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بررسی مقایسهای وضعیت رفتار سازمانی مثبت در سازمانهای
فرهنگی و صنعتی استان قم با تأکید بر سرمایة اجتماعی
2

محمدحسین رحمتی ،1رقیه احمدی ،2معصومه حسینی ابوعلی

 .1استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران
 .2کارشناسارشد ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت4921/50/92 :؛ تاریخ پذیرش)4921/52/40 :

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی مقایسهای وضعیت رفتار سازمانی مثبت در سازمانهای فرهنگی و صنعتی استان قم و باا تأکیاد بار سارمای
اجتماعی انجام گرفت .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،توصاییی و از ناو پیمایشای است  .جامعا آمااری
مدیران و کارمندان سازمانهای صنعتی و فرهنگی استان قم بود .بر اساس جدول مورگاان نموناهای  981نیاری باا روش نموناهگیاری
تصادفی ساده انتخاب شد .متغیرهایی که برای بررسی مقایسهای وضعیت رفتار سازمانی مثبت در سازمانها شناسایی شد ،شامل شایستگی
(مربوط به متغیر سرمای انسانی( ،ایمان و وجدان کاری و سختکوشی (مربوط به متغیر سرمای اجتماعی) ،و امید ،تابآوری ،خودکارآمدی و
خوشبینی )مربوط به متغیر سرمای روانشناختی) است .به منظور بررسی وضعیت رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن در سازمانهای فرهنگی
و صنعتی آزمون تی اجرا شد .نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد بین رفتار سازمانی مثبت در سازمانهای صنعتی و سازمانهای فرهنگی
خوشبینی در وضعیتی نامطلوب قرار دارند ،اماا در ساایر ابعااد رفتاار

تیاوت معناداری وجود ندارد و سازمانهای صنعتی و فرهنگی در بعد
سازمانی مثبت ،سازمانهای فرهنگی و صنعتی در وضعیتی مطلوب قرار دارند.

کلیدواژگان
رفتار سازمانی مثبت ،سرمای اجتماعی ،سرمای روانشناختی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmasoomehoseyni@ut.ac.ir :

 255

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،2شمارة  ،4زمستان 9314

مقدمه
یکی از مهم ترین کشفهای بشر شناخت جنبههای ناملموس رفتار آدمیی اسیت .پیچییدیی رفتیار
بشر و واکنشهای پیشبینیناپذیر او در شرایط یونایون ،و نیز رویکرد اقتضایی وی به تبع افکار و
تمایالت درونی و محرک های بیرونی ،همواره از موضوعات مورد توجه بیوده اسیت .حرکیت بیه
سوی نگاهی جدید به دنیای کسبوکار با تمرکز بر ویژییهای مثبت افراد و سازمانها ،بیه مننیای
نگاهی جدید بیه رفتیار سیازمانی اسیت .میارتین سیلیگمن ( ،)0222روانشناسیی مثبیت را علیم
تجربههای ذهنی مثبت تنریف کرده و منتقد است روانشناسی اولیه کیه بیر مسیامن منتیی تمرکیز
می کرد ،محصول تاریخ بوده و برای دوران قدیم مناسب بود (سییدنقوی ،9831 ،ص .)08بیا آایاز
سدة  09یروهی از روانشناسان به رهبری مارتین سلیگمن ،یافتههای پژوهشی خیود در پیند دهی
یذشته با نام مکتب روانشناسی بیمارییرا را بررسی کردند .آنها بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه بیا
وجود دستاوردهای چشمگیر در یافتن درمانهای مؤثر بر بیماریهای ذهنی و رفتارهیای ناکارآمید،
در روان شناسی به رشد ،توسنه و خودشکوفایی افراد توجه نسیبتا انیدکی شیده بیود .بنیابراین ،در
صدد برآمدند در جهتدهی دوباره به پژوهشهای روانشناختی ،دو مأموریت کامال جدیید را مید
نظر قرار دهند .9 ،کمک به افراد با شخصیت سالم برای برخورداری از شادی و بهرهوری بیشتر در
زندیی و  .0کمک به شکوفایی قابلیتهای انسانی .بدین ترتیب مکتب روانشناسیی مثبیت ایجیاد
شد (اسنجانی اسکویی ،9833 ،ص.)0
بیان مسئله
مطالنات دربارة نیروی انسانی سازمان که کونتز ) )0292آن را اصلیترین سرمای سیازمان میینامید،
باید جزمی از اولویتهای علمی و عملی مطالنات مدیریتی باشد .بیشک حرکت برای نین به اهداف
سازمانی و کسب آن اهداف و در نهاییت پیشیرفت جامنیه ،در ییرو افیزایش عملکیرد کارکنیان در
1. Martin Slygman
2. Kontz
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سازمانهاست .از طرفی ،فشار روانی بیشترین تأثیر را بر عملکرد فرد مییذارد .بدین ترتیب هنگامی
که فشار روانی از حد مشخصی فراتر رود ،عملکرد کیاهش میییابید ( .)Avey, 2011, p.28یکیی از
مقولههایی که برای مقابله با فشارهای روانی وارد بر کارکنان و توسن نیروی انسانی مطرح میشود،
رفتار سازمانی مثبت است )قناعت قمصری ،9811 ،ص .)98روانشناسی مثبت به جنبههیای مثبیت
انسان یننی به نیم پر لیوان اهمیت میدهد .کارل راجرز 9و آبراهام مازلو منتقد بودند روانشناسیی
عالوه بر بهبود افراد مریض ،باید بیه سیاخت و ایجیاد انسیان سیالم و خودشیکوفا نییز توجیه کنید.
چارچوب تحقیقات رفتار مثبت سازمانی به ریش رفتارهای برتر شغلی نظر دارد و ایین رویکیرد بیه
دنبال ایجاد نقاط قوت رفتار کارکنان به عنوان یک دارایی پایدار است .در این زمینه ،تحقیق حاضر به
دنبال مقایس رفتار سازمانی مثبت میان کارکنان سازمانهای فرهنگی و صننتی استان قم بیا تأکیید بیر
سرمای اجتماعی (ایمان ،وجدان کاری ،سختکوشی) است .بررسی اجمالی تحقیقات انجیامیرفتیه
در زمین رفتار سازمانی مثبت نشان میدهد در این تحقیقات فقط چهیار بنید رفتیار سیازمانی مثبیت
لوتانز (خوشبینی ،خودکارآمدی ،تابآوری و امید) بررسی شده است .در این پژوهش سینی شیده
است عالوه بر چهار بند یادشده ،ابناد سختکوشی ،شایستگی ،وجدان کاری و ایمیان نییز بررسیی
شود.
مبانی نظری
رفتار سازمانی مثبتگرا

رویکرد رفتار سازمانی مثبت برای دستیابی به مزیت رقابتی مبتنی بر این حقیقت پذیرفتهشیده است
که بیشتر سازمانها از هم قابلیتهای منابع انسانی خود بهره نمییییرنید )قناعیت قمصیری،9811 ،
ص ،)89در حالی که حاالت و رفتار مثبت انسانها و سازمانهای مثبتیرا ممکن است اساسا تیأثیر

