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مقدمه
به مدیریت منابع انسانی را نگر رویکردي مثبتپژوهشگراناست که دانشمندان و مدته

توسعهبه طور روزافزونی به اهمیت مثبت بودن و تمرکز بر ها در واقع سازمان. انداتخاذ نموده
. )2007، 2ساالنُواولیشاف(، اندآنها پی بردهضعف توجه به نقاطکارکنان به جاي 1نقاط قوت

شرایط و فرایندهایی ي شناسی است که به مطالعهي از علم رواناجنبه3نگرشناسی مثبتروان
. پردازدمیکنند،میکمکها و سازمانها گروهکه به موفقیت افراد،

مثبت و يدارند که تغییر قابل تحمل و پر شتاب، مستلزم عاطفهمیاصول مثبت بیان
ها، پژوهش حاضر به بررسی تعدادي از سازه. )2001، 4فردریکسون(پیوندهاي اجتماعی است 

که بهترین و 5شناختیرواننگر به مرکزیت سرمایه سازمانی مثبتهاي رفتارها و نگرش
پردازد تا هم درك میکاري است،هاي طدر محینگري مثبتيبارزترین شاخص و نشانه

، التزام 6مثبت را با عملکرد شغلیياین سازهيجدیدي از این مفهوم را ایجاد کند و هم رابطه
.کارکنان را مشخص نماید9شناختیروانو در نهایت بهزیستی 8، هیجانات مثبت7شغلی

و نارسایی کار این هستندبهداشتی و درمانیهاي پرستاران یکی از ارکان مهم در سازمان
غیرقابل جبران به بار خواهد آورد، هايهگروه به علت نقش مهم آنها در بهبود بیماران نتیج

ه ثر بر عملکرد پرستاران و پژوهش در این حیطه اهمیت بؤمهايبنابراین پرداختن به عامل
مات در نظام سالمت خدي از آنجایی که پرستاران بزرگترین گروه ارایه دهنده.سزایی دارد

آنها و متغیرهاي مربوط به آن شغلیثیرگذار بر عملکردأمهم و تهاي بینهستند، یافتن پیش
در این ثرؤمواملاز جمله این ع.آیدبه حساب میبه آنها بلکه کل کمک بسیار شایانی نه تنها

مثبت هاي بیدر این پژوهش سعی بر این است تا رابطه بین ارزیا. استنگري حوزه، مثبت
. با پیامدهاي شغلی آنها مورد بررسی قرار گیرد) شناختیروانسرمایه (پرستاران 

1- strengths
2- Schaufeli & Salanova
3- positive psychology
4- Frederickson
5- psychological capital
6-  job performance
7- job engagement
8- positive emotions
9- psychological well-being
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سازد تا میکند که دانشمندان را قادرمیچارچوبی را فراهمشناختیروانسرمایه 
این سازه که . را گسترش دهند) POB(1رفتار سازمانی مثبتيزمینهکنونی درهايپژوهش
به )2002(6لوتانزياست به وسیله5آوريو تاب4خوشبینی،3امیدواري،2يخودکارآمدشامل 

پیج و(، اجتماعی و فیزیکی، معرفی شد7عنوان یک مقیاس قابل مقایسه با سرمایه انسانی
. )2004، 8داناهو

پذیر است که با این ویژگینگر رشدمثبتشناختیروانیک حالت شناختیروانسرمایه 
انگیز داشتن اعتماد به نفس الزم و تالش براي موفقیت در کارهاي چالش) 1:شودمیمشخص

ایجاد اسنادي مثبت در مورد موفقیت در زمان حال و در آینده ) 2؛ )خودکارآمدي(
ر دادن مسیرهاي رسیدن به یپافشاري در رسیدن به اهداف و به هنگام لزوم تغی) 3؛ )بینیخوش(

تحمل کردن و بازگشت به ها، مواجهه با مشکالت و سختیهنگام) 4؛ و )امیدواري(اهداف 
. )3، ص، 2007، 9لوتانز، یوسف و آوولیو) (تاب آوري(جاي اول براي دستیابی به موفقیت 

دهند که خشنود و به سازمان متعهد میهرکنان در صورتی خدمات اثربخش ارائکا
باشند، ها به مقاومت در برابر چالشبین باشند و قادر ، نسبت به آینده خوش)امیدوار(باشند

. )خودکارآمدي(داشته باشند ،کنندمیهمچنین فهم و درك کاملی از دانش و مهارتی که عرضه
منابع ) آوريامید و تاب،خودکارآمديبینی، خوش(مثبت شناختیروانسرمایه هاي مؤلفه
به افراد شناختیانروسرمایه . باشندمیآمیز کارکلیدي انجام موفقیتشناختیروان
، 11لوتانز، نورمن، آوولیو و آوِي(فعال را پرورش دهند10کند تا یک سبک مقابلهمیکمک
هاي حالتبه عنوان قابلیتشناختیروانسرمایه . )2009، 12، به نقل از عبداهللا2008

1-  positive organizational behavior (POB)
2-  self-efficacy
3-  hope
4-  optimism
5-  resiliency
6-  Luthans
7-  human capital
8-  Page &  Donohue
9-  Youssef & volio
10-  coping style
11-  Norman, Avolio, Avey
12-  Abdullah
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لوتانز و (شودمییک فرد تعریفتاب آوريبینی، امیدواري و ، خوشخودکارآمدي1گونه
گونه وقتی به عنوان یک این چهار قابلیت حالت. )2009، به نقل از عبداهللا، 2007مکاران، ه

را باشوند یک همبستگی مثبت قوي میبا هم ترکیبشناختیروانسازه جدید به نام سرمایه 
دهندمینشان4و خشنودي شغلی3شغلی، تعهد سازمانی2عملکرد شغلی کارکنان، شادکامی

در خط اي کدام از این چهار سازه ممکن است نقش عمدهبنابراین هر.)2004یوسف، (
از عملکرد و خشنودي شغلی افزایش یافته کارکنان کسب و کار سودآور که احتماالًهاي مشی
در این پژوهش عملکرد شغلی در قالب دو . )2009عبداهللا، (شود، ایفا کنند میناشی
مورد بررسی قرار 8یا فرا نقشی7ايو عملکرد زمینه6ییا درون نقش5ايعملکرد وظیفهي سازه

گرفته است
ه رفتار گونباشد و نشانگر هراي می، بارزترین شاخص عملکرد زمینه9رفتار مدنی سازمانی

اما براي سازمان با ،کارکن نیستاي ی از الزامات وظیفهاختیاري کارکن است که جزی
به طور کلی،. )1997، 1988، 11؛ ارگان1993، 10دلوبورمن، موتو وی(هایی همراه استمنفعت

دارند، رفتار مدنی نگري کارکنانی که تمایل به منفیمقایسه باهستند در کارکنانی که مثبت نگر
در این پژوهش دیدگاهی دو . )2010آوي، لوتانز، یوسف، (دهند میسازمانی باالتري را بروز

و رفتار مدنی سازمانی 12ر مدنی سازمانی معطوف به فردیعنی رفتااز رفتار مدنی سازمانی،عديب
بر رفتارهاي مدنی سازمانی اتخاذ شناختیروان، براي مطالعه اثر سرمایه 13معطوف به سازمان

.گردید
بینی، با امیدواري، خوشمثالً،کنندمیکارکنانی که رویدادها را به روشی مثبت تعبیر

