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 چکيده
 براي را بديع رويكرد يك مثبت روانشناسي زمينه در تحقيق و مطالعه اخير، سالهاي طي در

 مثبت، تجربيات علمي مطالعه بر رويكرد اين. است آورده پديد اجتماعي روانشناسان از بسياري

 مفاهيم و اندوه هاي نشانه رب جاي تاكيد به مثبت انساني منابع و روانشناختي بهزيستي و شادي

 كار نيروي روحيه و وري بهره افزايش بر مثبت تجربيات برجسته اثرات دليل به . دارد تمركز منفي،

هدف از انجام . هستند اي مالحظه قابل توجه شايسته كاري، زمينه در مثبت مفاهيم و ها پديده

بر اساس  ختي سازماني مي باشد، لذاشناسايي ابعاد و مولفه هاي سرمايه هاي روانشنااين پژوهش 

مطالعات كتابخانه اي و بررسي پژوهش هاي انجام گرفته در راستاي موضوع مورد پژوهش، سعي در 

كاوش علمي در مبحث سرمايه روانشناختي بر اساس متون مورد مطالعه و  تاثيري كه مي تواند بر 

اين پژوهش كه از لحاظ ماهيت . اردحوزه كاري و سازماني و آنچه كه وظيفه كاركنان است را د

 .توصيفي مي باشد در نهايت پيشتهاداتي نيز ارائه مي دهد

 ..اميدواري، خوش بيني و تاب آوري، خودكارآمدي، سرمايه هاي روانشناختي :واژگان کليدي
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 مقدمه            

به طوري كه تصور غالب مبني بر ديدن نيمه خالي ليوان و . سازمانهاي هزاره سوم با چالشهاي بسياري مواجه هستند            

در پارادايم رقابتي امروز اگرچه اين مسئله همچنان حياتي است اما پاسخ گوي سرعت شتابان . تالش جهت حل مشكل بوده است

ه چشم انداز جديدي براي رسد همراستا با پارادايم جنگ استعدادها و افزايش رقابت ب از اينرو به نظر مي. محيط كار امروز نيست

كاربردي، قابل  رويكرد رفتار سازماني مثبت گرا يك ديدگاه علمي،. مواجه با چالشهاي پيشرو و حتي فرا رفتن از آن نياز داشته باشيم

 سرمايه روانشناختي ديدگاهي است كه بيشتر. اندازه گيري و قابل توسعه در خصوص توانمنديهاي نيروي انساني مطرح كرده است

شود  در اين چشم انداز اين فرصت براي كاركنان و سازمان فراهم مي. به نقاط قوت و مثبت كاركنان توجه دارد تا نقاط ضعف آنها

انچه در اين ديدگاه نمايان ميشود اين است كه سرمايه روانشناختي . كه به امكانات و فرصتها بيش از پيش توجه كنند تا حل مسئله

مثبت گرايانه و علمي فراسوي مباحث   اين ديدگاه. دهد راد را در سمت و سوي فرصتهاي آينده سوق ميزمان و تالش اف انرژي،

توانند با انجام مداخالت مرتبط با توسعه سرمايه  به طوري كه مديران مي. باشد فلسفي و توصيه هاي مربوط به تفكر مثبت مي

 . ] 1 [بپردازندروانشناختي به رشد و تقويت سرمايه روانشناختي كاركنان 

شناسي  روان و سازماني رفتار مديريت يعني انساني علوم رشتة مهم دو بين عميق و نزديك ارتباط پيش دهة يك به نزديك تا

 انگيزگي كاركنان، بي چون مسائلي منظر، اين از .بود متمركز كار در محيط انساني نيروي شناختي روان مشكالت رفع دربارة بيشتر

 روا مكتب شناس مشهور روان سليگمان مارتين جمله از و پژوهشگران بيشترين توجه انحرافي رفتارهاي و كار از بتغي جايي، جابه

 ] 2 [اختصاص مي داد خود به را بيمارگرا، نشناسي

 رفتارهاي ناكارآمد مؤثر براي هاي درمان يافتن در چشمگيري دستاوردهاي رفتاري پژوهشگران علوم ديگر و وي مطالعات از

 سرآغاز سليگمان، خود غفلت اين پوشش . بود افراد روحي سالم جنبة بود شده گرفته ناديده آنچه اما. ] 3 [شد حاصل سازماني

 . ] 2 [گرديد گرا مثبت سازماني رفتار و گرا مثبت نشناسي روا تحت عنوان جديد نگرشي

عطاف پذير نسبت به زندگي است كه از چهار سازه اميد، سرمايه روانشاختي يك حالت روانشناختي مثبت و رويكرد واقع گرا و ان

خوش بيني، تاب آوري و خودكارآمدي تشكيل مي شود و هر كدام از آنها به عنوان يك ظرفيت روانشناختي مثبت در نظر گرفته 

چشمگيري با  مي شود، داراي مقياس اندازه گيري معتبر است، مبتني بر نظريه و تحقيق است و قابليت رشد دارد و به طور

 بااليي روانشناختي از سرمايه كه كاركناني مي رود انتظار(. 2۰۰۲و همكاران،1لوتانز )]4 [پيامدهاي عملكردي ارتباط دارد

 باالتري، شغلي عملكرد از و ( 2۰۰3 ،2پترستون)] 5 [متعهدتر باشند سازمانشان به نسبت و راضي تر خود شغل از برخوردارند،

  ]6 [(1۹۹۱) سليگمن مارتين كارهاي در بايد را روانشناختي سرمايه مفهوم ريشه .]4 [ ( 2۰۰۲ و همكاران، نزلوتا)باشند برخوردار

3هاجزس( كرد جستجو مي شناسند، مثبت گرا روانشناسي پدر به عنوان را او كه
 تدريج به اين رويكرد آن، از پس . ]۲ [(2۰1۰، 

 اجتناب با كه است معتقد سازماني جديد اين رويكرد .گرفت خود به مثبت گرا زمانيسا رفتار عنوان و شد سازماني رفتار حوزه وارد

 آنها مطلوب و كيفيتهاي قوتها به مي توان همكارانشان و رهبران توسط افراد سوء عملكردهاي و ضعفها به مداوم اشتغال ذهني از

 و داد ايش افز را دركاركنان آوري تاب و اميدواري و ينيب خوش نفس، به اعتماد يعني روانشناختي سرمايه مولفه چهار و توجه كرد