1. Karel Ragers
2. Abraham Maslow
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مثبتی بر عملکرد و دیگر پیامدهای مطلوب سازمانی یذاشته باشد که فراتر از منیابع میادی الگوهیای
کسبوکار کالسیک و نگرشهای کاستیمحور است )علیپور و همکاران ،9810 ،ص .)91بر اسیاس
نتاید پژوهشهای اخیر در زمین متاهیم مثبتیرا در کار ،مثبتیرایی باعی

بهبیود روابیط ،ایجیاد

سرمای اجتماعی ،و تسهیم بهتر اطالعات و منابع میشود ( .)Lewis, 2011, p.13لوتانز با مطرحکردن
رفتار سازمانی مثبت ( ،)POBپیشگام رویکرد مثبت در رفتار سازمانی شد POB .بهجای تمرکیز بیر
مدیریتکردن نقاط ضنف ،به نقاط مثبت توجه میکنید ( .)Nelson & Cooper, 2007, p.16لوتیانز
رفتار سازمانی مثبت را بدین شرح تنریف کرد :مطالنه و کاربرد توانمندیهای مثبت روانشیناختی
و نقاط قوت منابع انسانی که قابن توسنه و اندازهییری باشند و بتوان آنها را برای بهبود عملکیرد
کارکنان بهطور اثیربخش میدیریت کیرد ( .)James et al., 2009, p.2لوتیانز و همکیارانش ترکییب
روان شناسی مثبت ،سرمای انسانی و سرمای اجتماعی را برای شکنییری رفتارهای سازمانی مثبیت
ضروری میدانند.
سرمای اجتماعی

رفتار سازمانی مثبت
سرمای انسانی

روانشناسی مثبت

شکل  .1عوامل شکلدهندة رفتارهای سازمانی مثبت (سیدنقوی ،1831 ،ص)52

سرمایة انسانی

سرمای انسانی 9به عواملی مانند دانش ،مهارت ،ظرفییتهیای فیردی ،تجربیه ،باورهیا و نگیرش بیه
انجامدادن دقیق و بهموقع وظایف و امور مربوط به فرد منطیوف اسیت (.)Chen et al., 2004, p.196
مهمترین شاخصهای سرمای انسانی عبارتاند از شایستگی حرفهای و تخصصیی کارکنیان اصیلی،
تحصیالت ،تجربه ،تنداد افراد شرکت با زمین قبلی میرتبط ،همچنیین توزییع دقییق مسیئولیتهیای
1. Human Capital
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مرتبط با مشیتریان ( .)Rodov & Leliaert, 2002, p.325سیرمای انسیانی بیا عنیوان دانیش فیردی،
مهارتها ،تواناییها و تجربههای کارکنان ییک سیازمان بیرای خلیق ارزش و حینکیردن مسیامن
کسبوکار تنریف شده است.
سرمایة اجتماعی

اکثر دانشمندان سرمای اجتماعی 9را از چشمانداز شیبک ارتبیاطی تنرییف کیردهانید .نظریی شیبک
اجتماعی بر این فرض استوار است که شبکههای ارتباطی از این جهت که به اعضای خود اجیازه میی
دهند به منابع اجتماعی درون شبکه دست یابند ،بیرای اعضیا ارزشآفریننید

( Lin & Huang, 2005,

 .)p.194از سرمای اجتماعی تنبیرهای مختلتی شیده اسیت ،ماننید ارتباطیات ،مشیارکت ،اعتمیاد و
همبستگی ( .)Portes, 2014, p.18407از نظر فوکایاما 0سرمای اجتماعی مجموعیهای از هنجارهیای
موجود در سیستم اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضیای آن جامنیه مییشیود و
هزینههای ارتباطات را کاهش میدهد .به اعتقاد او هنجارهایی که سرمای اجتماعی تولیید مییکننید،
اساسا باید شامن سجایایی از قبین صداقت ،ادای تنهدات و ارتباطات دوجانبیه باشیند )منمیارزاده و
همکاران ،9833 ،ص .)92سرمای اجتماعی عناصر و مؤلتههایی دارد که در صورت تقوییت آن هیا
میتوان زمین بهبود و توسنه را در سایر بخشها ایجاد کرد .برخیی عناصیر و مؤلتیههیایی کیه بیه
عنوان شاخصهای سرمای اجتماعی مطرح میشیوند ،عبیارتانید از اعتمیاد ،احسیاس مسیئولیت،
نوعدوستی ،اعتقادات دینی ،نظمپذیری ،قانونمداری ،احترام به یکدیگر ،وفیای بیه عهید ،کمیک و
مساعدت ،و تشریک مساعی (علینی ،9819 ،ص.)901
سرمایة روانشناختی

رفتارهای سازمانی مثبت در تتکر روان شناسی مثبت ریشه دارد .موضوع روان شناسیی نبایید صیرفا
مطالن بیماران روانی باشد ،انسان سالم هم باید موضوع تحقیقات قرار یییرد و جوامیع بیه سیمت
1. Social Capital
2. Fukuyama
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ساخت جامن روانی سالم حرکت کنند .روانشناسان مثبت صرفا بر سطح فردی تأکیید نمییکننید،
بلکه در سطوح سازمانی و اجتماعی نیز بر سرمایه یذاری در فضیلت مدنی ،تقوا ،مسیئولیت ،رفتیار
شهروندی ،نوعدوستی و اخالق تأکید شده است .توجه به روانشناسی مثبت در سال  9113توسط
مارتین سلیگمن بیان شد که به نقاط قوت بهجای نقاط ضنف ،و به سالمت و سیرزندیی بیهجیای
بیماری و آسیبشناسی توجه کرد ( .)Luthans et al., 2004, p.2روانشناختی مثبتییرا رویکیردی
علمی است که میکوشد دربارة آنچه به یک زندیی ارزشمند منجر شیده و شیرایط انسیانی کیه بیه
خشنودی ،تحقق خویشتن و شکوفایی منجر میشود ،تحقییق و بررسیی کنید

( Alex Linley et al.,

 .)2006, p.5در کن ،سرمای روانشناختی 9چشمانداز و رویکیردی تیازه را بیرای درک و میدیریت
منابع انسانی در چندین روش به ارمغان میآورد .9 :سرمای روانشناختی فراتیر از سیرمای انسیانی
است .سرمای انسانی فقط شامن دانش صریح ،0مهارتها و تواناییهیایی کیه بیهسیادیی از طرییق
برنامههای آموزشی یا تجرب حین کار ایجاد میشود ،نیست ،بلکه دانش ضمنی 8خاصی در سازمان
است که زمانی که مدیران و کارکنان در فرایندهای اجتماعی اوطهورند ،ایجاد میشود؛  .0سیرمای
روان شناختی فراتر از سرمای اجتماعی اسیت؛  .8سیرمای روانشیناختی مثبیت اسیت؛  .1سیرمای
روانشناختی منحصربهفرد است؛  .5سرمای روانشناختی ییک نظرییه و مبتنیی بیر تحقییق اسیت؛
 .6سرمای روان شناختی قابن اندازه ییری است؛  .1سرمای روانشناختی بر عملکرد کاری تأثیریذار
است؛  .3سرمای روانشناختی باع

