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سرمایه . گرفتنظردرسازمانهابرايپایدارمزیت رقابتیمنبععنوانبهروان شناختی را
روان شناختی مثبت، مفهوم نسبتا جدیدي است که امروزه از حوزه روان شناسی مثبت 

. کتب رفتار سازمانی شده و از آن به عنوان مزیت رقابتی سازمان یاد می شودگرا وارد م
این سرمایه قابلیت ارتقاء داشته و پتانسیل مناسبی براي  تعالی عملکرد کارکنان فراهم می 

هدف تحقیق حاضر نیز بررسی تاثیر امکانات رفاهی بر ارتقاء سرمایه روانشناختی . کند
با بهره گیري از روش تحقیق شبه تجربی، تغییرات سرمایه مثبت کارکنان می باشد، که

روانشناختی مثبت کارکنان را قبل و بعد از استفاده خدمات رفاهی توسط پرسشنامه 
جامعه آماري این تحقیق شامل کارکنان شرکت . بررسی می کند) 2007(استاندارد لوتانز 

خدمات مجموعه تفریحی و از1395ملی نفت ایران می باشد که در شش ماهه اول سال 
یافته هاي پژوهش از . آموزشی شرکت ملی نفت ایران در محمود آباد استفاده کرده اند

نفري ، نشان داده که امکانات رفاهی ارائه شده در این مجموعه، همه 344نمونه تصادفی 
.ابعاد سرمایه روانشناختی مثبت را افزایش معنی داري داده است

اه؛ امکانات رفاهی؛ سرمایه روان شناختی مثبت؛ رفتار سازمانی مثبترف:واژگان کلیدي

)نویسنده مسئول(ه مازندراناستادیار گروه مدیریت بازرگانی، ، دانشکده علوم اقتصادي و اداري، دانشگا1.
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مقدمه
طی سال هاي اخیر،توجه به خصوصیات مثبت و ایجاد ارتباطات سازنده در مدیریت منابع 
انسانی در اولویت هاي پژوهشی حوزه مدیریت قرار گرفته و تنوع گسترده اي از فعالیت هاي 

حقوق و دستمزد، انگیزش و استراتژي هاي مربوط به آن، مثبت گرایی کاري در کاریابی،
ساختارها و فرهنگ ها مطالعه شده و سهم آنها در عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی سازمان ها 

این جریان متأثر از رویکرد روانشناسی ). 2004، 1لوتانز و یوسف( مورد حمایت واقع شده است
ا و توانمندي هاي انسان، به جاي پرداختن به ناهنجاري و می باشد که با توجه به استعداد ه2مثبت

اختالل ها، هدف نهایی خود را شناسایی سازه ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی و شادکامی 
از این رو عوامل عمده اي که می توانند سبب سازگاري هر چه بیشتر . انسان را به دنبال دارند

در پی . باشندشوند، بنیادي ترین سازه هاي این رویکرد میآدمی با نیازها و تهدیدهاي زندگی 
مطرح شدن نظریه روان شناسی مثبت گرا، توجه قابل مالحظه اي به نظریه رفتار سازمانی مثبت 

). 2009و همکاران،3رایت(گرا به صورت کلی و سرمایه روان شناختی به طور خاص شده است
شتر مطالعات پژوهشگران، متمرکز بر تاثیر متغیر مرور تحقیقات این حوزه نشان می دهد که بی

سرمایه روان شناختی مثبت بر سایر متغیر هاي کلیدي در سازمان ها بوده و تحقیقات محدودي در 
لذا در . شناسایی عوامل سازمانی تاثیر گذار بر سرمایه روان شناختی مثبت، انجام شده است

زیرسیستم مدیریت منابع انسانی و عاملی پژوهش حاضر، خدمات رفاهی سازمان به عنوان یک
که در سالمت و شادکامی کارکنان موثر بوده و نقش مهمی در حفظ و نگهداري منابع انسانی 

مورد توجه قرار گرفته و نقش آن در ) 5،2014تیواري،2014، خادمی، 42006اولسن- دل(دارد
. ارتقاء سرمایه روانشناختی مثبت کارکنان بررسی شده است