 با افراد مديريت اوليه مكاتبات به طور كلي در. ]4 [(2۰۰۲ و همكاران، لوتانز( باشيد بهبود را سازماني و فردي عملكرد وسيله بدين

 قرار نظر مد آنها از فراتر رفتارهاي مروزا ولي رفت مي انتظار شاغل از احراز شرايط و شرح شغل در كه شوند مي ارزيابي رفتارهايي

 شناختي روان هاي قرارداد در كنند عمل رسمي هاي نقش حد در تا مي رفت انتظار كاركنان از كه گذشته برخالف .گرفته است

 .دارند رقبا با مواجهه و موفقيت براي پذيري انعطاف به نياز امروزي سازمانهاي .است انتظار مورد از نقش فراتر هاي رفتار جديد

 ضمن مطلوب سازماني، نتايج افزايش و سازماني نامطلوب نتايج كاهش با مي تواند مستقيم غير يا مستقيم روانشناختي بطور سرمايه

 را انساني منابع مديريت تحوالت سير چنانچه. دهد قرار تاثير تحت را سازمانها سودآوري يا زيان و ضرر ميزان رقابتي، مزيت خلق

 بوده نظران مديريت صاحب نظر مورد ديرباز از مديريت و دنياي سازمان در انسان به توجه كه يافت درخواهيم فراست بهبنگريم، 

 است معنا بدان اين. اند نام نهاده ها سازمان مشتريان را انساني نيروي امروزه كه تا جايي يافته افزايش روز به روز توجه اين .است

                                                           
1 Luthans 
2 Peterson 
3 Hodges 
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 اهداف به نيل زيرا گيرد مي قرار اول در اولويت سازمان، هر در كاركنان اساسي نيازهاي به گوييضرورت پاسخ جديد، عصر در كه

 (.13۱3 ابطحي،) ] ۱  [است انساني ، و مسائل از يكي منابع  مشروع و منطقي هاي خواسته و اهداف تأمين در گرو سازمان

 به بدون توجه سازمانها مديران .باشد مي اركنانك هاي ويژگي خصوصيات و درك و شناخت امروزي، سازمانهاي مشكالت

 .رسيد نخواهند مطلوب اهداف سازماني به زياد هاي تالش با حتي و داده قرار تحت تأثير را سازمان عملكرد كاركنان، خصوصيات

 نظر در ها سازمان ي درمبنا عنوان به توان مي را روانشناختي رقابتي مزيت از  پس ( اجتماعي و انساني سرمايه ) سرمايه امروزه 

 باشد ناچيز و كم روانشناختي ميزان سرمايه يا باشند روانشناختي سرمايه فاقد كه هايي دهد سازمان مي نشان ها بررسي .گرفت

نخواهند  توفيقي و وري بهره چندان (اجتماعي و سرمايه انساني سرمايه اقتصادي، سرمايه) ديگر سرمايه نوع فزوني سه زغم به حتي

سالها پيش از آن نه تنها با بر عهده گرفتن كمك به افراد مشكل دار آغاز شده بود بلكه شناسايي و  اگر چه روانشناسي مدرن.تداش

هات به بخش اول هدف روانشناسي اما در تمام اين سالها واقعا همه توج. گسترش توانايي ها و نيروهاي نوع بشر نيز از وظايف آن بود

در واقع روانشناسي مثبت نگر به نيرومندي هاي افراد  .] 4 [(2۰۰5لوتانز، )مدرن يعني درمان بيماريهاي رواني اختصاص يافته بود 

ت بودن و نبست به ثاب)عالقه مند است و اينكه چطور آنها ميتوانند رشد و پيشرفت داشته باشند  و بدكاركرديها نسبت به ضعف ها)

اين تغيير جهت را ايجاد كرد تا تمركز كاذب بر ( 1۹۹۱)در واقع سليگمن . ] 4 [(2۰۰۱لوتانز، نورمن، آووليو و آوي، ( )درجا ماندن

بدكاركردي ها، ضعف ها و بيماريهاي رواني انسان برداشته شود و به جاي آن نيروها، توانايي ها و كمال انسان در كانون توجه قرار 

براي اينكه سازه اي جزء رفتار سازماني مثبت نگر محسوب شود نه تنها بايد يك نيروي مثبت يا ظرفيت روانشناختي باشد  .گيرند

بلكه بايد بر مبناي نظريه و تحقيق بنا شده باشد، مقياس معتبر داشته باشد،و شايد مهمتر اينكه بايد حالت گونه باشد و بنابراين 

در نهايت مي توان اينطور بيان كرد كه (. 2۰۰۱نورمن و همكاران، )]  ۹ [يت و رشد پذير باشدبراي بهبود عملكرد، قابل مدير

روانشناسي مثبت نگر متمركز بر كاركرد بهينه و مطلوب انسان ورفتار سازماني مثبت نگر و سرمايه روانشناختي كاربردهاي آن در 

 ]  ۹ [(.2۰۰۱و لوتانز، 1نورمن )محيط كار مي باشند 

كشاند تا در جستجوي اين سوال برآيند  پردازان سرمايه روانشناختي معتقدند كه سرمايه روانشناختي افراد را به چالش ميظريه ن

لوتانز و . باشد كه چه كسي هستند و بنابراين به عنوان نتيجه به خودآگاهي بهتر مي رسند كه براي رشد رهبري ضروري مي

سرمايه روانشناختي در كاركنان نه تنها براي سازمان مفيد فايده است بلكه براي سازمان ذكر كردند كه رشد  ] 4 [(2۰۰5)همكاران 

سرمايه روانشناختي مثبت نگر اين قابليت و . است كه بتواند نتايجي كه سازمان گرفته است را تكرار كنند  هاي رقيب نيز مشكل

تا يك . نسيل هاي كاركنان را توسعه دهد و به سازمان ياري رساندتوانايي را دارد كه به صورت اثر بخش استعدادها، نقاط قوت و پتا

 (.2۰1۰و اوفوري،  مننور) ]  ۹ [حاشيه امن و رقابت طوالني مدتي را داشته باشند

 

  سرمایه روانشناختی ابعاد  - - 

ي و تاب آوري، لوتانز و خودكارآمدي، خوشبيني، اميدوار: سرمايه روانشناختي چهار جز قابليت روانشناختي مهم دارد به طور كلي 

