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Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of 
organizational support and psychological capital on the ability of employees to work 
in sports and youth departments in the west of Iran.  

Methods: This research was descriptive-correlational and applied in terms of 
purpose. The statistical population of the study consisted of all employees of sports 
and youth departments in the western provinces of the country. Data were collected 
from available sampling; The sample size was 350 based on Morgan table. To collect 
the data, the standard questionnaire of work ability (Tommy et al., 1991), perceived 
organizational support of Eisenberger et al. (1986) and Lutans psychological capital 
(2007) were used. Structural equation modeling method was applied using Smart 
PLS software version 2. 

Results: The results showed that organizational support has a positive and significant 
effect on psychological capital (0.843), health promotion (0.112) and disease 
prevention (0.153). Also, psychological capital has a positive effect on health 
promotion (0.753). And disease prevention (0.773) has a positive and significant 
effect.  

Conclusion: Managers of the General Directorate of Youth Sports in the west of the 
country are advised to take measures to increase the sense of organizational support 
to employees and also to improve the psychological capital of employees to increase 
and improve the ability of employees under their management. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
One of the factors that plays an important role in people's 
organizational behavior is the amount of people's 
psychological capital as a part of the psychology of positivism, 
which has been noticed and investigated in recent years. This 
approach believes that positive psychology helps to improve 
their individual and organizational performance by relying on 
people's strengths. Psychological capital is a positive construct 
of readiness and latent capacity for personal transformation, 
which consists of four constructs: self-efficacy (having self-
confidence), hope (having perseverance and steadfastness in 
reaching a goal and, if necessary, reorienting towards goals in 
order to succeed), optimism (creating a positive 
documentation about current and future successes) and 
resilience (tolerating and returning to normal status in dealing 
with issues and adversities to achieve success). While the 
previous researches have examined each of the four 
components of the structure of psychological capital 
separately, but the studies related to the positivist approach see 
these components in relation to each other and consider the 
commonalities of these structures. 

 
Methods  
This is a descriptive correlational research that was carried out 
cross-sectionally. In terms of purpose, this research is in the 
category of applied research that was carried out in the field. 
This research examines the relationship between three 
variables. The statistical population of the research consisted 
of all the employees of the physical education departments of 
Kermanshah, Hamedan, Kurdistan and Ilam provinces. The 
sampling was done by total population, and 350 people from 
the statistical population (388 people) answered the research 
questionnaires correctly. In order to collect the necessary 
information about the research problem, three types of 
standard questionnaires were used. The content validity of all 
three questionnaires was confirmed by 15 experts in this field. 
In order to analyze the data, descriptive statistics (prevalence, 
frequency percentage and mean and standard deviation) were 
applied using SPSS version 24 software and inferential 
statistics (structural equation modeling method) were applied 
using Smart PLS version 2 software. 

 
Results  
The results of examining the research measurement model 
using the structural equation modeling method showed that the 
factor loading in all the items has a greater value of 0.4, which 
indicates a reasonable correlation between the hidden 
variables (dimensions of each of the main structures) and the 
observable variables. In front of each structure, its number and 
validity have been written. In this case, numbers higher than 
0.7 indicate the combined validity of the structures. The 
extracted AVE values are related to the constructs; the 
acceptable values indicate the appropriate validity of the 
measurement tools. A value higher than 0.5 is acceptable. 
Also, the results showed that organizational support has a 

positive and significant effect on psychological capital 
(0.843), health promotion (0.112) and disease prevention 
(0.153). Psychological capital has a positive and significant 
effect on promoting health (0.753) and preventing disease 
(0.773). 
 
Conclusion  
The results of the present research showed that the effect of 
psychological capital on the ability to do work (promoting 
health and preventing disease) is positive and significant. The 
findings of this research showed that the increase of 
psychological capital increases both the components of the 
ability to do work, improving the health and preventing illness 
of the employees of sports and youth departments in the west 
provinces of Iran. According to the results of the present study, 
it is suggested to the managers of the General Administration 
of Youth Sports that try to improve and develop the 
psychological capital skills of their employees by holding 
courses for psychological knowledge. By employing 
counselors and psychologists on a periodic basis, try to solve 
problems related to work and family; appropriate honors 
should be given to outstanding and capable forces; By 
providing suitable and practical job benefits, try to induce a 
sense of support in employees; measure the level of physical 
ability of employees and provide measures for the maximum 
participation of employees in sports activities; the physical and 
skeletal abnormalities of the employees should be evaluated 
and exercises should be provided to eliminate these 
abnormalities. In addition to, appropriate office facilities and 
tools (standard desks and chairs) should be used for 
employees. 
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 )يمدل ساختار کردیجوانان غرب کشور (با رو
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انجام کار  ییشناختی بر تواناهاي روانو سرمایه یسازمان تیاثر حما یبررس حاضر، هدف از انجام پژوهش مقدمه:
 کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بود.