توسنه میشود (.)Nelson & Cooper, 2007, pp.24-25

خودکارآمدی

خودکارآمدی 1یا به بیان ساده اعتمادبهنتس ،تا حد زیادی بیر مبنیای نظریی شیناختی  -اجتمیاعی
بندورا 5است و میتوان به عنوان اعتقاد فرد به تواناییهایش برای ایجاد انگیزه ،تأمین منابع شناختی
1. Psychological Capital
2. Expelict knowledge
3. Tacit knowledge
4. Self-efficacy
5. Bandura
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و اقدامات الزم برای دستیابی به موفقیت در انجامدادن وظیت منین تنریف کرد .این ویژییی افیراد
را به انتخاب کارهای چالشی ،صرف زمان و انرژی الزم برای رسیدن به اهداف ،و استقامت هنگام
مواجهه با میانع و عالمیم میأیوس کننیده قیادر مییکنید .شیاخصهیای ایین مؤلتیه دوراندیشیی،9
مالحظهیری ،خودتنظیمی 0و درونگرایی 8است که باع

میشود افراد بهطیور هدفمنید و فناالنیه

اهداف را به چالش بکشند ،انگیزش و اقدامات خود را تنظیم کنند و فراینید ییادییری خیود را در
پیشبینی آیندة موفق ،مدیریت و کنترل کنند (.)Nelson & Cooper, 2007, p.26
خوشبینی

خوشبینی 1به توضیح رویدادهای مثبت و منتی اشاره میکند .برای مثال ،افراد خوشبیین بیر ایین
باورند که رویدادهای منتی یا شکست میتواند به عنوان موانع موقت توضیح داده شود (مین فقیط
یک هتت بد دارم) .در حالی که افراد بدبین اعتقاد دارند رویدادهای منتی بلندمدتند (من هرییز در
این سازمان پیشرفت نمیکینم) ) .)Peterson et al., 2008, p.3یکیی از ارکیان مهیم روحیی انسیان
تصویر ذهنی او است .یکی از ویژییهای تصویر ذهنی آن است که میتوانید بییتوجیه بیه اصین
رویدادها و وقایع ،کوچک و بزرگ شود و بر رفتار انسان تیأثیر بگیذارد (حقیقیی ،9836 ،ص-82
 .)01تصویر ذهنی بارهای مثبت و منتی ایجاد میکند .ایر فرد بتواند بین این بارهای مثبت و منتی
تنادل ایجاد کند ،روحی متنادل دارد ولی ایر بتواند بار ذهنی مثبت بیشتری داشته باشد ،خوشبین
است .پس اینکه فرد خوشبین باشد یا نباشد ،به خود او و نحوة برخوردش با رویدادهای مثبیت و
منتی ارتباط دارد .طبق نظر سلیگمن ،افراد خوشبین در رویارویی با شکسیتهیا و موفقییتهیای
خویش بر اسنادهای کلی و پایدار تکیه میکنند .فرد خوشبین هم نقاط قوت و هم نقاط ضنف را
میبیند .ولی بیشتر به نقاط قوت توجه میکند (فیاضی و همکاران ،9831 ،ص.)1
1. Forethougt
2. Self-regulation
3. Self-reflection
4. Optimism
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امید

مؤلت امید 9در سرمای روانشناختی مثبت از لحاظ نظری توسن قابن توجهی داشته است و بهطور
کلی به عنوان «توانمندسازی طرز تتکر» در نظر یرفته میشود .اسنایدر 0نظری خود را دربارة امیید
با این فرض که مردم هدفیرا هستند ،مطرح کرد .او در نظری خود بیان کرد امیید دو جیزد دارد،
اراده و عاملیت (تتکر عاملی) و مسیرهای رسیدن به هدف (تتکر یذریاهی) .عاملیت نشاندهنیدة
ظرفیت یا انگیزة فرد برای شروع کار با هدفی مشخص و دنبالکردن مسیرهای دسیتیابی بیه هیدف
است .ایر چه انگیزه در هم مراحن دستیابی به هدف مهم است ،نقش آن هنگام مواجهه با موانیع،
حیاتی است ( .)Luthans et al., 2010, p.44دیگر جزد تشکیندهندة امید برنامهریزی برای دسیتیابی
به هدف است که نهتنها دربرییرندة شناسایی اهداف است ،بلکه راههای متتاوت رسیدن به اهیداف
را شامن میشود (فیاضی و همکاران ،9831 ،ص .)5یک بخش جداییناپیذیر امیید ،هیدفییذاری
مؤثر است هدفی که خاص ،قابن اندازهییری ،چالشی و در عین حال واقنی و دسیتییافتنی باشید
(.)Nelson & Cooper, 2007, p.28
تابآوری (انعطافپذیری)

تابآوری 8به ظرفیت قابن توسنه در فرد برای بریشت به حالت اولییه هنگیام مواجهیه بیا سیختی،
تنارض ،شکست ،حتی حوادث مثبت مانند پیشرفت و افزایش مسئولیت یتته میشود

( Luthans et

 .)al., 2006, p.20در واقع ،اننطافپذیری به کارکنان اجازه میدهد مشکالت و سختیهای پییش رو
را فرصتهایی برای رشد و یادییری بدانند ( .)Giachetti & So, 2009, p.162بنیابراین ،تیابآوری
صیرف مقاومیت منتنین در برابیر آسییبهیا ییا شیرایط تهدیدکننیده نیسیت ،بلکیه فیرد تیابآور،
مشارکتکنندة فنال و سازندة محیط پیرامون خود است ( .)Siu et al., 2009, p.772مسلما مهمتیرین
مؤلته برای سازش در محیط کاری آشتته و پرتنش تابآوری است .شواهد نشان میدهد هنگیامی
1. Hope
2. Snyder
3. Resiliency
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که سازمان تجدید ساختار میکند ،استرس قابن توجهی در کارکنان ایجاد میشود که در ایین زمیان
تابآوری بیش از هر زمان دیگر برای بهبود افراد و تحمن سختیها و شکستها نیاز اسیت .افیراد
اننطافپذیر بهتر میتوانند با استرسهای محیط کاری که بهطور مداوم در حال تغییر است ،مقابلیه
کنند .این افراد ویژییهایی دارند .9 :یشودیی و بازبودن .0 ،داشتن ثبات عاطتی هنگام مواجهه بیا
سختیها ( .8 ،)Avey et al., 2009, p.6واقنیتهای زندیی را به سهولت میپذیرند .1 ،ایمان دارند
که زندیی پرمننا است ،و  .5تواناییهای چشمگیری برای وفقدادن سریع خود با تغیییرات بیزرگ
دارند (فیاضی و همکاران ،9831 ،ص.)1
سختکوشی