1-  state-like
2-  happiness
3-  organizational commitment
4-  job satisfaction
5-  task performance
6-  in role performance
7-  contextual performanc
8-  extra role performance
9-  organizational citizenship behavior, OCB
10-  Borman & Motowidlo
11-  Organ
12-  organizational citizenship behavior directed toward individual (OCBI)
13-  organizational citizenship behavior directed toward the organization (OCBO)
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را در شتري هیجانات مثبتبه احتمال بی) شناختیانروسرمایه (و تاب آوري خودکارآمدي
کارکنانی که . کنندمیزا هستند، تجربهمحیط کار حتی در طول رویدادهایی که بالقوه استرس

به طور کلی انتظارات مثبتی براي دستیابی به هدف و مقابله موفق با ،بین و کارآمد هستندخوش
پیگیري هیجانات مثبت مسیرهاي. کنندمیدي را تجربهبنابراین احساس مثبت کارآم،تغییر دارند

، نورمن و لوتانز، 1، به نقل از آوِي، هیوجز2001فردریکسون، (سازندتر میاهداف را گسترده
کنند و پادزهري میعمل2گیرکه هیجانات مثبت به عنوان ضربهاند تحقیقات نشان داده. )2008

، 2000فردریکسون، (سازندمیفراهمها نفی و بیماريمفید براي مشکالت مربوط به هیجانات م
تر کنند تا سریعمیهیجانات مثبت به افراد کمک. )2004، 4، فردریکسون و بارت3به نقل از توگد

و جسمی فرد ایفاشناختیروانبر هیجانات منفی غلبه کنند و در نهایت نقش مهمی در بهزیستی 
کند تا خودشان را به میربه هیجانات مثبت به افراد کمکتج. )2004توگد و همکاران، (کنند می

5نلسون و کوپر(و در نهایت افرادي سالم تبدیل کنندتر پذیرانعطافتر، یکپارچهتر، افرادي خالق

2007( .
و هوش 6سطوح باالتري از عزت نفسنوعاًشناختیروانافراد با سطوح باالي بهزیستی 

زندگی از همچنین این افراد . )2008، 8ت، هوِن، کیاروچیاسمی(دهند مینشان7هیجانی
اسمیت و (رضایت بیشتري دارندها اي، زندگی شخصی، زندگی معنوي و مانند اینحرفه

: عبارتد ازاند را در این پژوهش شکل دادهشناختیروانابعادي که بهزیستی . )2008،همکاران
و 13، رشد شخصی12، هدف در زندگی11، روابط مثبت10، تسلط بر محیط9پذیرش خویشتن

1- Hughes
2- buffer
3-  Tugade
4-  Barrett
5-  Nelson, Cooper
6- self-esteem
7- emotional intelligence
8-  Smith, Heaven, Ciarrochi
9- self acceptance
10-  environmental mastery
11-  positive relations
12-  propose in life
13- personal growth
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از بسیار پایین تا اي افراد در هر کدام از این ابعاد بر روي یک طیف و گستره. 1خودمختاري
.)1995، 2ریف و کیِس(. شوندمیبنديبسیار باال درجه

ممکن است منجر به ،شوندمیکه توسط هیجانات مثبت کارکنان ایجادشناختیروانمنابع 
این التزام کارکنان نه تنها بر فرد کارکن اثر . کارکنان مثل التزام شغلی شوندبتی درهاي مثنگرش

بیکر، (اثرگذار باشد گروهش نیزبلکه ممکن است بر انگیزش و هیجانات دیگر اعضاي ،دارد
. )2008، 4ویفالد(نگر است شناسی مثبتمثالی از روانالتزامسازه. )2006، 3ون امریک، ایویما

التزام فردي را ) 694، ص، 1990(کان . ه شدرایا) 1990(5التزام اولین بار توسط کانيسازه
به اعتقاد وي در حالت . شانهاي کاريکنترل اعضاي سازمان بر نقش”چنین تعریف کرد، 

“.کنندافراد به طور جسمی، شناختی و هیجانی، خودشان را در کار درگیر می،التزام
اند، مطرح شدهشناختیروانلگوهایی که در رابطه با سرمایه بررسی پیشینه پژوهش و ا

بر شناختیروانسرمایه مستقیممنجر به طراحی الگوي پیشنهادي حاضر گردید که در آن اثر
بر غیرمستقیم آنو اثرشناختیو بهزیستی روانالتزام شغلی،هیجانات مثبت، عملکرد شغلی

شکل . گیردمییانجی هیجانات مثبت مورد بررسی قراراز طریق متغیر مشناختیروانبهزیستی 
.دهدمیالگوي پیشنهادي پژوهش حاضر را نشان1

هاي پژوهشفرضیه
:عبارتند از) فرضیه غیرمستقیم1مستقیم و فرضیه7(پژوهش حاضر فرضیه8
. داردتکلیفی اثر مثبت مستقیم بر عملکرد شناختیروانسرمایه )1
. ثر مثبت مستقیم بر هیجانات مثبت دارداشناختیروانسرمایه )2
. اثر مثبت مستقیم بر رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد داردشناختیروانسرمایه )3
. اثر مثبت مستقیم بر رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان داردشناختیروانسرمایه )4
. ددارشناختیرواناثر مثبت مستقیم بر بهزیستی شناختیروانسرمایه )5

1-  autonomy
2-  Ryff & Keyes
3-  Bakker, Van Emmerik, Euwema
4-  Wefald
5- Kahn
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شناختی، عملکرد شغلی و هیجانات مثبت، بهزیستی رواناشناختی بعلّی سرمایه روانرابطه .1شکل 
التزام شغلی

. اثر مثبت مستقیم بر التزام شغلی داردشناختیروانسرمایه )6
. داردشناختینروابر بهزیستی هیجانات مثبت اثر مثبت مستقیم)7
بر بهزیستی )از طریق هیجانات مثبت(غیرمستقیم اثر مثبت شناختیروانسرمایه )  8

.داردشناختیروان

گیريجامعه آماري و روش نمونه
.هاي دولتـی شـهر شـیراز بـود       جامعه آماري پژوهش حاضر شامل پرستاران کلیه بیمارستان       

نفر به عنوان نمونـه      60آزمایی و    فرضیه نوان نمونه به ع نفر از جامعه آماري مذکور       350تعداد  
به ایـن صـورت   گیري روش نمونه  .شدند اي نسبی انتخاب  استفاده از روش مرحله   با  اعتباریابی

بیمارسـتان و    7بیمارستان دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شـیراز         13بود که ابتدا از بین      

هدف در زندگیروابط مثبترشد شخصیخودمختاريتسلط بر محیطپذیرش خویشتن

امیدواري

عملکرد تکلیفی

شناختیبهزیستی روان

شناختیسرمایه روان
خودکارآمدي

بینیخوش

آوريتاب

رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد

رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان

التزام شغلی

هیجانات مثبت
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.شدندبه عنوان نمونه انتخاب      به طور تصادفی   داديسپس به نسبت پرستاران هر بیمارستان، تع      
) درصـد 85(51و از نمونـه اعتباریـابی   ) درصـد 75(263آزمـایی  در نهایت از نمونـه فرضـیه      

.برگشت داده شدند و تحلیل روي آنها انجام گرفت

ابزار پژوهش
:شداستفاده زیر هايسنجش متغیرهاي مورد مطالعه از پرسشنامهجهت در این پژوهش 