 شامل قیتحق يبود. جامعه آمار يلحاظ هدف کاربرد و از یهمبستگ - یفیاز نوع توص قیتحق نیا روش پژوهش:
 نیبه صورت تمام شمار بود که از ب يرگی، نمونهبود لیهاي غرب کشور تشکاستان ورزش و جوانانکارکنان ادارات  هیکل

 پرسشنامه ها ازآوري دادهپاسخ دادند. جهت جمع حینفر به پرسشنامه پژوهش به صورت صح 350نفر)،  388(يجامعه آمار
 سرمایه و) 1986( همکاران و آیزنبرگرشده ادراك سازمانی حمایت، )1991 همکاران، و یتوم( کار انجام تواناییاستاندارد 

اس الافزار اسمارت پیسازي معادالت ساختاري با استفاده از نرماستفاده شد. از روش مدل )2007( لوتانز شناختیروان
 به منظور آزمون مدل پژوهش، استفاده شد. 2نسخه 

) و جلوگیري از 112/0)،  ارتقا سالمتی(843/0شناختی(روانسازمانی بر سرمایهنتایج نشان داد که حمایت  یافته ها:
) و جلوگیري از 753/0شناختی بر ارتقا سالمتی(داري دارد همچنین سرمایه روان) تأثیر مثبت و معنی153/0بیماري(
 داري دارد.) تأثیر مثبت و معنی773/0بیماري(

شود که با اتخاذ تدابیري جهت افزایش حس غرب کشور توصیه میجوانان اداره کل ورزش   رانیبه مد نتیجه گیري:
شناختی کارکنان منجر به افزایش و بهبود وضعیت توانایی حمایت سازمانی به کارکنان و همچنین بهبود سرمایه روان

 انجام کار کارکنان تحت مدیریت خود گردند. 
 
 

انجام کار کارکنان در ادارات ورزش و  ییشناختی بر تواناهاي روانو سرمایه یسازمان تیاثرحما). 1401(سعید ، بروجرديصادقی ؛ و بهرام، یوسفی ؛محسن، کرمیاستناد: 
 .148-135)، 4( 2، مدیریت ورزشی. نشریه )يمدل ساختار کردیجوانان غرب کشور (با رو
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 مقدمه 
 ییگرامثبتی از روانشناس یعنوان جزئشناختی افراد بهروان هیسرما زانیافراد دارد، م یسازمان يدر رفتارها یکه نقش مهم یاز عوامل یکی

نقاط قوت افراد  برگرا با تکیهمثبت یمعتقد است که روانشناس کردیرو نیقرارگرفته است. ا یموردتوجه و بررس ریاخ يهااست که در سال
 يفرد تحولي نهفته برا تیو ظرف یمثبت از آمادگ ياشناختی سازهروان هیسرما .کندیها کمک مآن یو سازمان يبه بهبود عملکرد فرد

 ازیدر صورت ن و به هدف دنیقدم بودن درراه رسداشتن پشتکار و ثابت( يدواریام )،نفسداشتن اعتمادبه( ياست که چهار سازه خودکارآمد
 يآورو تاب )ندهیآ حال و يهاتیاسناد مثبت در مورد موفق کی جادیا( ینیبخوش )،تیمنظور موفقدوباره به سمت اهداف به يریگجهت

 1(گوجان دارد خود را تحت پوشش) تیبه موفق یابیدست يبرا ماتیبرگشتن در برخورد با مسائل و نامال يعاد تیتحمل کردن و به وضع(
از هم  يطور جدارا به شناختیروان ۀیدهندة سازة سرمالیهرکدام از چهار مؤلفۀ تشک یقبل يهاپژوهش کهیدرحال ).2019و همکاران، 

را در  هاسازه نیو مشترکات ا دهیر دیگکدی را در ارتباط با هامؤلفه نیگرا امثبت آورديمربوط به رو مطالعات اما اند،موردبررسی قرار داده
 بیچهار مؤلفه باهم ترک نیا که یمعن نیبه ا ؛شوددر نظر گرفته می باالترسازة مرتبه  شناختیروان ۀیدیگر سرماعبارتبه .رندیگنظر می

بر عملکرد  يشتریب ریثأدهندة آن تتشکیلهاي تک مؤلفهکه کل سازه نسبت به تک رودانتظار می و سازندافزا را میکل هم کیو  شوندیم
اشاره دارد  ممکن خود د،یبشو دیخواهیم یو چه کسی ود واقعخ د،یهست یکس چه نکهیشناختی به مفهوم اروان ۀیدرواقع سرما .داشته باشد

 ). 2010(علی و همکاران،  است. شناسمیرا م یچه کسان یاجتماع ۀیسرما و دانمیم يزیچه چ یانسان ۀیسرما يورا يزیو چ
 وي وربه بهبود بهره شیاز پ شیبها، سازمانرو باشند، از اینها برخوردار میبا توجه به آنکه منابع انسانی از ارزش باالیی براي سازمان

ي تهافیکه مدل ارتقا گرددیباز م ندالفن در کشور 1980ي ههانجام کار به د ییتوانا ینهها توجه دارند. مطالعات درزمآن يهاییتوانا يارتقا
ي مدل برا نیا). 2009و همکاران،  2برگ( دیمطرح گرد) FIOH( ي فنالندابهداشت حرفه سهمؤس یلهوس انجام کار به ییمت و تواناالس

 يهاییتوانا ،یمتالشامل: س یشخص اشاره دارد. منابع يو یشغل يمنابع فرد شاغل و تقاضاها نیانجام کار به تعامل ب ییتوانا فیتعر
 يسبک رهبر ،یشغل يکار، تقاضاها طیشامل: مح یکنار منابع سازمان در ها است کهها و نگرشارزش ها،یستگیشا ت،یالتحص ،يعملکرد

هاي زیادي در خصوص سنجش توانایی انجام کار انجام پژوهش). 2006، 3المارینا( انجام کار باشد ییتوانا دهکنننییتع تواندیم تیریو مد
 باشدکارگران) میهاي توانایی انجام کار در افراد (کارکنان و ارتقا سالمتی و جلوگیري از بیماري از نشانهشده است و نشان داده شده که 

