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مطالعهی پرین 2بین سالهای  2003تا  2007روی


مقدمه
مثبتگرا وباانتقاداز
روانشناسی 
اخیراًباالهاماز 

کارکنان 16کشورجهاننیزنشاندادکهدر مجموع،

رویکردسنتیمبتنیبرکاستیها درتوجهنسبتاًصرف

آنها
 %24کارکنان جهان اشتیاق شغلی ندارند  %62،

به آسیبشناسی و چگونگی رفع و حل مشکالت و

اشتیاق شغلی متوسطی دارند و تنها  %14درصد از

نقاطضعف،رویکردجدیدیدررفتارسازمانیتحت

اشتیاق شغلی باال و قابلتوجهی برخوردار هستند (رام

مثبتگرایی مطرحشده است (یوسفو لوتانز،
عنوان  

وپریهاکر.)2011،

2012؛ لوتانز ،آوولیو و یوسف 1392 ،ترجمه

دستاندرکاران منابع
هر چند که پژوهشگران و  

جمشیدیان وفروهر؛فروهر.)1394،اشتیاقدرمحیط

انسانی توافق دارند که مفهوم اشتیاق ممکن است به

کار مفهومی است که بهعنوان بخشی از پاسخ

تبیین رفتار در محیط کار کمک کند و از اهمیت

جنبههای مثبت
مثبتگرا در توجه به  
روانشناسان  


خاصیبرخورداراست،اماتعاریفمتفاوتیازآنارائه

روانشناسیدرمحیطکارمورد توجه قرارگرفتهاست


دادهاند(باکر.)2013،کندیودایم()2010خاطرنشان


).به این ترتیب ،در
(سلیگمنوسیگزنتمیهالی 2000،

،زمانیکهکارکناناشتیاقشغلیدارند،کامالً

یسازند
م 

سالهای اخیر اشتیاق شغلی به یکی از مفاهیم مهم


باکارعجینشدهوانگیزشبسیارباالییدارند.چنین

ژهایدرتفکراتمدیریتپیدا
تبدیلشدهوجایگاهوی 

کارکنانیشورواشتیاقزیادینسبتبهکارشاندارند،

کرده است و تا حد زیادی جایگزین برخی مفاهیم

یدهند و احساس
تحرک و خالقیت از خود بروز م 

سنتی همچون رضایت شغلی ،انگیزش و تعهد شده

یکنند که مشارکتشان به پیشرفت سازمان منجر
م 

است(آرمسترانگ .)2013،عالوهبرمطالعهوکاربرد

یکندکه اشتیاق شغلی
یشود .روکهام ()2010بیانم 
م 

اشتیاق شغلی در دو بخش دانشگاه و صنعت،

گانهی شناختی،
سه 
مؤلفههای  
کارکنان شامل تمام  

هایمشاورهاینیزبهآنتوجهزیادینمودهوبه


شرکت

عاطفی و رفتاری است .عامل شناختی اشتیاق شامل

یکیازموضوعاتبرجستهتبدیلشدهاست (وفالدو

نحوهیتفکریاادراککارکنانازسازمانوشغلشان


داونی2009 ،؛ ول بورن2007 ،؛ میلز ،فلک و

است .عامل عاطفی شامل نحوهی احساس کارکنان

کوزیکوسفکی .)2013 ،دلیل این امر نیز اهمیت

یشود.سرانجام،عاملرفتاریاشتیاقشاملرفتارهایی
م 

ژهایاستکهاشتیاقشغلیدرنتایجمختلففردیو
وی 

یشود کهباعثتحققنتایجسازمانیوحتیفراتراز
م 

سازمانی و حتی اقتصاد ملی دارد (لوئیس،1393 ،

یشوند .فیلیپس ( )2009نیز در دیدگاهی مشابه
آن م 

ترجمه فروهر ،جمشیدیان و قانعنیا) .اشتیاق محرک

یکند که بعد شناختی اشتیاق شغلی مربوط به
بیان م 

عملکرداست،اماهمچنانکهلوهر وشوارتز 1درسال

دربارهی سازمان ،رهبران و شرایط

باورهای کارکنان 

 2003بیانداشتندکهامروزهبا"بحرانانرژیانسانی"

کاراست.بعدعاطفیاشتیاقشغلیمربوطبهچگونگی

داشتهاند بیشترین
آنها بیان  
مواجه هستیم .همچنین  ،

آنهانسبتبهسازمان،
احساسکارکنانونحوهنگرش 

سازمانهاتحلیلیافتنانرژینیرویانسانیدر

دغدغهی


رهبران و شرایط کار است .نهایتاً بعد رفتاری اشتیاق

قانعنیا وروزگار،زیرچاپ).
محیطکاراست(فروهر ،

شغلی کارکنان ،عاملی است که برای سازمان ایجاد

loher & Schwartz

1

perin

2
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تاثیرآموزشسرمایه 

تالشهایآگاهانهو
ارزشافزودهنمودهودربرگیرنده 

بنابراین ،در رویکرد دانشگاهی بیشتر روی تأثیر


داوطلبانه کارکنان برای افزایش سطح اشتیاق شغلی

یها وعواملمختلفمدیریتیتأثیرگذار روی
استراتژ 

یباشد .فلمینگ و آسپلوند ( )2007محققان
خود م 

بدینترتیبنظریهپردازان

یشود .
اشتیاقشغلیتأکید م 

گالوپ ،اشتیاق شغلی را بهعنوان "توانایی تسخیر سر

وپژوهشگرانبهعواملفردیوسازمانیموثربراشتیاق

[ذهن] قلب[ ،احساس] و روح کارکنان جهت القاء

روانشناختی یکی از
شغلی عالقهمند شدهاند .سرمایه  

تدریجی میل و شور و شوق درونی برای تعالی "