مبانی نظري و پیشینه پژوهش 
و یشادمانحیبر فهم و تشر،یتازه اي در روانشناسکردیمثبت به عنوان رویروانشناس
از . که بر آن ها مؤثرند، تمرکز داردیعواملقیدقینیبشیپنیو همچنیستیبهزیاحساس ذهن

بلکه ،ستینیشاخص سالمت،یروانماريیمثبت، عدم وجود نشانه هاي بیمنظر روانشناس
1. Luthans & Youssef
2. Positive Psychology
3.Wright
4. Dale-Olsen
5 . Tiwari
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دهنده سالمت ، نشاناین نوعاز یهاي مثبتیژگیاعتماد به نفس و وی،کامسازگاري، شاد
روانشناسان نیبنابرا. هاي خود استتیقابلییشکوفا،یفرد در زندگیهدف اصلوبوده،

،1و دسینیرا( دارند دیهاي فردي تأکییهاي مثبت و رشد توانایژگیمثبت گرا، بر وجود و
این رویکرد نوین، در حوزه سازمان و مدیریت نیز توجه بسیاري از پژوهشگران را به . )2001

خود جلب کرده و بدین ترتیب، نهضت جدیدي با عنوان رفتار سازمانی مثبت گرا ظهور یافته 
رفتار سازمانی مثبت گرا همانند روان شناسی مثبت گرا ، مدعی نیست که دستاورد . است

مثبت گرایی حاصل کرده، بلکه بر ضرورت تمرکز بیشتر بر نظریه جدیدي در ارتباط با 
پردازي، پژوهش و کاربرد موثر حاالت، صفات و رفتارهاي مثبت کارکنان در محیط کار 

بر این باورند که هدف اصلی ) 2001(3اسنایدر و لوپز). 2008، 2باکر و شوافلی(اشاره دارد
ه هایی بوده که موجب روشن گري در مفهوم رویکرد روان شناسی مثبت گرا، شناسایی ساز

به همین دلیل سازه هایی نظیر شادي، امید، خوش بینی . معناداري زندگی براي آدمی شده است
سرمایه روان شناختی مثبت، مفهوم نسبتا . و نظایر آن در کانون توجه این رویکرد قرار گرفته اند

ا وارد مکتب رفتار سازمانی شده و از جدیدي است که امروزه از حوزه روان شناسی مثبت گر
، ارزیابی مثبت از ) 2007(لوتانز و همکاران. شودآن به عنوان مزیت رقابتی سازمان یاد می

شرایط و احتمال رسیدن به موفقیت، مبتنی بر تالش انگیزه محور و همراه با پشتکار را سرمایه 
ر عامل را به عنوان ساختار مرکزي چها) 2002(لوتانز . روان شناختی مثبت، تعریف کرده اند

امیدواري، خوش بینی، تاب آوري و خود : سرمایه روانشناختی مثبت معرفی کرده است
هاي آکادمیک  این حوزه  نیز بر روي اندازه گیري این چهار سایر بحث). 1شکل(کارآمدي

). 2007، 4نلسون وکوپر(شاخص متمرکز شده اند

1. Ryan & Deci
2. Bakker & Schaufeli
3. Snyder & Lopez
4. Nelson & Cooper
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)2002لوتانز، (شناختی مثبت چهار بعد سرمایه روان - 1شکل

اجتماعىشناختىنظریهوپژوهشآنپیدایشمنشأکهخودکارآمدى: 1خودکارآمدي
توانایىبهباور یا اطمینان فرد": شودمىتعریفصورتایناست به) 1986-1997(2بندورا
تأمینخود،درانگیزهایجادراهازمعیناىوظیفهانجامدرموفقیتبهدستیابىبراىهایش

پردازىنظریهاینکناردر. "الزماقداماتاجراىوایفانیزوخودبراىشناختىمنابع
کهاستشدهتعریفکارآمدىخودشناختتعیینبراىمنبعچهاربندورا،وسیعوتحقیقات
ترغیبسازى، الگویاجانشینىتجربهعملکرد، حصولارشد،مدیریتتجارب:عبارتند از

خودکارآمدىارتقاىبراىتوانندمىآنهاازکدامهرعاطفی، کهو برانگیختگىعىاجتما
).2010لوتانز و همکاران، ( شوند استفاده