ها بوده است. براي مثال در عوامل مؤثر بر توانایی انجام کار و نحوه سنجش آن از اهداف این پژوهش) و 2021و همکاران،  4شیتاکی(
و  . تاکیشیهاي بدنی پرداخته شده است) به بررسی توانایی انجام کار و بهبود آن از طریق فعالیت2020و همکاران( 5پژوهش لوسا

. از شودوارد می) در پژوهش خود عنوان نمود که حمایت سازمانی منجر به بهبود انگیزه و توانایی انجام کار کارکنان تازه2021اران(همک
 شیافزا که شودمی کارکنان ییکارا شیافزا باعث بالطبع و آنان يباال هیروح و افراد شتریب اعتماد باعث تگریحما و سالم جوسازمانیرو این
 شرفتیپ فرصت و تیمسئول کارکنان، از اريیبس. شودمی محسوب سازمان یاثربخش شیافزا در یمهم عامل خود، نوبهبه کارکنان ییکارا

 داراي کیهر ییگو که شود رفتار چنان آنان با و شود دادهگوش سخنانشان به که خواهندیم آنان. کنندمی جستجو را یشغل یابیکام و
 همکاران و 6یزنبرگ. اکندیم دلسوزي آنان هايدشواري و ازهاین براي راستیبه سازمان ابندی نانیاطم خواهندیم و هستند وجودي ارزش

 نیا کارکنان که یزمان. اندکرده فیتعر است، کرده فراهمها آن يبرا سازمان که یرفاه از کارکنان ادراك را یسازمان تیحما) 1986(

                                                 
1 . Guojuan 
2 . Berg 
3 . Ilmarinen 
4 . Takeuchi 
5 . Lusa 
6 . Ezneberg 
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 از جزئی خود را دهد،می قرار تیحما و مساعدت مورد را خود يروهاین و هاست ان یخوشبخت دلواپس سازمان که کنند ادراك را احساس
 يرفتارهاکنند. می يوفادار و يبندیپا احساس سازمان به نسبت و دانندمی خودشان معرف را سازمان، دانسته متبوعشان سازمان

 در که روهاستین یعموم يباورها و احساس آن منظور که شود شدهادراك یسازمان تیحما آوردن فراهم موجبات رهبران کنندهتیحما
 .هاستآن ندهیآ و یخوشبخت دلواپس و نگران و قائل ارزش شیاعضا تیحما و مساعدت و يهمکار به نسبت سازمان که راستاست نیا

و همکاران،  1پنگکرد ( خواهند يمندتیرضا و يخشنود احساس و پردازدمی نقش يفایا به سازمان فعال عضو عنوانبه هاسازمان در افراد
 احترام تائید، مانند یاحساس و یشخص منابع بلکه گیردنمی تأنش اطالعات و خدمات پول، مانند فقط رانیمد و کارکنان نیب ارتباط ).2013

 جادیا را جبران و الزام احساس کارکنان در و دهدمی نشان خود از زمان طول در سازمان که یتیحما زانیم. گیردبرمی در زین را تیحما و
 باعث افراد از سازمان حمایتعدم. شود سازمان وريبهره درواقع و یاثربخش و ییکارا شیافزا و جادیا باعث تواندمی مسئله نیا که دینمامی

شود می ارائه ینامطلوب سطح در مناسب عملکرد و سازمان به یوابستگ درنتیجه وشود می افراد گراییعینی و يسازگار و یعاطف رشد عدم
 هیسرما ).2005و همکاران، 2ال ( شودمی يامروز پررقابت يایدن در سازمان شرفتیپ و ییکارا و یاثربخش عدم باعث درنهایت که

 ت،یموفق به یابیدست يبرا شیهاییتوانا به فرد باور لیقب از ییهایژگیو با که باشدیم گرامثبت یروانشناس يهاشاخص از یکی شناختیروان
 از بودن برخوردار نیهمچن. شودمی فیتعر مشکالت کردن تحمل و خود درباره مثبت اسناد جادیا اهداف، کردن دنبال در پشتکار داشتن
 مشکالت برابر در شده، تنش دچار کمتر زا،استرس يهاتیموقع برابر در بهتر مقابله بر عالوه تا سازدیم قادر را افراد شناختیروان هیسرما

 يدارا افراد گونهنیا لذا رند،یبگ قرار روزانه عیوقا ریتأث تحت کمتر و برسند خود مورد در یروشن دگاهید به باشند، برخوردار ییباال توان از
 او. ردیگ یدربرم را یآدم یزندگ مثبت يهاجنبه شناختی،روان هیسرما که است معتقد گمنیسل. هستند زین يباالتر شناختیروان سالمت

. کرد کنترل و يریگاندازه یسادگبه را آن توانیم و است مشاهدهقابل یآسانبه بوده، آشکار یاجتماع و یانسان هیسرما که است معتقد
 هیسرما از بودن برخوردار ).1394عادل و همکاران . (است دشوار آن توسعه و یريگاندازه بوده، بالقوه شتریب، شناختیروان هیسرما کهیدرحال
 توان از مشکالت برابر در شده، تنش دچار کمتر ،زاهاي استرستیموقعدر برابر  بهتر مقابله بر عالوه تا سازدمی قادر را افراد شناختیروان
 سالمت يدارا افراد گونهینا لذا رند،یبگ قرار روزانه عیوقا یرتأث تحت کمتر و برسند خود مورد در یروشن دگاهید به باشند، برخوردار ییباال

