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چكیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی و سرسختی ذهنی کارکنان شهرداری بجنورد
میباشد .پژوهش حاضر توصیفی و ازنوع همبستگی بود .جامعه آماري تمامی کارکنان شهرداری بجنورد به
تعداد  220نفر بودند که طبق جدول کرجس��ي– مورگان از میان آنها  155نفر با روش نمونه گیری تصادفی
س��اده انتخاب ش��دند .دادهها توسط دو پرسشنامه سرمایه روانش��ناختی لوتانز ( )2007و سرسختی النگ و
گولت ( )1989جمعآوریشد .پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب ( )0/89و ( )0/84برآورد گردید
و روایی پرسشنامهها از نوع صوری و محتوایی بود .برای تجزیهوتحلیل یافتهها از نرمافزار  Lisrelنسخه 8
استفاده شد .نتیجه معادالت ساختاری برای فرضیه اصلی نشان داد با توجه به مقدار ضریب مسیر بدستآمده
 0/72و معناداری  5/73بین سرمایه روانشناختی و سرسختی ذهنی رابطه معناداری وجود دارد .مقادیر ضریب
مس��یر میان خودکارآمدی و سرس��ختی ذهنی کارکنان  0/49و آماره تی برای این ضریب نیز  6/67حاصل
ش��د که نشان داد بین خودکارآمدی و سرسختی ذهنی رابطه مثبت معناداری برقرار است .ضریب مسیر میان
امیدواری و سرسختی ذهنی کارکنان  0/64بدستآمد .آماره تی برای این رابطه  6/97نشان داد بین امیدواری
و سرس��ختی ذهنی رابطه مثبت معناداری برقرار است .مقدار ضریب مسیر میان تابآوری و سرسختی ذهنی
کارکنان  0/50و مقدار تی برای این ضریب 5/50 ،نشاندهنده رابطه مثبت معنادار بین تابآوری و سرسختی
ذهنی کارکنان بود .در نهایت ضریب مس��یر رابطۀ بین خوشبینی و سرس��ختی ذهنی کارکنان  0/73و مقدار
آمار تی  7/17نشان داد بین خوشبینی و سرسختی ذهنی کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
واژه های کلیدی :سرمایه روانشناختی ،سرسختی ذهنی ،خودکارآمدی ،خوشبینی ،امیدواری ،تابآوری
 .1دانش آموخته گروه علوم تربیتی ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران
 . 2استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران (نویسنده مسئول)behrang_esmaeeli@yahoo.com
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مقدمه
سرمایه روانشناختی به عنوان نسل سوم سرمایههای انسانی و اجتماعی ،مفهوم جدیدی است که بهتازگی در
رفتار سازمانی مثبت معرفی شده است (حسین پور و علیزاده .)۱۳۹۱ ،از زمان مطرحشدن سرمایه روانشناختی،
این سازه به دلیل نقشها و کارکردهایش براي متغیرهاي بسیار بااهمیت که هر یک نقشی حیاتی را در محیطهای
کاري بر عهده دارند ،در میان اندیشمندان و پژوهشگران مقبولیتی عام یافته است (آوی و همکاران .)2009 ،توسعه
س��رمايه روانشناختی در تمام سطوح س��ازمان داراي پتانسيل بااليي بهعنوان يک استراتژي مهم مديريت منابع
انساني براي کمک به سرمایهگذاری بر روي منابع انساني موجود و آتي است .توجه به سرمایه روانشناختی بهصورت
باور فرد به تواناییهایش برای دستیابی به موفقیت ،داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف ،ایجاد اسنادهای مثبت
درباره خود و تحمل مشکالت است (دیانت نسب و همکاران .)1393 ،از آنجا که سرماي ه روانشناختی غیرقابل تقليد
است ،نسبت به سرمایههای ديگر ارزش بيشتري برای سازمانها داشته و مزیت رقابتی بیشتری در اختیار سازمانها
قرار میدهد .میتوان گفت با توجه به ش��رايط آش��فته محيط کسبوکار امروز ،الزم است مديران با مديريت مؤثر
سرمايه روانشناختی در سازمان ،كاركنانشان را جهت مديريت مؤثر شرايط و مواجه كارآمدتر با مشكالت و موانع
توانمند سازند و به آنها كمك كنند تا تهديدات دروني و بروني سازمان را به فرصت تبديل كرده و حداكثر استفاده
را از فرصتهای موجود بنمايند (قانع نیا .)1393 ،برخوردار بودن از سرمایه روانشناختی افراد را قادر میسازد تا
عالوه بر مقابله بهتر در برابر موقعیتهای استرسزا ،کمتر دچار تنش شده ،در برابر مشکالت از توان باالیی برخوردار