مثبتگرا
مفاهیم جدیدی است که بهعنوان یک سازه  

مؤلفهی روحی به
اینرو یک  
کردهاند ،از  
تعریف  

مطرح شدهومیتوان ازآندرمدیریتاثربخشابعاد


جنبههای شناختی و عاطفی اشتیاق گالوپ اضافه

عاطفی،انگیزشی،نگرشی،شناختیورفتاریافراددر

کردند .استیومن و لوتانز ( )2010نیز از اشتیاق شغلی

محیط کار استفاده کرد (لوتانز و همکاران1392 ،؛

حالتگونه شناختی -

روانشناختی 
بهعنوانیکپدیده 


ترجمه جمشیدیان و فروهر) .بهطور کلی ،سرمایه

آنها اشتیاق شغلی نه
یکنند .بهزعم  
عاطفی یاد م 

مثبتگرایی
روانشناختیازدرکنیازمحققاننسبتبه 


همچونخلقوخویکحالتگذراوموقتیاستونه

برای هزاره سوم میالدی و لزوم مواجه مثبت با

یهایثابتهمچونصفاتشخصیتیثابتو
نظیرویژگ 

چالشهای مرتبط با آن و ایجاد تعادل در بین

غیرقابل تغییر است (لوتانز ،آوولیو ،نورمن و کومبز،

مثبتگرایانه و در قالب
یگرایانه و  
پژوهشهای منف 


دربارهی

نحال ،تمام تعاریف موجود 
 .)2006با ای 

مثبتگرا مطرح گردید (لوتانز و
رفتار سازمانی  

داشتهاند :اشتیاق
اشتیاق شغلی روی دو نکته تأکید  

همکاران1392 ،؛ ترجمه جمشیدیان و فروهر؛ لوتانز،

شغلی در خود فرد وجود دارد نه شغل او و این که

بهطورکلی ،رفتار
2010؛ یوسف و لوتانز  .)2012 ،

روانشناختی است تا
اشتیاق شغلی بیشتر یک حالت  

مثبتگرا چارچوبی برای مطالعه ظرفیتهای
سازمانی  

یک ویژگی روانشناختی .1این بدین معنی است که

روانشناختی قابل توسعه افراد محسوب شده و حائز


اشتیاقشغلیدرکارقابلتقویتاست،در واقع،سؤال

مالکها

برخی مالکهای معتبر علمی است .این 

توسعهی اشتیاق شغلی نیست،

امکانپذیری 

دربارهی 


عبارتاند از -1 :وجود نظریه ،پژوهش و قابلیت


دربارهی چگونگی آن است (لوئیس،1393 ،

بلکه 

حالتگونه بودن و در نتیجه

اندازهگیری معتبر  -2

ترجمهفروهر،جمشیدیانوقانعنیا).برخیازمشاوران


داشتن قابلیترشد و  توسعه   - 3تأثیر بر  عملکرد و

مصاحبهای به اشتیاق شغلی

شرکتهای 

سازمانی و 

فردبودندرزمینهیرفتار

 - 4مثبتبودنومنحصر  
به

بهعنوان چیزی که برای کارکنان انجام میشود توجه


سازمانی (لوتانزوهمکاران1392،؛ترجمهجمشیدیان

دارند ،در حالیکه در بخش دانشگاهی این اعتقاد

و فروهر؛ لوتانز2010 ،؛ یوسف و لوتانز.)2012 ،

وجود دارد که اشتیاق شغلی چیزی است که توسط

یها و تحقیقات در خصوص
مجموعه نظریهپرداز 

افراد تجربه میشود و ممکن است تحت تأثیر

شکلگیری
مالکهایرفتارسازمانیمثبتگرامنجربه 


یها ورویکردهایمدیریتیقراربگیردنهاینکه
استراتژ 

خوشبینی،

چهار بعد مفهومی مثبت (خودکارآمدی ،

خودشیکنوعاستراتژیباشد(آرمسترانگ.)2013،

انعطافپذیری وامیدواری)گردید.همچنین،مشخص


psychological trait

1

شدهاستزمانیکه اینچهار مؤلفه با یکدیگر جمع
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یدهند که به
یشوند تشکیل یک سازه سطح باال م 
م 