 شبکه به یاجتماع هیسرما وشود می اطالق افرادهاي تجربه و مهارت دانش، به یانسان هیسرما کهیدرحال هستند زین يباالتر شناختیروان
 خودش به فرد اعتماد حس همان ای فرد خود یشخص دگاهیدکننده منعکس شناختیروان هیسرما اماشود؛ می گفته گریکدی با افراد روابط

 هیسرمااز  آمیزیتموفق استفاده در خودش ییتوانا مورد در فرد دگاهید ای حس عنوانبه توانمی را شناختیروان هیسرما روین. ازاباشدمی
 دنیرس يبرا هدف داشتن خودش، از شخص درك شامل شناختیروان هیسرما نیبنابرا؛ نمود یتلق دارد خود با که یاجتماع و یانسان یمال
 در مثبت نگرش تیتقو قیطر از شناختیروان هیسرما ).1393رحیمی و همکاران، شود (می فیتعر مشکالت برابر در يداریپا و تیموفق به

 يافراد نیهمچن. دهدمی شیافزا را یآموزشهاي دوره در شرکت يبرا زهیانگ نیهمچن و سازمان در مشارکت و توسعههاي فرصت افراد،
 افراد لیتما نیهمچنکنند. می يریگیپ شیپ از شیب را یچالش اهداف هستند، شناختیروان هیسرما در ییباال یسازمان یاثربخش يدارا که
 در کارکنان عملکرد با یمعلول و یعل و مثبت ارتباط ،يکار طیمح در دیام شیافزا. ابدیمی شیافزا سازمان در ثرؤم يبازخوردها افتیدر به

شود می موجب يکار طیمح در ینیبخوش نیهمچنشود. می يکار طیمح درها آن یشخص رشد تیموقع تیتقو موجب و داشته سازمان
 نظر به ).2010و همکاران،  3هودج( باشند داشته اعتماد سازمان در گریکدی به نسبت افراد و شده شتریبها سازمان در يرهبر نفوذ که

                                                 
1 . Peng 
2 . Lau 
3 . Hodges 
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 ضمن شناختی،روانهاي سرمایه به توجه وشده ادراك سازمانی حمایت کار، انجام توانایی هايمتغیر خصوص در بررسی و مطالعه رسدمی
 کارکنان کار انجام توانایی میزان با ارتباط در یباارزش اطالعات تواندمی موردبررسی، جامعه در موجود شرایط و وضعیت کردنتر روشن
 و عاطفی پیوستگی بردن باال براي راهکارهایی و کشور بدنیتربیت یانمتصد و مسئولین در جدید بینش یک ایجاد بررسی، تحت جامعه
 نظر به که است این تحقیق این اجراي اهمیت ضرورت دیگر دالیل از. دهد قرار ما اختیار در سازمان اهداف باها آن بیشتر کردن درگیر

 ازموقع به و صحیح شناسایی با ها،سازمان سایر مدیران همچون ورزشی مدیران بیشتر، اطالعات کسب و تحقیقاتی چنین انجام با رسدمی
 کارکنان شناختیروانهاي سرمایه از آگاهی و کارکنان وريبهره برمؤثر  پیامدهاي و سازمانی حمایت و کارکنان کار انجام توانایی نحوه
 مهمی نقش دلیل به جوانان و ورزش ادارات کارکنان. بردارند گام اثربخشی افزایش و سازمانی اهداف به دستیابی در چشمگیري نحو به خود
 روانی و روحی سالمت از بایستی همواره )، 1388طالقانی و همکاران،( دارند جامعه نوجوان و جوان قشر شادابی و سالمتی افزایش در که
 تالش و ورزشیهاي فعالیت پرداختن به را هاآن نوجوانان، و جوانان به مثبت روحیه تزریق با بتوانند که بوده برخوردار گرامثبت رفتار نیز و

 حائز و ضروري امري کارکنان از قشر این در مثبت شناختیروان سرمایهدارا بودن  لذا. کنند ترغیب روحی، و جسمی سالمت حفظ جهت در
 در زیادي تحقیقات تاکنون دیگر سوي ازشود. می احساس ازپیشیشب تحقیقی چنین به پرداختن ضرورت امر این به توجه با. است اهمیت
 اثر بررسی به که تحقیقی ولی پذیرفته انجام مختلف هايسازمان در کار انجام توانایی و سازمانی حمایت شناختی،روان سرمایه با ارتباط

 لذا. نشد یافت باشد، پرداخته جوانان و ورزش ادارات کارکنان در کار انجام توانایی بر شناختیروان سرمایه وشده ادراك سازمانی حمایت
 است، برخوردار یتوجهقابل تیاهم از کارکنان نیب در کار انجام ییتوانا بر آن یرتأث و شناختیروانهاي هیسرما ،یسازمان تیحما میمفاه

 ضرورت و موضوع تیاهم به توجه با نیبنابراشود؛ می سازمان ییکارا و تعهد شیافزا موجب مسائل نیا به توجه شیافزا که ياگونهبه
 ورزش ادارات کارکنان نیب در کار انجام ییتوانا بر را شناختیروانهاي هیسرما و یسازمان تیحما یرتأث که دارد قصد پژوهش نیا آن، انجام

 .دهد قرار موردبررسی المیا و همدان کرمانشاه، کردستان،هاي استان جوانان و

 

 تحقیق. مدل مفهومی 1شکل 

 

 پژوهش شناسی روش
 باشدمی کاربردي تحقیقات دسته در هدفازلحاظ  پژوهش نیا. شد اجرا مقطعیصورت به که است همبستگی - توصیفی نوع از قیتحق نیا