باشند ،به دیدگاه روشنی در مورد خود برسند و کمتر تحت تأثیر وقایع روزانه قرار بگیرند (بهادري خسروشاهی و
همکاران .)1391 ،از آن جایی که فلسفه زیربنایی سرمايه روانشناختی توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای كاركنان
اس��ت ،در رويكرد جديد بهجای توجه به ضعفها ،اش��كاالت و مشكالت تالش میشود تا اینگونه موارد از طريق
تقويت نقاط قوت كاركنان حلوفصل ش��ود .افرادی که از سطح باالي سرمايه روانشناختی برخوردار هستند ،در
طول زمان میکوشند تا همواره از «خود حقيقي» به «خود ممکن» دست يابند که الزمه تحقق چنين فرآيندي
توسعه سرمايه اجتماعي و انساني خواهد بود ،بهعبارتدیگر کسي که در پي دستیابی به «خود ممکن» باشد به
ناچار بايد به دنبال توس��عه دانش و مهارتها (س��رمايه انساني) و توسعه شبکه ارتباطات خود (سرمایه اجتماعی)
باشد .در شرایط امروز که سازمانها و بهتبع آن کارکنان با چالشهاي جديدي بايد دستوپنجه نرم کنند ،کارکناني
که نس��بت به همتايان خود مثبت تر هس��تند ،به شکل بهتري میتوانند بر چنين شرايطي غلبه کنند و عملکرد
بهتري دارند .اين کارکنان به ايستادگي و مقاومت سازمانها در زماني بحراني کمک ميکنند ،از اين رو ظرفیتهای
روانشناختی کارکنان در چنين موقعيتهايي اهميت بسزايي دارد (قانع نیا.)1393 ،
امروزه ویژگی های روانش��ناختی در موقعیت های تحتفش��ار و رقابتی بهعنوان مهمترین عوامل دستیابی به
موفقیت پذیرفتهش��دهاند .از میان عوامل روانش��ناختی« ،سرس��ختی ذهنی» از ویژگیهای مؤثر در دستیابی به
موفقیت در نظر گرفته ش��ده اس��ت که ممکن است نحوه مقابله با استرس زاها را در افراد تعدیل کند؛ یعنی آنها
را در تحلیل موفقیتآمیز موقعیت سرسختی را ویژگی استرس زا یاري میکند .كوباسا ( )1979مفهوم شخصيت
سرس��خت را ابداع كرد و با اس��تفاده از نظریههای موجود درباره شخصيت ،سرسختي را تركيبي از باورها در مورد
خود و جهان كه از عمل يكپارچه و هماهنگ تعهد ،كنترل و مبارزهجویی سرچشمه میگیرد ،تعريف كرد .شواهد
پژوهشهای بعدي نشان دادند كه سرسختي توانايي فرد را براي مقابله با فشار شغلي تسهيل میکند و همچون
سپری محافظتکننده در برابر فشار عمل مینماید .برگشت به حالت اولیه و بازگشت از شکستها در نتیجه افزایش
عزم برای موفقیت ،مقاومت در برابر شکست ،داشتن اعتماد پایدار به خود در کنترل سرنوشت خویش و نیز داشتن
مهارتهای ذهنی زیاد از ویژگیهای پایه سرسختی ذهنی و افراد سرسخت است (جونز 1و همکاران .)2002 ،تعریف
1. Jones
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گوچیاردی 1و همکاران ( )2008عبارت است از مجموعهای از ارزشها ،نگرشها ،شناختها و هیجانات عمومی و
اختصاصی مربوط به ورزش که ذاتی و اکتسابیاند و بر چگونگی نزدیک شدن ،پاسخدهی و ارزیابی فرد از فشارهای
مثبت و منفی ،چالشها و نامالیمات در مسیر رسیدن به هدف تأثیر میگذارند .مدي و همکاران ( )2002معتقد
اس��ت كه سرسختي بهعنوان عامل تجربه پذيري در حفظ سالمت و افزايش عملكرد با وجود وضعيت فشارزا می
باشد .افراد دارای سرسختی ذهنی ،تجارب منفی مانند استرس و اضطراب را چالشی در نظر میگیرند که میتوانند
بر آن غلبه کنند و باور دارند که توانایی مقابله با تجارب منفی و کنترل آنها را دارند و برای رسیدن به اهداف خود
متعهدند (کالگ 2و همکاران .)2002 ،بديهي است سرسختي باال میتواند باعث شود تا کارکنان نسبت به خود و
دنياي پيرامون خود احساس و نگرش بهتري داشته و بر اين اساس ،احساس رضايتمندي و موفقيت بيشتري نيز
در زندگي خود دارند .در واقع ،کارکنان سرسخت ،الگويي در پيش رو داشتهاند كه آنها را در زمین ه تعهد ،كنترل و
مبارزهجویی سرمشق قرار دادهاند و اين الگوها با پيامدهاي مثبت سالمي مواجه میشود و باعث میشود تا کارکنان
در رويارويي با وقايع ،احساس كارآمدي و كنترل بر محيط را كسب كنند (نجد و همکاران.)1392،
برخی پژوهش های انجام شده از رابطه بین ابعاد چهار گانه سرمایه روانشناختی با سرسختی حمایت می کنند.
