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چکیده
سرمایه روانشناختی یکی از مقولههای مورد توجه در نیروی انسانی بوده که با رضایت شغلیی و ررسغودگی شغلیی ارت غا
داشته و در نهایت بر عمیکرد ررد مؤثر میباشد .با توجه به اهمیت این مولفه در بین کارکنان به ویژه حسابداران ،پغژوه
حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه روانشناسی با رضایت و ررسودگی شلیی حسابداران در بخ
است .پژوه

عمومی انجام شده

حاضر توصیفی-پیمایشی با رویکرد هم ستگی بوده و از نظر هغدف ،کغاربردی مسسغوم میشغود .جامعغه

آماری در پژوه

حاضر کییه حسابداران سازمانهای دولتی در شهر زاهدان است که تعداد آنهغا  339نفغر اسغت .تعغداد

نمونه با توجه به جدول مورگان  181نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادری ساده انتخام شده است .تجزیه و تسییغ
دادهها توسط نرم ارزار  SPSSو از طریق ضریب هم ستگی پیرسون صورت گررته است .نتایج حاصغ از پغژوه
داد که بین سرمایه روانشناسی و رضایت شلیی حسابداران در بخ
بین سرمایه روانشناسی و ررسودگی شلیی حسابداران در بخ

عمومی رابطه مث ت و معناداری وجود دارد .همچنغین

عمومی رابطه مث ت و معناداری وجود دارد.

واژگان كلیدی :سرمایه روانشناسی ،رضایت شلیی ،ررسودگی شلیی ،حسابداران بخ
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نشغان

عمومی.

 .1مقدمه
منابع انسانی اصیی ترین سرمایه هر سازمان است .از جمیه تالشهای مدیران در جهت حفظ و نگهداری منابع انسانی توجغه
به سرمایه روانشناختی ،ایجاد رضایت در کارکنان و جیوگیری از عدم رضایت و ررسودگی آنهاست .سرمایه روانشناختی
با ویژگیهایی از ق ی باور ررد به تواناییهای

برای دستیابی به مورقیت ،داشتن پشتکار در دن غال کغردن اهغداف ،ایجغاد

جن ههای مث ت درباره خود و تسم کردن مشکالت تعریف میشود .برخوردار بودن از سرمایه روانشناختی ارراد را قغادر
میسازد تا عالوه بر مقابیه بهتر در برابر موقعیتهای استرس زا ،کمتر دچار تن

شده ،در برابر مشغکالت از تغوان بغاییی

برخوردار باشند ،به دیدگاه روشنی در مورد خود برسند و کمتر تست تأثیر وقابع روزانه قرار بگیرند .سرمایه روانشغناختی
چهار مولفه امید ،خوش بینی ،خودکارآمغدی و تغام آوری را دربرمیگیغرد( .بهغادری خسروشغاهی و همکغاران:1391 ،
 .)146رضایت شلیی بهعنوان موضوعی مشترك در تمام سازمانها تیقی میشود .آگاهی از میزان نگرش کارکنان نسغ ت
به شلیشان در همه مؤسسات مهم مسسوم میشود (رج ی .)45 :1393 ،اهمیت این موضوع موجب آن گردیده است کغه
صاحبنظران از زوایای متعدد :روانشناسی ،جامعهشناسی ،مدیریت و عیوم تربیتی به ت یین ابعاد گوناگون رضایت شغلیی
و ررسودگی شلیی بپردازنغد (هادیغان .)52 :1393 ،مورقیغت هغر رغرد در سغازمان بسغتگی بغه روحیغات ،تغالش ،انگیغزه و
رضایتمندی او دارد .انگیزش نیروی پویایی است که تسغرك یغا عمغ انسغان را سغ ب میشغود و انگیزاننغدهها موجغب
تشویق ررد به انجام یارتن کار میگردند (بابائیان و همکاران .)122 :1391 ،رضایت شغلیی از مهمتغرین متلیرهغا در حیطغه
ررتار سازمانی مسسوم میشغود و بغا عوامغ متعغددی مغرت ط اسغت .در ایغن میغان سغرمایه روانشغناختی و ویژگیهغای
شخصیتی از عوام اصیی رضایت شغلیی مسسغوم میشغوند (بهغادری خسروشغاهی و همکغاران .)312 :1391 ،رضغایت
شلیی نوعی سازگاری عاطفی ررد با شل و شغرایط آن اسغت کغه شغام دو مؤلفغه شغناختی و ررتغاری اسغت کغه جن غه
شناختی ،عقاید کارکنان در مورد شل و جن ه ررتاری آن تمایغ ررتغاری رغرد را نسغ ت بغه شغلی

