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Abstract
The main purpose of this research was assessing the
relashonship between psychological capital and ethical
attitudes and behaviors of employees of central libraries of
universities affiliated to Ministry of Science, Research and
Technology in Tehran. The research method was survey,
and the the sample consisted of 168 librarians which
selected randomly from total of 238 librarians working in
central libraries. Data gathering tools were the
questionnair of psychological capital and the scale of
ethical attitudes and behaviors. Data were analysed using
Pearson's correlation coefficient, and regression analysis.
Findings showed that there is a significant relashonship
between psychological capital and ethical attitudes and
behaviors of employees, and psychological capital and its
subscales can significantly predict ethical attitudes and
behaviors. Based on these findings empiloeeyes which
have better psychological capital also have a higher mean
value in the scale of ethical attitudes and behaviors.
Keywords: Ethical attitudes and behaviors, Psychological
capital, librarians.
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چکیده

شها و
 هدف مقاله حاضر سنجش رابطه سرمایه روانشناختی با اخالقی بودن نگر
 جامعه آماري. روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است.رفتارهای کارکنان است
،شامل کلیه کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تابعه وزارت علوم
861  است که از این میان تعداد832 تحقیقات و فناوری مستقردر تهران به تعداد

 براي گردآوري دادهها از.نفر به روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند
شها و رفتارها استفاده
 پرسشنامه سرمایه روانشناختی و مقیاس اخالقی بودن نگر

 دادههاي به دست آمده با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و.شد
تحلیل رگرسیون همزمان تحلیل شد و یافتهها نشان داد که سرمایه روانشناختی و
شها و رفتارها رابطه مثبت و معنیداري دارد و
 مؤلفههاي آن با اخالقی بودن نگر
سرمایه روانشناختی ومؤلفههاي آن قادرند اخالقی بودن نگرشها و رفتارها را به
 براین اساس افرادي که سرمایه روانشناختی.یداري پیش بینی کنند
 طور معن

شها و رفتارها
 مطلوبتري دارند از میانگین باالتری در مقیاس اخالقی بودن نگر
.بهره مندند

، سرمایه روانشناختی، اخالقی بودن نگرشها و رفتارها:واژههای کلیدی
کتابداران
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مقدمه

سرمایه روانشناختی یکی از شاخصهاي روانشناسی مثبت گرایی است (سلیگمن و کسیکس زمنهالی ) 000 2 ،2و درك شخص از

یشود (گولد اسمیت و دیگران 7991 ،نقل در
خود ،داشتن هدف براي رسیدن به موفقیت ،و پایداري در برابر مشکالت را شامل م 
بهادري خسروشاهي و دیگران ، 1390 ،ص  .)641برخوردار بودن از سرمایه روانشناختی افراد را قادر میسازد تا عالوه بر مقابله بهتر
تهاي استرس زا ،کمتر دچار تنش شده ،در برابر مشکالت از توان باالیی برخوردار باشند ،به دیدگاه روشنی در مورد
در برابر موقعی 
خود برسند وکمتر تحت تأثیر وقایع روزانه قرار بگیرند (روبینز و دیگران 8991 ،نقل در بهادري خسروشاهي و دیگران ، 1390 ،ص
 .)641سرمایه روانشناختی ،از ترکیب چهار مؤلفه خودکارآمدي ،3تاب آوري ،4امید ،و خوشبینی 5تشکیل میشود.

مفهوم خودکارآمدی ،ریشه در نظریه شناختی اجتماعی بندورا دارد .بندورا ( )7991 ، 977 1خودکارآمدی را به عنوان باور فرد در
توانایی انجام یک وظیفه معین ،در جهت به دست آوردن یک نتیجه مشخص تعریف میکند .تاب آوری پدیده ای است که از
یشود و علیرغم رویارویی فرد با تهدیدهای جدی ،وی را در دستیابی به موفقیت و غلبه بر
خهای انطباقی طبیعی انسان حاصل م 
پاس 
یسازد .متغیرتاب آوری بر سالمت هیجانی اثر مستقیم دارد و در زمینه میزان رضایتمندی از زندگی دارای اثر غیر
تهدیدها توانمند م 
سها و هیجانهای فرد ،نگرش مثبت و در نتیجه رضایت از زندگی را در پی
مستقیم است .به بیان دیگر تاب آوری با تاثیر بر نوع احسا 