روی متغیرهای فردی و سازمانی همچون رفتار

آنها سرمایه روانشناختی اطالق میشود (لوتانز و


شهروندی ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،استرس

همکاران ،1392 ،ترجمه جمشیدیان و فروهر؛ لوتانز،

شغلی،بهروزیکارکنان،عملکردشغلی،بدبینی،نیت

2010؛ یوسف و لوتانز .)2012 ،طبق تعریف سرمایه

خروجسازمان،رفتارانحرافی،اشتیاقشغلی،غیبتاز

روانشناختی یک حالت قابل توسعه و مثبت


کار (سردیویو و سرینیوزانب )2012 ،و غیره تأثیر

روانشناختی با مشخصههای زیر است :متعهد شدن و


یگذارد .عالوه بر این ،یکی از ویژگیهای مهم
م 

انجام تالش الزم برای موفقیت در کارها و وظایف

روانشناختی این است که جزو حالتهای
سرمایه  

اعتمادبهنفس /خودکارآمدی)؛ داشتن

چالش برانگیز (

روانشناختی محسوب میشود و برخالف صفات و


موفقیتهای حال و آینده

دربارهی 

اسناد مثبت 

یهای شخصیتی که ثابت و غیرقابل مداخله و
ویژگ 

خوشبینی)؛پایداریدرراههدفودرصورتلزوم

(

تغییر هستند ،از قابلیت تغییر و توسعه برخوردار است

دستیابی بهموفقیت
تغییرمسیررسیدنبههدفبرای  

(لوتانزوهمکاران1392،؛ترجمهجمشیدیانوفروهر؛

(امیدواری) و پایداری هنگام مواجهه با سختیها و

لوتانز2012 ،؛ لوتانز2010 ،؛ یوسف و لوتانز.)2012 ،

انعطافپذیری)

دستیابی به موفقیت (
مشکالت برای  

حالتگونهبودناینظرفیتهایمثبت،قابلیتتوسعهو


(لوتانزوهمکاران1392،؛ترجمهجمشیدیانوفروهر) .

بهبود را با استفاده از برنامههای مختصر آموزشی،

روانشناختی در رفتار
عالوه بر نقش مهم سرمایه  

برنامهی مداخالت بسیار
فعالیتهای ضمن کار  ،1

سازمانیدرسطحفردیوگروهی(نیومن،اکسبران،زو

متمرکز و کوتاه مدت ،فراهم ساخته است (لوتانز و

روانشناختی
وهرست،)2014،امروزهمدیریتسرمایه 

پژوهشهای تجربی صورت

همکاران .)2006 ،برخی 

بهیکابزارکارآمدبرایمدیریتاثربخشسرمایههای

دادهاندکه مداخالت توسعهای سرمایه
گرفته نیز نشان  

نهی گزینش ،ارتقاء ،آموزش و توسعه
انسانی در زمی 

یباشند و باعث افزایش سطح
روانشناختی سودمند م 


کارکنانوحفظونگهداریتبدیلشدهاست(فروهر

یشوند (هادگز2010 ،؛
روانشناختی افراد م 
سرمایه  

و همکاران .)1392 ،به همین جهت میتوان گفت

دمروتی،ونایوویجک،اسلندرووایلد2011،؛لوتانز،

روانشناختی دارای قابلیت
مدیریت مؤثر سرمایه  

آوی وپاترا2008،؛ لوتانز ،آوولیووپترسون2010 ،؛

یهایکارکنانبودهواز
توسعهیاستعدادهاوتوانمند 


بابینکاک2012،؛علیپوروهمکاران1392،؛علیپورو

پتانسیل باالیی برای کمک به سازمان در رسیدن به

همکاران .)1392،

سطح مزیت رقابتی پایدار برخوردار است (تور و

تاکنون پژوهشهای متعددی به بررسی رابطه سرمایه

روانشناختیفراتراز
آفورای.)2010،همچنین،سرمایه 

پرداختهاند .استیومن و

روانشناختی و اشتیاق شغلی 


سرمایههای انسانی و اجتماعی بوده و نسبت به

روانشناختی
کردهاند که سرمایه  
لوتانز ( )2010بیان  

یهای شخصیتی برآوردکننده بهتری از میزان
ویژگ 

آنهامبتنیبر
رابطهمثبتیبااشتیاقشغلیدارد.استدالل 

محولهاش است(لوتانز

موفقیتفرددراجرایوظایف

مدل نیازها ـ منابع شغلی است .طبق این مدل گفته

وهمکاران1392،؛ترجمهجمشیدیانوفروهر) .برخی

یشود که منابع شخصی /شغلی در تأثیر متقابل با
م 

روانشناختی نیز
دادهاند که سرمایه  
پژوهشها نشان  

on-the-Job activities

1
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تاثیرآموزشسرمایه 

نیازهای شغلی اشتیاق شغلی و در نتیجه عملکرد

روانشناختیواشتیاقشغلیدستیافتند.پژوهشهای


یکنند .سنگرز ( )2013در
شبینی م 
کارکنان را پی 

دیگری نیز به نتیجه مشابهی دست پیدا کردهاند

پژوهشخود نشان دادکهامیدواری وخودکارآمدی

(هریس2012 ،؛ سایمونز و بیوتنداچ2012 ،؛ الرسون،

نقش میانجی بین رابطه منابع شغلی (تنوع ،استقالل،

نورمن،هاگزوآوی2013،؛مورثی)2014،

بازخورد ،حمایت همکاران و حمایت مدیریت) و

یرسدکهچهبهلحاظنظریو
درمجموع،بهنظرم 

اشتیاق شغلی ایفا میکنند .نتیجه مشابهی نیز توسط

روانشناختی و اشتیاق
چه تجربی میتوان بین سرمایه  

وینک ،آونیل و لی بالنک ( )2011به دست آمد.

شغلیپیوندبرقرارکرد.بر ایناساس،دراینپژوهش

پژوهش زانثوفولو ،باکر ،دموروتیو شافلی ()2009

تالش شده است تاثیر برنامه آموزشی سرمایه

خوشبینی،

آشکار ساخت که منابع شخصی (

روانشناختیبررویمدیرانبراشتیاقشغلیکارکنان


عزتنفس سازمانی و خودکارآمدی) تأثیری روی


موردبررسیقرارگیرد .