ذكر كردند كه هر قابليت روانشناختي ديگري كه بخواهد جزو سرمايه روانشناختي قرار گيرد بايد مالك هاي ]4 [(2۰۰۲)همكاران 

 : زير را دارا باشد

 : بايد مثبت نگر باشد براي حيطه رفتار سازماني مثبت نگر منحصر به فرد باشد .1

يعني بايد يك پيشينه محكم نظري و تحقيقي داشته )نظريات و تحقيقات را برآورده كند بايد مالك علمي بودن بر پايه  .2

 (باشد

 (با استفاده از برخي ابزارها نظير پرسشنامه)بايد قابل اندازه گيري باشد  .3

عين و بنابراين بتواند به وسيله مداخالت م( كه به معني ايستا نبودن و صفت گونه نبودن است)بايد حالت گونه باشد  .4

 و: بهبود يابد

 .بايد تاثيرات مثبتي بر عملكرد شغلي قابل تحمل داشته باشد)بايد با پيامدهاي عملكردي مرتبط باشد   .5

همچنين مطرح كردند كه مداخالت كوتاه مرتبط يا آنچه آنها مداخالت خرد ناميدند مي تواند منجر  ]4 [(2۰۰6)لوتانز و همكاران 

تاكنون سازه هاي مثبت نگري كه مشمول مالك هاي رفتار سازماني ( 2۰1۰تور و اوفوري، )شود به افزايش سرمايه روانشناختي 

                                                           
1 Norman 
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مثبت نگر مي شوند عبارتند از آميد، تاب آوري، خوشبيني و خودكارآمدي؛ هرچند بايد ذكر شود كه سازه هاي مثبت نگر ديگري 

مثال هايي از اين دست شامل مفاهيم مثبتي از قبيل التزام  .مي توانند به اين فهرست اضافه شوند و در آينده مشمول خواهند شد

ات مثبت خصوصي( 2۰۰4)پترسون و سليگمن  .هستند و گذشت ، خردروانشناختي  شغلي، بهزيستي روانشناختي ، جرات، مالكيت

لوتانز و همكاران، ) ]4 [متنوعي را كه مي توانند مالكهاي رفتار سازماني مثبت نگر را به درجات مختلف، دارا باشند را مطرح كردند

قبل از اينكه آنها . بديهي است كه نظريه پردازي و تحقيق قابل مالحظه اي در همه ي ابعاد براي اين سازه ها نياز است (. 2۰۰۱

 در نوآوري بر تأثيرگذار كليدي عامل نشناختي، سرمايه روا .نند به عنوان قسمتي از سرمايه روانشناختي پذيرفته شوندكامال بتوا

 1۰ [مي شود در سازمان ظهور نوآوري موجب مناسب ايجاد بستري با نشناختي روا سرمايه ديگر عبارت به .است سازمان

 افراد سوي از ،(2۰۰۲لوتانژ،) ]4 [نوآوري بيشتر بروز و خالقيت افزايش باعث تيشناخ روان سرمايه از برخورداري(. 1،2۰12جفري)]

 از(. 2۰12جفري،)] 1۰ [ ميشود گرفته نظر در نها آ نوآوري پرورش براي عنوان ابزاري به افراد، روانشناختي سرمايه شناسايي و

 11 [مي پردازد پيشرو دراقتصادهاي زيرساختي قشن ايفاي به كه است امروزي، در كسب وكارهاي نوآوري كاربرد مصاديق جمله

 (.2،2۰12رجو)]

 

 

 

 
 (2۰۰۲،لوتانز و همکاران  :ابعاد روانشناختی، منبع - شکل )

،  مؤلفه خودكارآمدي چهار شامل، كه گرا مثبت شناسي روان اي توسعه عنوان وضعيت به تواند مي شناختي روان سرمايه

  (.2۰۰۲همكاران، و لوتانز) ]4 [شود تعريف است، يپذير انعطاف و بيني خوش اميدواري،

3اسنايدر:اميدواري
 مي قادر را افراد است كه تفكري يا شناختي وضعيتي اميدواري كه كند مي حمايت ايده اين از] 12 [( 1۹۹4) 

خود،  به معطوف اراده طريق از اهداف آن به و سپس سازند مدون را بيني پيش قابل و برانگيز اما چالش ، واقعي اهداف كه سازد

 .كنند مي ياد اراده عنوان قدرت به آن از همكارانش و اسنايدر كه است اين چيزي . يابند دست شده دروني كنترل ادراك و انرژي

مشكالت  از رفت برون جهت جايگزين هاي خلق راه معناي به كه نموده بيان راهكار عنوان با هم سومي را بعد اسنايدر همچنين،

اين منبع روانشناختي به طور مداوم . فراد با اميدواري باال توانايي بسياري در ايجاد مسيرهايي براي رسيدن به اهدافشان دارندا .است

عالوه بر اين افرادي كه اميد بااليي دارند، وظايفشان را طوري چارچوب . اين اميد را ايجاد مي كند كه اهداف انجام خواهند شد

نايدر سا] 13 [. كه آنها را براي رسيدن به موفقيت در وظايفي كه در دست دارند بسيار با انگيزه نگه ميداردبندي و تنظيم مي كنند 

يا همان قدرت اراده در سازه اميد، اهميت  اين نكته را مورد توجه قرار داد كه هنگام مواجه ي افراد با موانع تفكر عامليت( 2۰۰2)

 .ويژه اي را به خود مي گيرد

به طور مثبت با عملكرد رابطه خواهد داشت، دليل آن اين است كه افراد با تاب آوري باال احتمال مي رود كه خالق  :تاب آوري

باشند، نسبت به تغيير سازگار باشند و هنگام مواجهه با مصيبت، مقاوم باشند، در نتيجه در تغييرات سريع محل كار، عملكر بهتري 
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. اب آوري توانايي هاي مثبت را افزايش مي دهد و عوامل ترس در افراد را كاهش مي دهدت .(2۰۰5لوتانز و همكاران، ) ] 4 [دارند

 . ] 14 [. بنابراين افراد انعطاف پذير براي برگشتن از شرايط دشوار يا بحراني در موقعيت بهترين هستند

 و شخصي علل دائمي، به را ثبتم اتفاقات كه كند مي تعريف (توصيفي)تفسيري  سبك را بيني خوش سليگمن :بينی خوش