دارد (سامانی .)1 386 ،امید یک حالت انگیزش مثبت با در نظر گرفتن اهداف روشن براي زندگی است .در امید ،از یک سو انگیزه

خواستن ارادی براي حرکت به سوي اهداف و از طرف دیگر بررسی راههاي مناسب براي حصول اهداف نهفته است (بیلی و سیندر،
 2007نقل در بهادري خسروشاهي و دیگران، 1390 ،ص  .)1 46خوش بینی ،انتظار اینده از دیدگاه مثبت است (کارور و شی یر،
 .) 2002روش اسناد خوش بینانه ،هیجانهای مثبت مانند امیدواری و افتخار پس از موفقیت را افزایش میدهد و هیجانهای منفی مانند
یسازد ( ریو 2001 ،نقل در نوری و جان بزرگی.) 387 1 ،
ترس و اضطراب را از انسان دور م 
تأثیر سرمایه روانشناختی در رفتارهای سازمانی مورد توجه برخی پژوهشگران قرار گرفته است .نتایج پژوهشی که آوی و وهمکارانش
یدار مثبتی با رفتارهای شهروندی سازمانی و رابطه منفی با
در این زمینه انجام دادند حاکی از این بود که سرمایه روانشناختی 6رابطه معن 
یتواند واریانس رفتارها و
بدبینی ،تمایل به ترک خدمت و رفتارهای زیانبار در محیط کار دارد .سرمایه روانشناختی همچنین م 
نگرشهای فوق را ،صرفنظر از ویژگیهای جمعیت شناختی و شخصیتی ،و سازگاری فرد با سازمان و یا شغل پیش بینی کند (آوی و

شها در پیش بینی رفتارهای اخالقی مثبت ،به
دیگران .) 010 2 ،جونز ) 19 91 ( 7ضمن تأکید بر لزوم توجه کل نگرانه به نیات و نگر 

ِی منجر به پیامدهای مطلوب مانند عملکرد اخالقی اشاره
شها و نیات مثبت و رفتارهای زمنیه ا ِی
احتمال اثر سرمایه روانشناختی در نگر 
طهای
شها و پیامدهای رفتاری کارکنان در محی 
یتواند در نگر 
یکند .به اعتقاد وی در توافق با این نگاه کل گرایانه ،مثبت گرایی م 
م 
شهای مطلوب و نامطلوب بررسی شود.
کاری تأثیرگذار باشد و الزم است اثر سرمایه روانشناختی بر روی رفتارها و نگر 
اخالقی بودن نگرشها و رفتارها ،ویژگی مثبت مهمیبرای نیروی انسانی سازمانها به ویژه سازمانهایی با اهداف خدماتی است.
اخالق كاري ،بخشي از اخالق زندگي است كه معطوف به كار و تجارت در سطوح خرد تا كالن است .مواردي كه در حوزة اين
یگنجد مشتمل بر مواردي نظير نگرش افراد نسبت به جنبههاي مختلف كار ،از جمله ارجحيت براي فعاليت ودرگيري كاري،
مفهوم م 
2
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شهاي پولي وغير پولي حاصل ازكار و تمايل به تحرك شغلي رو به پيشرفت و ترقي است (یوسف 2001 ،نقل در
نگرش نسبت به پادا 
گل پرور و نادی، 1390 ،ص.)44
اجتناب از رفتارهای زیانبار در محیط کار نقش تعیین کننده ای در بازده خدمات و همچنین ترسیم چهره مطلوب از سازمان دارد.
شهاي زيادي عالوه بر مستند ساختن هزينههاي اقتصادي و مالي رفتارهای غیراخالقی ،اثرات رواني و اجتماعي رفتارهاي منفي
پژوه 
در محيطهاي كار را بر جو و فضاي سازمان به خوبي مستند ساخته اند .رفتارها يي كه در محيط كار انحرافي محسوب ميشوند ،به
همان ميزان هم غيراخالقي هستند .در واقع تمايز حقيقي بين رفتار اخالقي با رفتارهاي انحرافي در آن است كه رفتارهاي اخالقي،
رفتارها يي مبتني بر قواعدي نظير عدالت ،قانون يا ديگر رهنمودهاي ارزشي و اخالقي هستند ،ولي رفتار انحرافي تمرکز بر رفتارها يي
یتوان گفت از لحاظ نظري ،پيش بيني رفتارهاي انحرافي از
یشود .به همين جهت م 
دارند كه تخطي از هنجارهاي سازمان محسوب م 
طريق ادراكات جمعي كاركنان در حوزه ارزشها واخالقيات درمحيط كار ،منطقي است (رابينسون و بنت 5991،نقل در گل پرور و
یتواند بر سطح تعهد،
نادی ، 1390 ،ص  .)44پژوهش یوسف ) 2001 ( 8نشان داد که ادراكات اخالقي نظير اخالق كاري اسالمي م 