آنها ندارد ،اما
رابطه بین نیازهای شغلی و فرسودگی  



در عوض یک نقش میانجی در خصوص رابطه بین

روش

یکنند .هادگز
منابع شغلی و اشتیاق /فرسودگی ایفا م 

روشپژوهش،جامعهآماریونمونه :دراینپژوهش

()2010نیزدریکبررسیآزمایشیبهرابطهمستقیمو

از روش نیمه آزمایشی بهصورت پیشآزمون-

روانشناختیواشتیاقشغلی
مثبتیدرخصوصسرمایه 

پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعه مورد


دست پیدا کرده است .نیگا ،داویس و هورل ()2013

بررسیمدیرانوکارکناندوشرکتصنعتیبودندکه

جامعهپذیریکارکنان

نیزدرپژوهشخوددرخصوص

بهصورتدردسترسانتخابشدندو پسازآنتعداد


روانشناختیکارکنان
بهایننتیجهرسیدندکهسرمایه 

 44مدیر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه

یکند.خلیفهسلطانی،
راپیشبینیم 

آنها 
اشتیاقشغلی 

آزمایشوکنترلگمارششدند.از آنجا کهطرحاین

والیوصحت()1393دربررسیخودنشاندادندکه

مطالعهآموزشمدیران وبررسیتأثیر آموزشبرروی

روانشناختی مدیران روی عملکرد و
سطح سرمایه  

کارکنانبود 2یا 3نفراززیرمجموعهمدیرانانتخاب

یگذارد و باعث ایجاد
اشتیاق شغلی کارکنان تأثیر م 

شدند 49 .نفر از کارکنان زیرمجموعه مدیران گروه

آنها میشود.هادگز ()2010در
ارزشافزودهعملکرد 


آزمایش و  50نفر زیرمجموعه مدیران گروه کنترل

یک بررسی آزمایشی به این نتیجه رسید که افزایش

آنها اجرا شد .از این
بودند و پیشآزمون بر روی  

سرمایهروانشناختیمدیرانرویاشتیاقشغلی،سرمایه

نفرازمشارکتکنندگانزنو 46نفرنیزمرد

تعداد 53

روانشناختی و عملکرد کارکنان تاثیر دارد .رحیمی،

آنها مجرد و  76نفر نیز متأهل
بودند که  23نفر از  

عریضی،نوریونامداری()1391دربررسیخودنشان

بودند .همچنین برحسب تحصیالت  35نفر دارای

روانشناختی کارکنان و شور و
دادند که بین سرمایه  

مدرک کاردانی 29 ،نفر دارای مدرک کارشناسی و

آنها رابطه وجود دارد .دی واو پینر
شوق کاری  

35نفردارایمدرککارشناسیارشدبودند.

( )2013در یک مطالعه طولی به رابطه مثبتی در
روانشناختی و تأثیر متقابل سرمایه
خصوص سرمایه  
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ابزار سنجش :پرسشنامه سرمایه روانشناختی :1این

اندازهگیری میکند (فوربینگروسلولوشنز،
پیشرفترا 

پرسشنامه توسط لوتانز و همکاران ( ،1392ترجمه

.)2002اینپرسشنامهشامل12سؤالدرطیفلیکرت

اندازهگیری سرمایه
بهمنظور  
جمشیدیان و فروهر)  

یباشد (از  1کامالً مخالفم تا  5کامالً
پنج درجهای م 


روانشناختیکارکنانطراحیشدهاستوچهارمؤلفه


موافقم) .در پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از

خوشبینی و انعطافپذیری

خودکارآمدی،امیدواری،

آلفایکرونباخ0/85بهدستآمدورواییآننیزپس

اندازهگیریمیکند.اینپرسشنامهشامل24سؤالدر
را 

ازتائید8تنازنخبگانبااستفادهازتحلیلعاملیمورد

درجهایاست(از 1کامالًمخالفم
شش  
طیفلیکرت  

تائید قرار گرفت .نتایج تحلیل عاملی تأییدی بر روی

تا 6کامالًموافقم).همچنینسؤاالت 20،13و 23به

جامعه 217نفریازجامعهمشابهنشاندادکلیهبارهای

یشوند .پژوهشهای
شکل معکوس نمرهگذاری م 

عاملی اشتیاق شغلی در حد قابل قبولی ( )0/3بودند

متعددی تاکنون با استفاده از پرسشنامه سرمایه

بنابراینرواییسازهمتغیراشتیاقشغلیتائیدشد .

روانشناختیلوتانزوهمکارانصورتگرفتهاست .در


روشاجرا وتحلیل :مداخالتمربوطبهتوسعهسرمایه

یک بررسی مروری داوکینز ،مارتین ،اسکات و

روانشناختی مدیران موسوم به ( 3PCIلوتانز و


پژوهشهایمختلفنشانداد

سندرسون()2013روی

همکاران1392 ،؛ ترجمه جمشیدیان و فروهر) طی 4

که در مجموع پایایی بسیار باالیی در پژوهشهای

جلسه  2ساعته (در مجموع  8ساعت) روی مدیران و

روانشناختی لوتانز و
مختلف برای پرسشنامه سرمایه  

سرپرستانانجامشد.محتوای دورهنیزشاملمواردزیر

)گزارششدهاست.صرامیفروشانی،

همکاران(2007

بود :