24از پرسـشنامه  شـناختی روانبـراي سـنجش سـرمایه    . شـناختی روانپرسشنامه سرمایه   
در این پرسشنامه براي هـر      . استفاده شد ) 2007،  لوتانزو همکاران (شناختیروانسرمایه  اي  ماده

پرسشنامه مذکور بـراي  . ماده در نظر گرفته شده است6شناختیروانسرمایه هاي لفهؤکدام از م  
لوتـانز و   . به فارسی برگردانده و براي اجرا تنظیم گردیـد        ) 1389(بار توسط پژوهشگران     اولین

لوتانز و  . به دست آوردند   88/0و  89/0با روش آلفاي کرونباخ    ضریب پایایی ) 2007(همکاران  
پایـایی ایـن   . گـزارش کردنـد  روایی  مناسب و بسیار باالیی براي این مقیاس     ) 2007(همکاران  

. به دست آمد89/0آلفاي کرونباخاز روشبا استفادهوهش حاضرمقیاس در پژ
از مقیـاس  اي در پژوهش حاضر براي سنجش عملکرد وظیفـه   . تکلیفیپرسشنامه عملکرد   

. اسـتفاده شـد   ) 1386به نقل از ارشـدي،      ،1989؛ تن هورن،    1988،  1تن هورن و رو   (اي  ماده 9
تن. به فارسی ترجمه و براي اجرا تنظیم گردید        )1386(این پرسشنامه اولین بار توسط ارشدي       

ضرایب پایایی این پرسـشنامه  )1386به نقل از ارشدي، ، 1996(3، رو و دنیس2هورن، زینوویوا 
، مجارسـتان،  )1994(69/0بلغارسـتان،   : انـد مختلف این گونه گزارش کـرده     هاي  را روي نمونه  

مقیاس در پژوهش حاضر از روش کرونباخ       پایایی این   . )1994(68/0و در هلند    ) 1994(72/0
. به دست آمد69/0

براي سنجش هیجانات مثبت از فهرست عواطف مثبت و منفی          . پرسشنامه هیجانات مثبت  
) 2004(همکاراناساس پژوهش توگد و     بر. استفاده گردید ) 1988(4واتسون، کالرك و تلجن   

ایـن  . اطف مثبت آن استفاده کردنـد    پژوهشگران از خرده مقیاس عو    ) 2008(و آوِي و همکاران     

1-  Ten Horn & Roe
2- Zinovieva
3-  Dienes
4-  Watson, Clark, & Tellegen
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ق    مـی  فهرست یک ابزار خودسنجی است که با تغییر دستورالعمل         آن را »حـالتی «تـوان هـم شـ
فهرست مورد اسـتفاده   ) PA(1براي این منظور فقط هیجانات مثبت     . »صفتی«سنجید و هم شق     

گذشـته تجربـه    شرکت کنندگان، فراوانی هر هیجان ویـژه را کـه طـی یـک هفتـه                 . قرار گرفت 
آنهـا را    از هیجانات است کـه فـرد اخیـراً        اي  این نمایانگر نمونه  . کنندمیبندي  را درجه اند  کرده

بار یـا  درنگ که یکقدر بی، و نه آن )سال گذشته یک مثالً(تجربه کرده است، نه به طور ثابت        
یی بـراي  ضـریب پایـا  . )روز گذشـته مـثالً (شـود   هـا   گیري داده ؤیک روز رخ دهد و باعث سـ       

واتسون . )2008آوي و همکاران،    (گزارش شده است     95/0هیجانات مثبت، ضریب قابل قبول      
در ایران نیـز پایـایی و روایـی         . را به دست آوردند   83/0نیز ضریب پایایی    ) 1988(و همکاران   

پایایی خرده مقیـاس  ) 1384(پور و دژکام   بخشی مثالً. این مقیاس چندین بار بررسی شده است      
آنها همچنین براي این خـرده مقیـاس از روش تحلیـل عـاملی              . به دست آوردند   88/0ت را   مثب

پایایی این مقیاس در پژوهش حاضـر نیـز از          . تاییدي روایی مطلوب و مناسبی به دست آوردند       
به دست آمد89/0روش کرونباخ 

مقیـاس  براي سنجش التزام شغلی در این پژوهش از نسخه کوتـاه      . پرسشنامه التزام شغلی  
) 2002(و بیکـر     3رومـا -، از شـافلی، سـاالنوا، گـونزالز       )UWES-9(2التزام شـغلی اوترخـت    

9این مقیاس شامل    . است 6و جذب  5، وقف 4مقیاس نیرومندي استفاده گردید که شامل سه زیر     
شـافلی و سـاالنوا     . در نظـر گرفتـه شـده اسـت         مـاده 3باشد که براي هر خرده مقیاس       ماده می 

پایایی این مقیاس در    . اندگزارش داده  8/0تا   7/0پایایی را براي این مقیاس بین       گستره  ) 2007(
.به دست آمد89/0کرونباخ آلفاياز روشبا استفادهپژوهش حاضر

توسـط مقیـاس   شـناختی رواندر این پژوهش بهزیستی     .شناختیروانپرسشنامه بهزیستی   
مورد سنجش قـرار  ) 1995ریف و کیِس، ؛ 1989ریف  (ریف   شناختیروانبهزیستی   ايماده54

این شش بعد شـامل خودمختـاري،       . سنجدمی بعد کارکردي مثبت فرد را     6این مقیاس   . گرفت

1-  positive affect, PA
2- Short version of the Utrecht Work Engagement Scale
3-  Gonzalo-Roma
4-  vigor
5-  dedication
6-  absorption
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باشـد  مـی  پـذیري تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباطات مثبت، هدف در زندگی و خویشتن           
براي هر اي  درجه6بر روي مقیاس    ها  آزمودنیهاي  پاسخ. )1995؛ ریف و کیِس،     1989ریف،  (

این پرسشنامه توسط پژوهشگران    . گیردمی قرار) براي هر خرده مقیاس    ماده9(ماده54کدام از   
، ضریب پایایی را به روش کرونباخ براي هـر    )2008(1هیمن. ترجمه و براي اجرا تنظیم گردید     

شـد  ، ر)81/0(، تـسلط بـر محـیط    )79/0(خـود مختـاري   :خرده مقیاس چنین بـه دسـت آورد    
، و خویـشتن پـذیري      )82/0(، هدف در زندگی   )83/0(، روابط مثبت با دیگران      )82/0(شخصی  

بـه   88/0شـناختی رواندر این پـژوهش مقـدار ضـریب پایـایی پرسـشنامه بهزیـستی               . )85/0(
. دست آمد

در پژوهش حاضر جهت سنجش رفتار مدنی سازمانی، از        .پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی   
21این مقیاس شـامل     . استفاده گردید ) 1991(2نی سازمانی ویلیامز و اندرسون    مقیاس رفتار مد  

مـاده مـورد اسـتفاده قـرار        21ماده از این     14با توجه به هدف پژوهش حاضر، تنها        . ماده است 
براي رفتار مـدنی سـازمانی      ) 1991(ه شده توسط ویلیامز و آندرسون       ضریب آلفاي ارای  . گرفت