 كه است تفسيري سبك بدبيني ديگر، از طرف . دهد مي نسبت خاص شرايط و موقتي علل خارجي، به را منفي اتفاقات و فراگير

 فراگير و پايدار دروني، شخصي، عوامل به را منفي وقايع و دهد مي خاص نسبت شرايط و موقتي خارجي، عوامل به را وقايع مثبت

1سليگمن) دهد مي نسبت
كاركنان خوشبين مي توانند با اين انتظارات مثبت به حركت رو به جلو با وجود مشكالت و  (.1۹۹۱، 

اين جهت گرايي به سوي ارزيابي رويدادهايي كه در گذشته و يا اخيرا . ] 15 [(2۰۰۱آوي و همكاران، )موانع گذشته، ادامه دهند 

سرمايه روانشناختي پيشنهاد مي ( 2۰1۰آوي ، لوتانز و همكاران، )] 15 [( ويدادهاي آيندهنه فقط تبيين ر)رخ داده اند مي باشد 

، به احتمال بيشتري تعهد خود را حفظ مي كنند و عملكرد (2۰۰۰ ،پترسون. )كند كه افرادي كه خوشبيني واقع گرايانه اي دارند

 (.2۰۰4لوتانز و يوسف، )  ]4 [باالتري دارند

2ا ورباند  :آمدي خودکار
 بسيج براي هايش توانايي بر فرد اعتقاد راسخ عنوان به را نفس به اعتماد /خودكارآمدي] 16 [(2۰۰۲) 

 .است كرده معين تعريف هاي موقعيت در خاص وظايف آميز اجراي موفقيت براي نياز مورد راهكارهاي و شناختي انگيزشي و منابع

 و يق همكاران تشو رفتار، ي الگوها گذشته، موفق تجربيات آنها كه مهمترين ي ديگر عوامل تأثير تحت باال همچنين خودكارآمدي

 به باالي اعتماد سطوح كه گفت اطمينان با توان مي شده اثبات براساس مدل همچنين. دارد قرار است رواني و فيزيكي شرايط

 سرماية افراد داراي ، شود مي باعث بداند خود هاي توانايي به منسوب را بيشتر اش شغلي هاي موفقيت فرد شود مي باعث كه نفس

 نوع) فردي و همكاري شناسي وظيفه بروز بر ، ترتيب به و غيرمستقيم صورت هم به رواني سرماية اين .باشند بااليي شناختي روان

 .] 1۲ [(13۹3نصر اصفهاني،)گذارد مي تأثير (فضيلت مدني) سايرين با گروهي و (دوستي

 

 

 پيشينه پژوهش -2
 در تحقيقات خود بيان كرد "  رابطه نقش سرمايه روان شناختي در توسعه كارآفريني سازماني "در تحقيقي با عنوان( 13۹4)رنجبر

از نظر صاحب نظران در . خلق ثروت،توسعه تكنولوژي و ايجاد اشتغال مولد، سه دليل مهم توجه به موضوع كارآفريني مي باشد

ايجاد، توسعه و ارتقاء رفتار .راهكار موثري براي توسعه اقتصادي و اجتماعي استشرايط رقابتي و متحول جهاني،كارآفريني 

كارآفرينانه به عوامل گوناگوني از قبيل ويژگي هاي روانشناختي و شخصيتي افراد و همچنين عوامل محيطي و ساختاري بستگي 

در ميان اعضاي هيئت علمي پرديس فارابي دانشگاه اين مقاله در پي بررسي نقش سرمايه روانشناختي در كارآفرينان سازماني .دارد

مولفه روانشناختي  4به منظور ارزيابي نقش سرمايه روانشناختي در كارآفريني سازماني،مدل ارائه شده با شناسائي .تهران مي باشد

صورت گرفته به همراه شده است به طوري كه تجزيه و تحليل ( انعطاف پذيري)خودكارآمدي،اميدواري،خوش بيني و تاب آوري

اين پژوهش از نظر روش انجام كار توصيفي پيمايشي بوده و ابزار اندازه گيري . وسيله رويكرد منطق فازي صورت گرفته است

نتايج پژوهش حاكي از آن است كه بين مولفه هاي . و مصاحبه مي باشد( 2۰۰۲)،پرسشنامه سرمايه روانشناختي لوتانز و همكاران

ابعاد آن و كارآفريني سازماني رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد و در پايان نتيجه گيري شده است كه مديران  سرمايه روانشناختي و

و مسئوالن مي توانند از طريق توجه به ابعاد روانشناختي و توسعه آنها به وسيله آموزش، موجب بهبود و توسعه فرآيند كارآفريني 

 . ] 1۱ [سازماني شوند

تحليل تاثير سرمايه روان شناختي بر رفتارهاي شهروندي سازماني و مولفه هاي آن در  "در تحقيقي با عنوان( 13۹3)نصر اصفهاني

هدف اين مطالعه، تحليل تاثير سرمايه روان شناختي بر  در نتيجه تحقيقات خود بيان كرد "قالب الگو سازي معادالت ساختاري

اين مطالعه يك پژوهش توصيفي . طريق الگوسازي معادالت ساختاري بودرفتارهاي شهروندي سازماني و مولفه هاي آن، از 

نفري به روش نمونه گيري تصادفي  ۹۱نفري اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان در سه دانشكده نمونه اي  24۹از . پيمايشي است

و سرمايه روان ( 1۹۱۱و همكاران، نتمير )نمونه مورد مطالعه به پرسشنامه هاي رفتار شهروندي سازماني . خوشه اي انتخاب شد
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بيانگر آن بود كه سرمايه روان شناختي  Amos نتايج تحليل مسير با نرم افزار. پاسخ دادند( 2۰۰۲لوتانز و همكاران، )شناختي 

ا همچنين سرمايه روان شناختي به طور غيرمستقيم ب (p>0.01) تاثيري مستقيم و معنادار بر رفتارهاي شهروندي سازماني دارد

اما تاثير  (p<0.05) ميانجيگري متغير رفتارهاي شهروندي سازماني بر نوع دوستي، وجدان كاري و فضيلت مدني تاثير داشته است

 . ] 1۲ [سرمايه روان شناختي بر بعد جوانمردي در الگو تاييد نشد

 در نوآوري ميانجي نقش تأكيد بر اب سازماني عملكرد بر شناختي روان سرمايه تأثير بررسي "درتحقيقي با عنوان( 13۹3)ضيا

