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 چکیده

اصل ح یامدهایو پ شناختی کارکنانروان هیبر سرما یفرد- یهای سازمانشرطپیش تأثیرهدف از این پژوهش بررسی 

 – بود. در این پژوهش توصیفی رزن( عصریول)مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان  شناختی در کارروان هیکارگیری سرمااز به

 یریگنمونهفرمول کوکران و روش  و با استفاده از ،از کارکنان بیمارستان ولیعصر رزن نفر ۰۲۲تعداد  جامعه آماری را ٬پیمایشی

ای لیکرت استفاده گزینه 5طیف  صورتبهها از پرسشنامه استاندارد داده یگردآورنفر برآورد گردید. برای  ۲۳۰تصادفی ساده 

 أییدتها از طریق آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد همچنین پایایی پرسشنامه روایی محتوایی توسط خبرگان وشد. 

 تأثیره نشان داد ک هاداده وتحلیلتجزیهاسمارت پی ال اس استفاده شد.  افزارنرمها نیز از داده لیوتحلهیتجز. برای قرار گرفت

پژوهش نشان داد  هاییافته پذیرفته شدند. ٬منفی سرمایه روانشناختی بر رفتار نامطلوب کارکنان تأثیرفرضیات جز  یهمهمثبت 

 مندیهرهببنابراین برای ؛ گذاردمی تأثیرو بر عوامل  گیردمی تأثیرامل که سرمایه روانشناختی در سطح فردی و سازمانی از عو

ثبت بر م تأثیرگذاریو  تأثیرپذیریالزم برای  سازوکارهای بایستمییک ضرورت در سازمان  عنوانبهاز سرمایه روانشناختی 

 تأثیرترین بیشپیرو -و رویکرد مبادله رهبرد اعتماقابل یرهبرعوامل  تأثیرگذارسرمایه روانشناختی فراهم گردد. در میان عوامل 

((۰۸۲/۲  =β) را بر سرمایه روانشناختی دارند و همچنین عوامل رضایت شغلی و رفتار شهروندی بیشتری )۲۳5/۲) یتأثیرپذیر 

 =β)  برنامه ریزان  نتیجه گرفت که توانمیبنابراین ؛ پذیردمیرا از سرمایه روانشناختی نسبت به عوامل دیگر در این بیمارستان

از سرمایه روانشناختی مثبت در سازمان توجه به موضوع رهبری و مدیریت در سازمان و رضایت  مندیبهرهبرای  بایستمی

 خود قرار دهند. هایریزیبرنامهرا در اولویت  شغلی و رفتاری شهروندی سالم

 

تی فردی، شناخشناختی، سرمایه روانشناختی، پیامدهای سرمایه روانروانهای سرمایه شرطشناختی، پیشسرمایه روانکلیدواژه: 

 عصر رزنشناختی سازمانی، بیمارستان ولیسرمایه روان

  



Abstract 

The purpose of this research was to investigate The Effect of Organizational -Individual 

Prerequisites on Employees' Psychological Capital and the consequences of using employing 

psychological capital in work (Case Study: Employees of Vali Asr Hospital, Razan). In this 

descriptive-survey study, the population of the study consisted of 200 staffs of Vali-e-Asr 

Hospital, using Cochran formula and simple random sampling method. A standard Likert scale 

was used to collect data. Content validity was confirmed by experts as well as reliability of 

questionnaires through Cronbach's alpha test and combined reliability. Data analysis software 

was also used. Data analysis showed that the positive effect of all the hypotheses except the 

negative effect of psychological capital on the inappropriate behavior of employees was 

accepted. The findings of the study showed that psychological capital affects the factors at the 

individual and organizational level and affects the factors. Therefore, to utilize psychological 

capital as a necessity in the organization, the necessary mechanisms must be provided for 

effectiveness and positive impact on psychological capital. Among the influential factors of 

trustworthy leadership factors and the leader-follower exchange approach have the most impact 

(β = 0.287) on psychological capital as well as the factors of job satisfaction and citizenship 

behavior more influential (β = 0.735) than capital. Psychological acceptance of other factors in 

this hospital. Therefore, it can be concluded that planners should prioritize their planning in 

order to benefit from positive psychological capital in the organization, focusing on leadership 

and management within the organization and on the job satisfaction and healthy citizenship 

behavior. 
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