مىنشانکهداردوجودانگیزهباوانگیختهبرافرادمورددرزیادىشواهد: 3خوش بینی
مىنیزفردىهاىتتفاوجزءاست،انسانماهیتازقسمتىاینکهبرعالوهبینى،دهد خوش

خوش تعریفبراى. باشدمىمؤثربسیارکارمحیطوزندگىدربینىخوشدر کل.باشد
به قبلسالکه در چندین"قدرت مثبت فکر کردن"قدیمى مثلازمعاصرروانشناسانبینى،

استیونونزتونى رابیاخیراًوکارنگىویلوپیلویلسنتنورمننظیرمطرح،نویسندگانىوسیله
روانشناسان،.رفته اندفراتربود،یافتهگسترشریگانورزولتنظیرسیاسىرهبرانوکووى

1. Self efficacy
2. Bandura
3. Optimism
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بهعلّى مثبتاستنادیاومثبتخروجىانتظارکهشناختىویژگىیکبه عنوانراش بینىخو
). 2007اران، لوتانز و همک(مى کنند تلقىیافته،تعمیممثبتعلّىاسنادیکیاوداردرخدادها

در سرمایه روانشناختی، خوش بینی واقعی مورد نظر است، زیرا خوش بینی غیر واقعی منجر به 
در خوش بینی واقع بینانه در حقیقت، فرد به ). 2006، 1جنسن و لوتانز( پیامد منفی می شود

لذا، . ارزیابی آنچه می تواند به دست آورد دربرابر آنچه قادر به کسب آن نیست، می پردازد
).2007لوتانز و اولیو،(خوش بینی واقع بینانه، نقش مهمی در ارتقاي خودکارآمدي فرد دارد

اهدافکهسازدمیقادرراافراداست کهذهنییاشناختیوضعیتیامیدواري،: 2امیدواري
ارادهطریقازاهدافآنبهو سپسسازندمدونرابینیپیشقابلوبرانگیزاما چالشواقعی،

بهآنازکهاستاین چیزي.یابنددستشدهدرونیکنترلادراكوخود، انرژيبهمعطوف
هايخلق راهمعنايبههمچنین). 1391هویدا وهمکاران، ( می شود یادارادهعنوان قدرت

). 2007لوتانز و همکاران، (مشکالت استازرفتبرونجهتجایگزین
ظرفیت"صورت بهمثبتسازمانىرفتارازىجزئعنوانتاب آوري به: 3تاب آوري

پیشرفتمثبت،وقایعحتىیاشکستتعارض،بدبختى،ازقبلرجوع بهیاعقلبهبرگشت
زمینهبهتوجهبا) 2002( 4ریدوماستن. شودمىتعریف"یافتهافزایشهاىومسئولیت

پذیرياز انطباقالگوییباکهپدیده هاازطبقه ايعنوانبهبالینی، تاب آوري راروانشناختی
پژوهش.اندنمودهتعریفشده،مشخصمالحظهمخاطرات قابلومشکالتزمینهدرمثبت
هاىبا موقعیترویارویىازپسآور،تابافرادبرخىکهاستآنازحاکىشدهانجامهاى

دیگرد برخىعملکرآنکهحالگردند،مىبازعملکردمعمولىسطحبهدوبارهزندگى،دشوار
پیداگذشته ارتقابهنسبتهادشوارىوهامصیبتها،ناکامىبارویارویىازپسافراد،ایناز

).2010لوتانز و همکاران، ( کندمى
سازد تا عالوه بر مقابله بهتر یافراد را قادر می،روانشناختهیبرخوردار بودن از سرمابنابراین 

ییمتر دچار تنش شده، در برابر مشکالت از توان باالهاي استرس زا، کتیدر برابر موقع
روزانه قرار عیوقاریدر مورد خود برسند و کمتر تحت تأثیروشندگاهیبرخوردار باشند، به د

، و همکاران5زنیبار(هستندزیباالتري نیافراد داراي سالمت روانشناختنگونهیلذا ارند،یبگ

1. Jensen & Luthans
2. Hope
3. Resiliency
4. Masten & Reed
5. Robbins
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مایه انسانی و سرمایه اجتماعی، می توان مدیریت کرده سرمایه روان شناختی را نظیر سر).1998
و در آن سرمایه گذاري نمود و بر خالف سرمایه هاي سنتی و دارایی هاي مشهود، با سرمایه 