بعنوان مثال ،س��لمان و همکاران ( )1395در پژوهش��ی به این نتیجه رس��یدند که بین خوشبینی با سرسختی
ذهنی و مؤلفههای اطمینان و کنترل رابطه معنیداری وجود دارد و بیش از  %18تغییرات سرسختی ذهنی توسط
خوشبینی تبیین میشود .فوالدی و شهیدی ( )1395به این نتیجه رسیدند که بین امید به زندگی ،برونگرایی،
سازشپذیری و با وجدان بودن با سرسختی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
ش��یرینی لرد ( )1394در پژوهشی به این نتیجه رسید که بین خودکارآمدی با سرسختی روانشناختی رابطه
معنیداری وجود دارد .عرب طاهری و همکاران ( )1394در پژوهش��ی به این نتیجه رس��یدند که بین سرسختی
روانش��ناختی و خودکارآم��دی رابطه مثبت و معنیداری وج��ود دارد .بهعبارتدیگر افزایش میزان سرس��ختی
روانش��ناختی باعث افزایش خودکارآمدی دانشجویان میشود .دس��ت قال و همکاران ( )1394نیز به این نتیجه
رسیدند که بین خوشبینی و سرسختی در دانشجویان ارتباط معنیداری وجود دارد .جهرمی و جعفری ()1394
نشان دادند که رابطه مثبت و معنیداری بین سرسختی با امید وجود دارد .نتایج محمد ادریس و مانگانارو)2017( 3
نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و تعهد کارکنان رابطه وجود دارد .جانت و همکاران ( )2013به این نتیجه
رسیدند که روابط مثبت و معنیداری بین سرمایه روانشناختی ،درگیری کاری و تعهد وجود دارد.
بدون شک یکی از مهمترین سازمانها در مسیر توسعه اجتماعی ،شهرداریها میباشند .كاركنان شهرداری كه
با فشارهاي کاری متعددی مواجه هستند ،ممکن است بر این اساس كارايي آنها نيز هم از نظر كمي و هم از نظر
ش یابد .لذا با توجه به مطالب عنوان شده ،مساله سرسختی ذهنی و سرمایه روانشناختی باید در شهرداری
كيفي کاه 
مورد س��نجش قرار گیرد .بنابراین س��ؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین ابعاد سرمایه روانشناختی و
سرسختی ذهنی کارکنان شهرداری بجنورد رابطه وجود دارد؟
روش شناسی پژوهش
این تحقیق بر مبنای هدف ،جزو تحقیقات کاربردی است .با توجه به ماهيت پژوهش که به دنبال بررسی رابطه
ابعاد سرمایه روانشناختی و سرسختی ذهنی کارکنان است ،روش آن توصیفی و از نوع همبستگی میباشد.
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شهرداری بجنورد به تعداد  260نفر می باشند .طبق جدول کرجسی
1. Gucciaardi
2. Clough
3. Mohammad Idris & Manganaro
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و مورگان تعداد  155نفر بهعنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد .در پایان تعداد 148
پرسشنامه عودت داده شد .جهت جمعآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد.
الف -پرسش�نامه س�رمایه روانشناختی لوتانز ( :)2007دارای  24گویه است که دارای چهار مؤلفه امید (سؤاالت
 ،)6-1خوشبینی (س��ؤاالت  ،)12-7خودکارآمدی (س��ؤاالت  )16-13و تابآوری (سؤاالت  )24-19میباشد که
ال مخالفم ( )1تا کام ً
بهصورت طیف لیکرت  6درجهای از کام ً
ال موافقم ( )6نمرهگذاری میشود.
ب -پرسشنامه سرسختی ذهنی النگ و گولت ( :)1989دارای سه خرده مقیاس کنترل ( ۱۶سؤال) ،خرده مقیاس
تعهد ( ۱۵سؤال) و خرده مقیاس چالشجویی ( ۱۱سؤال) برای سنجش سازه سرسختی روانشناختی می باشد.
ال مخالفم ( )1تا کام ً
پرسشنامه بر مبنای مقیاس  5درجهای لیکرت از کام ً
ال موافقم ( )5نمرهگذاری میشود.
پرسشنامه ها بنا بر نظر متخصصان و اساتید دارای روایی صوری و محتوایی بوده است .ضریب آلفای کرونباخ برای
تعیین پایایی به ترتیب  0/89و 0/84محاسبه گردید .جهت تجزیهوتحلیل داده ها از آمار توصيفي (میانگین و درصد
فراوانی ،درصد تجمعی) از نرمافزار  Spssنس��خه  21و جهت بررس��ي و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزار  Lisrel8.8بهره برده شد.
یافته ها
بیشترین فراوانی مربوط کارکنان مرد ( )114با  77/03درصد میباشد و جمعیت زنان  34نفر ( 22/97درصد)
می باشد.
جدول  1-شاخصهای توصیفی متغيرهاي تحقيق
مؤلفه