آخوندی ،علیپور و اعراب شیبانی ( )1393در کشور،
اینپرسشنامهراهنجاریابیکردهوپایاییآنرا./85
کردهاند .در این پژوهش پایایی کل سرمایه
گزارش  
روانشناختیبااستفادهازآلفایکرونباخ0/90بهدست

آمد.همچنین ،رواییپرسشنامهازروشتحلیلعاملی
برروینمونه217نفریازجامعهمشابهتائیدشد.نتایج
تحلی ل عاملی تأییدی نشان داد کلیه بارهای عاملی
مؤلفههایسرمایهروانشناختیدرحدقابلقبولی()0/3
بودند .
پرسشنامه اشتیاق شغلی :2این پرسشنامه توسط موسسه
اندازهگیری اشتیاق شغلی
بهمنظور  
گالوپ (  )1997
طراحیشده است و چهار مؤلفه نیازهای

کارکنان 
اساسی ،حمایت مدیریتی ،کارگروهی و احساس
)Psychological Capital Questionnaire (PCQ
Gallup Q12 Employee Engagement Survey

1
2

(Psychological Capital Intervention (PCI

3


روانشناختیمدیرانبرافزایشاشتیاقشغلیکارکنان 65/
تاثیرآموزشسرمایه 

جدول  .1خالصه برنامه مداخالت سرمایه روانشناختی ( )PCIلوتانز وهمكاران
( ،1392ترجمه جمشیدیان و فروهر)
گراوکاربردآندرمحیطکاروپیامدهایبالقوهمثبتگراییروی


شناسیمثبت

آشناییمدیرانباروان
شناختیومولفههایآن،بیانلزومواهمیتسرمایه


خودشان،کارکنانوسازمان.ارائهتعریفسرمایهروان

مقدمات 

روانشناختیدرسازمانوپیامدهایآندرسازمان .

واهمیتامیدواریدرمحیطکار،ارائهمثالهایکاربردیوارائه

ارائهتعریفامیدواریوابعادآن،لزوم 
تکلیفعملی.آشناییباچگونگیتدویناهدافوچگونگیتبدیلاهدافکالنبهاهدافخرد،آموزش

امیدواری 

نحوهبرنامهریزیوتدوینراهکاربرایمواجههباموانع .

ارائه تعریف خودکارآمدی و ابعاد آن ،لزوم و اهمیت خودکارآمدی در محیط کار ،ارائه مثالهای
کاربردیوارائهتکلیفعملی،آشناییبافرایندهایشکلگیریخودکارآمدی.دریافتبازخورد،مربی


خودکارآمدی 

گریوالگوگیریازمدیرانسرآمد .
بینیدرمحیطکار،ارائهمثالهایکاربردیوارائه


بینیوابعادآن،لزومواهمیتخوش

ارائهتعریفخوش
تکلیفعملی.بیانمفهومدرماندگیآموختهشده،مکانکنترلونحوهتدویناستنادهایمبتنیبربدبینیو

خوشبینی 


خوشبینی.دیدننقاطقوت،قدردانیاززمانحالودرجستوجویآیندهبودن .

پذیریدرمحیطکار،ارائهمثالهایکاربردی


پذیریوابعادآن،لزومواهمیتانعطاف

ارائهتعریفانعطاف
وارائهتکلیفعملی.آشناییباراهبردهایداراییمحور،راهبردهایریسکمحوروراهبردهایفرایند

انعطافپذیری 


محور.تقویتمعنویتومعناداری .




پس از ارائه مداخالت مرتبط با توسعه سرمایه

وکنترل(22نفر)و99نفرازکارکنانزیرمجموعههر

روانشناختی مربی بهصورت حضوری و یا با ایمیل،


مدیر در گروه آزمایشی ( 49نفر) و در گروه کنترل

تلفن ،سیستم اتوماسیون بهمنظور حصول اطمینان از

( 50نفر) گمارش شدند .میانگین و انحراف استاندارد

یادگیری و به کار بردن آموختهها در محیط کار با

خرده مقیاسها و نمره کل سرمایه روانشناختی و

مدیران گروه آزمایش در تعامل بود .پس از سه ماه

اشتیاق شغلی مدیران و کارکنان در جدول ( )2ارایه

پسآزمون1گرفتهشد .


شدهاست .

یافتهها
در این پژوهش از دو گروه آزمایشی و کنترل
استفادهشدکه44مدیردردوگروهآزمایشی(22نفر)


 1ازآنجاکهطبقنظرکرکپاتریک()2005حداقلسهماهزمانبرایتبدیل
باتوجهبهاینکهپساز

دانشآموختهشدهبهرفتارمشاهدهشدهنیازاستو

تغییررفتارمدیران،زمانینیزبرایاثرگذاریبرفضاوجوسازمانیالزم است،
آزمونسهماهبعدگرفتهمیشود.ودرطیاینمدتباتعاملبامدیراناز


پس
کاربردمطالبآاموزشدادهشدهحصولاطمینانشد.
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جدول  .2شاخصهای توصیفی مربوط به ابعاد و نمره کل سرمایه روانشناختی مدیران
ابعاد 
نیازهایاساسی 
حمایتمدیریت 
کارتیمی 
پیشرفت 
اشتیاق(کل) 