نشغان میدهغد .جن غه

شناختی به دلی آنکه رابطه بیشتری با نگرش ررد دارد از اعت ار بیشتری نس ت به مؤلفغه ررتغاری برخغوردار اسغت .لوتغانز
( )2۰۰۷یکی از عوام اصیی رضایت شلیی را سغرمایه روانشغناختی ارغراد میدانغد سغرمایه روانشغناختی ارغراد بغهعنوان
جزئی از روانشناسی جنسیت گرا مطرح است .این رویکرد با تکیهبر نقا قوت ارراد به به ود عمیکرد و سغازگاری آنهغا
کمک میکند (رج ی .)82 :1393 ،ررسودگى اصطالحى است که جهت توصغیف تلییغرات منفغى در نگغرش ،روحیغه و
ررتار ارراد در مواجهه با رشارزاهاى شلیى بغه کغار بغرده مىشغود .در ایغن پدیغده ،رغرد از لسغا هیجغانى دچغار خسغتگى
گردیده ،نگرش و احساسات منفى نس ت به سازمان پیدا مىکند و به تدریج احساس کغاه

کفایغت در ایفغاى وظغایف

مىنماید .عارضه ررسودگى نوعاً یک اختالل روانى نیست ولى به آهستگى در طول زمان توسعهیارته و ممکن است واقعغاً
ت دی به یک ناتوانى روانى گردد ،به طوری که برخى از صاحبنظران ،ررسودگى شلیى را در رده اختالیت انط غاقى1در
راهنماى تشخیصى ،آمارى اختالیت روانى2ط قهبندى مىنمایند (چاوشی ررو همکاران .)1۰ :139۰ ،به طور کیی عوامغ
متعددی در ایجاد ررسودگی شلیی نق

دارندکه مهمترین آنها عوام مربو به شرایط ریزیکی مسیط کار ،ناکاری بودن

نظام تشویق ،وجود ت عیض در میان کارکنان و ابهام در وظایف شلیی هستند (جابیکسکاو همکاران)439 :2۰۰5 ،
از آنجاییکه جامعه امروز ،جامعهسازمانی است و بخ

عمده زندگی ما ،در سازمانها یا در ارت غا بغا سغازمانها سغپری
1. Adaptive Disorders
2. Diagnostic & statistical manual of mental disorders
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میشود توجه به این نیازها و ایجاد انگیزه شلیی میتواند منجر به ایجغاد تعهغد در کارکنغان شغده و از بغروز مشغک بغرای
سازمانها جیوگیری نماید .در حقیقت ،کارکنانی که میپندارند با آنها در مسیط سازمان بهطور مسترمانه ررتار شده و از
شل خود راضی هستند ،احتمال بیشتری دارند تا در سازمان مربوطه بمانند و عمیکردی بای از خود نشغان دهنغد .شغناخت
ارت ا بین سرمایه روانشناختی و رضایت شلیی کارکنان بسیار مهم است و اهمیت خاصغی در جهغت اهغداف سغازمانها
دارد .درك این رابطه ،اهمیت خاصی برای سازمانها دارد ،به دلی آنکه رضایت شلیی بهعنوان یک نگرش کاری تیقی
میشود که بر ررتار کارکنان در سازمان تأثیر چشمگیری دارد و ازآنجاییکه در هر سازمانی ،حسغابدار نقغ