تغییر و تحول در میزان سرمایه روان شناختی، حداقل ده . گذاري بسیار اندکی شکوفا می شود
پژوهش ). 2008باکر و شوافلی، (رار می دهد درصد عملکرد فردي و سازمانی را تحت تاثیر ق

ها نشان می دهند سرمایه روان شناختی، ارزش افزوده بیشتري در عملکرد کارکنان نسبت به 
1اي وي(ویژگی هاي جمعیت شناختی ، ویژگی هاي خود ارزیابی و ابعاد شخصیتی فرد دارد 

).2010و همکاران،
اختی مثبت، بیانگر تاثیر این متغیر بر ارتقاء مطالعات انجام شده در حوزه سرمایه روانشن

باکر و شوافلی، (و تعهد می باشدمتغیر هاي مختلف سازمانی همچون عملکرد، رضایت شغلی
اما ).  2000و همکاران 2، سلیگمن2007، لوتانز و اولیو،2010، اي وي و همکاران،2008

مان انجام شده، و بیشتر به پیشنهاداتی مطالعات اندکی در زمینه مکانیسم ارتقاء این متغیر در ساز
در این تحقیق خدمات رفاهی ارائه شده توسط . در سطح اقدامات فردي اکتفا شده است

سازمان به عنوان عاملی براي تقویت سرمایه روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته و این پرسش 
آموزشی شرکت ملی مطرح شده است که آیا خدمات رفاهی ارائه شده در مجموعه ورزشی و 

نفت ایران بر سرمایه روانشناختی کارکنان تاثیر می گذارد؟ واژه رفاه سازمانی در مدیریت 
منابع انسانی به اقداماتی اطالق می شود که شرایط کاري کارکنان را به شکل محسوسی تحت 

نموده و تاثیر قرار داده و شامل مجموع فعالیتهایی است که مسائل و مشکالت کارکنان را حل 
در واقع هدف اصلی انجام برنامه هاي رفاهی کارکنان، تامین امنیت روحی و جسمی آنها می 

وافرادانسانیتوشانبهتوجهنشانگررفاهفلسفه). 2014، خادمی ،2008، 3گیریو( باشد
به همین دلیل بسیاري از سازمانها ) 1387رشنوادي و دهنوري، ( است اجتماعیهمبستگی

امکانات رفاهی . هاي رفاهی خود را با توجه به نیازهاي کارکنان خود انجام می دهندبرنامه 
بسیاري در پژوهش ها معرفی شده که استفاده از هر کدام آنها به نیاز سازمان و کارکنان آن 

فهرستی از امکانات رفاهی که در سازمان ها مورد استفاده 1در جدول شماره . بستگی دارد
:رائه شده استقرار می گیرد ا

1. Avey
2. Seligman
3. Greve
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امکانات رفاهی سازمان در پژوهش ها- 1جدول شماره 

امکانات رفاهیمحقق

کیوماري و 
)2014(تاتاردي

، تهیه غذاخوري یا سالن ناهارخوري، تامین )درمانی(امکانات پزشکی
آب آشامیدنی در سازمان، امکانات بهداشتی در سازمان، اقدامات 

امکانات آموزشی براي فرزندان ایمنی در سازمان، خانه سازمانی، 
.پرسنل، امکانات تفریحی، مزایاي بازنشستگی

امکانات خوابگاه، امکانات آموزشی براي فرزندان پرسنل،تسهیالت )2014(تایواري
.سفر براي کارمند و خانواده، تسهیالت درمانی، خانه هاي سازمانی

جوهري و 
)2014(مهروتا

هدیه به خانه سازمانی،،تسهیالت درمانیامکانات آموزشی،
هاي مراقبتکارکنان، وام، امکانات حمل و نقل، فعالیتهاي فرهنگی،

.بهداشتی شخصی

نیاك وار و 
)2014(همکاران

ازپیشگیريبرايامکانات درمانی، برنامه آموزشی، اقدامات
خستگی، امکانات غذاخوري، بیمه، امکانات براي خانواده و فرزندان، 

.امکانات ورزشی

)2013(اسرینیواس
امکانات غذاخوري،امکانات حمل و نقل، پارکینگ،پوشاك ، اتاق 
استراحت، اتاق شست و شو، بیمه اي و درمانی، تسهیالت مسکن، 