پیشآزمون 


نوعگروهبندی 


پسآزمون 


گروهبندی 


تعداد 

میانگین 

انحرافمعیار 

میانگین 

انحرافمعیار 

آزمایشی 

 49

 3/46

 0/73

 4/02

 1/04

کنترل 

 50

 3/49

 0/63

 3/44

 0/63

آزمایشی 

 49

 3/15

 0/68

 3/59

 0/83

کنترل 

 50

 3/22

 0/67

 3/25

 0/64

آزمایشی 

 49

 3/45

 0/59

 3/50

 0/62

کنترل 

 50

 3/44

 0/58

 3/47

 0/56

آزمایشی 

 49

 2/88

 0/77

 3/05

 0/91

کنترل 

 50

 2/78

 0/69

 2/28

 0/65

آزمایشی 

 49

 3/24

 0/54

 3/53

 0/69

کنترل 

 50

 3/27

 0/52

 3/29

 0/50

جدول  .3شاخصهای توصیفی مربوط به ابعاد و نمره کل اشتیاق شغلی (کارکنان) به تفكیک گروه
پیشآزمون و پسآزمون 
ابعاد 
خوشبینی 

انعطافپذیری 

خودکارآمدی 
امیدواری 
روانشناختی 
سرمایه 

پیشآزمون 


نوعگروهبندی 


پسآزمون 


گروهبندی 


تعداد 

میانگین 

انحرافمعیار 

میانگین 

انحرافمعیار 

آزمایشی 

 22

 3/75

 0/26

 5/09

 0/21

کنترل 

 22

 3/69

 0/33

 3/72

 0/34

آزمایشی 

 22

 3/82

 0/16

 4/63

 0/31

کنترل 

 22

 3/80

 0/18

 3/86

 0/18

آزمایشی 

 22

 4/12

 0/41

 4/59

 0/35

کنترل 

 22

 4/09

 0/39

 4/19

 0/40

آزمایشی 

 22

 4/08

 0/41

 4/52

 0/21

کنترل 

 22

 3/95

 0/40

 4/06

 0/40

آزمایشی 

 22

 3/92

 0/19

 4/70

 0/14

کنترل 

 22

 3/88

 0/19

 0/95

 0/15

درجدول()3شاخصهایتوصیفیمربوطبهابعاد

از آنجا که مفروضه برابری ضریب خطوط

و نمره کل اشتیاق شغلی (کارکنان) نمایش داده شده

رگرسیون در کلیه سطوح متغیر مستقل برای انجام

است .

تحلیلکوواریانستائیدنشد،ازتحلیلنمراتافتراقی

بر اساس این یافتههای جدول ( )2و ( )3میانگین

(آزمون آنوا و مانوا بر روی باقیمانده کسر نمرات

متغیرهایپژوهش درپسآزموننسبت بهپیشآزمون

پیشآزمون از پسآزمون) استفاده شد .در ابتدا برای


افزایشداشتهاست .

روانشناختی به مدیران بر
بررسیتأثیرآموزش سرمایه 


روانشناختیمدیرانبرافزایشاشتیاقشغلیکارکنان 67/
تاثیرآموزشسرمایه 

استفادهشدکهنتیجهآندرجدول()4آمدهاست .

اشتیاقکارکنانازآزمونآنوابرروینمراتافتراقی

جدول  .4مقایسه گروهها از نظر متغیرهای مورد پژوهش
متغیرهایوابسته 

مجموعمجذورات 

درجهآزادی 

میانگینمجذورات 

مقدار F

سطحمعناداری 

اشتیاق(کل) 

 1/643

1

 1/643

 1/639

 0/05

یشود
همانگونه که در جدول ( )4مشاهده م 


بر روی نمرات افتراقی استفاده شده است .در جدول

یتواند باعث
آموزشسرمایهروانشناختیبهمدیرانم 

گروهبندی بر ترکیب
( ،)5چهار آماره مربوط به تأثیر 

افزایشاشتیاقشغلیکارکنانشود.لذابهمنظوربررسی


خطیمتغیرهایوابستهنشاندادهشدهاست.

تأثیرمداخله بررویمؤلفههایاشتیاقاز آزمونمانوا
جدول  .5بررسی اثرگروهبندی در ایجاد ترکیب خطیهای متفاوت در متغیرهای وابسته
نامآزمون 

ارزشمشاهدهشده 

مقدار  F

درجهآزادی(1فرضیه) 

درجهآزادی(2خطا) 

سطحمعناداری 

اثرپیالیی 

 0/100

 2/58

4

 93

 0/05

المبدایویلکز 

 0/900

 2/58

4

 93

 0/05

اثرهتلینگ 

 0/111

 2/58

4

 93

 0/05

ریشهروی 

 0/111

 2/58

4

 93

 0/05



تأثیرگروهبندی بر هر متغیر قابل

است .در جدول ( )6

آمارههای اثر پیالیی ،المبادای ویلکز،
یداری  
معن 

مشاهدهاست.

