه تحقیق

 تحلیل مسیر سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی"( پژوهشی را تحت عنوان  1887حیرانی و همکاران )-

را مورد بررسی قراردادند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل مسیر سرمایه روانشناختی و "و غیر تربیت بدنی شهر اماره عراق

پیمایشی است. جهت  -. روش تحقیق، توصیفی باشد میرضایت شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر اماره عراق 

پیرمن استفاده گردید. همچنین از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد. ی از ضریب همبستگی اسها دادهتجزیه و تحلیل 

 نتایج نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و ابعاد آن با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

زندگی کاری با بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و کیفیت "( پژوهشی را تحت عنوان  1887ایزدی و همکاران )-

را مورد بررسی قراردادند. نتایج حاصل از  "کیفیت پاسخ گویی به ارباب رجوع )نمونه موردی: کوپ های انتظامی شهر شیراز(

پژوهش گویای آن است که بین مولفه های سرمایه روان شناختی و مولفه های کیفیت زندگی کاری با کیفیت پاسخ گویی به 

ار وجود دارد؛ به عبارتی هرچه سرمایه روان شناختی و کیفیت زندگی کاری بهبود یابد به همان ارباب رجوع رابطه ای معناد

 میزان پاسخ گویی به ارباب رجوع از کیفیت بهتری برخوردار خواهد بود. 

نقش سرمایه روان شناختی و سبک های مدیریت در استرس شغلی "( پژوهشی را تحت عنوان 1882کلهر و سلیمانی )-

ی پژوهش به وسیله پرسش نامه های ها دادهرا مورد بررسی قراردادند.  "ن بیمارستان فوق تخصصی شمال شهر آملکارکنا

سرمایه روان شناختی، سبک های مدیریت و استرس شغلی جمع آوری شده و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و 

شان داد که بین متغیرهای سرمایه روانشناختی، امید، رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش ن

خوشبینی، خودکارآمدی، تاب آوری، سبک واگذارکننده و سبک مشارکتی با استرس شغلی رابطه منفی و معناداری و بین 

افت (. با توجه به نتایج پژوهش می تواند دریp < 4/41سبک دستوری با استرس شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )

 .باشند میکه سرمایه های روان شناختی و سبک های رهبری از عوامل مهم استرس شغلی در کارکنان بیمارستان 

                                                           
5 Li et al 
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رابطه بین سرمایه روانشناختی و استرس، اضطراب، فرسودگی، رضایت شغلی و "( پژوهشی را تحت عنوان 6418) 2دمیر-

دهد با افزایش سرمایه های روانشناختی معلمان، میزان استرس آنها را مورد بررسی قرارداد. یافته ها نشان می  "مشارکت شغلی

کاهش می یابد. سرمایه روانشناختی تأثیر منفی بر سطوح اضطراب معلمان را از طریق تأثیر استرس مدیریت کامل دارد. 

دارد. سرمایه  سرمایه روانشناختی منفی بر میزان فرسودگی معلمان از طریق تأثیر استرس و اضطراب نقش میانجیگری

روانشناختی تأثیر مثبت بر رضایت شغلی معلمان از طریق تأثیر استرس، اضطراب و فرسودگی ناشی از تقسیم بندی جزئی 

دارد. سرمایه روانشناختی تأثیر مثبت بر سطوح مشارکت شغلی معلمان از طریق تأثیر استرس، اضطراب، فرسودگی شغلی و 

 رضایت شغلی است. 

سرمایه شناختی و روحیۀ کار در میان وزرای کلیسای آفریقای "ن ( پژوهشی را تحت عنوا 6417) 7اران کاننگنی و همک-

را مورد بررسی قراردادند. نتایج نشان داد که سرمایه کلی روان شناختی نه تنها رابطه مثبت با رضایت شغلی، تعهد "جنوبی 

عه به طور کلی سازمان ها و سازمانی و رفاه دارد، بلکه پیش بینی کننده ساختارهای ذکر شده نیز بود. یافته های این مطال

مخصوصا وزارتخانه های کلیسایی را تشویق می کند تا سطح توانایی های روان شناختی افراد را برای رشد و انسجام نهادی و 

 فردی افزایش دهد.

غلی رابطه سرمایه سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی با رضایت ش"( پژوهشی را تحت عنوان 6412) 8محمدی و همکاران-

را مورد بررسی قراردادند. یافته های پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری "مربیان فیزیکی در استان کردستان

بین سرمایه های روانشناختی به جز انعطاف پذیری با رضایت شغلی مربیان فیزیکی استان کردستان وجود دارد . همبستگی 

ت شغلی مربیان فیزیکی در استان کردستان مشاهده شد. با توجه به نتایج تحقیق، مثبت معناداری بین تعهد سازمانی و رضای

پیشنهاد می شود که مدیران سازمان آموزش عالی استان کردستان با استفاده مناسب از سرمایه های روان شناختی، تعهد 

 سازمانی و رضایت از معلمان تربیت بدنی را افزایش دهند.