کوباسا سختکوشی 0را متهومی میداند که دربرییرندة شیوة کنشوری فرد در برابر رویدادهاسیت
که میتواند اشخاص را در برابر استرس مقاوم کند و سالمت روانی را به دنبال داشته باشید (صیبری
نظرزاده و همکاران ،9810 ،ص .)0یرچه کوشش فقط جنب کرداری را برجسته میکند ،از آنجا که
هر رفتار آشکار ،نشاندهندة ابنیاد نهیان شیناخت و عاطتیه اسیت ،سیختکوشیی را مییتیوان از
ویژییهای مثبت شخصیتهای سالم دانست .روانشناسیی مثبیتییرا نییز در بحی

از صیتات و

تنبیرهای مثبت به این سازة شخصیت توجه جدی دارد ،برایند پژوهشهای کوباسا نشان مییدهید
عامن مهم در این زمینه خصوصیت شخصیتی است که از سه جزد تشکین شده است و چیون ایین
اجزای سهیانه در زبان انگلیسی با حروف  Cآااز میشوند ،مییتیوان آنهیا را  8Cکوباسیا نامیید.
حروف  Cکوتهنوشیت سیه واژة ( Commitmentتنهید)( Challenge ،چیالش و مبیارزه جیویی) و
( Controlمهار) است (امیر دیوانی ،9831 ،ص.)0-8

1. Suzanne Kobasa
2. Hard work
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ایمان

ایمان 9در لغت به مننای اعتقادداشتن و مطمئنبودن است و شامن هم مقولهها است .انسیان داممیا
با جامنه و مسامن اجتماعی و اخالقیی برخیورد مییکنید و بنیا بیر فطیرت خیود در برابیر آنهیا
عکسالنمن نشان میدهد .انسان ایر مکتب ،عقیده و ایمان پیوسته داشته باشد ،هم سنادتمند بیوده
و هم تکلیتش در زندیی مشخص است .در ایر این صیورت ،موجیودی سیریردان خواهید بیود.
ایمان موجب میشود انسان تالشهایی علیرام یرایشهای طبینی و فیردی انجیام دهید (اکبیری،
 .)9833ایمان حالتی ذهنی است که میتوان آن را به کمک آموزش و باور برای ذهن نیمیههوشییار
ایجاد کرد .االبا نداشتن ایمان و احساس یقین و اطمینان موجب میشود نتوانیم قابلیتهای درونی
خود را بهکار ییریم (حقیقی ،9836 ،ص.)61
وجدان کاری

وجدان کاری 0را میتوان یرایشی درونی تنریف کرد که به مدد آن فرد به انجامدادن کیار بیشیتر و
بهتر یرایش دارد و ارضای روحی میشود .وجدان کاری یکی از نقاط قوت فرد است .ایر وجدان
انسان در موضوع خاصی از جملیه خیوب کیارکردن جهیت یییرد و ارتقیا یابید ،نییروی عظییم و
ارزشمندی در او ایجاد میشود که به واسط آن بهخوبی فکر میکند و به نحو مطلوب عمن میکند
و نیازی به کنترل و نظارت دقیق و مستمر مافوق نخواهد داشیت (زارعیی متیین ،9819 ،ص.)821
وجدان کاری نوعی سازوکار خودکنترلی در امور است که بیه واسیط آن افیراد بیدون نظیارتهیای
مستقیم و ایرمستقیم از بیرون ،کار خود را از نظر کمی و کیتی بهطور تمام و کمیال انجیام مییدهنید
(علیرضایی و همکاران ،9810 ،ص.)0

1. Faith
2. Work Conscientious
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شایستگی

شایستگی 9تلویحا به مننای تسلط بر عوامن طبینی و اجتماعی اسیت .افیرادی کیه ایین انگییزه را
دارند ،نمیخواهند به طور منتنن منتظر بمانند رخدادی اتتاق بیتتد ،بلکه میخواهند محیط خیود را
تحت تسلط درآورنید و موجیب اتتیاق چییزی شیوند (هرسیی و بالنچیارد ،9835 ،ص.)10-18
شایستگیها به دانش ،مهارتها و رفتاری برمییردد که افراد در خالل انجامدادن کارشیان از خیود
نشان میدهند (اولریش و همکاران ،9831 ،ص.)11-52
پیشینة تحقیق
در این بخش برخی تحقیقات مرتبط با رفتار سازمانی مثبت را بیان میکنیم.
پژوهشی با هدف مقایس مؤلتههای رفتار سازمانی مثبتیرا بین کارکنان رسمی و شرکتی سازمان
آب و فاضالب کاشان انجام یرفته است .در این پیژوهش میدل چهاربنیدی لوتیانز (خودکارآمیدی،
امید ،خوشبینی و تابآوری( بهکار یرفته شده است .نتاید پژوهش نشان داده است رفتیار سیازمانی
مثبت بین کارکنان شرکت آب و فاضالب شهرستان کاشیان در سیطحی مطلیوب قیرار دارد و سیطح
رفتار سازمانی مثبت بین کارکنان رسمی و شرکتی تتاوت منناداری ندارد )قناعیت قمصیری،9811 ،
ص .)901پژوهشی با هدف اندازهییری سرمای روانشناختی مثبت و ارتباط آن با رضایت و عملکرد
شغلی انجام یرفت .در واقع ،این پیژوهش بیه دنبیال بررسیی تیأثیر مؤلتیههیای (امیید ،تیابآوری،
خوشبینی و خودکارآمدی) بهطور جدایانه و ترکیبی از مؤلتهها بر افزایش رضایت و عملکرد شغلی
بود .نتاید نشاندهندة رابط مثبت و مننادار بین ترکیب چهار مؤلته با رضایت و عملکرد شغلی بیود.
همچنین یافتهها نشان داد ترکیب چهار مؤلته نسبت به هر یک از مؤلتهها بیهتنهیایی ،بیه رضیایت و
عملکرد شغلی بیشتری منجر میشود ( .)Luthans et al., 2007, p.541پژوهشی با هدف بررسی تأثیر
سرمای روانشناختی بر رفتارها و نگرشهای شغلی انجام یرفت .این پژوهش نقش مثبتیراییی در
1. Competence
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پیشبینی رفتارها و نگرشهای شغلی را مورد توجیه قیرار داد و بیه ایین نتیجیه رسیید کیه سیرمای
روانشناختی رابط منتی و مننادار با قصد ترک سازمان ،بدبینی سازمانی و محییط کیار زیانبیار دارد.
همچنین ،این متغیر نهتنها بر نگرشها و مقاصد رفتاری مؤثر اسیت ،بلکیه در ارتبیاط بیا رفتارهیای
فرانقش نیز در سازمان مؤثر اسیت ( .)Avey et al., 2010, p.430پژوهشیی بیا هیدف بررسیی تیأثیر
سرمای روانشناختی مثبت بر نگرش ،رفتار و عملکرد کارکنان انجام یرفت .نتاید این تحقیق نشان
داد سرمای روانشناختی با نگرش کارکنان )رضایت شغلی ،تنهد سازمانی و بهروزی روانشیناختی)،
رفتار مطلوب سازمانی (رفتار شهروندی) و عملکرد رابط مثبت دارد و با نگرشهای منتی (بیدبینی،
استرس و اضطراب شغلی و مین به خروج) و رفتار نامطلوب (کدرفتاری) رابط منتیی دارد