شهای حرفه ای به نوبه خود موجبات رفتارهاي مثبت يا منفي را در محيطهای
وفاداري و يا رضايت كاركنان اثر بگذارد و این نگر 
کاری فراهم میسازند.

شها مانند (آوی 9و دیگران .)2 010 ،به نقش سرمایه روانشناختی در رفتارهای مثبت سازمانی اشاره داشته اند
از آن جا که برخی پژوه 

پژوهش حاضر بر آن است که با انجام یک مطالعه موردی و پیمایش در بین کارکنان کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تابعه
شها و رفتارها در بین
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مستقردر تهران ،به سنجش رابطه سرمایه روانشناختی و اخالقی بودن نگر 
کارمندان بپردازد.
سواالت پژوهش
 .1میزان سرمایه روانشناختی کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تابعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مستقر در شهر
بآوری چقدر است؟
تهران و هر یک از ابعاد آن خودکارآمدی ،امیدواری ،خوش بینی و تا 
شها و رفتارهای کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تابعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 .2میزان اخالقی بودن نگر 
مستقر در شهر تهران و هر یک از سطوح ان چقدر است؟
فرضیه پژوهش
شها و رفتارهای کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تابعه وزارت علوم،
بین سرمایه روانشناختی با اخالقی بودن نگر 
یداری وجود دارد.
تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران رابطه معن 
فرضیههای فرعی
شها و رفتارهای کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تابعه وزارت علوم،
 .1بین خودکارآمدی با اخالقی بودن نگر 
یداری وجود دارد.
تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران رابطه معن 
شها و رفتارهای کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تابعه وزارت علوم ،تحقیقات
 .2بین امیدواری با اخالقی بودن نگر 
یداری وجود دارد.
و فناوری مستقر در شهر تهران رابطه معن 
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شها و رفتارهای کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تابعه وزارت علوم،
 .3بین خوش بینی با اخالقی بودن نگر 
یداری وجود دارد.
تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران رابطه معن 
شها و رفتارهای کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تابعه وزارت علوم،
 .4بین تاب آوری با اخالقی بودن نگر 
یداری وجود دارد.
تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران رابطه معن 
روش شناسی پژوهش
روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است .جامعه آماري شامل کلیه کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تابعه وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری مستقردر تهران به تعداد  882نفر بودند که از این میان بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد  861نفر به روش

نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند .براي گردآوري دادهها ازپرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز ( لوتانز 10و آوولیو ) 2007 ،و مقیاس
شها و رفتارها (کنتور و ویسبرگ ) 2002 ،11استفاده شد .در پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز از مقادیر استاندارد
اخالقی بودن نگر 

یسنجند ،استفاده شده است و قابلیت اعتبار
شده که به طور وسیعی ساختارهای امید ،تاب آوري ،خوشبینی و خودکارآمدي را م 
وپایایی این خرده مقیاسها نیز اثبات شده است .این پرسشنامه شامل  24گویه و هر خرده مقیاس شامل  6گویه است و آزمودنیها به

