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علی قلیپور سلیمانی

چکیده
یکی از مؤلفههای رفتار سازمانی مثبتگرا ،نشاط است .نشاط تا حدی اهمیت دارد که از سال  0222به بعد،
سازمان ملل آن را برای تعیین سطح توسعهیافتگی کشورها بهعنوان یکی از متغیرهای اصلی وارد محاسببا
شده است .هدف این پژوهش ،بررسی نقش سرمایه روانشناختی در ایجاد نشاط اعضبای بيبیا اسبت .ایبن
پژوهش ،از نظر هدف ،کاربردی و از نظبر روش گبردآوری دادههبا ،توصبیفی -همبيبتگی اسبت .جامعبه
آماری پژوهش حاضر ،همه کارکنان واحدهای فرهنگی ارشاد اسالمی استان ایالم به تعداد  0222نفر است،
که از میان آنها 200 ،نفر براساس جدول کرسجی و مورگان و به روش تصادفی ساده انتخاب شبدند .ابباار
گردآوری اطالعا در این پژوهش پرسشنامه محققساخته نشباط کارکنبان و پرسشبنامه اسبتاندارد سبرمایه
روانشناختی لوتانا و همکاران است .روایی پرسشنامه با تأیید نظر خبرگان آشنا به موضبو ،،و پایبایی آن ببا
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (برابر با  )2/49تأیید شد .دادههبا ببا آزمبون رگرسبیون تجایبهوتحلیبل شبد.
یافتهها نشان داد خودکارآمدی ،امیدواری ،تابآوری و خوشبینی اثر معناداری بر نشاط کارکنان دارند .در
نتیجه ،با افباایش هبر یبز از ابعباد سبرمایه روانشبناختی ،نشباط سبازمانی افباایش مبییاببد .از ایبن میبان،
خوشبینی با ضریب  2/243بیشترین تأثیر را بر نشاط سازمانی داشت .بنابراین ،مبدیران سبازمانهبا بایبد جبو
سازمانی مطلوبی برای ایجاد سالمت روحی و روانشناختی ایجاد کنند تا نشاط و شادی در کارکنان تقویت
شود.
واژگان کلیدی :تابآوری ،خودکارآمدی ،خوشبینی ،سرمایه روانشناختی ،نشاط کارکنان.
تاریخ پذیرش 3 :خرداد 6331
تاریخ دریافت 3 :فروردین 6331
 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی ،دانشگاه آزاد اسالمی رشت ،رشت ،ایران (نویسنده مسئول):
Nahid_alizade1987@yahoo.com

 استادیار مدیریت ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
 استادیار مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،رشت ،ایران

 .1مقدمه
در سالهای اخیر ،توجه روانشناسان به مقوله روانسازمانی جلب شدده اسدت .امدروزه
پس از سرمایه انسانی (چه میدانیم؟) ،سرمایه اجتماعی (چه کسانی را مدیشناسدیم؟) و
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سرمایه مالی (چه داریم؟) سرمایه روانشدناختی 6را مدیتدوان منندای متیدت رتدابتی در
سددازمانهددا در ن ددر رفددت (آولیددو و لوتددانت  ،6001 ،ص  .)3سددرمایه روانشددناختی
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مجموعهای از صفات و توانمندیهای مثنت است که میتواند مانند مننعی توی در رشد
و ارتقای فرد نقد
تواناییهای

داشدته باشدد و شدامن ایدن م لفدههدا اسدت :الد ) بداور فدرد بده

برای دستیابی به موفقیدت در انجدامدادن وظدای

معدین (خودکارآمددی)؛

ب) ایجاد اسنادهای مثنت درباره موفقیتهای اکنون و آینده (خدوشبیندی(؛ ج) داشدتن
پشتکار در دننالکدردن اهددا

و پیگیدری راهکارهدای الزم بدرای رسدیدن بده موفقیدت

(امیدواری(؛ د) تحمنکردن مشکالت و باز شت به سطح معمولی عملکرد ،حتی بداالتر
از آن تا دستیابی به موفقیتها (تابآوری) (آوی 3و همکاران .)6066 ،این رویکردها ،که
متیتها و ظرفیتهای روانشناختی منابع انسانی مثنت را را در ارتقای عملکرد فدردی
و سازمانی و نین به موفقیت سازمانی کش

کردند (ترنر و همکداران ،6006 ،ص،)13

نقطه توتی تلقی میشوند که پیامدهای مثنت سدازمانی دارندد ،بدهطدوری کده در سدطح
فردی ،موجب ارتقای عملکرد فردی و در سدطح سدازمانی موجدب توسدعه و افدتای
داراییها و درآمدهای سازمان و نیت ارتقای متیت رتابتی و عملکرد سدازمان مدیشدوند
(لوتدانت و همکداران ،6002 ،ص 72؛ رایددت و کروپدانتانو  ،6007 ،ص  .)33بنددابراین،

1 Psychological capital
2 Avolio & Luthans
3 Avey
4 Turner
5 Wright
6 Cropanzano

انت ار میرود کارکنانی کده از امیدد ،خودکارآمددی ،خدوشبیندی و تدابآوری بداالتری
برخوردارند و در زمینه سرمایه روانشناختی به تعالی رسیدهاند ،با داشدتن ویگ دیهدای
شناختی و رفتداری مناسدب و انگیدتش بداالتر ،از شددن خدود را دیتدر و نسدنت بده
سازمانشدان متعدددتر بدوده (پترسدون و لوتدانت ،6003 ،ص  ،)666و عملکدرد شددلی
باالتری داشته باشند (لوتانت و همکاران ،6002 ،ص  .)60از سویی ،سدالهدای بسدیاری
است که توجه به سالمت جسمی کارمندان معطو

بده و دعیت سدالمت روحدی کارکندان در

محیط کار توجه نمیشد ،حتی آموزشی هم در زمینه چگونگی ارتقدای سدالمت روحدی
برای کارکنان وجود نداشت و با وجود اهمیت علمی و اخالتی این مو وع ،سازمانهای
کمی این مو وع را مورد توجه ترار داده بودند .به اعتقاد کارشناسان ،هماکنون نشانههای
صریحی از افسرد ی ،عواط

منفی و روانرنجوری در بعضی از مراکت صنعتی به چشدم

میخورد که پیامدهایی ن یر پایینآمدن سن خودکشی ،افدتای

افسدرد ی ،تدرك کدار و

بسیاری از مشکالت روحی -اجتماعی را دربرداشته ،بهطوریکه ویا شدادی و نشداا از
محیط کار و جوامع رخت بربسته ،و غم جانشین آن شدده اسدت .بندابراین ،بدرای ایجداد
جامعهای سالم و سازمانهای پویا و بانشاا ،همچندین ،بدرای افدتای