( Avey

 .)et al., 2011, p.127پژوهشی با هدف بررسی تأثیر سرمای روانشناختی در پیشبینی نتیاید کیاری
کارمندان با توجه به کنترلکنندیی ویژییهای شخصیتی آنان انجام یرفت .مطابق با نتاید ،علی رام
کنترل صتات پند عاملی شخصیتی ،سیرمای روانشیناختی کارکنیان بیا عملکیرد ادراکشیده ،قصید
جابهجایی ،شادی در کار و آسایش فکری ارتبیاط دارد ( .)Choi & Lee, 2014, p.122پژوهشیی بیا
هدف یسترش متهوم رفتار سازمانی مثبت انجام یرفت .مطابق با نتاید تحلیین دادههیا ،همی ابنیاد
سرمای روانشناختی شامن امیدواری ،خودکارآمدی ،تیابآوری و خیوشبینیی بیا رضیایت شیغلی
کارکنان مصری ارتباط مثبت داشتند .نویسندیان سرمای روانشناختی را برای سازمانهیای مصیری
که در عرص جهانی و در محیط کسبوکار فنالند ،منبع بالقوة جدیدی از مزیت رقابتی انسانمحیور
لقب دادند که سازمانها میتوانند از ظرفیت آن برای بهبیود و توسین میداخالت (مثبیت) خیود در
محیط کار بهره ییرند (.)Badran & Youssef- Morgan, 2015, p.354
متغیرهای تحقیق
در این پژوهش ،پس از بررسی متون تحقیق ،مؤلتههایی برای رفتار سازمانی مثبت در نظر یرفته شید
و برای هر یک از این مؤلتهها بر اساس مبانی نظری تحقیق متغیرهایی شناسیایی شید .پرسشینامهای
جهت نظرسنجی خبریان طراحی شد که پاسخدهندیان آن خبریان دانشیگاهی (اسیتادان میدیریت
رفتار سازمانی و منابع انسانی) بودند.
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در نهایت ،اعتبار پرسشنامهها توسط کارشناسان و خبرییان ،بررسیی و ابنیاد سیه نیوع سیرمایه
مشخص شد.
جدول .1جدول نهایی متغیرها و منابع آنها

ابعاد

متغیر

منبع

خودکارآمدی

سرمای

رفتار سازمانی مثبت

روانشناختی

اهداف

لوتانز ()0221

عبور از مشکالت  /توانایی

امیدواری

انجامدادن موفق کارها
نگاه مثبت به خود  /نگاه مثبت به

خوش بینی

شغن  /نگاه مثبت به آینده

سختکوشی

تنهد  /چالشطلبی

سرمای اجتماعی وجدان کاری محققساخته

خودکنترلی  /مسئولیتپذیری  /عدم
نیاز به نظارت مستقیم و ایرمستقیم

ایمان
سرمای انسانی

اعتماد به حن مشکن  /مشارکت

)Luthans et al. (2007

چارهجویی  /پیگیری و دستیابی به

تابآوری

شایستگی

شاخصها

منابع

اعتقادات
محققساخته داشتن مهارت  /دانش  /شایستگی

)Luthans et al. (2007

)Luthans et al. (2007

)Luthans et al. (2007

فیاضی و همکاران ()9831
علیرضایی و همکاران ()9810
اکبری ()9833
اولریچ ()9833

پرسشهای تحقیق
پرسش اصلی تحقیق

آیا وضنیت رفتار سازمانی مثبت بین سازمانهای فرهنگی و صننتی استان قم تتاوت مننادار دارد؟
پرسشهای فرعی تحقیق

پرسشهای فرعی تحقیق به شرح زیر است:
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 .9آیا وضنیت بند خوشبینی بین سازمانهای فرهنگی و صیننتی اسیتان قیم تتیاوت مننیادار
دارد؟
 .0آیا وضنیت بند امید بین سازمانهای فرهنگی و صننتی استان قم تتاوت مننادار دارد؟
 .8آیا وضنیت بند خودکارآمدی بین سازمانهای فرهنگی و صننتی استان قم تتیاوت مننیادار
دارد؟
 .1آیا وضنیت بند تابآوری بین سازمانهای فرهنگی و صننتی استان قم تتاوت مننادار دارد؟
 .5آیا وضنیت بند سختکوشی بین سازمانهای فرهنگی و صننتی استان قیم تتیاوت مننیادار
دارد؟
 .6آیا وضنیت بند ایمان بین سازمانهای فرهنگی و صننتی استان قم تتاوت مننادار دارد؟
 .1آیا وضنیت بند وجدان کاری بین سازمانهای فرهنگی و صننتی استان قم تتیاوت مننیادار
دارد؟
 .3آیا وضنیت بند شایستگی بین سازمانهای فرهنگی و صننتی استان قم تتاوت مننادار دارد؟
 .1وضنیت رفتار سازمانی مثبت در سازمانهای صننتی استان قم چگونه است؟
 .92وضنیت رفتار سازمانی مثبت در سازمانهای فرهنگی استان قم چگونه است؟
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیتی و از نیوع پیمایشیی اسیت.
جامن آماری تحقیق شامن مدیران و کارمندان سازمانهای صننتی و فرهنگی استان قیم اسیت .بیا
توجه به نامحدودبودن جامن آماری بر اساس جدول موریان و کرجسی تنداد نمونه  831در نظیر
یرفته شد .همچنین ،به علت حجم باالی سازمانهای صننتی نسبت به سازمانهیای فرهنگیی 052
پرسشنامه در سازمانهای صننتی و  982پرسشنامه در سازمانهیای فرهنگیی توزییع و جمیعآوری
شد که انتخاب سازمانها و مدیران و کارکنان آنها به روش نمونیهیییری تصیادفی سیاده بیود .در
جدول  0نام سازمانهای صننتی و فرهنگی که در نمونهییری انتخاب شدند ،بیان شده است.
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جدول .5سازمانهای صنعتی و فرهنگی

سازمانهای صنعتی

سازمانهای فرهنگی

آبآفرین ،آذینشهد ،آتیساز متین ،آتوسا صننت،
جهان فوم ،آسیانگار ،آرمان سیکلت ،آوا پلیمرپویا،