 سازماني عملكرد اخير، دهه دو در تحقيقات خود بيان كرد در ")تهران شهر كشاورزي بانك شعب : مطالعه مورد(اطالعات  فناوري

 به كاربردي هاي زمينه در هم و هاي پژوهشي زمينه در هم تمايل اين و شده تبديل جذاب و توجه مورد عهاي موضو از يكي به

 بر تأكيد با سازماني عملكرد بر نشناختي روا تأثير سرمايه بررسي هدف با حاضر پژوهش .است شده منجر بسياري يهاي نوآور بروز

 هدف نظر از پژوهش اين .شد انجام13۹2 سال در تهران كشاورزي شهر بانك شعب در اطالعات فناوري در نوآوري ميانجي نقش

 از برخي و شعب كاركنان و مديران كليه شامل پژوهش آماري جامعه .مي باشد همبستگي -توصيفي ماهيت نظر از و كاربردي

 1۰۰ مورگان كرجسي جدول از استفاده با نمونه حجم .بود نفر 135 تعداد به شهر تهران كشاورزي بانك شعب سرپرستي واحدهاي

 و استاندارد هاي پرسشنامه از استفاده با ها داده يگردآور .شد استفاده تصادفي اي طبقه از روش گيري نمونه براي و محاسبه نفر

 نشان پژوهش نتايج .شد انجام Smart PLS2 افزار نرم كمك با و ساختاري معادالت سازي به كارگيري مدل با ها داده تحليل

 روان سرمايه بين و نديك م گري ميانجي را سازماني عملكرد  بر نشناختي روا سرمايه تأثير اطالعات در فناوري نوآوري كه دهد مي

 . ] 1۹ [دارد وجود معناداري و مثبت رابطه كشاورزي بانك شعب اطالعات فناوري در و نوآوري شناختي

در  در تحقيقات خود بيان كرد "رابطه بين سرمايه روانشناختي با رفتار شهروندي سازماني "در تحقيقي با عنوان( 13۹2)گلستانه

الي، انساني و اجتماعي مهمترين عامل موفقيت سازمانها مي دانستند اما در سالهاي اخير به ديدگاههاي كالسيك سرمايه هاي م

روش تحقيق حاضر توصيفي و از نوع . صفات مثبت افراد توجه شده كه سرمايه اي به نام سرمايه روانشناختي ايجاد مي كند

نفر به صورت  126هر بودند كه نمونه اي به تعداد جامعه آماري شامل كليه كاركنان آموزش و پرورش شهر بوش. همبستگي است

ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه هاي سرمايه روانشناختي و رفتار شهروندي سازماني . تصادفي چند مرحله اي انتخاب گرديدند

داد كه بين سرمايه نتايج نشان : يافته ها. براي تحليل يافته ها از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد. بودند

خوشبيني، اميد، )همچنين تمام ابعاد سرمايه روانشناختي . روانشناختي با رفتار شهروندي سازماني رابطه معني داري بدست آمد

نتايج تحليل رگرسيون نشان داد رابطه چندگانه . با رفتار شهروندي سازماني رابطه معني داري داشتند( خودكارآمدي، تاب آوري

از بين متغيرهاي پيش بين بهترين پيش بين كننده به ترتيب اميد و . يش بين با رفتار شهروندي سازماني معني دار بودمتغيرهاي پ

سرمايه روانشناختي نقش مثبتي در ارتقاء انعطاف پذيري و اميدواري دارد و نهايتا منجر به افزايش : نتيجه گيري. خوشبيني بودند

 . ] 2۰ [رفتار شهروندي سازماني خواهد شد

در نتيجه مطالعات  "معلمان سازماني سرمايه روانشناختي با تعهد بين رابطه تحليل و تجزيه"در تحقيقي با عنوان ( 2۰16)1يالسين

 244 شامل سازماني معلمان با نمونه تعهد  روانشناختي سرمايه سطوح بين ارتباط تعيين منظور به مطالعه اين خود بيان كرد در

متوسطه انجام  و ابتدايي ابتدايي، مدارس در شاغل معلمان 12۲۰ ميان تصادفي در گيري نمونه روش از استفاده با منتخب معلم

 رگرسيون و همبستگي تحليل و تجزيه از استفاده با داده ها كه است همبستگي نوع از بررسي يك عنوان به مطالعه اين. شد

 در سازماني سرمايه روانشناختي و تعهد مثبت بين داري معني و مثبت رابطهكه  دهد مي نشان ها يافته اين. شدند استفاده تحليل

 عوامل دارند، سازماني اهداف به دستيابي در مهمي جايگاه انساني منابع.يافته ها نشان داد . فرعي وجود دارد ابعاد و كل نمره دو هر

 مي بسياري عوامل .در افزايش بهره وري موثر است كاري گيزند كيفيت خود، كار به را خود تعهد باال، انگيزه كارمندان سطح مانند

 مي توانند با برگزاري خصوصي و دولتي نهادهاي .است روانشناختي سرمايه عوامل اين از يكي كمك كند تعهد افزايش به تواند

 .] 21 [ان فراهم كنندسازم در مدارس مديران براي روانشناختي  تواند زمينه را براي بهبود سرمايه مي آموزشي هاي فعاليت

  "كاركنان در كار شادي و سازماني فضائل از ادراك روانشناختي ، سرمايه بين ارتباط بررسي  "در تحقيقي با عنوان( 2۰15)2پيگ

 شده شناخته سازماني عملكرد بهبود براي مهم يك مسئله عنوان به اخيرا كاركنان رفاه در نتيجه تحقيقات خود بيان كرد توسعه

 باال، به پايين از توسعه توان با مي را كاركنان سالمت كه دهد مي نشان است ( 1۹۱۲) اين رويكرد كه بر مبناي نظريه اسلون. است
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 سرمايه بين ارتباط بررسي به طولي مطالعه اين. سازمان انجام داد تغيير با پايين به باال از يا و رواني كارمند ، سالمت بهبود با

 .] 22 [انجام گرفت كار و شادي در ،(پايين به باال عوامل) سازماني فضائل ،(باال به يينپا عوامل) روانشناختي

1باني
شهر  درآمد آژانس در سازماني تعهد و كارمندان روانشناختي سازي توانمند بين رابطه مطالعه به منظور (2۰14) همكاران و 