تعداد

ميانگين

خوشبینی

148

تابآوری

148

12/305

148

45/127

امیدواری

خودکارآمدی
سرسختی

148
148

38/10

كمترين امتياز
18

17/012

10

13/270

9

11
21

بيشترين امتياز
54
23
19
14
36

انحراف معيار
4/03
3/48
2/68
6/72

2/45

قبل از تعیین نوع آزمون مورد اس��تفاده الزم اس��ت از نرمال بودن متغیرها مطمئن ش��د .درصورتیکه متغیرها
نرمال باش��ند ،اس��تفاده از آزمونهای پارامتری توصیه میشود و در غیر این صورت استفاده از آزمونهای معادل
غیرپارامتری ،مدنظر قرار خواهد گرفت.
جدول2-بررسی توزیع نرمال متغیرهای سرمایه روانشناختی و سرسختی ذهنی با آزمون کلوموگروف اسمیرنوف
متغیرهای تحقیق
سرمایه روانشناختی
سرسختی ذهنی

پارامترهای نرمالb,

میانگین

انحراف معیار استاندارد

20/56

5/30

20/56

4/704

آماره  Zکالموگروف
اسمیرونف

سطح معناداری

1/049

0/221

0/906

0/385

ازآنجاییکه متغیرهای تحت بررس��ی در این پژوهش از نوع فاصلهای – رتبهای میباش��ند و از طرفی به کمک
روش آزمون کولوموگروف -اس��میرنوف مقدار س��طح معناداری برای متغیرهای مس��تقل و وابسته یعنی سرمایه
روانشناختی و سرسختی ذهنی همگی باالتر از  0/05به دست آمد با توجه به بزرگتر بودن  p-valueفرض H1
(متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال نیست) رد شده و فرض  H0پذیرفته میشود.
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مدل ساختاری برای فرضیه اصلی نشان داد با توجه به مقدار ضریب مسیر بهدستآمده  0/72و معناداری
 5/73میتوان نتیجه گرفت بین سرمایه روانشناختی و سرسختی ذهنی رابطه معناداری وجود دارد.
براي برآورد مدل از روش حداکثر احتمال و بهمنظور بررسي برازش مدل از شاخص نسبت مجذور خي
) ،شاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازندگی ( ،)GFIشاخص تعدیل
دو بر درجه آزادي (
برازندگی ( ،)AGFIش��اخص نرم شدۀ برازندگی ( ،)NFIشاخص نرم نشدۀ برازندگی ( ،)NNFIخطاي
ريشة ميانگين مجذورات تقريب ( )RMSEAاستفاده شد.
جدول 3-نتایج حاصل از بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق
شاخص برازش
)