بغه سغزایی

دارد لذا پژوهشگر به بررسی رابطه بین سرمایه روانشناسی با رضغایت و ررسغودگی شغلیی حسغابداران در بخغ
پرداخته و به این پرس

عمغومی

پاسخ میدهد که آیا سرمایه روانشناسی با رضایت شغلیی و ررسغودگی شغلیی حسغابداران رابطغه

دارد؟
 .2روش تحقیق
روش تحقیق :پژوه

حاضر از نظر هدف کاربردی مسسوم میشود .روش انجام پژوه

حاضغر از نظغر شغیوه اجغرا

توصیفی-پیمایشی است.
روش گردآوری :جمع آوری دادهها با کمک مطالعات اسنادی و با اسغتفاده از روش رغی

بغرداری و همچنغین روش

میدانی برای توزیع و جمع آوری دادههای میدانی از طریق پرسشنامه مدنظر میباشد.
ابزار گردآوری دادهها :ابزار گردآوری دادههغا پرسشغنامه سغرمایه روانشغناختی لوتغانز ( ،)2۰۰۷پرسشغنامه رضغایت
شلیی سوزان ( )2۰۰3و پرسشنامه ررسودگی شلیی مقیمی ( )139۰است.
جامعه آماری :جامعه آماری در پژوه

حاضر کییه حسابداران سازمانهای دولتی در شهر زاهدان است.

نمونه و روش نمونهگیری :تعداد نمونه بغا توجغه بغه جغدول مورگغان تعیغین شغده اسغت .روش نمونغه گیغری از نغوع
تصادری ساده است.
تجزیه و تحلیل دادهها :تجزیه و تسیی دادهها در دو سطح آمار توصیفی و آمغار اسغتن اطی انجغام میشغود کغه آمغار
توصیفی شام جداول و نمودارهای رراوانی و غیره میشود و آمار استن اطی شام آزمونهای مرت ط با تسیی ررضیههای
پژوه

مانند ضریب هم ستگی پیرسون میشود.

 .3یافتهها
آزمون كولموگروف اسمیرنوف
ق

از تسیی دادهها نرمال بودن دادههای هر متلیر را با استفاده از آزمون کولمغوگروف اسغمیرنوف مغورد سغنج

میدهیم .نتایج بصورت زیر میباشند:
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قغرار

نتایج آزمون كولموگروف اسمیرنوف
تعداد آماره كولموگروف اسمیرنوف مقدار معناداری

متغیر
خودکارآمدی

181

1/29

۰/۰69

امیدواری

181

1/۰8

۰/18۷

تام آوری

181

1/33

۰/۰56

خوش بینی

181

1/2

۰/۰58

سرمایه روانشناختی

181

۰/64

۰/8۰2

رضایت شلیی

181

۰/91

۰/3۷

ررسودگی شلیی

181

1/34

۰/۰53

همانطور که مالحظه میشود مقادیر معناداری برای همه متلیرهغا بیشغتر از  ۰/۰5میباشغند بنغابراین میتغوان گفغت رغر
نرمال بودن برقرار میباشد .برای بررسی رابطه بغین متلیغر سغرمایه روانشغناختی بغا رضغایت شغلیی و ررسغودگی شغلیی از
آزمون ضریب هم ستگی پیرسون(بدلی نرمال بودن متلیرها) استفاده شد .نتایج بصورت زیر میباشد:
نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیر سرمایه روانشناختی و ابعاد آن با رضایت و فرسودگی شغلی
متغیر