سازمان میراث فرهنگی ،سازمان تبلیغات ،سازمان

آیسودا ساالر ،ارتباطیستران ،اطلسان پارس،

صداوسیما ،کتابخان آیتاهلل مرعشی ،کتابخان آیتاهلل

البسهسازان ،الیاف یلریز قم ،بستهبندی یوشت و

بروجردی ،تولیت مسجد جمکران ،دانشگاه صننتی

مرغ شمشاد پروتئین ،بهبافت پارس چوب ،پخت قم ،دانشگاه حضرت منصومه ،دانشگاه پردیس فارابی
فرنان ،پردیس نان ،تابایستر مهر

ابزار و روش گردآوری دادهها
برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز برای تدوین مبانی نظری تحقیق کتابها ،مقاالت علمی داخلی
و خارجی و سایتهای منتبر مطالنه و بررسی شد .بهمنظور بررسی وضنیت رفتار سازمانی مثبیت
دادهها به روش میدانی جمعآوری شده است .ابزار پژوهش پرسشنامهای مشتمن بر دو بخش شامن
پرسش های جمنیتشناختی و پرسشهای اختصاصی برای تجزییهوتحلیین اطالعیات میورد نظیر
تحقیق بر اساس طیف پندیان لیکرت است.
روایی و پایایی ابزار جمعآوری دادهها

در این تحقیق به منظور بررسی روایی ابزار تحقیق ،پرسشنامه در اختیار  92نتر از استادان مدیریت
و خبریان قرار داده شد و پس از اخذ نظرهای خبرییان ،اقیدامات اصیالحی در پرسشینامه انجیام
یرفت و پرسشنامه نهایی شد .برای بررسی روایی سازه تحلین عاملی تأییدی انجام یرفت .به ایین
منظور بارهای عاملی محاسبه شد .بارهای عاملی در فاصل بین  2/521برای آیتم  -0امید تیا 2/150
برای آیتم  -0شایستگی قرار دارد که همگی بیش از  2/5و قابن قبولند ،و نشاندهندة اعتبار خیوب
دادهها است .برای بررسی اعتبار همگرا طبق نظر فارنن و لرکر ( )9139و هیر و همکاران ()0226
1. Convergent Validity
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بارهای عاملی که حداقن برابر با  2/5باشد ،اعتبار را نشان میدهد .طبق هییر و همکیاران (،)0226
در صورتی که شاخص  CRباالتر از  2/1باشد ،اعتبار سازه باالست و بین  2/6تا  2/1اعتبیار قابین
قبول است .طبق جدول  ،8اعداد شاخص  CRنشاندهندة اعتبار خوب است .برای بررسیی اعتبیار
تشخیصی در صورتی که جذر  AVEبرای هر متغیر از همبستگی آن متغیر با سیایر متغیرهیا بیشیتر
باشد ،نشان میدهد دادهها از اعتبار تشخیصی برخوردارند .طبق جیدول  ،1جیذر  AVEبیرای هیر
متغیر از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها بیشتر است ،بنابراین ،اعتبار تشخیصی دادهها تأیید شد.
برای سنجش پایایی پرسشنامه ،یک مرحله پیشآزمون با توزیع  85پرسشنامه انجام یرفت .پس
از واردکردن دادهها ،با بهکارییری نرمافزار  SPSSضریب پاییایی (آلتیای کرونبیا ) محاسیبه شید.
ضرایب آلتا در جدول  8نشاندهندة پایایی قیوی ابیزار انیدازهیییری اسیت (

Fornell & Larcker,

.)1981
ادامة جدول .8بررسی اعتبار و همخطی دادهها

متغیر
خوشبینی

امید

خودکارآمدی

تابآوری

سختکوشی

شاخص

بار عاملی

آیتم9

2/121

آیتم0

2/655

آیتم8

2/503

آیتم9

2/691

آیتم0

2/521

آیتم8

2/523

آیتم9

2/663

آیتم0

2/539

آیتم8

2/611

آیتم9

2/519

آیتم0

2/581

آیتم8

2/613

آیتم9

2/129

آیتم0

2/588

AVE

2/116

2/101

2/685

2/621

2/300

CR

2/309

2/391

2/129

2/112

2/128

ضریب آلفا
2/161

2/126

2/166

2/131

2/329
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ادامة جدول .8بررسی اعتبار و همخطی دادهها

متغیر

ایمان

وجدان کاری

شایستگی

شاخص

بار عاملی

آیتم8

2/621

آیتم9

2/565

آیتم0

2/628

آیتم8

2/586

آیتم9

2/561

آیتم0

2/531

آیتم8

2/618

آیتم9

2/688

آیتم0

2/150

آیتم8

2/591

AVE

ضریب آلفا

CR

2/616

2/163

2/121

2/191

2/321

2/681

2/128

2/398

2/133

جدول  .4بررسی اعتبار تشخیصی دادهها

2

سازه

1

خوشبینی

*2/368

امید

2/813

*2/352

3

4

5

6

7

خودکارآمدی

2/580

2/119

*2/111

تابآوری

2/890

2/189

2/011

*2/111

سختکوشی

2/895

2/521

2/691

2/135

*2/311

ایمان

2/129

2/190

2/913

2/861

2/199

*2/381

وجدان کاری

2/990

2/829

2/028

2/911

2/095

2/829

*2/310

شایستگی

2/819

2/588

2/821

2/001

2/039

2/125

2/913

*ریش دوم

8

*2/116

AVE

تجزیهوتحلیل دادهها
تحلینهای آماری با نرمافزارهای  SPSSو  Amosانجام یرفت .برای بررسی نرمیالبیودن دادههیای
تحقیق آزمون کلمویروف -اسمیرنوف انجام یرفت .نتاید این آزمون در جدول  5نشان داده شیده
است.
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جدول .2نتایج آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف برای بررسی نرمالبودن دادهها

بعد

میانگین

حداکثر اختالفها

انحراف
استاندارد

مطلق

مثبت

منفی

آمارة اسمیرنوف

ضریب
معناداری

خوشبینی
امید

0/11
8/30

2/613
2/120

2/211
2/253

2/219
2/283

-2/211
-2/253

2/163
9/911

2/023
2/800

خودکارآمدی
تابآوری

8/15
8/56

2/101
2/101

2/218
2/266

2/218
2/281

-2/218
-2/266

2/109
9/233

2/989
2/231

سختکوشی
ایمان

8/15
8/36

2/681
2/669

2/216
2/260

2/212
2/281

-2/216
-2/260

2/319
2/320

2/211
2/230

وجدان کاری
شایستگی
رفتار سازمانی مثبت

1/09
8/11
8/19

2/683
2/612
2/186

2/258
2/259
2/211

2/216
2/216
2/280

-2/258
-2/259
-2/211

9/912
9/228
2/158

2/219
2/990
2/801

نتاید آزمون نرمالبودن دادهها نشان داد در هم ابناد رفتار سیازمانی مثبیت ضیریب مننیاداری
بیش از سطح خطای  2/25است ،بنابراین ،بیا اطمینیان  15درصید دادههیا نرمالنید .بیرای بررسیی
مقایسهای رفتار سازمانی مثبت در سازمانهای صننتی و فرهنگی آزمون تی دو جامن مستقن اجیرا
شد .برای انجام دادن این آزمون ،ابتدا برابربودن واریانسها بررسی شد که به این منظور ،آمارة لیون
بررسی شد .نتاید آن در جدول  6خالصه شده است.
جدول .6آمارة لون برای برابری واریانسهای جامعه