 

 فرضیات تحقیق

 یفرضیه اصل

 معنی داری دارد تأثیرسرمایه روانشناختی بر اثربخشی عملکرد کارکنان با نقش میانجی خالقیت سازمانی 

 فرضیه های فرعی

 معنی داری دارد تأثیرسرمایه روانشناختی بر خالقیت سازمانی  -1

 معنی داری دارد تأثیرخالقیت سازمانی بر اثربخشی عملکرد کارکنان  -6

 معنی داری دارد تأثیربر اثربخشی عملکرد کارکنان  سرمایه روانشناختی -8

 

 روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق کارکنان  پیمایشی است.-توصیفی  ها دادهاین تحقیق ازنظرهدف کاربردی است و ازنظرماهیت گردآوری 

نفر تعیین  878داد نمونه که با استفاده از جدول مورگان نیز تع باشد مینفر  60244که تعداد آنها  باشند میشهرداری تهران 
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و برای نمونه گیری نیز در این تحقیق از روش در دستری استفاده شد. ابزار گردآوری اطالعات این تحقیق پرسشنامه  می شود

شده  تائید( محاسبه شد. پرسشنامه از روایی و اعتبار 874/4، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )باشد می

 ر است. در این تحقیق برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون مدل معادالت ساختاری استفاده شده است. برخوردا

 

 ها و آزمون فرضیه های تحقیق تجزیه تحلیل داده

 های پژوهش از آزمون مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است. در این پژوهش برای بررسی فرضیه

 های تحقیق  فرضیه T-VALUESدر حالت  مدل معادالت ساختاری -1نمودار 

 
 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد فرضیه های تحقیق -2نمودار 
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 بررسی فرضیه های تحقیق

 فرضیه اصلی تحقیق:

 معنی داری دارد تأثیرسرمایه روانشناختی بر اثربخشی عملکرد کارکنان با نقش میانجی خالقیت سازمانی 

 

 ی متغیر خالقیت سازمانیبررسی نقش میانج -

در این بخش نقش میانجی متغیر خالقیت سازمانی سنجیده می شود.برای آزمون ارتباط یک متغیر میانجی، یک آزمون پر 

رود و میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر به کار می تأثیروجود دارد که برای معناداری  8کاربرد به نام آزمون سوبل

 شود:یر محاسبه میاز فرمول ز

 
 که در آن

 a مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛ 

b  مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته؛ 

Sa  خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛ 

Sb باشد. خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته می 

 نتایج حاصل از آزمون سوبل متغیر خالقیت سازمانی-1جدول 

z-value Sb Sa b a 
6.871 4.450 4.458 4.101 4.810 

 

لذا  باشد میکه بیانگر نقش میانجی متغیر خالقیت سازمانی  باشد می 1.82باالتر از z-value بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار

ایه روانشناختی بر اثربخشی عملکرد کارکنان با نقش میانجی خالقیت در مجموع فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه سرم

 معنی داری دارد، مورد تائید قرار می گیرد.  تأثیرسازمانی 

 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی تحقیق -2جدول 

فرضیه 

 های فرعی
 فرضیه ها

ضریب 

 مسیر
T-

VALUE 

نتیجه پیش 

 بینی

 تائید ٪88 5.005 4.810 معنی داری دارد تأثیرسازمانی  سرمایه روانشناختی بر خالقیت اول

 دوم
معنی داری  تأثیرخالقیت سازمانی بر اثربخشی عملکرد کارکنان 

 دارد
 تائید 88٪ 6.280 4.101

 سوم
معنی  تأثیرسرمایه روانشناختی بر اثربخشی عملکرد کارکنان 

 داری دارد
 تائید 88٪ 11.671 4.548

                                                           
9 Sobel Test  
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 ت:نتیجه گیری و پیشنهادا

 تشویق و کارکنان شهرداری تهران توانمندسازی جامع ای برنامه اجرای، فرضیه های تحقیق در راستای نتایج بدست آمده از-

 کردن فراهم و امنیت شغلی و ارتقا وضعیت به رسیدگی همراه به عمومی سالمت فشار، ارتقاء اعمال بدون عمل به ابتکار آنان

 در پیشنهاد می شود و بوده سرمایه روان شناختی کارکنان ضروری بهبود ها، باهدف یریگ تصمیم در ها آن مشارکت امکانات

گیرد.همچنین در راستای ارتقای خالقیت سازمانی توجه ویژه به کارکنان و اختصاص سرمایه، وقت و برنامه در  قرار اولویت

صص و کارآمد با توجه به تحوالت خصوص مدیریت استرس کارکنان، گسترش همه جانبۀ آموزش و تربیت کارکنان متخ

 فزاینده درزمینه ی دانش تکنولوژی و نیازهای آموزشی جدید و برقراری امکان ارتباط مؤثر کارکنان با مدیران ضروری است.
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