75/0تـا    70/0و براي رفتار مدنی سازمانی معطوف بـه سـازمان            88/0تا   61/0معطوف به فرد    
کرونبـاخ  آلفـاي   رفتار مدنی سازمانی در پژوهش حاضر نیز به روش          پایایی پرسشنامه . باشدمی

و براي رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد         54/0براي رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان        
.به دست آمد83/0

وهشهاي پژیافته
هاي توصیفییافته

مقـدماتی در   هـاي   اصلی، چند تحلیل اولیه جهـت کـسب بیـنش         هاي  پیش از انجام تحلیل   
در ایـن پـژوهش در مجمـوع روابـط هفـت متغیـر در الگـوي                . انجـام گرفـت   ها  ارتباط با داده  

توصیفی مربـوط بـه میـانگین، انحـراف معیـار،      هاي یافته. اندپیشنهادي مورد بررسی قرار گرفته 
ضـرایب  و مـاتریس     1روي متغیرهاي پژوهش در جـدول       ها  کمترین و بیشترین نمره آزمودنی    

. اندنشان داده شده2همبستگی متغیرهاي الگو در جدول 

1-  Heeman
2-  Williams & Anderson
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هاي اصلییافته
بـر اسـاس    ) 1SEM(ارزیابی الگوي پیشنهادي با استفاده از الگویابی معـادالت سـاختاري            

جهـت آزمـودن اثـر    . انجام پـذیرفت 18ویراست AMOSو 18ویراست   SPSSافزارهاي  نرم
جهـت تعیـین کفایـت    .اسـتفاده شـد  2اي در الگوي پیشنهادي نیز از روش بوت استراپ    واسطه

هـاي برازنـدگی بـه شـرح زیـر مـورد            ها، ترکیبی از شاخص   برازندگی الگوي پیشنهادي با داده    
نـسبت  (ده مجذور کاي    شاخص هنجار ش  ) 2(  ،2(مقدار مجذور کاي    ) 1: استفاده قرار گرفت  

، شـاخص برازنـدگی هنجـار   )GFI(، شاخص نیکویی بـرازش  )مجذور کاي بر درجات آزادي    

هابراي کل آزمودنیمتغیرهاي پژوهشمربوط به هاي توصیفی یافته.1جدول 
هاي توصیفیشاخص

انحراف معیارمیانگینبیشترینکمترینهامقیاس

4913847/10386/14شناختیسرمایه روان
123605/2703/5خودکارآمدي

93681/2615/5امیدواري
103455/2580/3تاب آوري
113606/2462/4خوشبینی

115046/3512/7هیجانات مثبت
204249/3014/4تکلیفیعملکرد 

103567/2836/3رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد
183566/2836/3ازمانرفتار مدنی سازمانی معطوف به س

116366/4118/10التزام شغلی
15829455/22978/26شناختیروانبهزیستی 

215063/3659/5پذیرش خویشتن 
245234/3721/6تسلط بر محیط

185304/4012/7روابط مثبت
185197/3707/6هدف در زندگی

185406/4099/5رشد فردي
205353/3782/5خودمختاري

1-  structural equation modeling (SEM)
2- bootstrap
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ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهاي پژوهش. 2جدول 
1234567891011121314151617

0شناختیروانسرمایه 1

813/00**خودکارآمدي2

. 885/0**885/0**امیدواري3
. 610/0**526/0**780/0**تاب آوري4
. 432/0**480/0**328/0**700/0**خوشبینی5
. 355/0**341/0**417/0**404/0**479/0**هیجانات مثبت6
. 374/0**374/0**489/0**583/0**595/0**646/0**شناختیروانبهزیستی 7
. 768/0**396/0**435/0**404/0**613/0**557/0**640/0**تنپذیرش خویش8
. 618/0**751/0**368/0**412/0**443/0**547/0**474/0**592/0**تسلط بر محیط9
425/00**497/0**763/0**198/0**229/0**312/0**375/0**379/0**410/0**روابط مثبت10
530/00**466/0**448/0**747/0**209/0**294/0**309/0**344/0**380/0**419/0**هدف در زندگی11
584/00**514/0**439/0**486/0**766/0**283/0**246/0**441/0**458/0**517/0**523/0**رشد فردي12
321/00**215/0**270/0**335/0**334/0**557/0**138/0*/229/0020**220/0**314/0**247/0**خودمختاري13
250/00**277/0**217/0**218/0**328/0**323/0**367/0**136/0*198/0**358/0**274/0**348/0**366/0**تکلیفیعملکرد 14
289/0042/0112/00**151/0*305/0**237/0**261/0**299/0**211/0**346/0**395/0**355/0**359/0**453/0**رفتار مدنی معطوف به فرد15
465/00**297/0**191/0**367/0**328/0**397/0**326/0**299/0**442/0**126/0*297/0**367/0**302/0**331/0**403/0**رفتار مدنی معطوف به سازمان16
217/00**283/0**260/0026/0063/0**244/0**122/0*429/0**310/0**310/0**427/0**418/0**386/0**447/0**379/0**513/0**التزام شغلی17



31...شناختی، مثبت، بهزیستی روانهايشناختی با هیجانعلّی سرمایه روانيرابطه

، شـاخص   )IFI(، شاخص برازندگی افزایـشی      )CFI(، شاخص برازندگی تطبیقی     )NFI(شده  
.)RMSEA(و جذر میانگین مجذورات خطاي تقریب ) TLI(لویس -توکر

)CFA(تحلیل عاملی تاییدي 
پیش از ارزیابی الگوي ساختاري به منظور نشان دادن رابطه بین متغیرهاي نشانگر با سـازه                

. اجـرا گردیـد  2CFAمربوط، بر روي متغیرهاي مکنون الگـو تحلیـل عـاملی تاییـدي             1مکنون
و بهزیـستی   شـناختی روانالگوي پیشنهادي در این پژوهش شـامل دو متغیـر مکنـون سـرمایه               

2شـکل   . انـد شـده گیري  که هر یک از آنها از طریق چند متغیر نشانگر اندازه           بودشناختیروان
نیکـویی  هـاي   شـاخص  3الگوي تحلیل عاملی متغیرهاي مکنون در پژوهش حاضـر و جـدول             

78/0
87/0
80/0

53/0

66/0

73/0

70/0
64/0

65/0

79/0

تحلیل عاملی متغیرهاي مکنونالگوي . 2شکل 

1-  latent
2-  confirmatory factor analysis

شناختیسرمایه روان

شناختیروانبهزیستی

روابط مثبت

رشد شخصی

بینیخوش

تاب آوري

امیدواري

خودکارآمدي

هدف در زندگی

خودمختاري

پذیرش خویشتن

تسلط بر محیط
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برازشی منطقی و   ي  نتایج الگوي تحلیل عاملی تاییدي نشان دهنده      . دهندمی برازش آن را نشان   
گیـري  دهـد کـه الگـوي انـدازه      می نشان 3جدول  هاي  همین طور شاخص  . باشندمی قابل قبول 

.خوبی برخوردار استاي متغیرهاي مکنون از برازندگی و روایی سازه

نیکویی برازش تحلیل عاملی تاییدي متغیرهاي مکنونهاي شاخص. 3جدول 
Xdfdf /2 XGFIIFITLICFINFIRMSEA 2هاشاخص
079/1273474/391/092/090/092/090/007/0الگو

)SEM(الگویابی معادالت ساختاري 
متغیر را در خود جاي داده است کـه        هفتالگوي پیشنهادي در پژوهش حاضر در مجموع        