.کمک هزینه، تسهیالت فرهنگی، ورزشی و گردشگري
یاداو و 

)2013(کومار
برنامه هاي آموزشی، امکانات درمانی، جبران خسارات نابهنگام، 

.لن غذاخوري، تسهیالت مالیسا

)1393(خادمی
تعاونی هاي اعتباري، تیم هاي ورزشی،بازپرداخت هزینه هاي 
آموزش،خدمات مشاوره،گردشگاه،باشگاه کارکنان، تخفیف، خانه 

.هاي سازمانی،فعالیتهاي فرهنگی
نصیري پور و 

)1391(همکاران
تسهیالت اعتباري، تسهیالت ایاب و ذهاب،تسهیالت مسکن، 

.تسهیالت ورزشی، تسهیالت فرهنگی

با توجه به نتایج تحقیقات مختلف که نشان دهنده تاثیر مثبت ارائه خدمات رفاهی سازمان  
بر نگرش هاي مختلف کارکنان همچون رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی 

پژوهشهاي ادراك شده، حمایت سازمانی ادراك شده می باشد، و همچنین با توجه به نتایج
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مرتبط با سرمایه روانشناختی مثبت بعنوان عامل تاثیر گذار بر نگرش هاي سازمانی ذکر شده، 
براي بررسی دقیقتر روابط این متغیرها، در این پژوهش تاثیر ارائه خدمات رفاهی سازمان بر 
سرمایه روانشناختی مثبت مورد بررسی قرار گرفته است و فرضیه هاي پژوهش بصورت ذیل 

:طرح شده اندم
خدمات رفاهی بر سرمایه روانشناختی مثبت کارکنان ، تاثیر مثبت و معناداري : فرضیه اصلی

.دارد
.خدمات رفاهی بر خودکارآمدي کارکنان ، تاثیر مثبت و معناداري دارد: 1فرضیه فرعی
.خدمات رفاهی بر امیدواري کارکنان ، تاثیر مثبت و معناداري دارد: 2فرضیه فرعی

.خدمات رفاهی بر تاب آوري کارکنان ، تاثیر مثبت و معناداري دارد: 3یه فرعیفرض
.خدمات رفاهی بر خوش بینی کارکنان ، تاثیر مثبت و معناداري دارد: 4فرضیه فرعی 

روش تحقیق 
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي  و از لحاظ طرح تحقیق از نوع شبه آزمایشی با 

جامعه آماري مورد . می باشد) بدون گروه کنترل(آزمایش پیش و پس آزمون یک گروه
نفر از کارکنان شرکت نفت جمهوري اسالمی ایران می باشد که دربازه زمانی 1250مطالعه، 

به همراه خانواده  از مجموعه رفاهی و تفریحی این شرکت واقع در شهر 1395بهار و تابستان 
) 1970(برمبناي جدول کرجسی و مورگان. ندمحمودآباد استان مازندران استفاده کرده ا

براي اطمینان از جمع آوري حداقل پرسشنامه مورد . نفر تعیین شد297حداقل نمونه مورد نیاز 
نفر، بین جامعه 3پرسشنامه از طریق نمونه گیري تصادفی سیستماتیک با فاصله 400نیاز، تعداد 

طریق بود که افراد نمونه آماري در روش اجرایی توزیع پرسشنامه بدین . آماري توزیع شد
هنگام ورود به مجموعه رفاهی  پرسشنامه سرمایه روانشناختی مثبت را تکمیل نموده و پس از 

در هنگام ترك مجموعه، مجدد ) متوسط چهار روز(اقامت و استفاده از خدمات رفاهی 
نامه قابل قبول جمع پرسش386تعداد .  پرسشنامه سرمایه روانشناختی مثبت را تکمیل می کردند

آوري شد، لکن با توجه به اینکه تحول در آزمودنی ها از تهدیدات عمده در روایی طرح یک 
می باشد لذا  این ) 200: 1392دانایی فر و همکاران، (گروه آزمایش با پیش و پس آزمون