عواطد

مثندت،

راهکارهایی نیاز است که بتواند با ایجاد مدارتهدای شادزیسدتن و شدادبودن در فضدای
سازمانی ،جامعه و زند ی افراد را از خمود ی و ایستایی نجات دهد .این مسئله ندهفقدط
میتواند محیط کار را به محیطی پویا ،خالق و رشدیابنده تندین کند ،بلکده مدیتواندد بدر
خانواده کارکنان نیت اثر ذار باشد و آنان را در راستای اهدا سازمانی ترار دهدد (فریدر ،
 .)6331شادابی ،نشاا و احساس خوشنختی یکی از موهنتهای الدی است کده در سدایه
تندرستی و سالمت روانی به انسانها اعطا شده است .عالوه بر آن ،سالمت رواندی یکدی
از مدمترین عوامن م ثر در ارتقا و تکامن انسانها محسوب میشود .آر این و همکداران
1 Peterson
2 Ferrie
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توجه زیادی نشده است .تا اندك زمانی پی

شده ،ولی به سدالمت روحدی آنهدا

00

در تحقیقات خود نشدان دادندد نشداا مانندد سدرری در مقابدن اسدترس عمدن مدیکندد
(نصرآبادی و همکاران .)6311 ،در ترن بیستویکم روانشناسی متوجده ایدن امدر شدده
است که انسان باید انرژی عقالنی خود را صر جننههای مثنت تجربهاش کند .در آغداز،
روانشناسی بیشتر بر هیجانهای منفی مانند ا طراب و افسرد ی تمرکدت داشدت ،تدا بدر
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هیجانهای مثنت مانند شادکامی و ر ایت .متون علمی نیت بیشتر درباره رنج بود ،تا لذت
(مایرز .)6000 ،باید دانست از بدو ورود رویکرد سرمایه روانشناختی به سدازمانهدا از
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سال  ،6001این سرمایه در همه سازمانها ،اعم از سازمانهای خصوصی و دولتی ،مورد
توجه ترار رفته است .از این رو ،در سازمانها در شرایط عدم تطعیدت و بحدرانهدای
مداومی که حیات سازمانها را تددید میکنند ،اتخاذ رویکرد مثنت را ،نه یک انتخداب،
بلکه رورتی اجتنابناپذیر برای بقدا ،رشدد و بالندد ی سدازمان محسدوب مدیشدود.
رورت پرداختن به مقوله نشاا از آنجا ناشی میشود که هم برای جامعده و هدم بدرای
ندادهای آن بسیار مدم است .طنق ن ر متخصصان مدیریت ،بترگترین کلیدد بددرهوری،
کارکنان بانشاا است .آنها اعتقاد دارند بین نشاا در کدار و بددرهوری ارتنداا روشدنی
وجود دارد .از دیگر آثار شادی و نشاا در محیط کار افتای
توانایی تصمیم یری ،افتای
بیشتر ،بدنود ارتناطات ،افتای

ر ایت مشتریان ،کاه

سود ،افتای

تولید ،بدندود

غینت ،انجامدادن کارها با اشدتیاق

تعدد کارکنان به سدازمان ،تقویدت کدار تیمدی و افدتای

خالتیت و نوآوری در سازمان است (چاوشباشدی و عفیفدی .)6336 ،نتدایج تحقیقدات
نشان میدهد سالمت روانی با نشاا همنستگی مثنت دارد .دین مقددس اسدالم نیدت کده
تأمینکننده صالح دنیا و آخرت آدمی است ،شادیهای مناسب و حالل را تأیید کرده ،و
پیروان

را از افسرد ی و بیحالی برحذر میکند .در ایران نیت با توجه بده نقد

نشداا

فردی – اجتماعی در توسعه پایدار ،بندد ب مداده  32برنامده چددارم توسدعه بده بسدط و
سترش روحیه نشاا ،شادابی ،امیدواری ،اعتماد اجتمداعی ،تعمیدق ارزشهدای دیندی و
هنجارهای اجتماعی پرداخته است .از طرفی ،با توجه به جایگاه بسدیج در ایدران کده بدا
هد

ایجاد تواناییها و آمداد ی هدای الزم دفداعی در آحداد مدردم در دفداع از کشدور

بهمن ور کمک هنگام بدروز بالیدا و حدوادی پدی بیندیناپدذیر و کمدک بده دولدت در
سازند ی تشکین شد ،و دفاع از مقدسات و ایدئولوژی اسالم مدمترین دلین و رورت
شکن یری آن بود ،همچنین ،با توجه به اینکه روحیه کاری کارکنان سدازمان در محدیط
کددار یکددی از بااهمیددتتددرین مناحددز روز اسددت ،بایددد دانسددت تددا چدده حددد سددرمایه
روانشناختی در ایجاد نشاا کارکنان بسیج م ثر است.
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سرمايه روانشناختی
براساس نتایج پگوه های انجام رفته در زمینه رفتار سازمانی مثندت درا ،ظرفیدتهدای
روانشناختی ،از تنین امیدواری ،تابآوری ،خدوشبیندی و خودکارآمددی ،در کندار هدم،
عاملی را با عنوان سرمایه روانشناختی تشکین میدهند .بهعنارت دیگر ،برخی متدیرهای
روان شناختی ،از تنین امیدواری ،تابآوری ،خدوشبیندی و خودکارآمددی ،در مجمدوع،
مننع یا عامن ندفته جدیدی را تشکین میدهند که در هر یک از این متدیرها نمایان اسدت
(آوی 6و همکاران .)6001 ،ریشه مفدوم سرمایه روانشناختی را باید در مطالعات مارتین
سلیگمن ( )6331که او را بهعنوان پدر روانشناسی مثنت را میشناسدند ،جسدتوجدو
کرد (هاجتس  .)6060 ،پس از آن ،این رویکرد بهتدریج وارد حوزه رفتار سدازمانی شدد
و رفتار سازمانی مثنت را نام رفت .رفتار سازمانی مثندت درا ابتددا بدهعندوان مطالعده و
کاربرد مثنت رایی در توانمندیهای منابع انسانی و ظرفیتهای روانشناسی که میتوانند
برای بدنود عملکرد در محیط کار امروز ،اندازه یری و مدیریت شدوند ،و توسدعه یابندد،
تعری

شد (لوتانت  .)6006 ،رفتار سازمانی مثنت را ،مانند روانشناسی مثنت درا ،ادعدا
1 Avey
2 Seligman
3 Hodges
4 Luthans
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 .2مبانی نظری

نمیکند به دستاورد جدیدی در ارتناا با مثنت رایی رسیده است ،بلکه به نیاز به تمرکدت
بیشتر بر ن ریهپردازی ،پگوه

و کاربرد م ثر حاالت ،صفات و رفتارهای مثنت کارکندان
6

در محیط کار اشاره میکند (باکر و شاوفلی  .)6001 ،این رویکرد جدید سازمانی معتقدد
است که با اجتناب از اشتدال ذهنی مداوم به ع ها و سدو عملکردهدای افدراد توسدط
01

رهنران و همکارانشان ،میتوان به توتهدا و کیفیدتهدای مطلدوب آنهدا توجده کدرد و
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اعتمادبهنفس ،خوشبینی و امیدواری را درکارکنان افتای