شاخص نسبت مجذور خي دو بر درجه آزادي)
(CFIشاخص برازش تطبیقی)
(GFIشاخص برازندگی)

(AGFIشاخص تعدیل برازندگی)
(NFIشاخص نرم شدۀ برازندگی)

(NNFIشاخص نرم نشدۀ برازندگی)

(RMSEAخطاي ريشة ميانگين مجذورات تقريب)

دامنه مورد قبول

مقدار

نتیجه

>3

2/95

مناسب

<0.9

0/93

مناسب

0/93

مناسب

<0.9
<0.9
<0.9
<0.9
>0.08

0/95
0/96

0/94

0/068

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

نتایج بررسی شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش نشاندهندۀ برازش مدل است چرا که
میزان کمتر از  RMSEA 0.08نش��انگر برازش قابلقبول مدل س��اختاری است .همچنین مقادیر CFI،
 GFI، AGFI، NFI، NNFIهمگی باالتر از  0/9هستند.
جدول 4-نتایج رابطۀ مستقیم و ضرایب معناداری ابعاد سرمایه روانشناختی با سرسختی ذهنی
مسیر

ضریب مسیر

معناداری

نتیجه آزمون

0/64

6/97

قبول

خودکارآمدی  ---سرسختی ذهنی

0/49

تابآوری  ---سرسختی ذهنی

0/50

امیدواری  ---سرسختی ذهنی

خوشبینی  ---سرسختی ذهنی

0/73

6/67

5/50
7/17

قبول
قبول
قبول

مطابق جدول شمارۀ 4میتوان گفت ضریب مسیر رابطۀ میان خودکارآمدی و سرسختی ذهنی کارکنان
 0/49اس��ت .آماره تی برای این ضریب نیز  6/67اس��ت و مقدار آن باالتر از آستانۀ معنیداری یعنی 1/96
بهدس��تآمده اس��ت .با توجه به موارد باال میتوان نتیجه گرفت بین بعد خودکارآمدی و سرسختی ذهنی
کارکنان شهرداری بجنورد رابطه دارد.
همانطور که در جدول شماره  4مشخص است ،ضریب مسیر میان امیدواری و سرسختی ذهنی کارکنان
 0/64بهدستآمده است .آماره تی برای این رابطه  6/97و مقدار آن باالتر از آستانۀ معنی داری یعنی 1/96
بهدستآمده است .با توجه به موارد باال میتوان نتیجه گرفت بین بعد امیدواری و سرسختی ذهنی کارکنان
شهرداری بجنورد رابطه دارد.
همانطور که در جدول ش��ماره 4مشخص است ،مقدار ضریب مسیر میان تابآوری و سرسختی ذهنی
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کارکنان 0/50اس��ت .از آنجا که مقدار تی برای این ضریب5/50 ،و مقدار آن باالتر از آس��تانۀ معنیداری
( )1/96بهدس��تآمده است ،میتوان نتیجه گرفت که ضریب بهدستآمده معنادار میباشد .بهعبارتدیگر
بین بعد تابآوری و سرسختی ذهنی کارکنان شهرداری بجنورد رابطه دارد.
مطابق جدول ش��مارۀ  4میتوان گفت ضریب مسیر رابطۀ بین خوشبینی و سرسختی ذهنی کارکنان
 0/73اس��ت .آماره تی برای این ضریب نیز  7/17اس��ت و مقدار آن باالتر از آستانۀ معنیداری یعنی1/96
بهدستآمده است .بنابراین بین بعد خوشبینی و سرسختی ذهنی کارکنان شهرداری بجنورد رابطه دارد.
بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی و سرسختی ذهنی کارکنان شهرداری
بجنورد میباشد .نتیجه حاصل از پژوهش نشان داد که رابطه معنی داری بین ابعاد سرمایه روانشناختی
و سرس��ختی ذهنی کارکنان شهرداری بجنورد وجود دارد لذا می توان گفت که سرمایه میتواند بهعنوان
عامل بالقوه مؤثر جهت مواجهه با رفتارها و گرایشهای مخرب کارکنان و انحراف از وظایف مورد استفاده
قرار گیرند و باعث شوند که فرد در محیط کاری خود تعهد داشته باشد.
یافت��ه ه��ای پژوهش حاضر با پژوهش س��لمان و هم��کاران ( )1395مبنی بر رابطه بین سرس��ختی و
خوش��بینی همسو می باش��د .نتیجه پژوهش فوالدی و ش��هیدی ( )1395و جهرمی و جعفری ()1394
مبنی بر رابطه بین امید با سرس��ختی همس��و می باشد .شیرینی لرد ( )1394به این نتیجه رسید که بین
