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چکیده
در شرایط کنونی که جهان در پی تغییرات فزاینده و پرشتابی است ،الزم است کلیه مدیران و سازمان های آنان با شناخت
حاالت و وضعیت های روانشناختی کارمندان و کارکنان خویش که مهمترین عامل در بهره وری و تولید می باشند ،و همچنین
توجه به ابعاد سرمایه روانشناختی در دوره های آموزشی ضمن خدمت  ،آنان را در درک بهتر توانمندی های خویش یاری دهند
تا برخورداری از مولفه های سرمایه زای روانی خود در پی کسب مزیت های رقابتی برای خود و سازمان خویش برآیند ،زیرا
سازمانی که نیروی انسانی درخوری نداشته باشد ،هرگز توانایی رقابت در عصر کنونی را پیدا نخواهند نمود .روان شناسی مثبت
فراخوانی است برای علم و تجربه روان شناختی که همانقدر که به ضعف ها می پردازد به نقاط قوت هم بپردازد ،همانقدر که به
اصالح و ترمیم بدترین چیزها در زندگی عالقمند است به ساختن بهترین چیزها نیز عالقه نشان دهد و همانقدر که به بهبود
آسیب ها می اندیشد به پربارتر کردن زندگی افراد طبیعی و عادی هم بیندیشد .در حقیقت سازمان ها خواهند توانست با
استفاده مناسب و به جا از این سرمایه و با اجتناب کردن از اشتغال ذهنی مداوم به ضعف ها و سوء عملکردهای افراد توسط
رهبران و همکارانشان و با تکیه بر ق وت ها و کیفیت های مطلوب آنها همانند اعتماد به نفس  ،خوش بینی  ،امیدواری و اعتماد
به نفس  ،این موارد را در کارکنان خویش افزایش داده و بدین وسیله عملکرد فردی و سازمانی را بهبودی بخشند.
واژههای كلیدی :سرمایه ،سرمایه روانشناختی ،مدیریت سرمایه روانشناختی

161

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،02بهمن 9318

مقدمه:
سرمایه روانشناختی یکی از موضوع های پژوهشی جدید مورد توجه پژوهشگران م دیریت سازمانی است.بـا ظهور نهضت
روانشناسی مثبتگرا در دهه  09 ،رویکرد مثبت گرایی و تأکید برجنبه های مثبت رفتاری مورد توجه قرار گرفت و رویکردهای
رفتار سازمانی مثبتگرا ،سرمایه روانشناختی و رهبری مثبتگرا مطرح شد .سرمایه روانشناختی همچـون سرمایه انسانی و سرمایه
اجتماعی از سرمایه های نـاملموس سازمانی بوده که برخالف سرمایه هـای ملمـوس بـا هزینه های کمتر قابل مدیریت و
رهبری بوده ،می تواند نتایج و عواید درخور توجهی را درپی داشته باشـد (هویدا ،مختاری و فروهر ) 1901 ،سرمایه روانشناختی
یکی از کلیدیترین و اصلیترین منابع انسانی است (دیاز فرناندز ،رایزو کابرآ ).2912
سرمایه روانشناختی میتواند به عنوان مزیت رقابتی از طریق سرمایه گذاری روی افراد تلقی شود و آثار قابل توجه در عملکرد
آنان داشته باشد (هویدا ،مختاری و فروهر ).1901 ،هانگ و لوتانز () 2916
سرمایه روانشناختی مثبت را در ارتباط با عملکرد خالق در سازمانها دانسته اند .سرمایه های روانشناختی را به عنوان متغیری
تعدیل کننده در رابطه میان عملکرد خالقانه و رفتار رهبر در سازمان عنوان نموده و این عامل را در ارتباط با بروز رفتارهای
خالقانه از مدیران در سازمان -هایشان مؤثر دانسته است (گوتا) 2916 ،
در این راستا ،در برنامه مداخالتی لوتانز ،برنامه هایی جهت ارتقای سرمایه روانشناختی با تمرکز بر چهار مؤلفه خودکارآمدی،
امیدواری ،خوش -بینی و تابآوری ارائه شده است .مؤلفه های تعریف شده لوتانز ،در یک فرآیند تعاملی و ارزشیابانه ،به زندگی