اده ناراحت کننده اي در طول دوره اقامت خود از خانو/آیا خبر خوشحال"پرسش کنترلی  که 
نفر که 42در پرسشنامه پس آزمون گنجانده شد و تعداد "یا محل کار دریافت کرده اید؟
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پاسخ مثبت به این پرسش داده بودند از نمونه آماري حذف شدند و در نهایت، داده هاي جمع 
در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد سرمایه . نفر مورد تحلیل قرار گرفت344آوري شده از 

پرسش در چهار 24استفاده شد که شامل ) 2007(ختی مثبت طراحی شده توسط لوتانز روانشنا
پایایی پرسشنامه از طریق . بعد خودکارآمدي،امیدواري، تاب آوري و خوش بینی، می باشد

.بود928/0ضریب آلفاي کرونباخ بررسی شد و 

یافته هاي تحقیق
ها، دادهتحلیلجهتمناسبآزمونوعنتعیینازپیش: هادادهتوزیعبودننرمالبررسی

قراربررسیمورداسمیرنف- از طریق آزمون کولموگروفهادادهتوزیعبودننرمالابتدا
.ارائه شده است2نتایج این آزمون در جدول شماره.گرفت

هادادهتوزیعبودننرمالآزمون- 2جدول شماره 
پس آزمونپیش آزمونسرمایه روانشناختی

344344تعداد
Z1/0076/0مقدار آماره

000/0000/0سطح معنی داري

با توجه به نتایج جدول، سطح معنی داري براي  متغیر سرمایه روانشناختی در پیش آزمون و 
می باشد، لذا داده هاي این متغیر از توزیع نرمال برخوردار نمی 0,05پس آزمون  کمتر از  

ي  پارامتریک براي بررسی فرضیه تحقیق استفاده کرد و باشند لذا نمی توان از آزمون ها
آزمون متناسب ناپارامتریک باید انتخاب شود که در این پژوهش آزمون ویلکاکسون استفاده 

.  شد که براي ارزیابی همانندي دو نمونه وابسته با مقیاس رتبه اي به کار می رود
تفاده از خدمات رفاهی بر سرمایه روان پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر اس: آزمون فرضیه 

پس از جمع آوري داده ها به صورت قبل و بعد از استفاده از امکانات . شناختی مثبت بوده است
رفاهی توسط نمونه آماري پژوهش و با توجه به غیر نرمال بودن داده ها، براي تحلیل داده ها از 

اگر میانگین نمونه قبل و بعد از استفاده از امکانات رفاهی با . استفاده شدروش ویلکاکسون 
دهنده بی یر شرایط و در غیر این صورت نشانیکدیگر متفاوت باشد نشان دهنده موثر بودن تغی

، نتایج 3جدول شماره). 1392جعفرآبادي و همکاران، (اثر بودن تغییر شرایط در نمونه است
.فرضیه هاي فرعی این تحقیق را نشان می دهدآزمون فرضیه اصلی و
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نتایج آزمون فرضیه هاي تحقیق- 3جدول شماره 

بعد/متغیر
میانگین 
قبل از 

استفاده از 
امکانات

میانگین 
بعد از 

استفاده از 
امکانات

آزمون ویلکاکسون

سطح تعدادمیانگین
نتیجهمعناداري

سرمایه 
روانشناختی 

مثبت
6546/37991/3

96بعد>لقب
تایید000/0 169بعد<قبل

79بعد=قبل

8023/39482/3خودکارآمدي
76بعد>قبل

تایید000/0 133بعد<قبل
135بعد=قبل

8324/39985/3امیدواري
77بعد>قبل

تایید000/0 144بعد<قبل
123بعد=قبل

6492/37582/3تاب آوري
94بعد>قبل

تایید000/0 133بعد<قبل
117بعد=قبل

3343/34913/3خوش بینی
84بعد>قبل

تایید000/0 144بعد<قبل
116بعد=قبل

نشان می دهد، میانگین متغیر سرمایه روانشناختی مثبت و ابعاد 3همانطور که جدول شماره
ده از خدمات و نتایج آزمون ویلکاکسون معناداري چهارگانه آن  در کارکنان، بعد از  استفا

بنابراین فرضیه اصلی و فرضیه هاي فرعی این پژوهش تایید شده . این تفاوت را تایید می کند
داراي بیشترین تغییر در مقایسه قبل و بعد 1661/0میانگین بعد امیدواري با میزان افزایش . اند