 ادارات کارکنان کلیه را تحقیق آماري جامعه . کندمی بررسی را متغیر سه بین ارتباط پژوهش، این. دیگرد انجام میدانی شکل به که
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 388گیري به صورت تمام شمار بود که از بین جامعه آماري(نمونه دهدمی تشکیل ایالم کردستان، همدان، کرمانشاه،هاي استان بدنیتربیت
 نوع سه از تحقیق،مسئله  مورد در الزم اطالعات آوريجمع جهت به پرسشنامه پژوهش به صورت صحیح پاسخ دادند. نفر 350، نفر)

 پرسشنامه. گرفت قرار حوزه نیا نیمتخصص از نفر 15 تائید مورد پرسشنامه سه هر ییمحتوا ییروا. گردید استفاده ستانداردا پرسشنامه
 محاسبه کرونباخ يآلفا که داراي دو بعد اصلی ارتقاي سالمتی و جلوگیري از بیماري است و) 1991 همکاران، و یتوم( کار انجام توانایی

 آلفاي روش با پرسشنامه پایایی که) 1986( همکاران و آیزنبرگرشده ادراك سازمانی حمایت پرسشنامه بود، 81/0 برابر پرسشنامه نیا شده
 93/0 مقدار کرونباخ آلفاي روش با پرسشنامه پایایی که) 2007( لوتانز شناختیروان سرمایه پرسشنامه درنهایت و آمد دستهب 89/0 کرونباخ

 .آمد دستبه

نسخه  SPSSافزار آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و میانگین و انحراف معیار) با استفاده از نرم از ها،داده وتحلیلیهتجز منظوربه
 استفاده شد.  2نسخه  Smart PLSافزار سازي معادالت ساختاري) با استفاده از نرمو آمار استنباطی(روش مدل 24

 
 هاي پژوهشیافته

نفر  208نفر نمونه آماري لحاظ شده در این پژوهش تعداد  350که از کل نتایج تجزیه و تحلیل متغیرهاي جمعیت شناختی نشان داد 
یپلم دفوقنفر  54درصد)،  14,62نفر دیپلم ( 51 ینهمچن .اندبودهدرصد) را زن پاسخگو  40,48( یگردنفر  142ها مرد و درصد) آن 59,52(
 باشند.درصد) می 8,39نفر دکتري ( 30درصد)،  12,90یسانس (لفوقنفر  45درصد)،  48,71لیسانس ( نفر 170درصد)،  15,38(

 است. شدهگرفتهها جمع پرسشنامه سؤاالتتوصیفی متغیرها در ادامه آمده است. جهت ساختن متغیرها از هاي شاخص

 موردمطالعههاي توصیفی متغیرهاي . شاخص1جدول 

 هاي پراکندگیشاخص شاخص مرکزي متغیرهاي تحقیق
 انحراف معیار واریانس میانگین

 947/0 898/0 02/3 شناختیهاي روانسرمایه
 841/0 708/0 85/2 حمایت سازمانی
 761/0 579/0 89/2 ارتقاء سالمتی

 782/0 612/0 90/2 جلوگیري از بیماري

 

 اي موردبررسی قرارگرفته است.گزینه 5 سؤال 39یانگر این است که نمره کل با استفاده از جمع ب 1جدول 

 )2است(جدول  شدهاستفادهها از ضریب چولگی و کشیدگی بررسی نوع توزیع دادهجهت 

 هاآزمون نرمال بودن توزیع داده نتایج. 2جدول 
 متغیرها ضریب چولگی ضریب کشیدگی نتیجه

 شناختیهاي روانسرمایه 063/0 -949/0 نرمال است

 حمایت سازمانی 225/0 -822/0 نرمال است

 ارتقاء سالمتی 122/0 -841/0 نرمال است

 جلوگیري از بیماري 289/0 -025/1 نرمال است
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باشد. لذا ) می-3+ و 3( قبولقابلشود، ضرایب چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها در بازه امن و طور که در جدول فوق مشاهده میهمان
 کند.هاي متغیرها از توزیع آماري نرمال پیروي میشود که توزیع دادهگونه استنباط میینا

 ها،گویهدر تمامی بار عاملی  سازي معادالت ساختاري نشان داد که گیري پژوهش با استفاده از روش مدلنتایج بررسی مدل اندازه
مشاهده هاي اصلی) با متغیرهاي قابلدهد همبستگی معقولی بین متغیرهاي پنهان (ابعاد هر یک از سازهدارد که نشان می 4/0تر مقداري بزرگ

 وجود دارد.

مقادیر  باشد.ها میترکیبی سازه اعتباربیانگر  7/0از  باالتراست در این مورد اعداد  شدهنوشتهدر مقابل هر سازه عدد و اعتبار آن 
 قبولقابل 0,5یري است. مقدار باالتر از گاندازههاي بیانگر اعتبار مناسب ابزار قبولقابلهاست مقادیر مربوط به سازه AVEشده استخراج

 باشد.می

 هاي موردمطالعهسازه. 3جدول 
 AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha 

 73419/0 736852/0 849519/0 653108/0 ارتقاء سالمتی

 852823/0  886099/0 593759/0 حمایت سازمانی

 757679/0 813181/0 846202/0 579081/0 جلوگیري از بیماري

 952015/0 842814/0 956087/0 576028/0 شناختیهاي روانسرمایه

 