داد و بددین وسدیله عملکدرد

فردی و سدازمانی را بدندود بخشدید .لوتدانت و همکداران

در توسدعه چدارچوب رفتدار

سازمانی مثنت را در سازمانها ،سرمایه روانشناختی مثنت را را عداملی ترکیندی و منندع
متیت رتابتی سازمانها مطرح کردهاند .آنها بر این باورند که سدرمایه روانشدناختی ،بدا
تکیه بر متدیرهای روانشناختی مثنت را مانند امید ،خوشبینی ،تدابآوری و جدت آن بده
ارتقای ارزش سرمایه انسانی (دان

و مدارتهدای افدراد) و سدرمایه اجتمداعی (شدنکه

روابط میان آنها) در سازمان منجر میشود .بنابراین ،سرمایه روانشدناختی ،از متدیرهدای
روانشناختی مثنت رایی تشکین شده است کده تابدن انددازه یدری ،توسدعه و پدرورش
هستند و امکان اعمال مدیریت بر آنها وجود دارد .همانطور که پی

از این اشاره شدد،

این متدیرها عنارتاند از خودکارآمدی ،6امیدواری ،3خوشبینی ،7و تدابآوری( 1پدیج و
دونوهو  .)6007 ،در ادامه ،تو یحی پیرامون هر یدک از ایدن مواردبده شدرح زیدر بیدان
میشود.

خودکارآمدی /اعتمادبدهنفدس :خودکارآمددی کده منشدأ پیددایی آن ن ریده شدناختی

1 Bakker & Schaufeli
2 Self-efficacy
3 Hope
4 Optimism
5 Resiliency
6 Page & Donohue

اجتماعی 6بندورا 6066( 6و  )6332است ،بدر ایدن ن در اسدتوار اسدت کده افدرادی کده
میتوانند بهطور موفقیتآمیتی کاری را انجام دهندد ،بده نوبده خدود منجدر مدیشدود در
انتخاب مسیر شدلی و جدتدهی به رغنتها ،ارزشها یا تواناییهدا نقد

مدمدی را ایفدا

کنند .بندورا ( )6006تو یح میدهد خودکارآمدی تضاوت افراد درباره تابلیدتهایشدان
است؛ اینکه چگونه افراد توانایی و استعدادهای خود را بررسی میکنند ،بر انتخدابهدای
تحصیلی ،مسیر شدلی و سایر انتخابها مد ثر اسدت .افدرادی کده خودکارآمددی پدایینی
وظای

خود را بهخوبی انجام دهند ،یا ممکن است هنگام انجامدادن تکلی

دسدتپاچده

شوند (عندالحسدینی و همکداران .)6331 ،بندابراین ،براسداس ن ریده بنددورا ،مدیتدوان
خودکارآمدی را به این شرح تعری

کرد :باور (اطمینان) فدرد بده توانداییهدای

بدرای

دستیابی به موفقیت در انجامدادن وظیفهای معین از راه ایجاد انگیته در خود ،تأمین مندابع
شناختی برای خود و نیت انجامدادن اتدامات الزم .بنابراین ،فر یه اول پگوه

بده شدرح

زیر بیان میشود:
فرضيه اول :خودکارآمدی در ایجاد نشاا کارکنان تأثیر ذار است.

تابآوری
تابآوری یا توانایی ساز اری مثنت با مصینت و آسیب ،مو وعی روانشدناختی اسدت
که در ارتناا با پاسخ فرد به تن

آسیبزا و موتعیتهای مشکنآفرین زندد ی بررسدی

شده است .بعضی دید اهها تابآوری را بهعنوان پاسخ به یک واتعد خداص و بعضدی
دیگر آن را به عنوان یک سنک مقابلهای پایدار در ن ر مدی یرندد (الموندد و همکداران،
 .)6 :6003برای مثال وایو و همکاران ( )6001تابآوری را یدک صدفت روانشدناختی

1 Bandura's Social Cognitive Theory
2 Bandura
3 Waugh

بررسي نقش سرمايه روانشناختي در ايجاد نشاط اعضاي بسيج

دارند ،ممکن است در انجامدادن وظای

دشوار مقاومت کرده و فکر کنندد تدادر نیسدتند

01

ثابت و بادوام در ن ر رفتهاند .مفدوم تابآوری به صورتهای مختلد

تعرید

شدده

است.
6

کامرفر ( ،)6333باور داشت که تابآوری باز شت به تعدادل اولیده یدا رسدیدن بده
تعادل سطح باالتر (در موتعیت تددیدکننده) است و از ایدن رو ،سداز اری موفدق را در
01

زند ی فراهم میکند(سامانی و همکاران .)6311 ،در عین حال کامرفر به ایدن نکتده نیدت
اشاره میکند که ساز اری مثنت هم ممکن است پیامد تاب آوری بده شدمار رود و هدم
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بهعنوان پیشآیند ،سطح باالتری از تابآوری را سدنب شدود .و ایدن مسدأله را ناشدی از
پیچید ی تعری

و نگاه فرایندی به تابآوری میداند .تابآوری فقط پایداری در برابدر

آسیبها یا موتعیتهای خطرناك نیست ،بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامدون
خود است (کانرودیویدسون  .)6003 ،در واتع ،همانطور که ریچاردسون ( )6006بیان
کرده است ،تابآوری بیشتر از آنکه یک بدنود ساده از آسیب و مصینت باشد ،رشدد یدا
ساز اری مثنت به دننال دورهای از بدرهم خدوردن تعدادل حیداتی اسدت.پدگوه هدای
انجام رفته حاکی از آن است که برخی افراد تابآور ،پس از رویارویی با موتعیتهدای
دشوار زند ی ،دوباره به سطح معمولی عملکرد بازمی ردند ،حال آنکه عملکرد برخدی
دیگر از این افراد ،پس از رویارویی با ناکامیها ،مصدینتهدا و دشدواریهدا نسدنت بده
ذشته ارتقا مییابد.

برای دستیابی به تابآوری ،برخی مدارتهدا و نگدرشهدا مدورد نیداز اسدت کده در
اصطالح به آنها سخترویی 7فته میشود .سدخترویدی بده افدراد کمدک مدیکندد در
رویارویی با تدییرات تدن زا ،دشدواریهدا را بده فرصدتهدایی پرمنفعدت تنددین کنندد.
نگرشهای مورد ن ر در سخترویی عنارتاند از تعدد ،کنترل و چال طلنی .مقصدود از

1 Kumpfer
2 Conner & Davidson
3 Richardson
4 Hardness

تعدد آن است که فرد در رویارویی با شرایط دشوار ،بهجای تدرك صدحنه ،تدرجیح دهدد
حضور خود را در صحنه حفظ کرده،و به افراد در یر در آن موتعیدت ،در برطدر کدردن
دشواری کمک کند .مقصود از کنترل آن است که فرد به تواناییهای خود برای اثر ذاری
بر نتایج رویدادها بداور داشدته باشدد و مقصدود از چدال طلندی ،آن اسدت کده فدرد در
رویارویی با چال ها بهجای مقصردانستن سرنوشت ،درصدد ایجاد فرصدتهدایی بدرای
رشد خود و دیگران باشد .همچنین ،در شکن یری و بروز رفتارهای سخترویانده ،فدرد
در خود پرورش دهد (مادی .)6001 ،6در واتع ،تابآوری از پاسخهدای انطنداتی طنیعدی
انسان حاصن میشود و برخال

رویارویی فرد با تددیدهای جددی ،وی را در دسدتیابی

به موفقیت و غلنه بر تددیدها توانمند میکند (پیج و دونوهو.)6007 ،6
فرضيه دوم :تابآوری در ایجاد نشاا کارکنان تأثیر ذار است.