نشاندهنده
اثر هتلینگ و ریشه روی در جدول (  )6
بررسی تأثیر گروه بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته

جدول  .6مقایسه گروهها از نظر متغیرهای مورد پژوهش
متغیرهایوابسته 

مجموعمجذورات 

درجهآزادی 

میانگینمجذورات 

مقدار F

سطحمعناداری 

نیازهایاساسی 

 5/606

1

 5/606

 1/081

 0/05

حمایتمدیریت 

 4/184

1

 4/184

 8/224

 0/05

کارگروهی 

 0/010

1

 0/010

 0/060

 0/808

پیشرفت 

 0/064

1

 0/064

 0/144

 0/705

اشتیاق(کل) 

 1/643

1

 1/643

 0/369

 0/05



یشود بر
همانگونه که در جدول ( )6مشاهده م 


( F=8/08و  ،)P<0/05مؤلفه حمایت مدیریت با

اساس نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری،

( F=8/224و  )P<0/01تفاوت بین دو گروه معنادار

روانشناختی به مدیران بر مؤلفههای
آموزش سرمایه  

بود.امادرمؤلفههای کارگروهی ( F=0/06و)P<0/8

برآورده شدن نیازهای اساسی و حمایت مدیریت

فرصتهایپیشرفت ( F=0/014و  )P<0/71تفاوت

و

بیاندیگربراساسنتایجحاصل
به  
کارکنان تأثیردارد  .

یدارنبود .
بیندوگروهمعن 

از تحلیل نمرات افتراقی در مؤلفه نیازهای اساسی با
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بحث
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش

که اهمیت رهبران و مدیران سازمان در خلق یک
یسازد .
مثبتگراراآشکارم 
سازمان 

مؤلفههای سرمایه روانشناختی (خودکارآمدی،

در تبیین نتایج این پژوهش میتوان گفت رهبران

انعطافپذیری ،خوشبینی و امیدواری) مدیران روی


یدهند و با
مثبت به هویتهای فردی کارکنان بها م 

اشتیاقشغلیکارکنانبود.نتایجپژوهشحاکیازاین

یهاواستعدادهایآنها
توجهبهاعتمادیکهبهتوانمند 

یتوان
بودآموزشسطحسرمایهروانشناختیمدیرانم 

دارند،استقاللعملبیشتریرادراختیارشانقرارداده

کهرویاشتیاقشغلیکارکنانمؤثرباشد.ازایننظر

آنها را تشویق و
و با استفاده از بازخوردهای مثبت  

نتایج این پژوهش با نتایج استیومن و لوتانز2010 ،؛

یکنند.اینرهبراناز کارکنانحمایتکرده
ترغیبم 

سینگرز2013،؛وینکوهمکاران2011،؛زانثوفولوو

آنجاییکه خودشان منبع ظرفیتهای مثبت

و از 

همکاران2007 ،؛ هادگز2010 ،؛ نیگا و همکاران،

انعطافپذیری

خوشبینی ،

روانشناختی (خودکارآمدی،


2013؛ خلیفه سلطانی و همکاران 1393؛ رحیمی و

یها را نیز به
و امیدواری) هستند ،میتوانند این ویژگ 

همکاران1391 ،؛ دی واو پینر2013 ،؛ الرسون و

کارکنانالقاءکنند (لوتانز وهمکاران ،1392،هادگز،

همکاران2013 ،؛ هریس2012 ،؛ سایمونزو بیوتنداچ،

آنها باشند.
)2010وخودشانیکالگویمثبتبرای  

2012؛مورثی)2014،مبنیبررابطهمثبتبینسرمایه

مثبتگرا نگرش و منش
همچنین ،رهبران  

روانشناختی و اشتیاق شغلی همسویی دارد( .اگرچه


انهایدرمحیطکاردارندوارتباطخوبیبا
انسانگرای 


اینپژوهشهاهیچکدامطرحآموزشسرمایهبهمدیر

آنها قدردانی
کارکنان برقرار کرده و از زحمات  

وتاثیرآنبراشتیاقکارکنانبهجزیکمورد-هادگز،

رواقعبینانه ازکارکنان
یکنند.اینمدیرانانتظاراتغی 
م 

اندواکثرآنهارابطه


راموردبررسیقرارنداده
()2010

ندارند ،با کارکنان همدلی میکنند و به استعدادها و

و یا تاثیر آموزش سرمایه بر روی یک نمونه و

بهفرد کارکنان بها
توانمندها و شخصیت منحصر  

اندازهگیریاشتیاقبررویهماننمونهرابررسینموده


یتوانند اشتیاق شغلی
یدهند و به این ترتیب ،م 
م 

بودند.لیکنباتوجهبههمراستایینتایجمبنیبروجود

کارکنانراافزایش دهند.نتایجپژوهش نشان میدهد

ارتباطدراینقسمتذکرشدهاست).

آموزشسرمایهروانشناختیبهمدیراننتوانستهاستبر

تایجاینپژوهشازدوحیثمنحصربهفردوحائز

ن

ادراککارکنانازپیشرفتشغلیبهعنوانیکبعداز

دستآمده از طریق انجام
اهمیت است -1 :رابطه به 

اشتیاق شغلی تاثیر بگذارد .در مورد پیشرفت شغلی

مداخلهآزمایشیهمراهباگروهکنترلصورتگرفتهو

یرسدکهزمانبیشتریبراینشان
ادراکشدهبهنظرم 

پژوهشهای همبستگی

از سوگیری کمتری نسبت به 

دادن اثر مداخالت بر ادراک کارکنان از در اختیار

پژوهشهای اندکی

بهویژه اینکه 
برخوردار است  .

داشتنفرصتشغلیالزماست.همچنینادراکمیسر

روانشناختی مدیران و اشتیاق شغلی
رابطه سرمایه  

نههایپیشرفتشغلیعالوهبرارتباطمؤثرو
بودنزمی 

کارکنانرابه طورتجربیموردآزمونقراردادهاند.