یک متغیر به عنوان متغیر مستقل، پنج متغیر به عنوان متغیرهاي وابسته و یک متغیـر بـه عنـوان                    
. باشندمیمتغیر میانجی

. مورد بررسـی قـرار گرفـت   پیشنهاديپیش از بررسی ضرایب ساختاري، برازندگی الگوي       
تـر از آنهـا سـخن رفـت ارزیـابی       برازندگی که پیش  هاي  شاخصاساس  برازش الگوي اولیه بر   

از بـرازش    پیـشنهادي که الگوي    دادند برازندگی نشان هاي  شاخص برخی گرچه مقادیر . گردید
.دادند که الگو نیاز به بهبـود دارد       ها نشان می  بعضی از شاخص  اما   ،نسبتاً خوبی برخوردار است   

داد کـه  نـشان مـی  AMOS18افـزار نـرم هاي اصالحی ارائـه شـده از سـوي   بررسی شاخص
بنـا  . تواند مقدار مجذور کاي را به میزان زیادي کاهش دهدهمبسته کردن خطاهاي دو مسیر می 

براي دو متغیر، وقتی  ) خطا(تظار داشت موارد اختالل     توان ان می )1990(1بر اظهارات شاوبروك  
ارشـدي،  بـه نقـل از      (همپراش باشند   اند،  داراي علل مشترکی باشند که در الگو منظور نگردیده        

بـر اسـاس    هـا   حاصل این تغییرات، الگوي اصالح شده نهایی بود که برازش آن با داده            . )1386
. استنشان داده شده4برازندگی در جدول هاي شاخص

دهنـد الگـوي اول از بـرازش نـسبتاً خـوبی            مـی  نـشان  4گونه که مندرجات جدول     همان
این برازش با همبسته کردن خطاهاي دو مسیر در الگـوي نهـایی بهبـود یافتـه                 . برخوردار است 

. دهدمیپژوهش حاضر نشاننهاییدر الگوي راضرایب مسیرها3شکل . است

1- Schaubroeck
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برازندگیهاي ي و نهایی بر اساس شاخصبرازش الگوهاي پیشنهاد: 4جدول 
شاخص 
برازندگی

الگو


2

dd
/ 2

IF
G

IF
I

IL
TA
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FIIF
CN

FI

R
M

SEA

542/618103005/590/083/082/087/087/082/083/0الگوي پیشنهادي
28/414101101/494/085/086/090/091/085/0052/0الگوي نهایی

65/0
36/0

23/0

55/0
67/0

67/0

26/0

)001/0<p(
ضرایب مسیر آننهایی والگوي . 3شکل 

. گرفتندیید قرار أمستقیم الگوي پیشنهادي مورد تهايفرضیهتمامی دهد که نشان می3شکل 

اي الگوي پیشنهاديمسیر واسطه
هاي زیربنایی الگوي پیشنهادي پژوهش حاضر، وجـود مـسیر غیرمـستقیم و            یکی از فرضیه  

امیدواري

ايعملکرد وظیفه

شناختیبهزیستی روان

شناختیسرمایه روان
خودکارآمدي

خوشبینی

تاب آوري

رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد

رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان

التزام شغلی

هیجانات مثبت

هدف در زندگیروابط مثبترشد شخصیخودمختاريتسلط بر محیطپذیرش خویشتن
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ایـن رابطـه    . هیجانـات مثبـت بـود     ←شـناختی روانبهزیستی←شناختیاي سرمایه روان  واسطه
.آزموده شداي با استفاده از روش بوت استراپ واسطه

شـناختی بـر بهزیــستی   را در ارتبـاط بـا اثـر سـرمایه روان    بـوت اسـترپ  نتـایج  5جـدول  
. دهدگري هیجانات مثبت نشان میشناختی با میانجیروان

بهزیـستی  ←هیجانـات مثبـت  ←شـناختی نتایج بوت استراپ بـراي مـسیر سـرمایه روان         .  5جدول
شناختیروان

خطاي استانداردسوگیريبوتهاداده
398/0402/0004/0398/0

حـد پـایین فاصـله    . اسـت اي داري این اثـر واسـطه     حاکی از معنی   5مندرجات جدول   
سطح اطمینان براي این فاصـله اطمینـان        . باشدمی 4933/0و حد باالي آن     1577/0اطمینان  

قرار نگـرفتن صـفر در ایـن        . است 1000بوت استراپ    1مجددهاي  گیريو تعداد نمونه   95
داري این مسیر غیرمستقیم است، بنـابراین رابطـه غیرمـستقیم           ی از معنی  فاصله اطمینان حاک  

از طریق هیجانات مثبت در الگوي پیشنهادي        شناختیروانبا بهزیستی    شناختیروانسرمایه  
. گیردمییید قرارأنیز مورد ت

گیريبحث و نتیجه
، تکلیفـی د  بـه طـور مـستقیم بـا عملکـر          شـناختی رواناین پژوهش نشان داد کـه سـرمایه         

رفتارهاي مدنی سـازمانی معطـوف بـه فـرد و معطـوف بـه سـازمان، التـزام شـغلی، بهزیـستی                 
از طریـق هیجانـات   شـناختی روانو هیجانات مثبت به طور مستقیم و با بهزیستی       شناختیروان

. مثبت رابطه دارد
بـا   )1فرضـیه   (،  تکلیفـی بـا عملکـرد    شـناختی روانرابطـه بـین سـرمایه       نتایج مربوط بـه     

، لوتـانز،   )2009(و همکـاران     3، گـوتی  )2010(2نورمن، آوي، نیم نیچت و پـیگن      هاي  پژوهش

1- resampling
2- Nimnicht & Pigeon
3- Gooty
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. دنباشـ مـی همـسو ) 2007(، آوي )2008(، لوتـانز و همکـاران   )2007(آوولیو، آوي و نـورمن      
. کاري داشته اسـت هاي در محیطتکلیفیهمواره اثر نیرومندي بر عملکرد     شناختیروانسرمایه  
ایـن  . شـان دارنـد  رسیدن به اهـداف هايراهامیدواري باال توانایی بسیار خوبی در ایجاد   افراد با 

خواهند شد، عـالوه  محقق کند که اهداف  می به طور مداوم این امید را ایجاد       شناختیروانمنبع  
کننـد کـه بـه موفقیـت     میتنظیماي به گونهرا تکالیف خود بر این افرادي که امید باالیی دارند،        

، چنین برانگیختگی مداوم و شناخت مسیرهاي جـایگزین   )2008آوي و همکاران،    (ست یابند   د
.کند تا عملکرد باالیی از خود نشان دهندمیبه این افراد کمک
بین تمایل دارند کـه اسـنادهایی درونـی، بـادوام و کلـی بـراي                افراد خوش  ،از سوي دیگر  

بـه  ،بنـابراین . داشـته باشـند  هـا  خاص براي شکستو اسنادهایی بیرونی، ناپایدار و ها،  موفقیت
علتـی شکـست    وقوعکه  استدالل  ، آنها با این     بینمنفی براي افراد خوش    هايپیامدهنگام وقوع   

میـدوار  کننـد و ا   می را براي رسیدن به موفقیت حفظ     خویش   برانگیختگی،داشته است یموقعیت
. واهد شدبه شکست منتهی نختالش بعدي احتماالًخواهند بود که