تري نسبت به آلفاي معیار مدرن PLSباشد، روش ها میکه مقدار آلفاي کرونباخ یک معیار سنتی براي تعیین پایایی سازهییازآنجا
شود، نشان از پایداري درونی  7/0براي هر سازه باالي  CRکه مقدار یدرصورتبرد. را به کار می CR(1(کرونباخ به نام پایایی ترکیبی 

 طوربه افزارنرمهاي مرتبه دوم به باال، مورد سازه گردد، اما درارائه می PLS افزارنرمدر  CRگیري دارد. مقدار هاي اندازهمناسب براي مدل
که باید از ضرایب مسیر بین کند، درحالیها استفاده میهاي مرتبه اول و شاخصشده همچنان از مقادیر بارهاي عاملی بین سازهیزيربرنامه
هاي مرتبه دوم به باال، محقق ناچار است که در مورد سازهرو ینازاها استفاده نماید. ي مرتبه دوم مربوط به آنهاي مرتبه اول و سازهسازه

 واریانس خطا است. δی موارد و بار عامل λ در آنزیر است که  صورتبه CRصورت دستی محاسبه نماید. فرمول محاسبه مقادیر را به 

 
هاي ، سرمایه84/0، جلوگیري از بیماري 88/0، حمایت سازمانی 84/0از: ارتقاء سالمتی  اندعبارتبراي متغیرها  آمدهدستبهمقادیر پایایی 

 هستند. 7/0که همگی باالي  95/0شناختی روان

(میانگین واریانس  AVEشود. معیار می کاربردهبه pls درروشگیري هاي اندازهروایی همگرا دومین معیاري است که براي برازش مدل
میزان  AVEتر هاي خود است. به بیان سادهبین هر سازه با شاخص شدهگذاشتهدهنده میانگین واریانس به اشتراك انشده) نشاستخراج

). فورنل و الرکر 7دهد که هرچه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است (هاي خود را نشان میهمبستگی یک سازه با شاخص
است؛ بدین  5/0، مقدار بحرانی عدد AVEیی همگرا معرفی کرده و اظهار داشتند که در مورد را براي سنجش روا AVE) معیار 1981(

 صورتبهباید  AVEهاي مرتبه دوم مقدار دهند. در مورد سازهرا نشان می قبولقابلروایی همگراي  5/0باالي  AVEمعنی که مقدار 
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دهد که همگی متغیرهاي تحقیق را نشان می AVEمقادیر  9-4ل زیر است. جدو صورتبهدستی محاسبه گردد که فرمول محاسبه آن 
 هستند. 5/0باالي 

 
شناختی هاي روان، سرمایه84/0، جلوگیري از بیماري 88/0، حمایت سازمانی 84/0سالمتی  ارتقاء پژوهش، متغیرهاي همگراي روایی

 7/0از  بیشتر موارد تمام است و پایایی ترکیبی نیز در 5/0از  تربزرگ) همواره AVEشده (استخراج واریانس میانگین مقدار که 95/0
 شود.است؛ بنابراین روایی همگرا نیز تائید می تربزرگ) نیز AVEشده (استخراج واریانس میانگین از مقدار کهآمده دستبه

 .موردسنجش قرارگرفته است 2,0نسخه  smart plsافزار مدل ساختاري تحقیق با استفاده از نرم

عنوان مقدار مالك براي مقادیر ضعیف، متوسط را به 67/0و  33/0، 19/0) سه مقدار 1998) به نقل از چین (1396داوري و رضازاده (
شود است. همان طور که مشاهده می شدهارائه 4ي مدل در جدول زادرونبراي متغیرهاي پنهان  R2 مقدار اند.معرفی نموده R2و قوي 

 تمام مقادیر در سطح مناسبی قرار دارند.

شود. این معیار استفاده می GoFکند، از معیار گیري و ساختاري را کنترل میبراي بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه
 شود.می) ابداع گردیده و طبق فرمول زیر محاسبه 2004توسط تننهاوس و همکاران (

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = �𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 × R2 

 

هاي سازه R Squaresنیز مقدار میانگین مقادیر  R2باشد و نشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه می 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶که در آن 
 GOFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي را به 36/0و  25/0، 01/0) سه مقدار 2009درون زاي مدل است. وتزلس و همکاران (

 اند.معرفی نموده

که  662/0برابر است با  GOFدهد که براین اساس مقدار را نشان می R Squaresمیانگین مقادیر اشتراکی و میانگین مقادیر  5جدول 
 دهد.برازش قوي را نشان می

 ي مدلزادرونمربوط به متغیرهاي  R2. مقادیر 4جدول 
 R Square 

 736752/0 ارتقاء سالمتی
  حمایت سازمانی

 813181/0 جلوگیري از بیماري
 842814/0 شناختیهاي روانسرمایه
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 مقادیر. میانگین مقادیر اشتراکی و میانگین 5جدول 
 Communality R Square avg-communality avg-R 

 797582/0 550494/0 736752/0 653108/0 ارتقاء سالمتی
    493759/0 حمایت سازمانی

   813181/0 579081/0 جلوگیري از بیماري
   842814/0 476028/0 شناختیهاي روانسرمایه

 

 

 حداقل مربعات جزئی مدل اصلی پژوهش .2شکل 
 

 در تکنیک حداقل مربعات جزئی چند نکته از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است:

شود. بار عاملی مقداري بین صفر و یک بار عاملی نشان داده می یلهوسمشاهده بهقدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل -1
قبول است قابل 6/0تا  3/0بین  یشود. بار عاملنظر میشده و از آن صرفباشد رابطه ضعیف در نظر گرفته 3/0است. اگر بار عاملی کمتر از 