افزایش یافته که بعد 157/0خوش بینی نیز به میزان استفاده از خدمات رفاهی می باشد و سپس 
خودکارآمدي با میزان . از امیدواري بیشترین تغییر در میانگین را به خود اختصاص داده است
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مقدار افزایش در رده بعد قرار دارد و کمترین میزان تغییر مربوط به بعد تاب آوري 1459/0
بنابراین . افزایش پیدا کرده است109/0به میزان می باشد که پس از استفاده از خدمات رفاهی 

در کل، متغیر سرمایه روانشناختی مثبت کارکنان در نمونه آماري پس از استفاده از خدمات 
. افزایش پیدا کرده است1445/0رفاهی به میزان 

همچنین براي مطالعه دقیقتر یافته هاي پژوهش، از طریق آزمون کروسکال والیس، نقش 
جنسیت، سن، تحصیالت، سابقه خدمت، وضعیت (متغیرهاي جمعیت شناختیتعدیلگر

در ارتقاء متغیر سرمایه روانشناختی مثبت با استفاده از خدمات رفاهی بررسی شد ) استخدامی
این یافته ها نشان می دهد که تغییرات سرمایه . ارائه شده است4که نتایج آن در جدول شماره

رگروه هاي  دو متغیر سن و وضعیت استخدامی تفاوت معنی روانشناختی مثبت  فقط در زی
سال بیشترین تغییر، و همچنین افراد داراي رابطه 50تا 41افراد گروه سنی . اندداري داشته

.استخدامی رسمی نیز بیشترین تغییر را نشان داده اند

نتایج آزمون کروسکال والیس- 4جدول 
نتیجهChi-SquareSigمتغیر جمعیت شناختی

رد453/1228/0جنسیت
تایید272/9026/0سن

رد595/1661/0تحصیالت
رد164/8086/0سابقه خدمت

تایید72/1102/0وضعیت استخدامی

گیريبحث و نتیجه
، سرمایهمالیسرمایهازامروزه پسکهباورنداینبرمدیریت،وسازمانصاحبنظران

پایدارمزیت رقابتیمنبععنوانبهروان شناختی راسرمایهمی توانسرمایه انسانی،اجتماعی و
گرفت بگونه اي که این سرمایه از طریق مکانسیم نظردرچالشپرمحیطهايدرسازمانهابراي

) 1390سیفی زاده،(و فرهنگ سازمانی) 1394مهداد و همکاران،(سازمانی همچون رهبري اخالقی
. کندسیل مناسبی براي  تعالی عملکرد کارکنان و سازمان ها فراهم میقابلیت ارتقاء داشته و پتان

تحقیقات بسیاري در این زمینه توسط پژوهشگران مختلف صورت گرفته است که هر کدام به 
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پژوهش هاي زیر . نوعی این متغیر مهم را سنجیده و ارتباط آن را باسایر متغیرها بررسی نموده اند
:و نتایج با پژوهش حاضر هم راستا می باشداز نظر موضوع مورد بررسی 

روانشناختی سرمایۀ، در پژوهش خود با عنوان پیش بینی)1394(هاي مهداد و همکاران یافته
نفر از کارکنان رسمی 320اخالقی با جامعه آماري رهبريکار ومحیطمعنویت درطریقاز

درمعنا(کارمحیطدرمعنویتابعادبین:داددولت و با استفاده از نمونه گیري در دسترس نشان
معنویتابعادبیناخالقی،رهبريبا)ارزشهاي سازمانباهمسوییودیگرانباکار، همبستگی

و )خوشبینیوآوريتابامیدواري،آمدي،خودکار(روانشناختیسرمایهابعادباکاردرمحیط
بین رهبرينشان دادگامبهگامونرگرسیتحلیلبهمربوطیافته هايهمچنین،.داردوجود

معنا (کارمحیطدرمعنویتابعادبینمعنادار وجود دارد؛رابطهروانشناختیسرمایهابعادبااخالقی
سرمایه ابعادبااخالقیرهبريو)سازمانارزشهايباهمسوییودیگرانباهمبستگیکار،در

وجود معنادارچندگانۀرابطۀ)خوش بینیتابآوري،امیدواري،آمدي،خودکار(روانشناختی
سرمایه مداخلهاثربخشی، با عنوان بررسی)1392(نتایج پژوهش علیپور و همکاران.  دارد