فرد معنا بخشیده و تالش فرد را برای تغییر موقعیت های فشارزا را تداوم داده ،او را برای ورود به صحنه عمل آماده نموده و
مقاومت و سرسختی فرد را در تحقق اهداف تضمین میکنند (هاشمی ،باباپور خیرالدین و بهادری خسروشاهی) 1901 ،
طبق این تعریف ،توجه به سرمایه روانشناختی می تواند باعث اثربخشی سیاستها و رویه های مدیریتی شده و بهبود سالمت
روحی و جسمی کارکنان سازمان را بدنبال داشته باشد( .همایون هارون رشیدی) 1902 ،
تعریف مدیریت:
مدیریت فرایند برنامه ریزی  ،سازماندهی  ،رهبری و کنترل کار اعضای سازمان و همه منابع سازمانی در دسترس را برای
رسیدن به هدف های تعیین شده سازمانی به کار می برد.مدیریت «هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران » تعریف گردیده
است  .زیرا مدیران با اتخاذ تدابیری برای انجام کارها توسط دیگران  ،نه اجرای کلیه وظایف از طرف خودشان  ،به اهداف

162

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،02بهمن 9318

سازمان نایل می شوند .کسی که مسئول اجرای چهار فعالیت اساسی مدیریت :برنامه ریزی  ،سازماندهی  ،رهبری و کنترل
باشد ،مدیر نامیده می شود( .فروهر -ملکی -روزبهانی ) 1902-
تعریف سرمایه روانشناختی:سرمایه روانشناختی  :مفهوم «سرمایه روانشناختی» از « روانشناسی مثبت» سرچشمه می گیرد که
در مکتب پست مدرن مطرح شده است (وایک ) 2919
سرمایه روانشناختی نقاط قوت و جنبه های مثبت رفتار انسان را در بر می گیرد (کاوس،گوکن) 2912 ،
این مفهوم نخستین بار توسط مارتین سلیگمن در سال  1000مطرح گردید و در سال  2992توسط لوتالنز و همکارانش توسعه
یافت (ارکمن و اسم ) 2912
لوتالنز کاربرد مثبت گرایی در محیط کار را بیشتر در راستای توجه و تقویت توانمندی های کارکنان می دید تا مدیریت نقاط
ضعف آنها (نلسون و چوپر ) 2992
سرمایه روانشناختی بر فعالیت هایی تمرکز دارد که منجر به رفاه افراد ،ساخت افراد مثبت  ،شکوفا ساختن جوامع و عدالت
اجتماعی می شود .تصویری که روانشناسان مثبت گرا از طبیعت انسان به دست می دهند  ،خوش بینانه و امید بخش است ،
زیرا آنها به قابلیت گسترش  ،پرورش  ،شکوفایی و کمال انسان و ت بدیل شدن به ان چه در توان آدمی است  ،باور دارند
(شولتس) 1939 ،
او این سرمایه را فراتر از سرمایه های انسانی و اجتماعی می داند و معتقد است که سازمان ها با وجود سرمایه های اقتصادی،
انسانی وئ اجتعاعی در سطح باال  ،اگر سرمایه ر وانشاناخت سطح پایینی داشته باشند ،در صحنه رقابت موفلق نخواهند شد
(وتانز،) 1901 ،
ظرفیت های روانشناختی خودکار آمدی ،امیداوری ،تاب آوری ،خوش بینی چهار متغیر سرمایه روانشناختی می باشند که می
توان روی آنها سرمایه گذاری کرد و در مجموع ،یک منبع یا عامل نهفته جدیدی را تشکیل می دهند که در هر یک از این
متغیرها ،نمایان است (آوی.) 2996 ،
این چهار عامل در ترکیب و تعامل باهم ،هم افزایی بیشتری دارند و در ادامه توضیح می دهیم (لوتانز ،2993 ،به نقل از منفرد
و خوراکیان)
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در واقع ،لوتانز وهمکارانش در توسعه چهارچوب رفتار سازمانی مثبت در سازمان ها ،سرمایه روانشناختی مثبت را به عنوان یک
عمل ترکیبی و منبع مزیت رقابتی یسازمان ه ا مطرح کرده اند .آنها بر این باورند که سرمایه روانشناختی ،به عنوان سرمایه