خوشبینی
سلیگمن ( )6311بر این باور است که افراد خدوشبدین در رویدارویی بدا شکسدتهدا و
موفقیتهای خود ،چنین عمن میکنند:
 بر اسنادهای کلی تکیه میکنندد؛ بدرای مثدال« :مدن تدادر بده کسدب موفقیدت در
زمینههای ونا ون هستم».
 اسنادهایشان پایدار است؛ برای مثال« :من میتوانم بهطور مستمر ایدن موفقیدت را
از آن خود کنم».
 موفقیتهایشان را به تواناییهدای دروندی خدود نسدنت مدیدهندد؛ بدرای مثدال:
«تواناییها و تالش خودم به موفقیتم منجر شد».

1 Maddi
2 Page & Donohue
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باید مدارتهای حن مسئله و تعامن با دیگران برای تعمیق حمایتهای اجتمداعی را نیدت

01

 در رویارویی با ناکامیها ،شکست خود را به عوامدن ویدگه بیروندی و غیرپایددار
نسنت میدهند.
کارور و شییر )6003( 6تعریفی دیگر از خوشبینی به این شرح مطرح کدرده اسدت
که افراد خوشبین همواره در انت ار رخدادن اتفاقهای خوشدایند در زند یشدان هسدتند.
01

نکته مدم آن است که در سرمایه روانشناختی ،خوشبینی واتعی مورد ن در اسدت ،زیدرا
خوشبینی غیرواتعی به پیامدهای منفی منجر مدیشدوند (جنسدن 6و لوتدانت .)6001 ،در
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خوشبینی واتعبینانه در حقیقت ،فرد آنچه را میتواند بهدست آورد در برابر آنچه تادر به
کسب آن نیست ،ارزیابی میکند .از این رو ،خوشبینی واتعبینانه ،نق

مدمی در ارتقای

خودکارآمدی فرد دارد (لوتانت و آوولیو  .)6002 ،بنابراین ،فر یه سوم تحقیق به شدرح
زیر بیان میشود:
فرضيه سوم :خوشبینی در ایجاد نشاا کارکنان کارکنان تأثیر ذار است.

امیدواری
اسنایدر )6336( 7امیدواری را به این شرح تعری
از احساس موفقیت حاصن از  .6انرژی معطو

کرده است« :حالت انگیتشی مثنتی که
به هد

و  .6برنامهریتی برای دستیابی

به هد ناشی شده است» (اسنایدر .)6336 ،بنابراین ،امیدواری از دو جت تشکین شدده
است :عاملیت ،برنامهریتی برای دستیابی به هد  .مقصود از عاملیت ،داشتن اراده بدرای
دستیابی به نتیجه مورد ن ر یا دلخواه است .بنابراین ،امیدواری ،مستلتم ،عاملیت یا نوعی
انرژی برای تعقیب هد ها است .عالوه بر این ،دیگر عنصر تشدکیندهندده امیددواری،
برنامهریتی برای دستیابی به هد است که نهفقط دربر یرنده شناسایی هد هدا اسدت،

1 Carver & Scheier
2 Jensen
3 Avolio
4 Snyder

بلکه راههای متفاوت رسیدن به هد ها را نیت دربرمی یرد .بهعندارت دیگدر ،امیددواری
مستلتم داشتن اراده برای نین به موفقیت و نیت ،شناسایی ،شفا سازی و پیگیری راههای
الزم برای دستیابی به موفقیت است .بنا بر نتایج پگوه های پترسون و لوتدانت ()6003
سطح امیدواری مدیران رستورانهای غذای آماده ،با عملکرد مالی واحد و ر ایت شدلی
کارکنانشان ،همنستگی مثنت باالیی داشت .بر این اساس ،فر یه چدارم پگوه

مطدرح

میشود.

نشاط کارکنان
منشأ پیدای

ن ریههای مربوا به نشاا کارکنان ،6مفدومی بده ندام در یرشددن در کدار

است (اینستراند 3و همکاران .)6066 ،برای مفدوم در یرشدن در کار ،چنددین رویکدرد
در حوزه آکادمیک وجدود دارد .سده رویکدرد کلدی توسدط شداوفلی ( ،)6006شدایروم
( )6003و بریددت ( )6001مطددرح شددده اسددت .رویکددرد بریددت در یرشدددن در کددار را
احساس مسئولیت و تعدد فرد به عملکرد کاری در ن ر می یرد ،بهطوری کده عملکدرد
کاری برای فرد بسیار مدم باشد (وفالد 7و همکاران .)6066 ،مدل شاوفلی و بیکر بدرای
در یرشدن در کار سه م لفه را معرفی میکند که عنارتاند از نشاا ،فداکاری و جدذب
کار شدن (روندار و همکاران .)6063 ،مدل شایروم ( )6003ساختاری مشابه شاوفلی و
همکاران

برای در یرشدن در کار در ن ر می یرد ،که آن را نشداا مدینامدد .شدایروم

بیان میکند م لفه نشاا در مدل شاوفلی صرفاً سدازهای غیدرمندم در ن در رفتده شدده
است .همچنین ،در یرشدن در کار با سایر سازههای روانشناختی ارتنداا نتدیدک دارد،
1 Peterson
2 Vigor
3 Innstrand
4 Wefald
5 Runhaar
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فرضيه چهارم :امیدواری در ایجاد نشاا کارکنان تأثیر ذار است.

01

ماننددد حضددور روانشددناختی ،مشددارکت در کددار و انعطددا پددذیری .شددایروم بددرای
برطر کردن این مشکالت ،مفدومی چندبعدی از نشاا مطرح کرد (وفالد و همکداران،
 .)6066شایروم ( )6007نشاا را سازهای در ن ر می یرد (سوننتگ و نیسدن )6001 ،6و
آنرا به این شرح تعری
11