زیرساختهایی چون

مثبت بین رهبر و کارکنان به 

روانشناختی مدیران
 - 2در این پژوهش تأثیر سرمایه  

نپرورینیازدارد
طراحیمسیر پیشرفتشغلیوجانشی 

بر اشتیاق شغلی کارکنان موردبررسی قرار گرفته بود

که علیرغم وجود شواهد اندکی مبنی بر داشتن
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تاثیرآموزشسرمایه 

رساختها در این شرکت

رویکرد و طراحی این زی

دستخوش تغییر کنند لحاظ نشدند .همچنین برخی

صنعتی ،این فرایندها بهطور کامل اجرا نشده است.

متغیرهای مزاحم و کنترل نیز ممکن بود بتوانند جزء

همچنیناولینقدمدراجرایکارهابهصورتگروهی


تحقیققراربگیرندونتایجبهتریرافراهمسازند.عالوه

ومشارکتی،توسعهفرهنگسازمانیادگیرندهورهبری

بر این بهمنظور بررسی تأثیر آموزش سرمایه

تسهیلسازی

یرسد برای 
مشارکتی است .به نظر م 

روانشناختیمدیرانبراشتیاقشغلیکارکنانبهتربود


بهصورت
کارگروهیدرسازمانالزماست،آموزشها 

بیشترمدیرانارشددرپژوهشمشارکتدادهمیشدند

ی(بهنحویکههمهیاالاقلاکثریتکارکنان
گستردهتر 


که با توجه به محدودیت جامعه آماری بیشتر از بین

رادربربگیرد)ارائهشود.ضمناینکهبایدبهایننکته

سرپرستان انتخاب شدند .همچنین ،محققان پس از

یهایفرهنگ
توجهداشتکهفردگرایییکیازویژگ 

اجرای پژوهش شواهدی را دال بر پایداری و ثبات

ایرانیاست  واینویژگیدرافراد،درزمانکوتاهوبا

روانشناختیمدیراندراختیارندارند
یادگیریسرمایه 

انجام مداخلههای کوتاه مدت قابل تغییر نیست.

طرحهای پژوهشی طولی
که این امر مستلزم اجرای  

یرسد کهنتیجهاینپژوهشازسه
بهطورکلی،بهنظرم 


یتوان جزء
یباشد که در واقع این موارد را م 
م 

بررسیباشد.اولاینکهمطابقنظریهمنابعو

منظرقابل 


تهایپژوهشقلمدادکرد .
محدودی 

نیازهای شغلی (استیومن و لوتانز2010 ،؛ وینک و



یشود که سرمایه
اینطور فرض م 
همکاران  )2011 ،

منابع.

روانشناختی به عنوانیکیازمنابعشغلیکارکنانکه


جمشیدیان ،ع .فروهر ،م .و محمدی ،ن.)1393( .

یکند،
یشود عمل م 
از سوی مدیران سازمان تأمین م 

روانشناختیدربهبودفعالیتهای
کاربردسرمایه 

دوماینکهمطابقتحقیقهادگز()2010وهمچنین،بر


پلیس.فصلنامهتوسعهانسانیپلیس-116،)51( ،

اساس ادعای لوتانز و همکاران ( ،1392ترجمه

 .93

جمشیدیانوفروهر)ونتایجبرخیپژوهشهایتجربی

خلیفهسلطانی،ح،.والی،ف .وصحت،س.)1393(.

(هادگز2010 ،؛ خلیفه سلطانی و همکاران)1393 ،

تأثیر سرمایه روانشناختی مثبت مدیران بر بهبود

یتوانگفتکههیجاناتمثبت/منفیدرسازمانقابل
م 

مطالعهای درشرکتبیمهملت

عملکردکارکنان:

روانشناختی
سرایت هستند و بنابراین افزایش سرمایه  

شهرتهران.فصلنامهعلوممدیریتایران،)33( 9،

یتواند بهافزایشهیجاناتمثبت و در نتیجه
مدیرانم 

 .47-68

اشتیاق شغلی کارکنان نیز منجر شود و سوم اینکه

رحیمی،ف،.عریضی،ح.ر،.نوری،ا.ونامداری،ک.

ممکن است کارکنان سازمان از مدیران الگوگیری

(.)1391رابطهسرمایهروانشناختیدرمحیطکار

کنند و در واقع ،سرمایه روانشناختی مدیران الگو و

کارکنان با شور و شوق کاری آنان در سازمان.

سرمشقرفتارکارکنانقرارگیردوبه این ترتیبباعث


فصلنامهمشاورهشغلیوسازمانی .9-30،)1(4،

افزایشاشتیاقشغلیآنهاشود .

در اینپژوهشبرخیعواملدموگرافیکهمچون
یتوانستند نتایج تحقیق را
جنسیت و یا سن که م 
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Abstract
The aim of the study was to investigate the effect of managers psychological capital
components training on increasing the employees engagement. The research design was
quasi-experimental with pretest-posttest and control group. The sample was forty four
managers who were randomly assigned to experimental and control groups. In order to
evaluate the effect of the experimental intervention among the staff of each manager,
two to three employees (99 person) were randomly selected and randomly were
assigned to experimental and control groups. To collect the data, two questionnaires of
psychological capital, Luthans, Avolio, and yousef and work engagement questionnaire,
Gallup was used. There was a significant difference between the control and
experimental groups in the basic needs and management support components. However,
in the components of teamwork and development opportunities the difference between
the two groups was not significant .Totally, the results showed managers psychological
capital training increased employees engagement.
Keywords: managers psychological capital training, employees engagement.
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