 و متاير سازماني تعهد پرسشنامه و ( 1۹۹۱)  واسپريتزر ميشرا تيروانشناخ سازي توانمند پرسشنامه مطالعه اين در .دادند انجام

 تعهد اجزاء و روانشناختي بين توانمندسازي را معني داري مثبت رابطه مطالعه نتايج .گرفت قرار استفاده مورد ) ( 1۹۹1)آلتن

 .] 23 [داد نشان را اعتماد داري و معني خودكارآمدي، حس شامل سازماني

 ميانجيگري نقش رواني سرمايه كه شد شده ، مشخص در نمونه اي از معلمان انجام  (2۰13)2كه توسط كوبان ديگري مطالعه در

 تعهد و تعاملي عدالت بين رابطه در كامل ميانجيگري نقش رواني سرمايه و است، سازماني تعهد و رويه عدالت بين رابطه در جزئي

 سازماني تعهد افزايش و توضيح در مهم عوامل از معلمان رواني سرمايه تمثب سطح كه گفت توان مي نتيجه، در. است سازماني

 .مي باشد معلمان

 و سازماني عملكرد بهبود موجب مي تواند نشناختي روا سرمايه توسعه ( 2۰14 ) وهمكاران 3مكنزي همچون صاحبنظراني ديدگاه از

 سازماني، نشناختي برعملكرد روا سرمايه مستقيم تأثير بر عالوه. شود گرفته نظر در سازمان در نامحدود رقابتي مزيت يك به عنوان

 [است شده گزارش موضوع ادبيات در عملكرد سازماني بر نيز اطالعات فناوري در نوآوري متغيرميانجي واسطه به غيرمستقيم تأثير

24 [ . 

 (2۰12)4جفري .دارد سازمان در نوآوري ادايج درتوجهي  قابل نقش نشناختي، روا معتقد است سرمايه  ( 2۰12 ) همكاران و رگو

 عملكرد براي نوآوري اين و است تأثيرگذار كاركنان نوآورانه رفتار بر قابل توجهي طور به شناختي روان سرمايه كه است معتقد

  .] 25 [شود مي محسوب عامل حياتي يك سازمان اثربخش

 گرفت، صورت خالق و عملكرد شناختي روان سرمايه بين رابطه يبررس هدف با (2۰11)5اوي و لوتانز توسط كه ديگر پژوهشي در

 شده، انجام مطالعات طبق ديگر سوي يابد، از شناختي بهبود روان سرمايه طريق از مي تواند خالق عملكرد كه داد نشان ها يافته

 .. ] 4 [است تأثيرگذار سازماني عملكرد بر ميانجي متغير صورت به چه و مستقل صورت  متغير به چه نوآوري

 فردريكسون
مي  ستازماني شهروندي رفتار تعديل و رفتاري انحرافات موجب كاهش روانشناختي سرمايه كه داد نشان (2۰11)6

 .] 26 [كرد مطرح گر تعديل متغير عنوان به را هويت سازماني تحقيق، اين در او .شود

 نقشي، رفتارهاي : شامل ن كارمندا رفتارهاي از نوع سه و يشناخت روان تعهد در مطالعات خود بيان كرد بين( 2۰۰2 )۲واستي

 نتايج چنين وهم دارد وجود ارتباط سازمان به نسبت سازماني شهروندي رفتارهاي افراد و به نسبت سازماني شهروندي رفتارهاي

 تعهد نتايج و ايندها شپي .دارد سازمان به نسبت شهروندي با رفتارهاي تري قوي ارتباط شناختي روان تعهد دادندكه نشان

 .] 2۲ [دادند قرار بررسي مورد مداوم تعهد و عاطفي تعهد بعد دو در را سازماني

 تعهد افزايش نوآوري، زمينه هاي مي تواند نشناختي روا سرمايه ارتقاي كه داد نشان نيز( 2۰11 ) ۱وراجا عباس مطالعه نتايج

 روا سرمايه بنابراين. گردد در سازمان رقابتي مزيت ايجاد موجب آنها برآيند و آورد فراهم را سازماني عملكرد بهبود و سازماني

 خلق ضمن سازماني مطلوب نتايج افزايش و نامطلوب سازماني نتايج كاهش با مي تواند غيرمستقيم يا و مستقيم طور به نشناختي

 رفتارهاي مثبت، شناختي روان سرمايه با افراد .دهد قرار تأثير تحت را ها سودآوري سازمان يا و زيان و ضرر ميزان رقابتي، مزيت

 در نوآورانه هاي ايده تحقق و طرح براي بااليي توانايي و تمايل افراد اين واقع در دهند، بروز مي خود از بيشتري نوآورانه و خالق

 . ]2۹ [خود دارند كار محل
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1زائوترا
 افزايش و نامطلوب سازماني نتايج كاهش با ميتواند مستقيم يرغ يا مستقيم روانشناختي بطور سرمايه ،(2۰1۰)همكاران  و 

 اساس كه آنجا از .دهد قرار تاثير تحت را سازمانها سودآوري يا زيان و ضرر ميزان رقابتي، مزيت خلق ضمن مطلوب سازماني، نتايج

 سازمان اين اعضاء نيازهاي به توجه ذال شده بنا آن جامعه آموزشي سازمانهاي وجودي پايه هاي بر جامعه هر استقالل و خودكفايي

 سازماني تعهد نتيجه، در و انساني نيروي شغلي رضايتمندي به منجر مي تواند مديريت سازمان، توسط نيازها اين تامين چگونگي و

 . ] 2۱ [گردد آنان

2آووي
 نشانه هاي و عالئم در تفاوت بهتر درك براي كه است شده تلقي عاملي عنوان به سرمايه روانشناختي (2۰1۰)همكارانش و 

 رخ ديگر سازمانهاي شغل در جستجوي منظور به آنان از كه رفتارهايي و كار ترك به كاركنان تصميم و قصد نيز و درك استرس

 اميد، حس ايجاد با مي توان روانشناختي با ارتقاء سرمايه دادكه نشان تحقيق اين نتايج .مي گيرد قرار استفاده مورد مي دهد،

 ميتواند روانشناختي سرمايه ارتقاء .داد افزايش را سازمان در كاركنان سازمان ماندگاري در آوري تاب و خوشبيني، دكارآمدي،خو