جدید سازمانی ،بال تکیه بر متغیرهای روانشناختی مثبت گرایی همچون امیداوری ،خودکارآمدی و  ...ارزش افزوده ای را به
چیزهای که س ازمان در حال حاضر دارند (سرمایه اقتصادی) چیزهای که منابع انسانی از آن آگاهی و مهارت دارند
( منابع انسانی) و روابط افراد با دیگران (سرمایه اجتماعی) اضافه می کند ( الرسون و لوتاز) 2996 ،
خودکار آمدی :خود کارآمدی به توانایی ها و قابلیت های افراد متکی نمی باشد ،بلکه به باور افراد در خصوص توانایی های
شخصی شان مرتبط است ( کاوس ،گوبن .) 2912
تعریف رسمی خود کارآمدی در نوشته های اولیه بندورا به صورت (( قضاوت شخصی یا اعتقاد فرد به این که به چه میزان می
تواند به خوبی دوره های عمل مورد نیاز برای مواجه ب ا حادثه آینده را اجرا کند به کار رفته است.در این تعریف خودکار آمدی
به معنای باور فرد به توانایی هایش جهت دستیابی به موفقیت در انجام وظیفه محول شده از این طریق ایجاد انگیزه و شناخت
الزم در خود و انجام اقدامات ضروری برای انجام آن است(.باندورا .) 1002
افراد خ ود کارآمد پنج ویژگی عمده دارند که عبارت اند از  - 1 :اهداف متعالی برای خود برمی گزینند و خود به حل مشکالت
موجود می پردازند- 2 .به استقبال چالش ها می روند- 9 .بسیار خود انگیخته هستند- 2 .برای دستیابی به اهدافشان از هیچ تالشی
فرو گذار نمی کنند- 2 .هنگام رویارویی با مشکالت و موانع استقامت دارند (.لوتانز ).1901
امیدواری  :امید را می توان به عنوان انرژی تمرکز بر اهداف شخصی و همچنین روش هایی که افراد را به سوی این اهداف
سوق می دهد تعریف نمود .از دیدگاه هوش عاطفی گولمن بیان می دارد که داشتن امید به این معنا است که فرد به اضطراب
طاقت فرسا نگرش شکست یا افسردگی در رویایی با چالش های سخت یا شکست ها تسلیم نخواهد شد به عبارت دیگر
امیدواری مستلزم داشتن اراده برای نیل به موفقیت و نیز شناسایی شفاف سازی و پیگیری راه های الزم برای دستیابی به
موفقیت است ( اسنایدر به نقل از خلیفه .) 1909
خوشبینی :سلیگمن ،خوشبینی را اینطور تعریف می کند  - 1سبک اسنادی است که حوادث مثبت را به عنوان وقایع شخصی
دائمی و فراگیر و حوادث منفی را به عنوان موقعیت های خاص و موقت و خارجی می بیند.بنابراین خوشبینی به عنوان یک
بعد از سرم ایه روانشناختی با دورنمای پیامدهای مثبت و یا اسناد از واقع بین بودن را متمرکز می شود.در نتیجه این سبک
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های بیانی اسنادی متفاوت خوشبینی ها انتظارات مثبت را در خود ایجاد می کنند که آن ها را در جهت دستیابی به اهداف
ترغیب می کند و به اتخاذ رفتارهای انعطاف پذیر در برخورد با مشکالت کمک می کنند(.خلیفه .) 1909
خوشبینی باعث ایجاد طیفی از پیامدهای مثبت همچون سالمت روانی و جسمانی ،بهزیستی،خوشی و انعطاف پذیری می
شود.و با عملکرد فرد به خصوص در محیط کاری بسیار در ارتباط است خوش بینی را می توان به عنوان یک انتظار روانشناختی
مطرح نمود.که نشان دهنده امید به بهترین و مثبت ترین نتیجه ممکن است.که می تواند به شکل مثبتی سالمت روانی و
جسمانی افراد را تحت تاثیر قرار دهد(کاوس گوگن ) 2912
تاب آوری :تاب آوری یک ویژگی واکنشی است که به افراد کمک می نماید تا خود را با موقعیت های مختلفی که در