فرسودگی شغلی

رضایت شغلی
مقدار ضریب هم ستگی

۰/۷5

مقدار ضریب هم ستگی

-۰/19۷

مقدار معناداری

۰/۰۰

مقدار معناداری

۰/۰۰8

مقدار ضریب هم ستگی

۰/65

مقدار ضریب هم ستگی

-۰/18

مقدار معناداری

۰/۰۰

مقدار معناداری

۰/۰15

مقدار ضریب هم ستگی

۰/64

مقدار ضریب هم ستگی

-۰/۰22

مقدار معناداری

۰/۰۰

مقدار معناداری

۰/۷6

مقدار ضریب هم ستگی

۰/66

مقدار ضریب هم ستگی

-۰/135

مقدار معناداری

۰/۰۰

مقدار معناداری

۰/۰69

سرمایه

مقدار ضریب هم ستگی

۰/۷81

مقدار ضریب هم ستگی

-۰/15۷

روانشناختی

مقدار معناداری

۰/۰۰

مقدار معناداری

۰/۰35

خودکارآمدی
امیدواری
تام آوری
خوش بینی

همانطور که در جدول روق مالحظه میشود ،مقادیر معناداری برای رابطه بین سرمایه روانشغناختی و ابعغاد آن بغا رضغایت
شلیی برابر با صفر میباشد .این مقدار از  ۰/۰5کوچکتر میباشد ،بنابراین میتوان گفت بین متلیغر سغرمایه روانشغناختی و
ابعاد آن و رضایت شلیی در سطح  %95رابطه معناداری وجغود دارد .مقغدار ایغن رابطغهها مث غت میباشغند کغه هم سغتگی
مستقیمی را بین این متلیرها نشان میدهند .از اینرو میتوان گفت هر چه سرمایه روانشناختی بیشغتر باشغد ،رضغایت شغلیی
ارزای

مییابد .از طرف دیگر مقادیر معناداری برای رابطه بین سرمایه روانشناختی و ابعاد آن(به جز تام آوری و خغوش

بینی) با ررسودگی شلیی کمتر از  ۰/۰5میباشند .ضریب هم ستگی بین این متلیرها منفغی اسغت .از اینغرو میتغوان گفغت
رابطه معکوس و معناداری بین سرمایه روانشناختی و ررسودگی شلیی وجود دارد یعنغی بغا ارغزای
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سغرمایه روانشغناختی،

ررسودگی شلیی کاه

مییابد.

برای بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی بر رضایت شلیی ،از رگرسیون خطی گام به گام اسغتفاده شغده اسغت کغه بصغورت
زیر میباشد:
آمارههای تحلیلی رگرسیون خطی رضایت شغلی
Multiple R
۰/9۷9
ضریب هم ستگی چندگانه
ضریب تعیین

R square

۰/959

آزمون دوربین واتسون

Durbin-Watson

2/12

با توجه به آمارههای جدول روق میتوان چنین عنوان کرد که ضریب هم ستگی چندگانه برابر  ۰/9۷9و مجذور آن یعنغی
ضریب تعیین برابر با  ۰/959میباشد .بنابراین ابعاد سرمایه روانشناختی بطور خالص  96درصد از تلییرات رضغایت شغلیی
را در معادله ت یین میکند ،و بقیه واریانسها از سوی عوام خارجی و ناشناخته که در این تسقیق نیامده است ،قاب ت یغین
است .آماره دوربین واتسون نیز برابر با  2/12میباشد که مقدار آن بغین  1/5تغا  2/5اسغت بنغابراین نشغان دهنغده اسغتقالل
خطاها در رگرسیون میباشد.
تحلیل واریانس رگرسیون خطی رضایت شغلی
منبع تغییرات

مجموع
مربعات

میانگین

درجه آزادی

آماره F

مربعات

اثر رگرسیونی

1۰۷6/۰4

3

358/68

باقیمانده

46/36

1۷6

۰/263

ک

1122/4

1۷9

1361/4۷

سطح
معناداری
۰/۰۰۰1

نتایج تسیی واریانس نیز نشان میدهد که متلیرهغای ت یغین کننغده بطغور معنغی داری قغادر هسغتند تلییغرات متلیغر وابسغته
(رضایت شلیی) را پی

بینی و ت یین کنند بع ارت دیگر مدل ت یینی تصسیح شده معنی دار میباشد.
جدول ضرایب رگرسیون
خطای