میکند« :نشاا حالتی مثنت است که در پاسخ به تعامن دائمدی

فرد با عناصر معنادار شدن و محیط کاری حاصن شده است (نلسون و کدوپر )6002 ،6و
سه احساس به هم مرتنط را شامن میشود که عندارتاندد از تددرت جسدمانی ،اندرژی
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عاطفی و سرزند ی» (بیکر و همکاران .)6001 ،بندابراین ،نشداا بدا عوامدن جسدمی و
روانی مرتنط است که با سرزند ی و انرژی مشخص میشود.
به تعنیر آر این )6006( 3نشاا حالتی روانشناختی است که بدا ویگ دیهدایی مانندد
پذیرش خود ،روابط مثنت با دیگران ،احساس تفوق بر محیط ،احساس رشد شخصدی و
احساس شادکامی و امید مشخص میشود .براساس نتایج پدگوه هدای انجدام رفتده در
زمینه خوشنختی و نشاا 10 ،درصد مردم احساس شادکامی و نشاا را مدمتدرین مسدئله
زند ی در ن ر می یرند .از سال  6000به بعد،در نگاه سازمان ملدن بدرای تعیدین سدطح
توسعهیافتگی کشورها متدیرهای نشاا ،امید بده آیندده ،خشدنودی و ر دایتمندی افدراد
جامعه نیت بهعنوان یک متدیرهای کلیدی وارد محاسنات شده است .بهطوری که ا ر مردم
یدک جامعده احسداس نشداا ،خشدنودی و ر دایتمندی کنندد ،مدیتدوان آن جامعده را
توسعهیافته تلمداد کرد ،که این نشاندهنده اهمیت نشاا است .امروزه با توجه بده اینکده
افراد بیشترین وتت خود را در سازمانها سرری میکنندد ،ا در محدیط کداری ب نشداطی
داشته باشند،میتوانند از متایای ناشی از آن بدرهمند شوند .با آشکار دن فوایدد و اهمیدت
محیط کاری شاد ،کشورهای مختل

توجه خداص بده ایدن مو دوع مندذول داشدتهاندد

(صفری شالی.)6312 ،
1 Sonnentag & Niessen
2 Nelson & Cooper
3 Argyle

تفاوت نشاط با شادی
یکی از مفاهیمی که ممکن است با نشاا اشتناه رفته شود ،شادی 6است .بین نشداا و
شادی تفاوتهایی وجود دارد .مدمترین تفاوت نشاا با شادی به خاستگاه و منشأ آنها
مربوا میشود .نشاا و شادی به دو حوزة کامالً متفاوت مربوا میشوند .شادی یکدی
از م لفههای بدروزی ذهنی 6است ،در حالی که نشاا در دسته ن ریدههدای در یرشددن
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کار ترار می یرد .بدروزی ذهنی که بهمعنای ارزیابی ذهنی کیفیت زند ی از من ر افدراد
تشکیندهنده و عیتهای عاطفی لح دهای و احسداس آندی اسدت .امدا بعدد شدناختی
ارزیابی بازنگرانه و ناظر به ذشته کیفیت زند ی بهعنوان یک کن است .بندابراین ،بعدد
اول مربوا به زمان و مکان حال است ،و بعد دوم مربوا به کن افق زمانی است که فرد
از زند ی خود تا زمان ارزیابی در ن ر می یرد (طاهری .)6333 ،رچه برخی محققدان
ر ایت از زند ی را جتئی از نشاا میدانند ،براساس ن ر اکثر دانشمندان شادی همدان
بعد احساسی بدروزی ذهنی است و ر ایت از زند ی بعدد شدناختی آن اسدت .نشداا
یکی از مولفههای در یرشدن در کار است .شاوفلی و همکاران ( ،)6006در یرشددن در
کار را حالت انگیتشی – عاطفی مثنت و مجدانه پایدار در کارکنان تعری

میکنند که با

ویگ ی نشاا ،فداکاری و جذب کار شدن مشخص میشود (وفالد و همکدارن.)6066 ،
ابتدا نشاا بهعنوان یکی از م لفههای در یرشدن در کار توسدط شداوفلی و همکداران
معرفی شد ،اما در ادامه با توجه به انتقادهایی که توسط شایروم بده رویکدرد شداوفلی و
همکاران مطرح شد ،خود نشاا بهعنوان رویکدردی مجدتا بدرای در یدر شددن در کدار
توسط شایروم در ن ر رفته شد .از طر

دیگر ،شادی و بستر ظدور آن ،یعنی بدروزی

ذهنی در حوزههای روان شناسی عمومی ،اتتصاد و جامعهشناسدی اسدت ،در حدالی کده

1 Happiness
2 Subject wellbeing
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اسددت ،دو بعددد دارد ،یکددی بعددد احساسددی و دیگددری بعددد شددناختی .بعددد احساسددی

نشاا و بستر ظدور آن یعنی مفدوم در یرشدن در کدار مربدوا بده روانشناسدی کدار و
ن ریههای مدیریتی است .بهعنارت دیگر ،شادی مفدومی است که به زند ی شخصدی و
عمومی فرد مربوا است و مختص مناحز شددلی و مددیریتی نیسدت .دربداره نشداا،
رچه محیط خانواد ی بر نشاا کارکنان در محیط کار اثر ذار است ،با توجه بده اینکده
11

به ن ریه در یرشدن در کار مربوا است ،برای مناحز مرتنط با کار مطرح شده است.
براساس منانی ن ری پگوه  ،مدل مفدومی را به شرح شکن  6ترسیم میشود.
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خودکارآمد
نشاا کارکنان

ی
امیدواری

سرمایه روانشناختی

تابآوری
خوشبینی

شکل  .1مدل مفهومي پژوهش

با توجه به نق
زمینه افتای

و اهمیت نشاا در محیط کار ،طی دو دهه ذشته پگوه ها در این

چشمگیری داشدته اسدت .بندابراین ،در ادامده بده خالصدهای از تحقیقدات

انجام رفته در این زمینه اشاره میشود:
جدول  .1خالصه تحقيقات انجامگرفته در زمينه نشاط و سرمايه روانشناختي
محقق /محققان
(سال)

هدف /روش /نتايج

عنوان تحقيق

شناسایی پیامدهای این پگوه

کیفی با هد

شناسایی پیامدهای نشاا کارکنان

حق ویان و

نشاا کارکنان به

انجام رفته است .از ن ر هد  ،مطالعهای اکتشافی و از ن ر

همکاران
()6331

عنوان یکی از
عوامن م ثر بر

شیوه جمعآوری اطالعات پگوهشی آمیخته است .پیامدهای
شناساییشده در این پگوه عنارتاند از پیامدهای شخصی،

سرمای اجتماعی

خانواد

ی ،سازمانی و اجتماعی.

محقق /محققان
(سال)

هدف /روش /نتايج

عنوان تحقيق

در این پگوه

تأثیر ندادینهسازی اخالق بهطور صریح و

منی آن ،بر شادی و نشاا کارکنان بررسی شود .برای این
تلیپور و

تأثیر ندادینهسازی

همکاران

اخالق بر شادی و

()6337

نشاا کارکنان

من ور روش ترکینی توصیفی -علی بهکار رفته شد و دادهها
نیت از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است .جامعه آماری
این پگوه  ،کارکنان شرکت سایرا ام بوده است .برای

تحقیقات پیشین ساز
روانشناختی (امید،
نورالدینوند و
همکاران
()6333

خوشبینی،
تابآوری و
خودکارآمدی) با
هد های پیشرفت
و عملکرد تحصیلی
دانشجویان سال اول

این پگوه

نشان داد سرمایه روانشناختی و چدار م لفه آن

با هد های تنحر را  ،عملکرد را و عملکرد تحصیلی
رابطه مثنت و معنادار و با هد
معنادار دارند .همچنین ،اهدا

عملکرد ریت رابطه منفی
پیشرفت با عملکرد تحصیلی

رابطه معنادار دارد .به عالوه ،ترکیب چدار متدیر امید ،ینی،
تابآوری و خودکارآمدی بدتر میتوانند جدت یری هد
تنحر رایی و عملکرد تحصیلی دانشجویان را پی بینی
هد

رحیمی و

ار است.