از اي مؤلفـه ، تاب آوري بـه عنـوان       )2005(1بر اساس نظر لوتانز، آوولیو، والومب وا و لی        
افراد با تـاب    این علت که    ، به   داردرابطه  تکلیفی  ، به طور مثبت با عملکرد       شناختیروانسرمایه  

، باشـند میوم  ، مقا نامالیماتو هنگام مواجهه با      ندنسبت به تغییر سازگار    ترند،آوري باال خالق  
. اند افراد با خودکارآمدي باال نیز داراي عملکرد باال هستندمطالعات نشان داده

، )خودکارآمـدي (دهنـد   مـی  انجـام  کارکنان یک وظیفه را به طـور مـوفقی        وقتی   ،همچنین
توانند آن کار را به طور موفق انجـام دهنـد،           می احتمال بیشتري وجود دارد که باور کنند دوباره       

راي اتمام کار از خود اي بمدي باالیی دارند، تالش مداوم و پیگیري سرسختانه       آنانی که کار  کارک
بنـابراین  انـد،  هایـشان برانگیختـه   یـت باورهایـشان نـسبت بـه موفق       يدهند و به وسیله   می نشان

. دهندمیعملکرد باالیی از خود نشان
کارکنــانی کــه ســطوح بــاالیی از ســرمایه ) 2007(لوتــانز، آوولیــو و همکــاران بــه اعتقــاد 

که در اي شناختیهاي روانرا دارا هستند، ممکن است به دلیل تعداد و سطح سازه           شناختیروان
انگیزه و در نهایت رفتارشان متجلی است، نسبت به کارکنانی که تنها امیـدواري یـا                ها،  شناخت

1- Walumbwa & Lee
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حتـی  دهنـد،   مـی  را در یـک موقعیـت معـین نـشان          خودکارآمديو یا    تاب آوري یا خوشبینی   
. عملکرد بهتري دارند

آوي و همکاران   هاي  ، نتایج با پژوهش   و هیجانات مثبت   شناختیرواندر رابطه بین سرمایه     
. باشدمیهماهنگ و همسو) در دست چاپ(و آوي و همکاران ) 2008(

بـا هیجانـات مثبـت،      ) شـناختی ي روان رمایهسـ (براي تلفیق انتظارات و اسـنادهاي مثبـت         
یـک پیونـد نظـري      ) 1993،  1991(1گري شـناختیِ هیجانـات مثبـت الزاروس       میانجیي  نظریه

شـناختی  هـاي   دارد کـه برخـی سـطوح ارزیـابی        می این نظریه بیان  . کندمی نیرومندي را فراهم  
بناي ایـن نظریـه باورهـا و        بر م . هیجانی هستند هاي  مقدم بر واکنش  ) اغلب خودکار و ناهشیار   (

افـراد، نظیـر امیـدواري، کارآمـدي، خوشـبینی و تـاب آوري یـا در کـل سـرمایه                     هاي  شناخت
ي رود تا سرمایه  می بر این اساس انتظار   . هیجانات مثبت هستند  ي  ، یک منبع بالقوه   شناختیروان
ز یـک محـرك   هیجانات مثبـت تـابعی ا  . کلی در هیجانات مثبت نقش داشته باشدشناختیروان

قبلی به شکل رویدادهاي معنادار شخصی است و چنین رویدادهایی اساس هیجانـات مثبـت را     
است که این باور را بـه  شناختیي روانسرمایههايمؤلفه، یکی از خودکارآمدي. دهندمی شکل
ه را  ویژي  دهد که توانایی بسیج انگیزش، منابع شناختی و راه کارهاي انجام یک وظیفه            می افراد
ي کند کـه آنهـا قابلیـت انجـام و اتمـام وظیفـه             می این موضوع این باور را در آنها ایجاد       . دارند
ایـن  . )1997، 2بندورا(گراست رو را دارند که این اولین قدم الزم براي هرگونه رفتار هدف          پیش

هـایی هـستند کـه احـساسات مثبتـی نظیـر شـادي و       انتظارات مثبت نسبت به موفقیت، ارزیابی 
وقتـی کارامـدي بـا    . آورنـد مـی ترین هیجانات مثبـت هـستند، بـه وجـود      مباهات را که از مهم    

اضـافه شـدن ابزارهـا و       ي  شود، باور بـه توانـایی موفـق بـودن بـه واسـطه             می امیدواري همراه 
تواند براي انجام وظیفه به طـور       می شود، که تر می نیرومند) مسیرهاي چندگانه (ویژه  هاي  روش

توانند موفق باشند، این افراد مسیرهایی را که بـه  میعالوه بر این باور که آنها. ر رود موفق به کا  
تواند منجـر بـه   ها میاین گونه ارزیابی . اندشناسند و از آن آگاه    می کند را می موفقیت آنها کمک  

بـراي رسـیدن بـه      اند،  هیجانات مثبت ترین  که از عمده  (احساس مصمم بودن و پر انرژي بودن        

1- Lazarus
2- Bandura
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. )آوي و همکاران، در دست چاپ(شوند )اهداف
، امیدواري، خوشبینی و تاب آوري باالیی دارند نه تنها بـه   خودکارآمديبنابراین افرادي که    

مثبت ممکن اسـت آنهـا   هاي ارزیابیي  احتمال بیشتري ممکن است موفق شوند بلکه به واسطه        
بـاال چنـین     شـناختی روانبـا سـرمایه      در نتیجـه افـراد    . هیجانات مثبت بیشتري را تجربه کننـد      

کنند و همچنین هیجانات مثبـت بیـشتري را نیـز تجربـه        می رویدادهاي موفقِ بیشتري را تجربه    
. )آوي و همکاران، در دست چاپ(کنند می

با رفتارهاي مدنی سازمانی معطوف بـه فـرد و معطـوف    شناختیرواندر رابطه بین سرمایه   
، آوي، )2009(، گـوتی و همکـاران   )2010(نورمن و همکاران هاي  به سازمان، نتایج با پژوهش    

نگـر،  به عنوان یک سازه مثبتشناختیروانسرمایه . باشندمیهم جهت) 2009(1لوتانز و ینسن 
یعنـی،  (به طور کلی از طریق توانایی فرد در یـافتن مـسیرهاي گونـاگون رسـیدن بـه موفقیـت              

ممکن است خالقانـه باشـند   ها برخی از این راه. اشدبمی، معطوف به موفقیت هدف   )امیدواري
عبارتنـد از،  اي خالقانـه باشند، چنین راههاي نمیو بنابراین قسمتی از نقش و وظیفه رسمی نیز      

به طوري که براي دستیابی به هدف پافـشاري شـود      ) تاب آوري (تاب آور بودن به هنگام لزوم       
تازه نترسیدن  هاي  و بنابراین از تالش براي روش     خود  هاي  مطمئن بودن به توانایی   ،  )امیدواري(
همچنین بر اسـاس نظـر ارگـان و    . )خوشبینی(آینده ي، و خوشبین بودن درباره  )خودکارآمدي(

ســرمایه (کننـد  مــیرا بــه طـور مطلــوبی ارزیـابی  شـان  ، کارکنــانی کـه آینــده )1985(2نـی یـر  
اي سازمان، تعدیل کنند که بـدین وسـیله         هایشان را بر  ، بیشتر مایلند تا درون داده     )شناختیروان