بعد

آمارة

F

ضریب معناداری

خوشبینی

0/519

2/923

امید

8/115

2/260

خودکارآمدی

9/901

2/031

تابآوری

2/215

2/153

سختکوشی

0/365

2/219

ایمان

0/192

2/231

وجدان کاری

8/231

2/232

شایستگی

8/606

2/263

رفتار سازمانی مثبت

2/219

2/381
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برای بررسی آمارة لون ،ایر ضریب منناداری باالتر از سطح خطیای  2/25باشید ،وارییانسهیا
برابر فرض میشیود و اییر ضیریب مننیاداری کمتیر از  2/25باشید ،نشیاندهنیدة مسیاوینبیودن
واریانسها است .با توجه به جدول  6ضرایب منناداری برای همه ابناد رفتار سازمانی مثبت بییش
از سطح خطای  2/25است ،بنابراین ،در هم ابناد ،واریانسها برابر در نظر یرفته میشود .بیا ایین
فرض ،آزمون تی برای دو جامن مستقن در حالت برابری واریانسها انجیام یرفیت کیه نتیاید در
جدول  1بیان شده است.
جدول  .7نتایج آزمون تی جوامع مستقل برای مقایسة میانگینها در حالت برابری واریانسها

ضریب

ضریب

سطح اطمینان  55درصد

بعد

آمارة تی

خوشبینی

-9/109

2/956

امید

2/032

2/132

2/260

خودکارآمدی

2/061

2/133

2/031

-2/988

تابآوری

2/111

2/651

2/153

-2/993

2/931

سختکوشی

2/108

2/610

2/219

-2/926

2/961

ایمان

-2/160

2/886

2/231

-2/021

2/219

وجدان کاری

-9/881

2/939

2/232

-2/005

2/218

شایستگی

-2/589

2/516

2/213

-2/911

2/928

رفتار سازمانی مثبت

-2/501

2/511

2/381

-2/991

2/261

معناداری

معناداری

حد پایین

حد باال

2/923

-2/050

2/219

-2/901

2/961
2/915

همانطور که مالحظه میشود ،ضریب منناداری در بند خوشبینی برابر با  2/923است و چون
بیش از سطح خطای  2/25است ،در نتیجه ،بین میانگین وضنیت بند خوشبینیی در سیازمانهیای
فرهنگی در مقایسه با میانگین همین بند در سازمانهای صیننتی تتیاوت مننیاداری وجیود نیدارد.
به طور مشابه ،دربارة ابناد دیگر رفتار سازمانی مثبت نیز با توجه به اینکه ضریب منناداری بییش از
 2/25است ،در هم ابناد رفتار سازمانی مثبت تتاوت منناداری بین میانگین ابنیاد در سیازمانهیای
فرهنگی و سازمانهای صننتی وجود ندارد.
در ادامه ،برای بررسی وضنیت رفتار سیازمانی مثبیت و ابنیاد آن در سیازمانهیای فرهنگیی و
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صننتی آزمون تی استیودنت اجرا شد به این منظور ،در طیف پنددرجهای لیکرت عدد  8به عنیوان
مقدار متروض در نظر یرفته شد و میانگینهای باالتر از  8به عنوان وضنیت مطلوب شیناخته شید
و میانگین  8و پایینتر به عنوان وضنیت نامطلوب شناخته شد .نتاید این آزمون در جیدولهیای 3
و  1بیان شده است.
جدول  .3نتایج آزمون تی برای بررسی وضعیت ابعاد رفتار سازمانی مثبت در سازمانهای صنعتی

مقدار مفروض تی= 3
بند

مقدار تی

درجة آزادی

ضریب
معناداری

میانگین

سطح اطمینان  55درصد
حد پایین

حد باال

خوشبینی

-6/915

011

2/22

0/181

-2/816

-2/911

امید

93/956

011

2/22

8/380

2/110

2/100

خودکارآمدی

96/016

011

2/22

8/151

2/665

2/311

تابآوری

90/865

011

2/22

8/561

2/111

2/662

سختکوشی

93/506

011

2/22

8/165

2/631

2/311

ایمان

91/956

011

2/22

8/381

2/195

2/108

وجدان کاری

01/158

011

2/22

1/911

9/211

9/062

شایستگی

09/153

011

2/22

8/162

2/310

9/213

رفتار سازمانی مثبت

05/019

011

2/22

8/121

2/652

2/151

همانطور که مشاهده می شود ،ضریب منناداری در هم ابناد برابر با صتر اسیت کیه چیون از
سطح خطای  2/25کمتر است ،نشان میدهد میانگین بند مورد نظر با میانگین متیروض  8متتیاوت
است .شایان ذکر است ،در بند خوشبینی در سازمانهای صننتی ،به دلین اینکیه حید بیاال و حید
پایین در محدودة منتی قرار دارند و مقیدار مییانگین برابیر بیا ( 0/18کمتیر از  )8اسیت ،وضینیت
سازمان های صننتی در این بند نامطلوب اسیت .امیا در سیایر ابنیاد و در رفتیار سیازمانی مثبیت،
سازمانهای صننتی در وضنیت مطلوب قرار دارند .در مییان ابنیاد ،سیازمانهیای صیننتی در بنید
شایستگی وضنیت مطلوبتری دارند.
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جدول  .1نتایج آزمون تی برای بررسی وضعیت ابعاد رفتار سازمانی مثبت در سازمانهای فرهنگی