پگوه

کند.

حا ر بررسی رابطه سرمایه روانشناختی در

رابطه سرمایه

محیط کارکارکنان (خوشبینی ،سرزند ی ،اعتماد سازمانی و

روانشناختی در

عاطفه مثنت) با شور و شوق کاری آنان در کارمندان سازمان

همکاران

محیط کار کارکنان با آموزشوپرورش استان اصفدان در بدار سال  6336بود.

()6336

از ن ر بورگ و ال ( )6313طرح علی پس از

شور و شوق کاری روش پگوه
آنان در سازمان

وتوع و از نوع رابطهای بود .این تحقیق از ن ر ماهیت،
کاربردی ،و از ن ر روش ،پیمایشی است .جامعه آماری همه
1 Mastery approach
2 Performance approach
3 Performance avoidance

بررسي نقش سرمايه روانشناختي در ايجاد نشاط اعضاي بسيج

تجتیهوتحلین دادهها نرمافتار  PLSبهکار رفته شد .نتایج
این پگوه  ،چارچوب ن ری تحقیق را تأیید کرد که با نتایج

رابطه سرمایه

11

محقق /محققان
(سال)

هدف /روش /نتايج

عنوان تحقيق

کارمندان سازمان آموزشوپرورش اصفدان در سال 6336
بوده است .برای جمعآوری دادهها پرسشنامههای خوشبینی،
سرزند ی ،عاطفه مثنت ،اعتماد سازمانی ،شور کاری و شوق

11

کاری بهکار رفته شد .نتایجاین تحقیق نشان داده است بین
خوشبینی ،سرزند ی ،اعتماد سازمانی و عاطفه مثنت بهطور
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کلی با شور و شوق کاری رابطه مثنت و معنادار وجود دارد.
نکته جالب آن است که همنستگی میان مجموع عوامن
روانشناختی مثنت با شور و شوق کاری تویتر از همنستگی
میان تکتک اجتای تشکیندهنده آن است و این بدان
معناست که عوامن سرمایه روانشناختی در محیط کار اثری
همافتاینده
نق

سرمایه

نتایج پگوه

دارد.

نشان داد سرمایه روانشناختی و م لفههای آن

هاشمی

روانشناختی در

با بدتیستی روانشناختی و سرمایه اجتماعی از یکسو ،و

نصرتآباد و

بدتیستی روانی با

بدتیستی روانشناختی با سرمایه اجتماعی رابطه مثنت و معنا-

همکاران

توجه به اثرات

دار وجود دارد .براساس تحلین دادهها ،افرادی که سرمایه

()6336

تعدیلی سرمایه

روانشناختی مطلوبتری دارند و از سرمایه اجتماعی باالتری

اجتماعی

بدرهمندند ،بدتیستی روانشناختی بدتر و باالتری نیت دارند.
در این مقاله ،رابطه بین شادی (رفاه ذهنی) و رفتار اتتصادی

لون)6062( 6

چگونه شادی و

بررسی شده است .تو یح داده شده است که چگونه

نشاا با رفتار

روشهای تجربی و غیرتجربی در علوم اجتماعی بهکار

اتتصادی مرتنط

رفته میشود تا چگونگی شادی ،محركهای آن و

میشود؟ مرور

رای های خاص رفتاری بررسی شود .محقق رفتار

منانی ن ری

بینفردی (خودخواهی ،اعتماد و روابط متقابن) و رفتار
فردی (مخاطره و ترجیح زمانی) را در ن ر می یرد .با توجه
1 Lane

محقق /محققان
(سال)

عنوان تحقيق

هدف /روش /نتايج

به رفتار بینفردی ،نتیجه کلی این است که شادی و نشاا
حاصن رفتار طرفدار اجتماعی است .شادی با خودخواهی
رابطه منفی ،و با اعتماد رابطه مثنت دارد .در هر دو مورد،
شواهد توی وجود دارد که این رفتار سنب شادی و نشاا

11

بیشتر از نتیجه آن میشود .با توجه به رفتار فردی ،رابطه بین
مو وع هنوز مشخص نیست ،در حالی که شواهدی وجود
دارد که شادی با کاه

نگرانی بر ترجیح زمانی تأثیر

می ذارد .در همه موارد ،روابط بلندمدت و کوتاهمدت بین
شادی و رفتار تمایتی را ترسیم میکند.
این تحقیق به بررسی تمایت نشاا در محیط کار بهعنوان یک
ساختار رفتار سازمانی مثنت و منحصربهفرد ،با بهکار یری
پنج معیار لوتانت ( )6006برای ایجاد ساختاری منحصربهفرد،
پایه ن ری ،اندازه یری معتنر ،منحصربهفردبودن رفتار
نشاا سازمانی

سازمانی ،و تأثیر مثنت و معناداری بر ر ایت و عملکرد

بهعنوان یک رفتار دارد ،می پردازد .دادهها از  133کارمند  11رستوران خدمات
وفالد و همکاران
()6062

سازمانی مثنت و

سریع جمعآوری شده است .از پنج سازه نشاا ،سه عامن

سازنده :ارزیابی

تأیید شد .یافتههای این تحقیق نشان داده است نشاا یک

اعتنار ساختار

سازه رفتار سازمانی مثنت مدم و متمایت است و درکی عمیق

اندازه یری نشاا از نشاا ،میتواند به درك ما از رفتار مثنت سازمانی کمک
شیروم  -مالمد .6کند .این یکی ازاولین مطالعاتی است که با استفاده از
معیارهای لوتانت برای رفتارسازمانی مثنت بهعنوان روشی
برای ارزیابی یک سازه روانشناسی پرداخته است ،بنابراین
به روشهای ن ری و تجربی برای ارزیابی سازههای
رفتارسازمانی مثنت کمک میکند.
1 Shirom-Melamed

بررسي نقش سرمايه روانشناختي در ايجاد نشاط اعضاي بسيج

شادی و ترجیحات ریسک با وجود تحقیقات زیادی درباره

محقق /محققان
(سال)

هدف /روش /نتايج

عنوان تحقيق

هد

این مطالعه بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی بر

مشارکت در کار بوده است .براساس یافتههای این پگوه ،
ترکیب خطی ارزشهای دوام ،امید ،خوشبینی ،دوام و

11

تعامن کاری از م لفههای سرمایه روانشناختی برای
پی بینی مشارکت در کار در سطح معناداری است .از لحاظ
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ارزش ،در معادله ر رسیون ،مشخص شده است م لفههای
ارباسی و سلین
ازبک)6061( 6

تأثیر سرمایه
روانشناختی بر
مشارکت کار

امید ،تابآوری و خوشبینی برای پی بینی مشارکت کار
مدماند ،و م لفه خودکارآمدی تأثیری بر مشارکت در کار
نمی ذارد .عالوه بر این ،م لفه تابآوری جتئی از سرمایه
روانشناختی است که تعامن کاری را پی بینی میکند .در
این زمینه ،همانطور که سطوح خودکارآمدی ،امید ،و
تابآوری دستیاران تحقیق افتای
آنها نیت افتای

مییابد ،مشارکت در کار

مییابد .با توجه به نتایج ،ابعاد امید ،دوام،

و خوشبینی ،پی بینیکننده بعد نشاا ،و خودکارآمدی،
امید ،تابآوری ،و خوشبینی ،پی بینیکننده بعد تمرکت
میباشند.