در شان  از توانایی  شناختیروانافراد با سطوح باالتر سرمایه      . شوندمی در موفقیت سازمان سهیم   
برنـد و بـه     مـی  براي مواجه شدن با موانع در کار، بهـره         شناختیرواناستفاده کردن از نیروهاي     

ببینیـد، آوي و    (کننـد مـی  انی، اقـدام  رفتارهاي بصیرتی بیـشتري مثـل رفتارهـاي مـدنی سـازم           
تـري ارزیـابی   اش را در یک سازمان به طور مطلوب       به ویژه کارکنی که آینده    . )2008همکاران،  

رود تا تالش بیشتري صرف کند که آینده سودمندي بـراي سـازمان             می کند، احتمال بیشتري  می
بـه نقـل از،     (مان، شـکل دهـد      از طریق اقدام به رفتارهاي مدنی سازمانی معطوف به فرد و ساز           

1- Jensen
2-  Near
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. )2009گوتی و همکاران، 
آوي و  هـاي   ، نتایج با پـژوهش    شناختیروانبا بهزیستی    شناختیرواندر رابطه بین سرمایه     

) 2010(2و آوي، لوتانز، اسمیت و پالمر     ) 2009(1و سینگ و مانسی   ) در دست چاپ  (همکاران  
افـراد  بهینـه در   شـناختی روانت کـارکرد    حالـ ي  بهزیستی را بـه عنـوان تجربـه       . همخوان است 

تفکـرات، هیجانـات و یـا       ي  به تجربـه   معموالًاي  چنین حالت کارکردي بهینه   . کنندمی توصیف
بـه عنـوان یـک       شـناختی ي روان پیامدهاي مثبت توسط افراد بسته است، از سوي دیگر سرمایه         

بینی و تـاب آوري اسـت،       ، امیدواري، خوش  ي خودکارآمدي لفهؤمثبت که شامل چهار م    ي  سازه
افراد خودکارامد تمایـل دارنـد تـا سـاختارهاي اعتقـادي نیرومنـدتري بـه                . توصیف شده است  

چنـین  ي هایشان براي انجام وظایف مختلـف، داشـته باشـند کـه در نتیجـه              و ظرفیت ها  توانایی
ثیر مثبتی  أاین موضوع ت  . شودمی باوري تالش و پافشاري آنها براي دنبال کردن اهدافشان بیشتر         

ي چندگانـه هـاي  کنـد تـا راه  میسطوح باالي امیدواري به افراد کمک   . بر احتمال موفقیت دارد   
سطوح . شودمی بیشتريهاي  معطوف به دستیابی به اهدافشان را دنبال کنند که منجر به موفقیت           

دها داشـته   کند تا دیدگاه و انتظارات مثبتی در رابطـه بـا پیامـ            می باالي خوشبینی به افراد کمک    
رسـاند تـا بـر مـشکالت غلبـه کننـد و             مـی  پذیري به افراد یاري   باشند و سطوح باالي انعطاف    

سـازه   شـناختی روانسرمایه  . رویدادهایی را که منجر به شکست شده است، پشت سر بگذارند          
هـاي  کند، که این ادراكمیمثبت از خودشان کمکهاي مثبتی است که به افراد در تحقق ادراك      

ي در مجمــوع ســطوح بــاالي ســرمایه. فــرد را در پــی دارنــدشــناختیروانت بهزیــستی مثبــ
شود و این امر فرایند همیشگی کـارکرد   می منجر به تعداد پیامدهاي مثبت بیشتري      شناختیروان
. را به دنبال خواهد داشتشناختیروانبهینه یعنی، بهزیستی شناختیروان

با التزام شغلی رابطـه      شناختیرواندهد که سرمایه    می انو نتایج پژوهش حاضر نش    ها  یافته
و 3، آوي، پـاترا   )2008(آوي و همکـاران     هـاي   با یافتـه  اي  مستقیم و مثبتی دارد که چنین نتیجه      

. همسو است) 2010(5و هاجِز) 2006(4وست

1- Singh & Mansi
2- Palmer
3- Patera
4- West
5- Hodges
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تبـاط  کننـد، ار مـی ادراكتـر  باال، شغل و زندگی خود را مثبتشناختیروانافراد با سرمایه    
گرایـی  و التزام شغلی ممکن است تجـسمی از همپوشـی مثبـت           شناختیروانمثبت بین سرمایه    

آورنـد،  شـان مـی   مثبت را با خودشان به زندگی کاري روزمـره        هاي  باشد که کارکنان این حالت    
تواند باعث ایجـاد کـشش و       می شوند که می سپس چنین حاالت مثبتی منجر به تجربیات مثبت       

نگـري، کـه    مثبـت . ه شغل، جذب آن شدن و صرف کردن انرژي براي آن، شوند           جاذبه نسبت ب  
و نـاهمواري را در  هـا  توانـد سـختی  مـی بـاال آن را دارا هـستند      شـناختی روانافراد با سـرمایه     

سازمانی تسهیل و برطرف سازد و موجب التزام هرچه بیشتر افراد نسبت به کار و               هاي  موقعیت
باوردارند که قادرند که تقاضاهایی را که در بافت پیچیده شغل، بـا             کارکنانی که   . شان شود شغل

و باور دارند که پیامدهاي مطلـوبی را در کـار و            ) خودکارآمدي(را برآورده سازند    اند  آن مواجه 
شـوند و بـراي آن      مـی  به احتمال بیشتري جـذب کـار      ) بینیخوش(زندگی تجربه خواهند کرد     

. گذارندمیوقت
از طریـق هیجانـات   شناختیروانبر بهزیستی شناختیروانیرمستقیم سرمایه  درباره رابطه غ  

دهد که همسو با نتایج     می این پژوهش این رابطه نیز مورد تایید و حمایت قرار         هاي  مثبت، یافته 
. باشدمی)در دست چاپ(آوي و همکاران هاي و یافته

افـرادي کـه سـرمایه      تـوان گفـت کـه     مـی  )در دسـت چـاپ    (بنا به نظر آوي و همکـاران        
تري دارنـد، بـه دلیـل       پایین شناختیروانباالیی دارند، نسبت به آنهایی که سرمایه         شناختیروان

ایـن  . کننـد مـی  داشتن منابع مثبت بیشتر، تعداد رویدادهاي موفـق بیـشتري را ادراك و تجربـه              
د و اسـاس آن     کننمی رویدادهاي موفق به عنوان محرك و پیشایندي براي هیجانات مثبت عمل          

هیجانات مثبت نیز چنان که گفته شد از طریق گـسترش فراخنـاي تفکـر بـر                 . دهندمی را شکل 
یعنـی  (شـناختی روانبه عالوه سطوح باالي سرمایه      . افزایندمی فرد شناختیرواننیروها و منابع    
یافـت  ، افـراد را از ادراك و در       )بینی و تاب آوري   ، امیدواري، خوش  خودکارآمديسطوح باالي   

محیط بیرونی، که وراي توانایی شخص براي مقابله با آنهاست، منـع           هاي  و تقاضا ها  آن خواسته 
باشد، چرا که افراد با سطوح بـاالي        می کاهش فشار و اضطراب    کند، نتیجه این عمل احتماالً    می