طول زندگی با آن ها مواجه می شو ند سازگار نمایند .لوتانز تاب آوری را داشتن تالش بیشتر در دستیابی به موفیت به هنگام
احاطه شدن توسط مشکالت و سختی ها یا حتی رویدادهای مثبت پیشرفت ها و مسئولیت های بیشتر تعریف می کند.تاب
آوری در محیط کار به عنوان حالتنی قابل توسعه در فرد که براساس آن قادر اس ت بعد از رویارویی با ناکامی ها مصیبیت ها و
تعارض های زندگی و حتی رویدادهای مثبت پیشرفت ها و مسئولیت بیشتر به حالت قبلی خود برمی گردد و به تالش افزونتر
ادامه دهد و برای دستیابی به موفیت بیشتر از پای ننشیند(لوتانز .) 2992
کویوتو بیان می کند که این افراد کس انی هستند که واقعیت را می پذیرند و به ارزش ها و اعتقادات ثابت و با معنا پایبند
هستند و دارای مکانیزم های ان طباقی اثر بخشند که به آن ها اجازه می دهد به گونه ای انعطاف پذیر در رویایی با موقعیت های
غیر منتظره واکنش نشان دهند .برخالف تصورات قدیمی که تاب آوری را در یک توانایی غیر عادی می دانند که افراد خاص و
بی نظیر ق ابل مشاهده و تحسین است روانشاسی مثبت گرا معتقد است که تاب آوری قابل یادگیری و همچنین قابل توسعه در
میان مردم عادی است و می توان آن را اندازه گیری کرد( .لوتانز ) 2993
مدیریت سرمایه روانشناختی:سرمایه روانشناختی می تواند به عنوان نگرش مثبت ،بازخورد ،بهبود عملکرد و توسعه فرد و
گروه و سازمان تعریف شود .بنابراین ،می تواند نقش مهم حی اتی در کاهش تنبلی اجتماعی و دستی ابی به اثربخشی و کارایی
سازمان ها به خصوص سازمان های آموزشی داشته باشد با مطرح شدن سرمایه روانشناختی ،محققان آن را فراتر از سرمایه
های اجتماعی و انسانی دانستند و آن را به عنوان یک سرمایه برای سازمان هایی که می خواهند به اهداف خود دست یابند،
مطرح ساختند .مطرح شدن این مفهوم در واقع ،نشان از اه میت آن در سازمان ها ،همچنین در زمینه عملکرد کارکنان و
ارتفاء آن برای دستیابی به اهداف سازمان می باشد .سرمایه روانشناختی به عنوان یکی از مفاهیم مدیریت مدرن در نظر گرفته
شده است که به سازمان ها و دستیابی به باالترین سطح از عملکرد کمک می کند .ظهور این مفهوم در حوزه رفتار سازمانی و
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بر پایه روانشناسی مثبت می باشد .ریشه روانشناختی مثبت به تحقیقات سلیگمن و همکاران در حوزه رفتار سازمانی برمی
گردد از طرفی ،روانشناختی مثبت منجر به رویکرد سرمایه و روانشناختی گردید که به جای تمرکز بر نقاط ضعف کارکنان بر
توسعه و مدیریت نقاط قوت کارکنان تمرکز دارد .ظرفیت های روانشناختی مثبت مثل خودکارآمدی ،امید ،خوش بینی و تاب
آوری که توجه بیشتر تحقیقات رفتار سازمانی را به خود جلب کرده بود ،به عنوان معیارهایی برای سرمایه روانشناختی در نظر
گرفته شد ،اما با تحقیقات بیشتر روی این معیارها ،محققان بیان کردند که اگر این معیارها را به عنوان یک سازه مرکزی
مکنون و چند بعدی در نظر بگیریم ،بشتر می تواند به بهبود عملکرد کمک کند (لوتانز و همکاران.) 2999 ،
سرمایه روانشناختی ترکیب شده از چهار سازه مثبت خود کار آمدی ،خوشبینی  ،امید و تاب آوری است که میتوان آن را به
عنوان یک رویکرد جدید در رویارویی با چالش ها ی سازمانی امروزی مثل بی انگیزگی و بهبود عمل کارکنان مطرح ساخت.