مي  سازمان در رقابتي مزيت ايجاد موجب آنها برايند كه كند فراهم در سازمان را شغلي رضايت و سازماني تعهد افزايش زمينه هاي

 .] 15 [شود

 

 

 

 پيشنهادات جمع بندي و -3
رفتار سازماني . شناختي معرفي شوند گرا و سرمايه روان در اين مقاله، سعي بر آن بوده كه موضوعهاي جديد رفتار سازماني مثبت

شناسي  مثبت گرا كه بر حالتها و متغيرهاي مثبت گراي قابل مديريت در رفتار كاركنان سازمان تاكيد مي كند، خود از جنبش روان

گرا كه آغازگر آن، مارتين سليگمان بوده است، به جاي تاكيد بر بيماريها و  شناسي مثبت جنبش روان. گرفته است مثبت گرا نشات

شناختي كه نسل سوم  سرمايه روان. ناكارآمدي هاي ذهن انسان، بر چگونگي شكوفاسازي بيشتر ذهنهاي سالم تمركز مي كند

بسياري از . ست كه به تازگي در رفتار سازماني مثبت گرا معرفي شده استسرمايه هاي انساني و اجتماعي است، مفهوم جديدي ا

شناختي را به عنوان منبع مزيت رقابتي پايدار براي سازمانها  صاحبنظران سازمان و مديريت، بر اين باورند كه مي توان سرمايه روان

شناختي تشكيل شده كه  خود از چهار متغير روانگرا،  شناختي مثبت سرمايه روان. در محيط هاي پر چالش امروزي در نظر گرفت

نكته جالب توجه . بيني و تاب آوري كه در اين مقاله در مورد هر يك از آنها بحث شد كارآمدي، خوش -اميدواري، خود: عبارتند از

برخي پژوهشگران بر . شناختي، تاثير آن بر عملكرد و متغيرهاي سازماني مانند رضايت شغلي و تعلق سازماني است در سرمايه روان

 .درصد افزايش داد 1۰شناختي، عملكرد سازماني را دست كم تا  اين باورند كه مي توان با تقويت سرمايه روان

 ادعا توان مطالعه مي اين نتايج بر تكيه با .شوند مي سازمان وارد شناختي سرماية روان از متفاوتي سطوح با افراد است مسلم آنچه

 نسبتاً شخصيتي هاي ويژگي مثبت همانند هاي مؤلفه اين شد مطرح شناختي روان سرماية هاي تعريف مؤلفه در كه آنچنان كرد

 مثل  فعلي كاركنان در مثبت رواني هاي بهبود مؤلفه .دارد وجود سازمان عملكرد جهت در آنها امكان بهبود بلكه ، نيستند ثابت

 به بايد .شود مي سازمان كاهش براي آن دنبال به و انحرافي رفتارهاي كاهش و آتي ي فرانقش رفتارها بهبود به منجر اميد

 ويژگي و شغلي نيازهاي بر تكيه با نبايد تنها امروزي هاي سازمان در آموزشي هاي نيازسنجي كه توجه داشت  زيانبخش رفتارهاي

 در هم آنها شناختي روان سرماية سطح و گيرد قرار ارزيابي مورد نيز افراد مثبت رواني هاي ويژگي بايد باشد،  بلكه شخصيتي ي ها

 مي آگاه آينده ساز مشكل رفتارهاي از بسياري را از ها سازمان ارزيابي اين كه چرا .شود سنجيده شغلي مسير هم در و ورود بدو

  .افزايد مي كاري و وجدان مدني فضيلت دوستي، نوع چون رفتارهايي بر مشاهدة و كند

 شغلي موفقيت جهت در و خود در انگيزه دارند، نوعي يقين محوله وظايف انجام در خود و استعدادهاي ييهاتوانا به كاركنان وقتي

 به سازمان آنان عاطفي وابستگي و تعهد نتيجه در و باشند سازمان داشته در پرثمر و فعال حضور شود مي باعث كه مي شود ايجاد

 .كند مي پيدا افزايش

 كه به اظهاراتي توجه با باشد ، بيشتر هم چقدر هر وظايفشان در انجام خود هاي قابليت و توانائيها به كاركنان اطمينان و باور

 بلكه شود، نمي سازمان به آنان وابستگي بلندمدت و تعهد استمرار و دوام به منجر بيان كردند  اجتماعي امور و كار سازمان كاركنان

                                                           
1 Zautra 
2 Avey 
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از  خارج در مناسب شغلي هاي فرصت چه هر كه اين است مهم عوامل اين از يكي هستند، دخيل ديگري ميان عوامل اين در

 نشان انگيزگي خود بي وظيفه به كاركنان كه شود مي باعث امر اين بهتري باشند، مزاياي داراي يا و باشند داشته وجود سازمان

 تالش وقت، صرف با كاركنان شوند، تأمين سازمان داخل در ها فرصت اين اگر صورتيكه در .ترك نمايند را سازمان نهايت در و داده

 و شوند سازمان نمي ترك به حاضر آساني به خدمت، حين هاي آموزشي دوره گذراندن با حتي و خود وظايف در كوشش بيشتر و

 .دهند مي ادامه سازمان در خود كار به

 كه زماني تا ديگر به عبارت هستند پاسخگو ايفوظ آن انجام قبال در شود، كاركنان مي داده سازمان كاركنان به وظايفي كه زماني

 ادا سازمان برابر در را خود اخالقي و تعهد دين مسئوليت، احساس بايستي دهند، مي ادامه فعاليت خود به سازمان در كاركنان

 .بست خواهند بكار اين امر به رسيدن جهت را خود توان تمام كه است بنابراين منطقي .نمايند

 در فرد و هويت شده كمتر سازمان در آنان فعال حضور و تعلق، وابستگي كند، پيدا كاهش كاركنان در يدواريام چقدر سطح هر

 هاي هزينه ميزان كه باشد داشته كاركنان وجود در اميدواري اين كه زماني .شد متولي نخواهد سازماني ارزشهاي و اهداف تعيين

 كاركنان سازمان مي سازمان ترك به حاضر راحتي افراد به است، سازمان در دنمان باقي از بيشتر سازمان از ترك ناشي احتمالي

 :كرد استفاده زير راهبردهاي از توان

 هدف و باشد آمده به وجود نها آ به نسبت تعهد و شده، سازي دروني كه اهداف مي آيند دست به عملكرد دستاوردهاي زماني

 باشد شده دروني كه است اهدافي تعيين مديران، وظيفه اولين نابراين،ب باشد، شده دهي فرد سازمان خود توسط موفقيت

 اهداف كه پاداش دهي مناسبي سيستم تصميم گيري، در كاركنان كوچكتر، مشاركت اي اجز به ها فعاليت بندي مرحله همچنين،.