 .3روش پژوهش
این تحقیق از ن ر هد

کاربردی ،از ن ر روش ردآوری دادهها توصیفی دد همنسدتگی

است .همچنین ،شیوه میدانی و کتابخانهای برای دردآوری دادههدا و اطالعدات بدهکدار
رفته شده اسدت .جامعده آمداری تحقیدق حا در ،همده کارکندان واحددهای فرهنگدی

1 Erbasi & Celil Ozbek

زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم به تعدداد  6000نفدر بدود ،کده
 366نفر براساس جدول کرجسی و مور ان و بدهطدور تصدادفی سداده در بدازه زمدانی
سهماهه زمستان  6331انتخاب شدند .ابتار جمعآوری دادهها و اطالعات ،دو پرسشدنامه
محققساخته نشاا کارکنان با  66پرس  ،و پرسشنامه استاندارد سدرمایه روانشدناختی

6

لوتدانت و همکداران ( )6002بدا چددار خدردهمقیداس امیدد ،خدوشبیندی ،تدابآوری و
خودکارآمدی است که با مقیاس لیکرت پنج تینه درجهبندی شددهاندد .بدرای سدنج
پایایی ابتار تحقیق ریب پایایی آلفای کرونناخ بهکار رفته شدد .دریب پایدایی کدن
پرسشنامه با  31پرس

برابر با  0/37بهدست آمد که نشاندهندده پایدایی بسدیار خدوب

پرسشنامه تحقیق است .نتایج این آزمون در جدول  6بیان شده است:
جدول  .2ضريب پايايي ابزار تحقيق
خوشبيني

نشاط كاركنان

كل

خودكارآمدي اميدواري تابآوري

تعداد پرس ها

1

1

1

1

66

31

آلفای کرونناخ

0/13

0/17

0/13

0/13

0/31

0/37

همچنین ،برای تجتیهوتحلین دادهها با توجه بده ندوع فر دیههدا آزمدون ر رسدیون
چند انه 7بهکار رفته شد.

 .4يافتهها
توصی

ویگ یهای جمعیتشناختی در جدول  3بیان شده است.

1 PCQ

بررسي نقش سرمايه روانشناختي در ايجاد نشاط اعضاي بسيج

روایی پرسشنامه روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان بررسی شد .برای سدنج

11

جدول  .3توزيع فراواني پاسخگويان
جنسيت

فراواني

درصد

فراواني تجمعي

مرد

660

12/30

12/30

زن

617

76/20

600

جمع

317

600

مدرک تحصيلي

فراواني

درصد

فراواني تجمعي

دیرلم و زیردیرلم

71

66/1

66/1

فوقدیرلم

661

36/11

71/01

لیسانس

611

71/77

33/73

فوقلیسانس و باالتر

61

1/16

600

جمع

317

600

11
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همانطور که مشاهده می شود از کن نمونه مورد مطالعه  12/30درصد مدرد و 76/20
درصد زن هستند که تعداد مردان بیشتر است .بیشترین مقدار توزیعی فراوانی بدا توجده
به تحصیالت مربوا به لیسانس است که  71/77درصد را به خود اختصاص داده است.
برای آزمون فر یهها ،پس از محاسنه امتیاز خودکارآمدی ،امیددواری ،تدابآوری و
خوشبینی و همچنین ،محاسنه امتیاز مربوا به نشداا سدازمانی ،بدا آزمدون ر رسدیون
چند انه ،آثار بین متدیرها سنج

شد .خالصه مدل و تحلین واریانس در جدول  7بیان

شده است:
جدول  .4خالصه مدل و تحليل واريانس
ضريب

ضريب

ضريب تعيين

شاخص دوربين

همبستگي

تعيين

اصالحشده

واتسون

0/21

0/13

0/11

6/223

آماره

F

631/671

سطح
معناداري

0/000

از آنجا که مقدار آماره ( )dدوربین واتسون برابر  6/223و در فاصله  6/1یا  6/1تدرار

دارد ،خطاها مستقن از یکدیگرند ،همچنین ،R2=0/13 ،نشان میدهد  13درصد تدییدرات
متدیر نشاا کارکنان توسط متدیرهای مدل تنیین میشود .از طرفدی ،طندق نتدایج تحلیدن
واریانس ،سطح معناداری برابر با صفر است که نشان میدهد خودکارآمددی ،امیددواری،
تابآوری و خوشبینی در تعیین نشاا کارکنان دخالت دارندد و مقددار آمداره  Fبرابدر
 ،631/671معنادار بوده و فرض خطیبودن مدل برترار اسدت .بندابراین ،برتدراری مددل
ر رسیون خطی برازش میشود.

نشاط كاركنان
مدل

ضريب
غيراستاندارد

خطاي معيار

ضريب استاندارد

آماره تي

سطح
معناداري

-/661

0/162

عرض از مندأ

-/073

0/633

1/317

0/000

خودکارآمدی

0/361

0/010

0/361

0/006

امیدواری

0/023

0/066

0/667

3/611

تابآوری

0/036

0/037

0/031

6/111

0/001

خوشبینی

0/371

0/071

0/331

2/231

0/000

با توجه به نتایج رایب ر رسیونی ،مقادیر  ،P>0/01معناداری رایب ر رسدیونی
در سطح تشخیص  0/01را نشدان مدی دهدد .بندابراین ،مدیتدوان فدت خودکارآمددی،
امیدواری ،تابآوری و خوشبینی اثر معناداری بر نشاا کارکندان مدی ذارندد .بدر ایدن
اساس ،ریب بتا بین خودکارآمددی ،امیددواری ،تدابآوری و خدوشبیندی بدا نشداا
کارکنان به ترتیب 0/031 ،0/667 ،0/361 ،و  0/331حاصن شد و این بدان معنا است کده
با افتای
افتای

هر یک از عوامن یادشده ،میتان نشاا کارکنان بده انددازه درایب تدأثیر نیدت
مییابد .بنابراین ،با اطمینان  31درصد همه فر یههای تحقیق تأیید شد.
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جدول  .5ضرايب رگرسيوني چندگانه

11

 .5بحث و نتیجهگیری
مدیریت منابع انسانی در هتاره سوم مستلتم نگرشی نوین در زمینه مدیریت
توانمندیها ،استعدادها و شکوفایی ظرفیتهای کارکنان ،بهعنوان اصلیترین مننع خلق
11

متیت رتابتی است .سرمایه روانشناختی مفدومی جدید در رفتار سازمانی بوده و یکی
از مو وعهای جدید پگوهشی است که مورد توجه پگوهشگران این حوزه اسدت.