مقدار مفروض تی= 3
بعد

مقدار تی

درجة
آزادی

ضریب معناداری

میانگین

سطح اطمینان  55درصد
حد پایین

حد باال

خوشبینی

-0/155

988

2/295

0/31

-2/038

-2/282

امید

91/028

988

2/22

8/39

2/613

2/101

خودکارآمدی

99/311

988

2/22

8/11

2/691

2/351

تابآوری

3/620

988

2/22

8/58

2/190

2/653

سختکوشی

98/363

988

2/22

8/18

2/689

2/319

ایمان

91/108

988

2/22

8/12

2/328

9/223

وجدان کاری

05/301

988

2/22

1/01

9/915

9/866

شایستگی

91/809

988

2/22

1/22

2/316

9/922

رفتار سازمانی مثبت

91/636

988

2/22

8/18

2/656

2/320

همانطور که مشاهده میشود ،ضریب منناداری در هم ابناد از سطح خطای  2/25کمتر اسیت
که نشان میدهد میانگین بند مورد نظر با میانگین متروض  8متتیاوت اسیت .ماننید سیازمانهیای
صننتی ،در این سازمانها نیز در بند خوش بینی ،به دلین اینکه حد بیاال و حید پیایین در محیدودة
منتی قرار دارند و مقدار میانگین برابر با ( 0/31کمتر از  )8است ،وضنیت سازمانهای فرهنگیی در
این بند نامطلوب است ،اما در سایر ابناد و در رفتیار سیازمانی مثبیت ،سیازمانهیای فرهنگیی در
وضنیت مطلوب قرار دارند.
نتیجه و پیشنهادها
در این مقاله ،وضنیت رفتار سازمانی مثبت بررسی شد .همچنین رفتار سازمانی مثبت از نظر سرمای
انسانی )شایستگی( ،سرمای اجتماعی )ایمان ،وجدان کاری ،نظمپذیری ،سختکوشی ،تنهد و وفای
به عهد و مساعدت) و سرمای روانشناختی )کارآمدی ،تیابآوری ،خیوشبینیی و امیید) در رفتیار
کارمندان و مدیران سازمانهای صننتی و فرهنگی قم با تأکید بر سیرمای اجتمیاعی بررسیی شید .در
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پاسخ به پرسش اصلی تحقیق مبنی بر بررسی تتاوت مننادار رفتار سیازمانی مثبیت در سیازمانهیای
فرهنگی و سازمانهای صننتی ،با توجه به نتاید آزمون تی دو جامن مسیتقن در جیدول  ،1تتیاوت
منناداری بین رفتار سازمانی مثبت در سازمانهای صننتی و فرهنگی وجود ندارد .این نتیجه با نتیاید
پژوهش قناعت قمصری ( ) 9811مشابه است ،با ایین تتیاوت کیه در پیژوهش حاضیر عیالوه بیر
متغیرهای لوتانز )کارآمدی ،تابآوری ،خوشبینی و امیید) چهیار متغییر دیگیر )شایسیتگی ،ایمیان،
وجدان کاری و سختکوشی) نیز بررسی شد .بر اساس جدولهای  3و  9سیازمانهیای فرهنگیی و
صننتی در بند خوشبینی در وضنیت نامطلوبی قرار دارند ،اما در سایر ابنیاد رفتیار سیازمانی مثبیت،
سازمانهای فرهنگی و صننتی در وضنیت مطلوبی قرار دارند که این نتیجه با نتیج قناعت قمصیری
) (9811متتاوت است .در پژوهش آنها هم ابناد در وضنیت مطلوبی قرار داشیت .همچنیین ،ایین
نتیج پژوهش حاضر با پژوهش شیانی و موسوی ( )9812متتاوت اسیت .نتیاید پیژوهش شییانی و
موسوی نشان داد سرمای اجتماعی در شهر کرمان در حد متوسط است و چندیانگی در ابناد مختلف
آن وجود دارد در حالی که نتاید پژوهش حاضر نشان مییدهید وضینیت سیرمایههیا بیهجیز مؤلتی
خوشبینی مربوط به سرمای روانشناختی در مطلوب است .بهطور کلی تتاوت پیژوهش حاضیر بیا
پژوهشهای یادشده در قسمت پیشینه (بهجز دو پژوهش قناعت قمصری ،و شیانی و موسوی) ایین
است که پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضنیت رفتیار سیازمانی مثبیت )سیرمای انسیانی ،سیرمای
اجتماعی و سرمای روانشناختی) بوده است ،اما پژوهشهای دیگر به دنبیال بررسیی تیأثیر و رابطی
سرمای روانشناختی مثبت ،یا رفتار سازمانی مثبت بیا متغیرهیای رضیایت ،عملکیرد شیغلی ،تیرک
خدمت ،پذیرش دورکاری و جز آن بودهاند.
بنابراین ،پیشنهاد مییشیود میدیران رویکردهیای منیابع انسیانی سیازمان را بیه منظیور توسین
ظرفیتهای روانشناختی کارکنان تصحیح کنند زیرا رویکردهای سنتی منابع انسانی سازمان بیشتر بر
رفع خطاها و اشکالها تکیه میکند و کمتر به ظرفیتهای مثبیت کارکنیان بهیا مییدهید .برییزاری
کاریاههای آموزشی )مانند برنام مداخالت آموزشی) برای آشنایی بیشتر مدیریت و کارکنان سیازمان
با متاهیم رفتار مثبت نیز میتواند متید باشد .همچنین ،با توجه به تغییرات سریع ،پیچیده و ایر قابین
پیشبینی محیط ،پیشنهاد میشود مدیران سازمانها به کارکنان آزادی عمن بیشتری بدهند و بیه آنهیا
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مسئولیت بیشتری وایذار کنند .نتاید نشان داد در میان ابناد مطلوب ،سیازمانهیای صیننتی در بنید
شایستگی وضنیت مطلوبتری دارند .به مدیران سازمانها پیشنهاد میشود این خصوصیتهای نیک
رفتاری را در کارکنان خود حتظ و ارتقا دهند و به حمایتهای سازمانی در بروز و شکنییری رفتیار
سازمانی مثبت در بین کارکنان توجه کنند زیرا کارکنان مثبیتییرا مسیلما نقیش میؤثری در ارتقیای
بهرهوری سازمان خواهند داشت .توسن چارچوب رفتار سازمانی مثبتیرا در سیازمانهیا ،سیرمای
روانشناختی مثبتیرا را عاملی ترکیبی و منبع مزیت رقابتی سیازمانهیا مطیرح مییکنید .در نتیجیه
سرمای روانشناختی ،با تکیه بر متغیرهای روانشناختی مثبتیرا به ارتقای ارزش سیرمای اجتمیاعی
)شبک روابط میان آنها( در سازمان منجر میشود .با توجه به اینکه سرمای اجتماعی زیربنای اصیلی
هر جامنه را برای رشد و توسنه شکن میدهد ،به هر میزان که سیازمانهیا بتواننید بیه انباشیت ایین
سرمایه بپردازند ،به همان میزان نیز میتوانند در راه رشد و توسنه یام بردارنید و از مواهیب توسینه
بهرهمند شوند .برای انباشت سرمای اجتماعی و دستیابی به چنین توسینهای بیه میدیران سیازمانهیا
پیشنهاد میشود کارکنان را در فنالیتهای یروهی شرکت دهند که این خود ،باع

میشود کارکنیان

خود را جزمی از یروه کاری احساس کنند و با یکدیگر تشیریک مسیاعی داشیته باشیند .همچنیین،
مدیران هنجارهای ایررسمی را در سیازمان تقوییت کننید زییرا در سیازمانهیای ایررسیمی افیراد
راحتتر و سریعتر با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و به همدیگر اعتماد میکنند .در نتیجه با افزایش
اعتماد در یروه کاری ،اعتماد در سازمان نیز افزایش مییابد.
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