ضریب

استاندارد

استاندارد بتا
۰/434

آماره
t
6/25

۰/۰۰

5/۰۷

۰/۰۰

2/96

۰/۰۰

نام متغیر

ضریب غیر استاندارد

خودکارآمدی

۰/384

۰/۰61

خوش بینی

۰/31۷

۰/۰62

۰/33

امیدواری

۰/18۷

۰/۰63

۰/22

مقدار
معناداری

بر اساس جدول روق مشاهده میشود که مقدار معناداری برای متلیرهای خودکارآمدی ،خوش بینی و امیدواری کمتغر از
 ۰/۰5میباشد از اینرو میتوان گفت ابعاد سرمایه روانشناختی(به جز تام آوری) با  95درصد اطمینان ،رضغایت شغلیی را
پی

بینی میکنند و مقدار تأثیر خودکارآمدی با ضریب استاندارد  ۰/434تأثیر معنادار مث ت بیشتری را بغر روی رضغایت
2۷

شلیی دارد.
برای بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی بر ررسودگی شلیی ،از رگرسیون خطی گام به گام استفاده شده است کغه بصغورت
زیر میباشد:
آمارههای تحلیلی رگرسیون خطی فرسودگی شغلی
Multiple R
۰/926
ضریب هم ستگی چندگانه
ضریب تعیین

R square

۰/85۷

آزمون دوربین واتسون

DurbinWatson

1/59

با توجه به آمارههای جدول روق میتوان چنین عنوان کرد که ضریب هم ستگی چندگانه برابر  ۰/926و مجذور آن یعنغی
ضریب تعیین برابر با  ۰/85۷میباشد .بنابراین ابعاد سغرمایه روانشغناختی بطغور خغالص  85درصغد از تلییغرات ررسغودگی
شلیی را در معادله ت یین میکند ،و بقیه واریانسها از سوی عوام خارجی و ناشغناخته کغه در ایغن تسقیغق نیامغده اسغت،
قاب ت یین است .آماره دوربین واتسون نیز برابر با  1/59میباشد که مقدار آن بین  1/5تا  2/5اسغت بنغابراین نشغان دهنغده
استقالل خطاها در رگرسیون میباشد.
تحلیل واریانس رگرسیون خطی فرسودگی شغلی
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداری

اثر رگرسیونی

1۰65141/43

2

5325۷۰/۷1

536/۷۷

۰/۰۰۰1

باقیمانده

1۷۷596/56

1۷9

992/16

ک

1242۷38
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نتایج تسیی واریغانس نشغان میدهغد کغه متلیرهغای ت یغین کننغده بطغور معنغی داری قغادر هسغتند تلییغرات متلیغر وابسغته
(ررسودگی شلیی) را پی

بینی و ت یین کنند بع ارت دیگر مدل ت یینی تصسیح شده معنی دار میباشد.
جدول ضرایب رگرسیون
ضریب غیر

خطای

ضریب

استاندارد

استاندارد

استاندارد بتا

امیدواری

-14/۰2

3/26

-۰/5۰۷

آماره
t
-4/29

۰/۰۰

خودکارآمدی

-12/93

3/59

-۰/42

-3/6

۰/۰۰

نام متغیر

مقدار
معناداری

بر اساس جدول روق مشاهده میشود که مقدار معناداری برای متلیرهای خودکارآمدی ،خوش بینی و امیدواری کمتغر از
 ۰/۰5میباشغغد از اینغغرو میتغغوان گفغغت ابعغغاد سغغرمایه روانشغغناختی(امیدواری و خودکارآمغغدی) بغغا  95درصغغد اطمینغغان،
ررسودگی شلیی را پی

بینی میکنند و مقدار تأثیر آنها منفی است و تأثیر امیدواری بغا ضغریب اسغتاندارد  -۰/5۰۷تغأثیر

معنادار منفی بیشتری را بر روی ررسودگی شلیی دارد.
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 .4نتیجهگیری
نتایج حاص نشان داد که بین سرمایه روانشناسی و رضایت و ررسودگی شلیی حسابداران در بخ