سرمایه روانشناختی همچون سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ،میتواند مدیریت و سرمایه گذاری شود و برخالف سرمایه های
سنتی و داراییهای مشهود با سرمایه گذاری بسیار اندکی تحقق یابد (هاشمی و همکاران) 1901 ،
از سوی دیگر ،نقش مدیران و عملکرد خالقانه آنها در سازمان به عنوان یکی از ارکان سه گانه خالقیت و نوآوری در سازمان ها
(شـامـل مـدیر خالق ،سازمان خالق و کارکنان خالق ) که در راس این مثلث قرار دارد ،اهمیت ویژهای در پیشبرد اهداف
سازمان دارد .زیرا مدیریت میتواند توانایی خالقیت و نوآوری را در افراد ایجاد ،ترویج و تشویق کند و یا رفتار و عملکرد او
میتواند مانع این امر حیاتی شود .در واقع ،دنیای جدید نیازمند سازمان های جدید و سازمانهای جدید نیازمند رهبران جدید
است .رهبرانی که عالوه بر منطق عقالیی و آموزههای کالسیک در سازمانهای عصرمدرنیته ،مجهز به ابزار تفکر جدید بر پایه
درک ارزشها و احساسات بوده و معتقد به دخالت عوامل مختلف در تصمیمگیری هستند .در تفکر جدید تنوع و خالقیت در
زیردستان ،باید توسط رهبران سازمانها پرورش یابد ( .پورطهماسبی ،تاجور و سیدکالن). 1930 ،
زیرا ،عملکرد خالقانه رهبر میتواند در فرهنگ سازمان تأثیر گذارد و رهبران به عنوان طراح اجتماعی سازمان خود ،میتوانند در
خالقیت و نگهداری عوامل فرهنگی آن توانمند باشد .مدیران خالق در ایجاد فرصتهای شغلی مناسب ،فضاسازی محیط
سازمانی برای تالش بـیشتر کارکنان و بـاال بـردن بـازده سـازمان نسبت به مدیران غیرخالق ،کارآمدتر عمل میکنند .آنان در
ایـن راه بـه گونهای ابتکاری در رفع تنگناها و مشکالت میکوشند .بر این اساس ،پرداختن به عوامل زمینهای و مرتبط با بروز
عملکرد خالقانه در مدیران ،مسئلهای است که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد.باتوجه به نقش مدیران به عنوان هدایت
گران سازمان و تأثیری که عملکرد خالقانه آنان در فضاسازی محیط سازمانی خالق برای تالش بیشـتر کارکنان و باال بردن
بازده سازمان دارد .در سالهای اخیر ،توجه روانشناسان به مقوله روانشناسی سازمانی راه یافته است و پس از سرمایه انسانی و
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اجتماعی ،سرمایه روانشناختی به عنوان مبنای مزیت رقابتی در سازمانها در نظر گرفته شده است (فیاضی ،سیماراصل و کاوه،
) 1930
سرمایه روانشناختی بخشی از نگرش مثبت اندیشی به رفتار سازمانی است .ریشـه و اسـاس ایـن دو اصطالح برگرفتـه از
نهضـت مثبـتگرایـی در روانشناسـی اسـت ،ایـن رویکـرد جدیـد کـه آن را روانشناسـی مثبـتگـرا نیـز نامیـدهانـد بـه تـازگی