پژوهشهاي روانشناختي در مديريت /سال سوم /شماره اول /بهار و تابستان 1331

هد

این پگوه  ،بررسی نق

سرمایه روانشناختی در ایجاد نشاا اعضای بسیج

است .نتایج بررسی رایب ر رسیونی نشان داد خودکارآمدی ،امیدواری ،تابآوری و
خوشبینی اثر معناداری بر نشاا کارکنان می ذارند .بر این اساس ،خودکارآمدی،
امیدواری ،تابآوری و خوشبینی با نشاا کارکنان به ترتیب ،با رایب ،0/667 ،0/361
 0/031و  0/331بر نشاا کارکنان تأثیر مثنت و معنادار دارند .به این معنا که با افتای
یگ واحد از هر یک از عوامن یادشده ،میتان نشاا کارکنان به اندازه
افتای

رایب تأثیر

مییابد .نتایج تحقیقات نیت نشان میدهد افرادی که امیدواری بیشدتری دارندد،

در مقابدن سدختیها و مشدکالت سدالح شدادی و نشاا را بهکار می یرند .بدهعندارت
دیگدر ،نشاا سازوکاری دفاعی است که با ایجاد تفکر مثنت ،مانع شکن یری تفکر
منفی میشود .ارباسی و سلین ازبک ( )6061دریافتند که با افتای

سطوح

خودکارآمدی ،امید ،و تابآوری دستیاران تحقیق ،مشارکت در کار آنها نیت افتای
مییابد .با توجه به نتایج تحقیق آنها سه بعد امید ،دوام ،و خوشبینی ،متدیر نشاا ،و
چدار بعد خودکارآمدی ،امید ،تابآوری ،و خوشبینی ،بعد تمرکت را پی بینی میکنند.
بانشاابودن کارکنان در محیط کار استرس و ا طراب اربابرجوع را هم کاه
و از اینکه کارهای آنها انجام می یرد ،احساس آرام

میدهد

خاطر میکنند .معموالً افراد

پرانرژی ،کارمندانی موفقیاند ،این افراد خستگیناپذیرند ،در محیط خانواده نیت
بانشاااند ،دیگران کمتر از آنها دلخور میشوند ،با کیفیت بیشتر زند ی میکنند ،و
مدمتر اینکه این نشاا آنها تأثیر مستقیم بر روحیه دیگران می ذارد .همچنین ،نشاا و

سرور ،یکی از نیازهای روحی و فطری انسان است که در بسیاری از جننههای حیاتی
انسان نق

م ثری ایفا میکند .دین اسالم نیت که به همه نیازهای روحی و جسمی

انسان توجه دارد ،بر این مو وع تأکید کرده است .وجود آیات متعدد در ترآن کریم،
سخنان پیامنر (ص) ،و احادیز و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) حاکی از اهمیت
این مو وع در اسالم است .درباره اهمیت شور ،نشاا و سرور ،و جایگاه آن در تعالیم
دینی همین بس که مفدوم نشاا 61بار با الفاظ مختل

در ترآن کریم ذکر شده ،و یکی
شده است.

کسانی که موجنات دلخوشی و شادکامی بند ان را فراهم میکنند ،ستای
ک فَ ْلیَ ْفَر ُحواْ ُه َو َخْی ٌر
اّللِ َوبَِر ْْحَتِ ِه فَبِ َذلِ َ
برای نمونه در آیه  11سوره یونس آمده است «قُ ْل بَِف ْ
ض ِل ه
ِهّمَّا ََْی َم ُعو َن؛ بگو به فضن و رحمت خداست که م منان باید شاد شوند و این از هر چه
رد مىآورند ،بدتر است» .نشاا در پیشنرد بدتر امور و دستیابی به اهدا
یاریگر انسان است ،شادی سنب میشود انسان فعالیتهای
زیرا شادی و سرور انگیته انسان را مضاع

معنوی بسیار

را مطلوبتر انجام دهد

میکند .کسانی که روحیه شادی و نشاا

در آنها بیشتر است ،برنامههای خود را بدتر ،دتیقتر و منسجمتر انجام میدهند،
بنابراین ،نتیجه بدتری را در امور زند ی کسب خواهند کرد .بسیجیان بانشاا بهدلین
داشتن روان و افکار سالم نهفقط میتوانند به وظای

خود در دفاع از انقالب و

ارزشهای فرهنگی آن بهدرستی و کارآمد عمن کنند ،بلکه میتوانند الگوی شخصیتی
مناسنی برای جوانان دیگر باشند .امروزه سازمانهای سالم ،سازماندایی هستند که به
همان اندازه که به تولید و بدرهوری اهمیت میدهند ،به سالمت روانی و جسمی
کارکنان توجه دارند .براساس نتایج ،پیشندادهایی به شرح زیر مطرح میشود:
 با توجه به نتایج تحقیق که نشان داد ابعاد سدرمایه روانشدناختی در ایجداد نشدااکارکنان نق

موثری ایفا میکنند و با توجه به اینکه سازمانها در ایجاد نشداا کارکندان

عیفند ،سازمانها برای دستیابی به بدرهوری بیشتر باید آموزشهایی در این زمینه برای
کارکنان خود بر تار کرده و آنها را ترغیب کنندد تدا شداد باشدند و ایدن شدادی را بده
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از اصول کتابهای روایی به باب «ادخال السرور» اختصاص داده شده است و از

10

خانههای خود نیت بنرند .آموزش از وظای

اصلی و حیاتی هر سازمانی است .برنامههای

آموزشی باید تواناییها و مدارتهای را الزم برای انجامدادن وظای

دربر یرد.

 سالمت جسمانی و روانی بسیجیان باید مورد توجه جدی ترار یرد .برای این کارمیتوان با ارائ مشاورههایی طی دورههای ویگه ،تواناییهای رواندی آندان را افدتای
11

داد.

بهعنارتی ،بر سرمایه روانشناختی بسدیجیان افدتود ،زیدرا احسداس سدالمتی و بداالبودن
ظرفیت خودتن یمی احساسی ،باعز شادی و نشاا میشود.
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 بسیج باید در برنامهریتیها و مأموریتهای خود به مسئل نشاا در میان کارکندانتوجه ویگه داشته باشند تا بدداشت روانی دچار نقصان نشود.
شایسته است به طریقی با کارکنان رفتار شود که دوست داریدد بدا شدما رفتدار شدود.
ازطرفی همانطور که ماین هستید از فرصتهای پیشرفت آ اه شدوید ،دیگدران را نیدت از
این فرصتها آ اه کنید.

 هرچه کارکنان بیشتر احسداس سدالمتی کنندد و ظرفیدت بداالیی در خدودتن یمیاحساسی داشته باشند ،شادتر و بانشااتر خواهند بود .بدین لحاظ تالش بدرای افدتای
سالمت بسیجیان و آموزش مدارتهای ویگه برای افتای

توانمنددی آنهدا در کنتدرل و

تن یم احساس ،موجب خشنودی و سرور آنها در حیات فدردی و اجتمداعی مدیشدود.
بنابراین ،معلوم میشود در بحز شادی ،توجه به و عیت جسدمانی و رواندی بسدیجیان
جوان نیت اهمیت بستایی دارد.
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