 باشد خیلی مطلوب است. 6/0تر از و اگر بزرگ

شده هاي مشاهدهگردید باید آزمون معناداري صورت گیرد. براي بررسی معناداري همبستگی ییشناساکه همبستگی متغیرها  زمانی -2
شود. در این مطالعه از روش خودگردان سازي سازي (بوت استراپ) و یا برش متقاطع جک نایف استفاده میهاي خودگرداناز روش
هاي باشد همبستگی 96/1تر از بزرگ t-valueاگر مقدار آماره  %5ینان دهد. در سطح اطمرا به دست می tشده است که آماره استفاده
 شده معنادار است.مشاهده
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 . نتایج آزمودن روابط موجود در مدل6جدول 
 نتیجه روابط موجود در مدل ردیف

 تائید دارد. مثبت و معناداري یرشناختی بر ارتقاء سالمتی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور تأثهاي روان: سرمایه1 یهفرض 1

 تائید ثبت و معناداري دارد.م یرتأث : حمایت سازمانی بر ارتقاء سالمتی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور2 یهفرض 2

داري مثبت و معنا یرتأث شناختی بر جلوگیري از بیماري کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشورهاي روان: سرمایه3 یهفرض 3
 تائید دارد.

 تائید مثبت و معناداري دارد. یرث: حمایت سازمانی بر جلوگیري از بیماري کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور تأ4 یهفرض 4

شناختی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور مثبت و معنادار هاي روان: رابطه بین حمایت سازمانی و سرمایه5 یهفرض 5
 تائید است.

 

 گیريبحث و نتیجه
 معنادار و مثبت) بیماري از جلوگیري و سالمتی ارتقاي( کار انجام توانایی بر شناختیروانهاي سرمایه یرتأث که داد نشان حاضر تحقیق نتایج
 سالمتی ارتقاي یعنی کار انجام توانایی مؤلفه دو هر افزایش باعث شناختیروانهاي سرمایه افزایش که داد نشان تحقیق این یافته. است

 ،)2019( 1انیوجیج تحقیقات نتایج با تحقیق این نتایج کهشود. می کشور غرب در جوانان و ورزش ادارات کارکنان بیماري از جلوگیري و
 رضایت و امنیت و توانایی مختلف يهامؤلفه بر شناختیروان سرمایه یرتأث که) 1397( همکاران و محبی و) 1396( همکاران و نجاري
 کارکنان توسط شناختیروانهاي سرمایه به توجه که دهدمی نشان یافته این. دارد همخوانی داد،می نشان را کارکنان سازمانی و شغلی
توان شاهد شناختی میبا بهبود سرمایه روان .است ضروري کارکنان،) بیماري از جلوگیري و سالمتی ارتقايکار ( انجام توانایی افزایش براي

گردد. نرخ امید شناختی منجر به جلوگیري از بیماري در کارکنان میبهبود سالمت جسمی کارکنان بود و از سوي دیگر بهبود سرمایه روان
شناختی و در نتیجه بهبود توانایی انجام روانبه زندگی، سالمت جسمی و روانی، آمادگی بدنی مناسب و ... از جمله پیامدهاي بهبود سرمایه 

 کاربرد بیغر کشورهاي مانند نیز ایرانیهاي سازمان در شناختیروانهاي سرمایه مفهوم داد نشان پژوهش این باشد.کار در کارکنان می
 خود پژوهش در) 2015( 2هادگز . دارد شغلی اشتیاق با مثبتی رابطه شناختیروان سرمایه که داد نشان تحقیقی در) 2016( یوجیان. جدارد

. دارد مثبت رابطه کار انجام توانایی و شغلی اشتیاق با و دارد منفی رابطه فرسودگی و شغلی استرس با شناختیروان سرمایه که داد نشان
 پژوهش در نیز) 2005جونگ ( ویال. دارند سازمان در کارکنان ماندن به تمایل در بسزایی یرتأث غیرمستقیم و مستقیم شکل به همگی که

 استرس بین میانجی نقش نیز شناختیروانهاي سرمایه و گذاردمی یرتأث شناختیروانهاي سرمایه روي مثبت هیجانات که داد نشان خود
 رابطه که داد نشان خود تحقیق در) 2015( هادگز .دارد سازمان از خروج به تمایل عدم درنهایت و کار انجام توانایی و شغلی رضایت شغلی،

 نتیجه این به خود پژوهش در) 2013( همکاران و پنگ نیهمچن. دارد وجود شغلی اشتیاق و شناختیروان سرمایه بین مثبتی و مستقیم
) مدیریت حمایت و همکاران حمایت بازخورد، استقالل، تنوع،( شغلی منابع رابطه ینراب میانجی نقش خودکارآمدي و امیدواري که رسیدند

 وشده ادراك سازمانی حمایت که دادند نشان) 2017( همکاران و 3وانگ پژوهش، این نتایج با همسو و کندمی ایفا شغلی اشتیاق و

                                                 
1 . Guojuan 
2 . Hodges 
3 . Vang 
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 به قادر ینیبخوش و امیدواري شناختی،روان سرمایه .دارد معنادار و مثبت رابطه شغلی اشتیاق ابعاد با امیدواري و شناختیروان هايسرمایه
 . باشدمی کارکنان شغلی اشتیاق تقویت