عمومی رابطه مث ت و

معناداری وجود دارد .در رابطه با نتیجه حاصیه میتوان گفت که مسائ روانی و انگیزشی ررد همغواره بغر عمیکغرد وی و
نگرش او نس ت به کار و همچنین احساس او در مقاب آنچه را که دریارت میکند ،تأثیرگذار میباشد .پژوهشهای متعغدد
در حوزه روانشناسی کار و غیره بر این موضغوع تأکیغد دارنغد .نتیجغه حاصغ بغا نتیجغه پژوه هغای زیغر در یغک راسغتا
میباشد.
 پژوه

لوتانس و همکاران ( )2۰1۰تست عنوان توسعه و در نتیجه تأثیر عمیکرد مث ت سرمایه روانشغناختی کغه نشغان

داد عمیکرد کارکنان در داخ یک سازمان وابسته به سرمایه روانشناختی آنها و مولفههای وابسته به آن میباشد.
 پژوه

مورثی ( )2۰13با عنوان سرمایه روانشناختی و رضغایت شغلیی در مغدیران اجرایغی چنغد شغرکت ژاپنغی کغه

نشان داد که سرمایه روانشناختی بر رضایت شلیی اثر مث ت میگذارد.
 پژوهشی کاپالن و بیچکس ( )2۰13با عنوان رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضغایت شغلیی :مطالعه کسبوکار هت
در نوشهیر که نشان داد که از بین ابعغاد سغرمایه روانشغناختی ،انعطافپغذیری و خغوشبینی بغا رضغایت شغلیی رابطغه
مث ت و معناداری دارند.
 پژوه

رحیمی و همکاران ( )1391تست عنوان رابطه سرمایه روان شناختی در مسیط کار کارکنغان بغا شغور و شغوق

کاری آنان در سازمان که نشان داد متلیرهای سرمایه روان شناختی در مسیط کار هم چون خوش بینی ،عاطفه مث غت و
سرزندگی از آن جهت که می توانند ررتارهای انگیزشی و کاری کارکنان را پی

بینغی نماینغد ،عامغ مهمغی در بغای

بردن عمیکرد کاری و میزان شور و شوق کارکنان است .هم چنین از آن جایی که در واقغع تمغام روابغط سغازمانی بغر
م نای اعتماد ایجاد می شود .ارزای

اعتماد در سطح سازمانها باعغ

ارغزای

به غود کارهغا و آسغای

گردد .هم چنین با توجه به خاصیت سرایت عاطفی توجه به سرمایه روان شناختی در مسیط کار باع

کارکنغان مغی
ارغزای

شغور و

شوق کاری در آنها خواهد شد.
 پژوه

گ مسمدیان و سجادی ( )1395با عنوان نق

سرمایه روانشناختی و ررتار شهروندی سغازمانی در پی بینغی

ررسودگی شلیی معیمان مقطع ابتدایی مدارس استثنایی که نشان داد جوانمردی و تامآوری  ۰/2۷خستگی هیجانی را
پی بینی و سرمایه روانشناختی ک  ،تواضع و جوانمردی ،مسخ شخصیت و کفایت شخصی در معیمغان را بغه ترتیغب
 ۰/39و  ۰/55پی بینی میکنند .نتایج پژوه  ،نق

و اهمیت سرمایه روانشناختی و ررتار شغهروندی سغازمانی را در

پی بینی ررسودگی شلیی معیمان متذکر میسازد.
همچنین نتایج حاص نشان داد که بین سرمایه روانشناسی و رضایت شلیی حسغابداران در بخغ

عمغومی رابطغه مث غت و

معناداری وجود دارد .در رابطه با نتیجه حاصیه میتوان گفغت کغه رضغایت رغرداز شغل وی متغاثر از نگغرش و نگغاه وی
نس ت به کار و همچنین شرایط کاری وی میباشد که این موارد در حوزه سرمایه روانشناختی و دیغد او نسغ ت بغه مسغائ
کاری قرار دارد .رضایت شلیی نتیجه میزان امید ،خودکارآمدی و غیره است .نتیجه حاصیه با نتایجه پژوه های زیغر در
یک راستا میباشد.
 پژوه