و  پايدار اميدواري براي منابع بخش راث و اختصاص بندي اولويت سازد، هماهنگ كاركنان و بيروني دروني شهاي پادا با را سازمان

 تواند مي شده، آموخته هاي با مهارت همراه اميدواري، هاي آموزش و يريت استراتژيك مد انداز چشم داشتن اهداف، به يابي دست

 .رساند اميدواري كاركنان ياري توسعه به

 در ورزش مثبت، بازخورد سرآمد، ارائه و موفق يالگوها از استفاده خدمت، وآموزش ضمن كاركنان كارآموزي هاي دوره تدارك  

 هاي فعاليت و حتي علمي هيأت اعضاي از حمايت جامع هاي خانواده، برنامه از حمايت منافع سالمتي، و برنامه هاي كار محل

   همكاران، انز ولوت) ]4 [دهند انجام كاركنان بهبود خودكارآمدي در توانند مي مديران كه اقداماتي هستند ، رسمي غير اجتماعي

2۰۰۲.) 

 بودن آينده هاي فرصت در جستجوي و حال به نسبت سپاسگزاري گذشته، به گيري نسبت آسان اتژي استر سه ( 2۰۰۰) اسنايدر 

 داده آموزش كاركنان به عمالً يها استراتژ اين كه اين يكي :سطح است دو شامل عملي بعد در كه است كرده توسعه مطرح براي را

 .گيرند كار كاركنان به اميدواري سطح براي توسعه را ها استراتژي اين خودشان مسؤوالن  مديران و كه اين ومد و شوند

 بهبود براي بازخوردي به عنوان صرفاً علمي أت هي اعضاي گذشته اشتباهات اها و خط آن طي كه گذشته، به نسبت گيري آسان 

 به جاي تا شود آموخته نيز اعضا به تواند مي اين استراتژي . تنبيه و تحقير براي يابزار عنوان به نه شود، گرفته مي نظر در عملكرد

 سطح ارتقاي و بهبود عملكرد فكر به تجربه، بي و جوانتر اعضاي خصوص اشتباهات، به و ها ضعف روي مداوم ذهني اشتغال

 .باشند خود هاي توانمندي

 توان سطح براي افزايش الزم هاي و زمينه ها فرصت بايد بحث مورد تژياسترا طبق آخرين : بودن آينده فرصتهاي جستجوي در 

 .گردد فراهم علمي هيأت اعضاي و تخصصي علمي

 :نمود استفاده توان مي  هادگز پيشنهادي شهاي رو از اكاركنان سازماني پذيري ف انعطا سطح توسعه براي 

 دارايي سپس. شود تدوين گرا، مثبت رفتار سازماني هاي ظرفيت ابقمط مثبتي اهداف بايد كاركنان در پديري ف انعطا توسعه براي

 مي كنند كمك كه هاي سازماني سياست حمايتي عوامل كافي، و الزم و مهارت دانش يا مثبت كار محيط يك همچون ها منابعي

 شوند شناسايي و يگير اندازه فشرده  اقتصادي، رقابت عوامل (زا ريسك عوامل طور همين و (جلوگيري شود شكست از تا

 تسكين را خود هاي درد تا دهد امكان مي اعضا به ها ارزش بود؛ غافل پذيري بروز انعطاف در ها ارزش نقش از نبايد همچنين،.

 مطابق( 2۰۰۰) 1ريچاردسون نظر به .دارند وقايع كه كساني به دادن شكل و تفسير شهاي رو در اي كننده نقش خيره و بخشند

 بنيان تقويت ديگر، بيان به .يافته است افزايش آنها ف پذيري انعطا و پويايي تجربه آسودگي، ، كنند مي عمل معنوي چارچوب يك

                                                           
1 Richardsen 
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 مختلف تقويت ابعاد بنابراين .سازد تر غني را شناختي  كاركنان روان سرمايه تواند مي ديني هاي بنيان به ويژه و معنوي هاي

 در آنان انگيزه و مثبت بازخوردهاي افزايش طريق از به نفس اعتماد و آمدي خودكار تتقوي قبيل از كاركنان، شناختي روان سرمايه

 سازي دروني اهداف بر يق تأكيد طر از اميدواري تقويت ها، بدبيني كاهش و ارتباطات مثبت ايجاد ازطريق بيني خوش تقويت و

 و ارزشي، معنوي هاي ن بنيا تقويت طريق از پذيري فتوسعه انعطا دانشگاهي، و علمي هاي فعاليت در مشاركت آنان افزايش شده،

 مي شناختي، روان سرمايه بودن شپذير آموز به و با توجه آموزشي مختلف وظايف به نسبت كاركنان را تعهد تواند مي آنان ديني

 مند بهره آن غيرمادي و مادي منافع از و نمود لحاظ مختلف هاي سازمان بين كاركنان در آموزشي مختلف هاي دوره در را آن توان

 (.2۰12جفري،)شد

 ومثبت آوري اميدواري، تاب خودكارآمدي،( شناختي روان سرمايه به مربوط ابعاد از يك هر بر سازماني، مناسب ايجاد جو با

 .وندش سازماني عملكرد بهبود موجب طريق اين از و ببرند باال را سازمان شناختي روان سرمايه ميزان و كنند تمركز )انديشي

 تحقيق و توسعه امر بيشتر به زمان و بودجه تخصيص و دانشي مخازن ايجاد همچون هايي شيوه از استفاده ديگر راهبرد پيشنهادي

 استادان نظرات از مندي بهره و نوآوري و با خالقيت مرتبط تگرا مثب شناسي روان موضوع مورد در آموزشي هاي كارگاه برگزاري و

 توجه سازماني نوآوري مفهوم توسعه براي مناسبي بستر كردن فراهم منظور به است الزم رو از اين  .اشدب مي حوزه اين در مجرب

 .پذيرد صورت شها آموز اينگونه به اجراي الزم
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