در حـوزه سـازمان و مـدیریت توجـه بسـیاری از پژوهشگران را به خـود جلـب کـرده و بـدین ترتیـب ،نهضـت جدیـدی بـا
عنـوان رفتـار سـازمانی مثبتگرا ظهور یافته است .رفتار سازمانی مثبتگرا همانند روانشناسی مثبتگرا ،مدعی نیست کـه
دستاورد جدیدی در ارتبـاط بـا مثبـتگرایـی حاصـل کـرده ،بلکـه بـر ضـرورت تمرکـز بیشـتر بـر نظریهپردازی ،پژوهش و
کاربرد موثر حاالت ،صفات و رفتارهـای مثبـت کارکنـان در محـیط کـار اشاره دارد (باکر و همکاران) 2993 ،
بنـابراین پـژوهشهـا نشـان مـیدهنـد .سرمایه روانشناختی ارزش افزوده بیشتری نسبت به ویژگـیهـای جمعیـت شـناختی،
ویژگـیهـای خـود ارزیابی و ابعاد شخصیتی فرد دارد ( اوی ،لوتانز و همکاران) 2919 ،
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سـرمایه روانشــناختی ماخــذ شـکل گیـری پدیــده هـای گونـاگونی اسـت .بـه طـور کلــی در پژوهشهای مختلف ،اثر
فزاینده سرمایه روانشناختی بر متغیرهای سـازمانی نظیـر رضـایت شـغلی ،عملکرد و اثربخشی سازمانی ،تعهد سازمانی ،رفتار
شهروندی ،فضیلت سازمانی ،فرهنگ سـازمانی ،موفقیتهای سازمانی و  .....بررسی شده اند .شکل  2گستره این متغیرهای
وابسته را نشان میدهند.

مشخص است که در محیط رقابتی امروز سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند سازگاری نسبت به تغییرات نوظهور  ،به
شکلی چابک و پویا خودشان عامل هدایت کننده تغییرات نوین در بازار کسب و کار در جهت خلق مزیت رقابتی پایدار باشند.
از این رو حداکثر عملکرد زمانی به دست می آید که مدیران روی نقاط قوت افراد سرمایه گذاری کنند  .شکل  9روابط بین انواع
سرمایه در دستیابی به عملکرد عالی را نشان می دهد:
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پیشینه تجربی :
مشرفی  ،حسن زاده (  ) 1902در پژوهشی با عنوان « تاثیر کتاب درمانی به سرمایه روانشناختی کارکنان دانشکده مدیریت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» نشان داد که  :با توجه به آموزش پذیر بودن سرمایه روانشناختی می توان از نتایج این آموزش
در جهت افزایش کارآیی و بازده مطلوب سازمان استفاده کرد.
اسمعیلی  ،شریعت نژاد (  ) 1903در پژوهشی با عنوان « بررسی روابط رهبری تحول گرا با سرمایه فکری و سرمایه روانشناختی
با اثر میان جی مدیریت تحول گرا» نشان داد که :بین مدیریت تحول گرا با سرمایه روانشناختی کارکنان رابطه مثبت و معنی دار
وجود دارد.
رستمی (  ) 1903در پژوهش با عنوان « بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با سرمایه روانشناختی کارکنان اداره آموزش و
پرورش شهرستان بجنورد » نشان داد که  :فرهنگ سازمانی می تواند سرمایه روانشناختی کارکنان را پشتیبانی کند.