 این نتیجه. دارد معناداري و مستقیم یرتأث کار انجام توانایی باشده ادراك سازمانی حمایت که دهدمی نشان تحقیق ایندیگر  یافته
 و) 1391( همکاران و الوانی ،)2010( همکاران و علی ،)2009( همکاران و 1ریگل)، 2021تاکیشی و همکاران( تحقیقات نتایج با تحقیق
 همخوانی دهدمی نشان را کارکنان سازمانی و اجتماعی و فردي مختلف يهامؤلفه بر سازمانی حمایت یرتأث که) 1388( همکاران و طالقانی

 ضروري کارکنان، در کار انجام توانایی افزایش براي کارکنان توسطشده ادراك سازمانی حمایت به توجه که دهدمی نشان یافته این. دارد
 رابطه. دارد کاربردموردپژوهش  کشورهاي ریسا مانند نیز ایرانیهاي سازمان در سازمانی حمایت مفهوم که داد نشان پژوهش این. است

 برخی از کارکنان برداشت ترتیب بدینشود. می توجیه اجتماعی تبادل نظریه اساسکاربر  انجام توانایی باشده ادراك سازمانی حمایت
 حمایتها آن از و توجهرفاهشان  وها آن به سازمان که است این غیره و آموزش ارتقاء، دستمزد، و حقوق افزایش مانند سازمانهاي فعالیت

 براي کارکنان یگردعبارت. بهیابدمی بهبود سازمان باها آن رابطه کیفیت و کارکنان اعتماد ،شدهادراك احساس این به پاسخ در. کندمی
 دهند. سازمان افزایش می به نسبت را خود سازمانی تعهد و دهندمی شکل سازمان به مثبت نگرشی کنند قدردانی سازمان ازکه آن

 تعهد و سازمانی حمایت باید باشند، متعهدها آن به ذهنی و عاطفیازنظر  کارکنانشان خواهندمی که هاییسازمان معتقدند پژوهشگران 
 شرایط تواندمی کارکنان به ودخ حمایت دادن نشان براي سازمان. کند اثبات کنندهحمایت محیطی آوردن فراهم طریق ازها آن به را خود

 پیشرفتهاي فرصت کند، توزیع ادالنهع را سازمانی هايپاداش باشد، داشته عادالنه رفتاريها آن با کند، فراهمها آن براي مناسبی شغلی
. )1391بهادرانی و همکاران، کنند ( تضمین را شانیشغل امنیت و داده کاري اختیاريها آن به کند فراهم کارکنان براي را ارتقاء و شغلی

 به) بینیخوش و آوريتاب امیدواري، دي،خودکارآم( دارد خود درون در که مثبتی ابعاد با مشخص منبع یک عنوانبه شناختیروان سرمایه
 ( پرازدمی کاري محیط در ريبیما از جلوگیري و سالمتی ارتقاء و خانواده کار تعارض فرسودگی، استرس، نظیر منفی پیامدهاي با مقابله
 تواندمی و دارد کار انجام توانایی با مثبتی رابطه شغلی، بعمنا از یکیعنوان شده بهادراك سازمانی حمایت طورینهم .)2010، همکاران و علی

 شود جوانان و ورزش ادارات ارکنانک در) بیماري از جلوگیري و سالمتی ارتقاءکار ( انجام توانایی ارتقاي موجب مثبت منبع یک عنوانبه
 سازمانی رفتار پیامدهاي درنتیجه و کندمی ایفا شغلشان به نسبت کارکنان نگرش دراي گسترده تغییرات ،شدهادراك سازمانی حمایتچراکه 
 گیرند،می قرار حمایت و ردتوجهمو ،شغلشان به نسبتها آن پشتکار و درگیري که کنند احساس چنانچه کارکنان. دارد همراه به را مثبتی

 یريکارگبه کارکنان، جامعه در که نمود گیريیجهنت توانمی پژوهش این نتایج از درنهایت. داد خواهند نشان خود شغل به بیشتري اشتیاق
 همچنین. شودها آن کار انجام واناییت و شغلی اشتیاق ارتقاي به منجر تواندمی کارکنان شناختیروان سرمایه افزایش جهت در هاییبرنامه

 .دهدمی افزایش راها آن اشتیاق و کار انجام توانایی ،شدنواقع یتموردحما از کارکنان ادراك درنتیجه و هاسازمان درون حمایتی نگاه

افزایی هایی جهت دانششود که با برگزاري دورهبه مدیران اداره کل ورزش  جوانان با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می
شناسان به شناختی کارکنان خود شوند. با به کارگیري مشاوران و رواني روانهاي سرمایهشناختی، سعی در بهبود و توسعه مهارتروان

هاي مناسبی به عمل آید؛ با اي، سعی در رفع مشکالت مربوط به کار و خانواده برآیند؛ ازنیروهاي برجسته و توانمند تجلیلصورت دوره
شوند؛  میزان توانایی جسمی کارکنان را مورد سنجش  ي مزایاي شغلی مناسب و کاربردي، سعی در القاي حس حمایتی در کارکنانارائه

هاي جسمی و اسکلتی کارکنان هاي ورزشی را مهیا نمایند؛ ناهنجاريقرار دهند و تدابیري جهت مشارکت حداکثري کارکنان در فعالیت

                                                 
1 . Riggle 
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بزارهاي مناسب اداري(میز و صندلی استاندارد) ها ارائه شود؛ از امکانات و اهایی به منظور رفع این ناهنجاريمورد ارزیابی قرار گیرد و تمرین
 براي کارکنان استفاده شود. 

 
 تقدیر و تشکر

 .را یاري رساندن، کمال تقدیر و تشکر را داریم گرتحلیلاز تمامی افرادي که در امر این پژوهش تیم 
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