خودکارآمدی با سرسختی روانشناختی رابطه وجود دارد که با پژوهش حاضر مطابقت دارد .عرب طاهری
و همکاران ( )1394به این نتیجه رسیدند که بین سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی رابطه وجود دارد
که همسو با نتایج پژوهش حاضر می باشد .دست قال و همکاران ( )1394اثبات رابطه بین خوشبینی و
سرسختی در پژوهش قال و همکاران ( )1394نیز با یافته های پژوهش حاضر همسو می باشد.
همچنین یافته های محمد ادریس و مانگانارو ( )2017و جانت و همکاران ( )2013مبنی بر وجود رابطه
مثبت بین سرمایه روانشناختی و تعهد با پژوهش حاضر مبنی بر وجود رابطه بین سرمایه روانشناختی و
سرسختی ذهنی همسویی دارد زیرا تعهد یکی از ابعاد سه گانه سرسختی ذهنی می باشد.
با عنایت به یافته های پژوهش می توان اذعان نمود سرمایه روانشناختی نقش مهمی در (تعهد ،کنترل،
و چالش جویی) و بهطورکلی سرسختی ذهنی افراد دارد .افرادی که سطح باالیی از خودکارآمدی را دارند،
عوامل استرسزا و مشكالت را بهعنوان چالشهایی که الزم است برای دستیابی به موفقیت بر آنها غلبه
کنند ،در نظر میگیرند و بهجای اینكه به آنها همچون مش��كالت مجزا و پراکنده نگاه کنند ،هنگامیکه
با مش��كلی مواجه میشوند ،س��عی میکنند بهصورت کارآمدتری عمل کنند .سرسختي روانشناختی نیز
بهعنوان يك ويژگي فردي ،میتواند باعث ش��ود تا افراد نس��بت به خود و دنياي پيرامون خود احس��اس و
نگرش بهتري داش��ته و بر اين اساس ،احساس رضايتمندي و موفقيت بيشتري نيز در زندگي خود دارند.
در واقع ،افراد سرسخت ،الگويي در پيش رو داشتهاند كه آنها را در زمینهی تعهد ،كنترل و مبارزهجویی
سرمش��ق قرار دادهاند و اين الگوها با پيامدهاي مثبت س��المي مواجه میش��ود و باعث میشود تا افراد در
رويارويي با وقايع ،احس��اس كارآمدي و كنترل بر محيط را كس��ب كنند .امیدواری باعث پرورش دیدی
خوشبینانه نس��بت به زندگی میشود و فش��ارزا بودن وقایع را کاهش میدهد .فردی که دارای شخصیت
امیدوار و سرسخت است ،عقیده دارد که تجربیات و حوادث ،قابل کنترل و پیشبینی هستند و با تقویت
انعطافپذیری و پذیرا بودن حتی رویدادهای بسیار ناهماهنگ خود را هماهنگ کرده و بهگونهای مطلوب
آنها را مورد ارزشیابی قرار میدهد .با داشتن امید ،میتوان در مراحل مختلف زندگی مشکالت را تحمل
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کرد و با مبارزهجویی با مش��کالت ،زندگی هدفمندی را بنا کرد .تابآوری میتواند با به چالش کش��یدن
س��ختی کار  ،به باال بردن تس��لط بر کار و تعهد کاری و نیز افزایش بهرهوری ش��غلی کارکنان بیانجامد.
خوشبینی باعث میش��ود هنگامیکه فرد مس��ئولیت کار را در سازمان میپذیرد ،سختیها و چالشهای
آن را نی��ز در نظ��ر بگیرد و در برخورد با آنها با توجه به موقعیت ،انتظارات خود را ش��كل دهد ،بنابراین
خوشبینی نقش مهمی در (تعهد ،کنترل ،و چالش جویی) و بهطورکلی سرسختی ذهنی افراد دارد.
با عنایت به یافته های پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:
 مدیران شهرداری با برگزاری دورههای آموزش مهارتهای سرمایه روانشناختی در باال بردن و ارتقایسرمایه روانشناختی کارکنان شهرداری کمک کنند.
 از طريق ارتقاي سطح دانش و مهارتهای كاري كاركنان به افزايش خودكارآمدي آنها كمك كرد.ش اميدواري ،میتواند به توس��عه اميدواري کارکنان
 داش��تن چشمانداز مديريت اس��تراتژيك و آموز شهرداری ياري رساند.