نـی را   الزم براي مدیریت موفق و مقابله با محیط بیرو        هاي  منابع و ظرفیت   شناختیروانسرمایه  
و کنترل بودن    بینیپیشباشند، پس احتمال کمتري وجود دارد که آنها احساس غیر قابل            می دارا
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هیجانی خود به محیط را داشته باشند و این منجر بـه افـزایش سـالمت و بهزیـستی                   هاي  پاسخ
.خواهد شدشناختیرواندر افراد با سطوح باالتر سرمایه شناختیروان

پیشنهادهاي کاربردي
ها و مـدیران  مدیران سازمانياین پژوهش متوجهياولین کاربرد عملی به عنوان نتیجه   -

مبنایی بـراي اسـتخدام و گـزینش افـراد     اوالً ،را شناختیروانيباشد تا سرمایه  می منابع انسانی 
در پیـشبرد اهـداف سـازمانی بـه     شـناختی روانمورد نیاز خود قرار دهند، چرا که نقش سرمایه    

شان ایجاد و تقویت نمایند، ذکر ایـن نکتـه          بی نشان داده شده است و ثانیاً آن را در کارکنان          خو
روشـن و   هـاي   قابلیت رشدپذیري دارد، رهنمـود     شناختیروانبسیار ضروري است که سرمایه      

،خودکارآمـدي نگـر، بـراي افـزایش       شناسی مثبت شمار و موفّقی در ادبیات روان     کاربردهاي بی 
اي مثالً طی یک مداخلـه   . کلی وجود دارد   شناختیروانبینی و تاب آوري و سرمایه       امید، خوش 

را در گـروه نمونـه      شـناختی روانسسه گالوپ انجام دادند توانستند سـرمایه        ؤکه پژوهشگران م  
شـناختی روانتوانند کارکنان را تشویق و دلگرم کنند تا سرمایه         می در کل مدیران  . افزایش دهند 
باشـد تـا کارکنـان در هنگـام       اي  تواند براي سازمان سـرمایه    می بخشند، و این  بودرا در خود به   

. و بهتر با آن تغییرات تطابق پیدا کنندتر تغییرات سازمانی چالش انگیز، سریع
باشد و سطوح باالي این منـابع       می فرد شناختیرواننشانگر منابع    شناختیروانسرمایه  -

کاري، خودشان  هاي  ساخت تا هنگام مواجهه با مشکالت و چالش        مهم کارکنان را قادر خواهد    
بنـابراین پیـشنهاد  . بگیرند و رو به جلو حرکـت کننـد  اي را تجدید و بازسازي کنند، انرژي تازه 

مدیریتی و سرپرستی افرادي را انتخاب نمایند و آنها را بـه  هاي  براي پست ها  شود تا سازمان  می
بیـشتري  شـناختی روانبـاالتر و در نتیجـه منـابع          شناختیروانیه  آموزش دهند تا سرما   اي  گونه

تواند هم به مدیر و هم کارکنی که در یک طرح خالقانه            می از دید عملی این نکته    . داشته باشند 
عمده و شکست مواجه شده است، کمک نماید تا سریعاً از آن با اسناد دادن آن شکست                 با مانع 

و به آن مـانع بـه عنـوان درسـی           ) یعنی با نشان دادن امید    (گیرد   به شرایط موقتی بیرونی فاصله    
مـدیران و کارکنـانی کـه    از ایـن رو  . )مثالً با نشان دادن تـاب آوري (براي پیشرفت خود بنگرد    

ترند بـه احتمـال بیـشتري ممکـن اسـت کـه در           پذیرمدتر و انعطاف  تر، کارآ امیدوارتر، خوشبین 
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پویـا و بـه شـدت رقـابتی امـروزه کـه اکثـر              سـازمانی يهادشوار مربوط به بافت   هاي  موقعیت
شـناختی رواننـسبت بـه همکارانـشان بـا سـرمایه      انـد،  در عصر حاضر با آن مواجـه     ها  سازمان

. دوام بیاورندتر، پایین
مثبت مربوط به کـار در کارکنـان       هاي  نشانگر ارزیابی  شناختیروانسطوح باالي سرمایه    -

خود را حفظ نماینـد، بنـابراین پیـشنهاد   نگري ر تمایل دارند تا مثبتنگباشد و کارکنان مثبت  می
حمایتی فراهم آورند تا این افـراد        از طریق ایجاد جو    بستر و محیطی را مثالً    ها،  شود سازمان می

توانند محیط کار را میمدیران. خود را حفظ کنند و آن را نشان دهند       نگري  بتوانند روحیه مثبت  
مثبتـی شـود کـه بـا سـرمایه      هاي که باعث تحریک و برانگیختن ویژگی  ه نمایند آماداي  به گونه 

. باال در ارتباطندشناختیروان
و هیجانـات مثبـت و همـین        شـناختی رواناز آنجایی که نشان داده شده است، سرمایه         -

فرد یـا   توانند از فردي به     می طور التزام شغلی خاصیت این را دارند که سرایت پیدا کنند، یعنی           
و شـناختی روانتوانند با شناسایی افـراد بـا سـرمایه    ها می لذا سازمان  .افراد دیگري منتقل شوند   

هیجانات مثبت و التزام باال و تشویق و فـراهم کـردن محـیط کـاري الزم بـراي آنهـا و ایجـاد                        
مـستقیم  نگـري را در سـازمان بـه طـور غیر          شرایطی براي همکاري بیشترشان با دیگران، مثبـت       

. افزایش دهند
پیشین، نشان داد که هیجانات مثبت      هاي  این پژوهش عالوه بر حمایت بیشتر براي یافته       -

و پیامـدهاي مطلـوبی   شـناختی روانممکن است یک متغیر میانجی مهم در رابطه بـین سـرمایه        
به خصوص این پژوهش شواهدي را فراهم کرد کـه ممکـن            . باشد شناختیروانمانند بهزیستی   

و  شـناختی روانبـر پیامـدهاي مطلـوبی مثـل عملکـرد و بهزیـستی               شناختیروانسرمایه  است  
ثیر مهمی داشـته باشـد و بـه         أمطلوبی مثل التزام شغلی و رفتارهاي مدنی سازمانی ت        هاي  نگرش

رقابتی مهمی بـراي سـازمان داشـته باشـد، بنـابراین بـه             هاي  صورت بالقوه ممکن است منفعت    
و داشـتن کارکنـانی سـالم و    ها  شود تا جهت حفظ رقابت با دیگر سازمان       می پیشنهادها  سازمان

هیجانات مثبت را در کارکنان خود با ایجاد محیطی شاد، جذاب و             شناختیروانسالمت از نظر    
زندگی روزمره ایجاد کنند و از این طریق نتایج بهتري براي سازمان خـود  هاي به دور از دغدغه  

. به بار آورند
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این است که آنها ها، کاربرد عملی مهم این پژوهش براي مدیران و رهبران سازمان        دیگر  -
معطـوف بـه   هـا  و التزام پی ببرنـد؛ بـه ویـژه کـه ایـن سـازه            شناختیروانبه رابطه بین سرمایه     

شـناختی رواندهد که ممکن است سـرمایه       می پیامدهاي مثبتی هستند، نتایج این پژوهش نشان      
زام شغلی وي و پیامدهاي مطلوب مرتبط با آن باشد و از آنجایی که سـرمایه      فرد منبعی براي الت   

را بهبـود   شـناختی روانتـوان از مـداخالتی کـه سـرمایه          می قابل رشد است، پس    شناختیروان
. بخشد، جهت افزایش التزام نیز استفاده کردمی
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