دیزل پژوهشیخودروایرانشرکتدرشاغلشغلی کارشناسانبر فرسودگیلوتانزروانشناختی
در شاغلکارشناساناريآمجامعهوآزمونپسوآزمونپیشطرحباآزمایشینیمهنوعاز

نفر نشان داد که نمره پیش آزمون فرسودگی شغلی در 650تعدادبهدیزلخودروایرانشرکت
اما میانگین فرسودگی شغلی در پس آزمون گروه . هر دو گروه اختالف کمی با هم دارد

اما . آزمایش در خرده مقیاس هاي خستگی، مسخ شخصیت کاهش معناداري پیدا کرده است
قاط برش پرسشنامه نشان می دهد نمره آزمایش از سطح متوسط به سطح باالي کارآمدي تغییر ن

تحقیق حاضر نیز تاثیر زیرسیستم خدمات رفاهی در مدیریت منابع انسانی بر سرمایه . کرده است
روانشناختی را مورد بررسی قرار داده و  یافته ها نشان داد که خدمات رفاهی ارائه شده توسط 

شامل خودکارآمدي، امیدواري، تاب آوري، خوش ( ان ، همه ابعاد سرمایه روانشناختی سازم
این یافته ها می تواند زمینه ساز تغییر نگرش مدیران . را افزایش معنی داري داده است) بینی

سازمان ها به مخارج امور کارکنان باشد ، بگونه اي که در سازمانهاي داراي راهبرد توسعه منابع 
دیدگاه. ی، عالوه بر اهمیت جذب بهترین کارکنان، حفظ آنها نیز داراي اولویت می باشدانسان

ايسرمایهبلکهنیست،ايهزینهدیدگاهکارکنان،امورمخارجبهنسبتسازمانهانوعاینمدیران
ر بنابراین سازمانها می توانند با سرمایه گذاري ب.استراهبرديگذاريسرمایهنوعازهمآنو

خدمات رفاهی متناسب با نیازهاي کارکنان، زمینه ارتقاء سرمایه روانشناختی مثبت کارکنان خود 
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را فراهم آورده که بر مبناي یافته هاي سایر پژوهشها منجر به ارتقاء متغیر هاي مختلف سازمانی 
، اي وي و 2008باکر و شوافلی، (و تعهد خواهد شدهمچون عملکرد، رضایت شغلی

همچنین در طراحی خدمات ).  2000، سلیگمن و همکاران 2007، لوتانز و اولیو،2010همکاران،
بگونه اي  که در تحقیق حاضر . رفاهی ویژگی هاي جمعیت شناختی کارکنان مدنظر قرار گیرد

تفاوت معنی داري در تاثیر امکانات رفاهی ارائه شده در مجموعه رفاهی میان گروههاي مختلف 
.دام مشاهده شدسنی و وضعیت استخ

آن چه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت تاثیر استفاده از امکانات رفاهی بر سرمایه 
روان شناختی مثبت در میان کارکنان و نیروهاي شرکت نفت جمهوري اسالمی ایران که از 

ه با توجه ب. امکانات آموزشی و تفریحی مجموعه نفت محمودآباد استفاده نموده اند بوده است
:هاي پژوهش و پژوهش هاي مشابه پیشنهادات زیر ارائه می گرددیافته

.فراهم کردن امکانات رفاهی براي کارکنان، در سازمان ها مورد توجه بیشتري قرار گیرد
سرمایه روان شناختی مثبت، به عنوان یکی از سرمایه هاي اساسی در سازمان در کنار سایر 

.یه مالی در نظر گرفته شودسرمایه هاي سازمانی مانند سرما
.خدمات رفاهی در سازمان ها با توجه به نیازهاي کارکنان در نظر گرفته شود
.تاثیر استفاده از خدمات رفاهی بر میزان انگیزش کارکنان در نظر گرفته شود

.اقدامات الزم جهت ارتقاي سرمایه روان شناختی کارکنان در درون سازمان انجام شود
نات رفاهی در سازمان همواره بازنگري شود و در صورت نیاز امکانات خدمات و امکا

.جدید اضافه شود
.مباحث مربوط به رفتار سازمانی کارکنان همواره مورد تاکید سازمان ها قرار گیرد
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