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قانع نیا  ،فروهر (  ) 1902در پژوهشی با عنوان « تاثیر آموزش سرمایه روانشناختی مدیران به افزایش اشتیاق شغلی کارکنان
نشان داد که :آموزش سرمایه روانشناختی به مدیران نتوانسته است بر ادراک کارکنان از پیشرفت شغلی به عنوان یک بعد از
اشتیاق شغلی تاثیر بگذارد.
رشیدی  ،کاظمیان مقدم( ) 1906در پژوهشی با عنوان «رابطه بین سرمایه روانشناختی با خالقیت مدیران زن مدارس شهر
دزفول » نشان داد که :اغلب افراد امیدوار از دنبال کردن اهداف لذت میبرند و انگیزه درونی بیشتری را تجربه می کنند و به
دنبال راه حل های خالقانه بیشتری هستند.
صالحی ،اشجعی(  ) 1903در پژوهشی با عنوان « سرمایه روانشناختی و بهبود عملکرد منابع انسانی » نشان داد که  :سرمابه
روانشناختی مانند سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی از سرمایه های نا ملموس سازمانی است که بر خالف سرمایه های ملموس
با هزینه های کمتر قابل مدیریت و رهبری می باشد و می تواند نتایج و دستاوردهای درخور توجهی را در پی داشته باشد.
بیوکی ،دانایی فرد(  ) 1902در پژوهشی با عنوان « تبین نقش محوری سرمایه روانشناختی مثبت در سازمان های دولتی ایران»
نشان داد که  :ارزیابی و نگرش ذهنی افراد نسبت به موقعیت ها و رویدادها ی عینی  ،تاثیر بیشتری بر روی شادکامی و رضایت
مندی آن ها دارد.
فروهر ،روزبهانی (  ) 1902در پژوهشی با عنوان « مدیریت سرمایه روانشناختی سازمان  ،رویکردی نوین به خلق مزیت رقابتی »
نشان داد که :سرمایه روانشناختی تلویحات مهمی نیز برای جذب ارتقاء  ،آموزش و توسعه منابع انسانی و حفظ و نگهداری
کارکنان در سازمان های معاصر دارد.
سلیمانی  ،صاحبی( ) 1906در پژوهشی با عنوان « سرمایه روانشناختی رویکردی جدید در مدیریت منابع انسانی » نشان داد که
 :نقش مدیران در توسعه سرمایه روانشناختی بسیار پررنگ بوده و این مقوله تاثیر زیادی به تغییر روش شیوه مدیریت کارکنان
داشته است.

جمع بندی :
سرمایه روانشناختی تاثیر قابل مالحظه ای بر خالقیت و کار آفرینی  ،یادگیری و انتقال یادگیری ،خلق سازمان یادگیرنده ،
تسهیم دانش و یکپارچگی دانش و تسهیل توسعه و تغییر سازمانی دارد که همگی جزء شاخصه های بارز و مهم سازمانهای
پیشرو معاصر در خلق مزیت رقابتی پایدار هستند ،و از این رو توسعه سرمایه شناختی می تواند به مثابه یک استراتژی مطلوب
و کم هزینه با استفاده از رویکرد های شناخته شده ت وسعه سرمایه روانشناختی در چهارچوب توسعه منابع انسانی به کار بسته
شود  .چنانچه محققان نیز بیان میدارند مدیریت موثر سرمایه روانشناختی  ،قابلیت توسعه استعدادها و توانمندی های کارکنان
را دارد و از پتانسیل باالیی برای کمک به سازمان در رسیدن به سطح مزیت رقابتی پایدار برخوردار است .به نظر می رسد ،
مدیران می توانند با توجه به عوامل روانشناختی کارکنان  ،نقش مهمی در افزایش کارایی و اثر بخشی ایفا نمایند  ،به عنوان
نمونه در محیط کاری مسائلی مانند انگیزش و هدف همیشه برای کارکنان مهم تلقی شده است  ،زیرا انگیزش کارکنان برای
انجام وظایف سازمانی و همسوسازی اهداف آنان با اهداف سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .افراد دارای انگیزه زیاد  ،با
عالقه و پر تالش به کار و فعالیت می پردازند و دیرتر از دیگران از کار دشوار خسته میشوند .از اینرو مدیران نیز باید به
تفاوتهای فردی کارکنان توجه کنند و ابزارهای متنوعی را برای افزایش انگیزش آنها به کارگیرند تا موجب بهره وری مطلوبی در
سازمان گردد.