بیتمی

و انگنیغی ( )2۰13بغا عنغوان نقغ

سغرمایه روانشغناختی و اعتمغاد در عمیکغرد رغردی و رضغایت شغلیی

کارکنغان شغرکت ناسغا :آزمغون یغک مغدل بغا میانجیهای چندگانه که نشان داد سرمایه روانشناختی بغر رضغایت شغلیی
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اثر مث ت و معناداری دارد.
 پژوه

توسط مالیک ( )2۰13تست عنوان کارایی ،امیدواری ،انعطغاف پغذیری در ررتغار مث غت مسغیط کغه نشغان داد در

ایجاد سرمایه روانشناختی سازمانی انعطاف پذیری در ررتار مث ت مسیط سازمانی اثر گذار است از سوی دیگغر امیغدواری
در مسیط کار و همچنین انعطاف پذیری س ب ایجاد سرمایه روانشناختی بیشتری در سازمان میشود.
به عالوه نتایج نشان داد کغه بغین سغرمایه روانشناسغی و ررسغودگی شغلیی حسغابداران در بخغ

عمغومی رابطغه مث غت و

معناداری وجود دارد .در رابطه با نتیجه حاصغیه میتغوان گفغت کغه ررسغودگی شغلیی کغه متغاثر از شغرایط کغاری اسغت
میتواند نه تنها مربو به شرایط ریزیکی کار بیکه شرایط روانی و دیدررد نس ت به شغل او باشغد .لغذا چنانچغه رغردی از
کار خود ناراضی باشد ط یعتا انجام آن کار هرچند کغه سغخت ن اشغد بغرای وی حالغت ررسایشغی خواهغد داشغت .نتیجغه
حاص با نتیجه پژوه های زیر در یک راستا میباشد.
 پژوه

عیی پور و همکاران ( )1392تست عنوان اثربخشی مداخیغه سغرمایه روانشناختی لوتغانز بغر ررسودگی شغلیی

کارشناسان شاغ در شرکت ایرانخودرو دیزل که نشغان داد که برنامه مداخیهای لوتانز بر کغاه

ررسغودگی شغلیی

بهویژه خغرده مقیاسهای خسغتگی هیجانی و مسخ شخصیت تأثیر مث ت دارد.
 پژوه

نصغر اصغفهانی و همکغاران ( )1391بغا عنغوان بررسغی اثغر سغرمایههای روانشغناختی بغغر تعهغغد سغغازمانی و

رضایت شلیی که نشان داد سرمایه روانشناختی بر رضایت شلیی اثر مث تی میگذارد.
 .1.4پیشنهادات
با توجه به نتایج حاص پیشنهادات زیر ارائه میشود:
 با ایجاد مشوقهای شلیی برای حسابداران در آنها خوش بینی نس ت به آینده کارشان ایجاد شود.
 از نرم ارزارهای جدید در زمینه حسابداری برای ارزای

دقت و سرعت عم حسابداران استفاده شده تا از این طریق

موج ات رضایت شلیی آنان رراهم آید.
 با تقویت خودکارآمدی حسابداران و آموزشهای شلیی نس ت به توانمندسازی آنها اقدام شده تا موج غات عالقغه بغه
شل و رضایت آنها رراهم شود.
 با حمایتهای اقتصادی از حسابداران میتوان به ارزای

کیفیت عمیکرد رردی آنها و همچنین رضغایت شغلیی شغان

امیدوار بود.
 جهت جیوگیری از ررسودگی شلیی حسابداران آموزشهایی در زمینه تسغهی در تغام آوری و چگغونگی مقابیغه بغا
مشکالت کاری ارائه شود.
 با قدر دانی از سرمایههای رکری میتوان نس ت به انگیزش شلیی و مث ت نگری در کار اقدام نمغوده و از ررسغودگی
شلیی جیوگیری کرد.
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