 از طریق برگزاري کارگاههاي آموزش افزایش مهارت مثبت اندیشی و با ایجاد ارتباطات مثبت و کاهشبدبینیها در کارکنان به تقویت خوشبینی در آنان اقدام نمود.
برخی از محدودیتهای پژوهش عبارت بودند از:
 ابزار جمعآوری اطالعات فقط پرسشنامه بوده است.منابع بهروز بهراحتی قابلدسترس نبود.منابع
بهادري خسروش��اهی ،جعفر؛ هاش��می نصرتآباد ،تورج و باباپور خیرالدین ،جلیل .)1391( .رابطه سرمایه
روانش��ناختی با س��رمایه اجتماعی دانشجویان دانش��گاه تبریز .مجله تخصصی پژوهش و سالمت مرکز
تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاي سالمت گناباد.145-153 ، )1( 2 ،
جهرمی ،کیمیا و جعفری ،علیرضا .)1394( .رابطه بین توانمندس��ازی روانش��ناختی و سرسختی با امید
به زندگی (مطالعه موردی :دانش��جویان رش��ته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان .کنفرانس
بینالمللی یافتههای نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی.9-1 ،
حسین پور ،داود ،علیزاده ،حسین .)1391( .تأثیر سرمایه روانشناختی بر پذیرش دور کاری ،فصلنامه علمی-
کاربردی مطالعات مدیریت(بهبود و توسعه) .16-1 ، )69( 22 ،
دس��ت قال ،س��یدمهدی؛ عوض زاده تل گرد ،حمد؛ رادمردی ،داود و مکارمی ،افسانه .)1394( .رابطه بین
خوشبینی و سرس��ختی ذهنی در دانش��جویان پسر و دختر تربیتبدنی دانشگاه پیام نور دهدشت .اولین
همایش ملی دستاوردهای نوین تربیتبدنی و ورزش.10-1 ،
دیانت نس��ب ،مدینه؛ جاویدی ،حجت اهلل؛ بقولی ،حس��ین ()1393نقش واس��طه گری استرس شغلی در
رابطه بین س��رمایه روانش��ناختی با عملکرد ش��غلی کارکنان؛ فصلنامه روش��ها و مدلهای روانش��ناختی؛
دوره،4ش:15صص75-89
سلمان ،زهرا؛ پورآقایی اردکانی ،زهرا و فهیمی ،طه حسین .)1395( .رابطه میان سرسختی ذهنی ،روش¬های
مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان والیبال جانباز و معلول .فصلنامه طب جانباز.14-9 ، )1( 9 ،
شیرینی لرد ،ناصر .)1394( .رابطه هوش هیجانی و خودکارآمدی با سرسختی روانشناختی در بین دانش
آموزان پسر دوره متوسطه مدارس شاهد شهر رشت .نخستین کنگره بینالمللی جامع روانشناسی ایران،
.12-1
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 نقش مؤلفههای سرسختی.)1394( . جوانش��یر، بهرام و اس��دی، مهین؛ بختیاری س��عید،عرب طاهری
 نخستین کنگرهی بینالمللی جامع روانشناسی.روانش��ناختی در پیشبینی خودکارآمدی دانشجویان
 تهران،ایران
 نقش ویژگیهای شخصیتی و امید به زندگی در پیشبینی.)1395( . عنایت اله، نگار و شهیدی،فوالدی
 روانشناسی بالینی.سرسختی روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران با توجه به جنسیت
)fa.html-۱۰۵۲-۱-http://cpap.shahed.ac.ir/article  (نسخه انالین،و شخصیت
 اشتیاق. بررس��ی تأثیر آموزش رفتارهای رهبری مثبت بر س��رمایه روانشناختی.)1393( . مریم،قانع نیا
. دانشگاه شهید چمران اهواز. پایاننامه دکترای روانشناسی. اعتماد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان.شغلی
 ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از.)1392(  حمی��د، محمدرضا؛ آتش پور، محمدرضا؛ مصاحبی،نج��د
 فصلنام��ه،ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺳﺮﺳﺨﺘﻲ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺷﺪه ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ادراك ش��ده
47-56 صص:30ش،8 دوره،اندیشه و رفتار
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