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همچنین  ،بهره وری  ،بهبود کیفی کار و زندگی و رفاه انسان است که در نهایت باعث باال بردن کیفیت و کمیت کاال یا خدمات
می شود .در این راستا یکی از مباحثی که به تازگی تاثیر تاثیر زی ادی بر تغییر شیوه مدیریت کارکنان داشته است ،مقوله
سرمایه روانشناختی است که به  2مولفه (خودکارآمدی -خوش بینی -امیدواری -تاب آوری) می تواند  ،نتایج بسیار مثبتی در
سازمان به جای بگذارد در این پژوهش سعی شد ،با ارائه مفاهیم مهم مقوله به نقش مدیران در توسعه این مقوله توجه خاصی
شود  ،و راهکارهای مهمی در خصوص توسعه سرمایه روانشناختی کارکنان ارائه گردد ،همچنین باید به این نکته نیز اشاره نمود
که  :وجه امتیاز سرمایه روانشناختی در قابلیت یادگیری و آموزش آن می باشد و می توان آن را در دوره های کوتاه مدت
توسعه و بهبود بخشید و رهنمودهای شناخته شده ای نیز برای توسعه آن در محیط کار وجود دارد
در شرایط کنونی که جهان در پی تغییرات فزاینده و پرشتابی است ،الزم است کلیه مدیران و سازمان های آنان با شناخت
حاالت و وضعیت های روانشنا ختی کارمندان و کارکنان خویش که مهمترین عامل در بهره وری و تولید می باشند ،و همچنین
توجه به ابعاد سرمایه روانشناختی در دوره های آموزشی ضمن خدمت  ،آنان را در درک بهتر توانمندی های خویش یاری دهند
تا برخورداری از مولفه های سرمایه زای روانی خود در پی کسب مزیت ه ای رقابتی برای خود و سازمان خویش برآیند ،زیرا
سازمانی که نیروی انسانی درخوری نداشته باد  ،هرگز توانایی رقابت در عصر کنونی را پیدا نخواهند نمود .در حقیقت سازمان
ها خواهند توانست با استفاده مناسب و به جا از این سرمایه و با اجتناب کردن از اشتغال ذهنی مداوم به ضعف ها و سوء
عملکردهای افراد توسط رهبران و همکارانشان و با تکیه بر قوت ها و کیفیت های مطلوب آنها همانند اعتماد به نفس  ،خوش
بینی  ،امیدواری و اعتماد به نفس  ،این موارد را در کارکنان خویش افزایش داده و بدین وسیله عملکرد فردی و سازمانی را
بهبودی بخشند.

منابع:
هارون رشیدی ،همایون -کاظمیان مقدم،کبری( ) 1906رابطه بین سرمایه روانشناختی با خالقیت مدیران زن مدارس شهر
دزفول ،فصل نامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی –شماره  ) 1902 ( 9ص 22- 22
صدقیان  ،جمشید -اشجعی ،راضیه ( ) 1906سرمایه روانشناختی و بهبود عملکرد منابع انسانی  ،توسعه مدیریت منابع انسانی و
پشتیبانی  -شماره  – 1906- 22ص 121- 122
دانایی فرد،حسن -بیوکی  ،ناهید(  ) 1902تبین نقش محوری سرمایه روان شناختی مثبت در سازمان های دولتی ایران ،
(مطالعات رفتار سازمانی)  -شماره 3و  – 1909 – 0ص 29- 199
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