ًال موافقم( پاسخ دادند .سواالت  23 ،02 ، 13نمره منفی دارند .برای
ًال مخالفم تا کام ًال
هرگویه در مقیاس  6درجه اي لیکرت )کام ًال
محاسبه خرده مقیاس خود – کارآمدی سواالت  6 ،3 ،2و برای محاسبه خرده مقیاس امیدواری سواالت  12 ، 11 ، 10 ،7و برای
محاسبه خرده مقیاس تاب آوری سواالت  71 ، 16 ، 15و برای محاسبه خرده مقیاس خوش بینی سواالت  22 ، 21استفاده و براي بدست
آوردن نمره سرمایه روانشناختی ابتدا نمره هر خرده مقیاس به صورت جداگانه بدست آمد و سپس مجموع آنها به عنوان نمره کل
شها و رفتارها (کنتور و ویسبرگ) 2002 ،12
سرمایه روانشناختی محسوب شد .پرسشنامه دوم یعنی پرسشنامه اخالقی بودن نگر 

ًال موافقم( )1و
حاوي  16سوال است و روش نمره گذاري آن بر اساس طیف پنج درجه اي لیکرت است و سواالت به ترتیب کام ًال

یشوند .بر این اساس ،نمره کل این آزمون  80است و امتیاز بین  60تا  80نشان دهنده "رفتارها و
ًالمخالفم ( )5نمره گذاري م 
کام ًال
شها در سازمان "،تا حدی اخالقی " است و
یدهد که رفتارها و نگر 
شهای اخالقی " در سازمان است .امتیاز بین  40تا  60نشان م 
نگر 

شها " در سازمان است.
امتیاز زیر  40نشان دهنده "اخالقی نبودن رفتارها و نگر 

روایی صوری و محتوایی هر دو پرسشنامه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامهها بعد از اجرای یک
مطالعه مقدماتی ،آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای پرسشنامه سرمایه روانشناختی  0/ 903و برای پرسشنامه اخالقی بودن
شها و رفتارها  0/849به دست آمد که نشان دهنده پایایی باالی هر دو پرسشنامه بود .تحلیل دادهها با استفاده از نسخه  16نرم افزار
نگر 
یداري
SPSSانجام شد و برای تحلیل دادههاي مربوط به فرضیههاي پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معن 
 p<0/ 005وتحلیل رگرسیون (همزمان یا خطی ) استفاده شد.

یافتهها
یافتههای مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه مورد بررسی حاکی ازآن است که آزمودنيهاي مورد بررسي به تف كيك
جنسیت 30 /4 ،درصد مرد و  66/7درصد زن و به تف كيك

سن44 ،درصد بين  31تا  40سال و به تف كيك

سطح تحصيالت  39 /9درصد

كارشناسي و  35 /7درصد کارشناسی ارشد و به تف كيك

وضعيت تاهل  70 /8درصد متاهل و به تف كيك

رشته تحصیلی  63 /7درصد
10

Luthans
Kantor and Weisberg
12
Kantor and Weisberg
11
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کتابداری و به تف كيك

بخش محل خدمت  25 /6درصد در بخش فهرست

سنوات خدمت  82/6در صد باالي02سال و به تف كيك

نویسی بوده است.
 -سرمايه روانشناختي

صهاي آماري مولفههاي سرمايه روانشناختي دربين كتابداران
جدول  .1شاخ 
صهای آماری
شاخ 
مؤلفه
خود كار امدي

ميانگين

انحراف استاندارد

4/19

83/0
79/0

اميدواري

4/51

تاب اوري

4/30

70/0

سرمايه روانشناختي

4/51
4/18

95/0

خوش بيني

0/56

یدهد كه از بين خرده مقياسهاي سرمايه روانشناختي ،ميانگين امیدواری و خوش بيني در بين کتابداران با ميانگين
جدول  1نشان م 
 4/ 51بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده است .ميانگين كلي سرمايه روانشناختي در بين کتابداران  4/81به دست آمد.
 اخالقي بودن نگرشها و رفتارهاشاخصهای آماري نظير ميانگين و انحراف استاندارد نمره كلي اخالقي بودن نگرش رفتارها درجدول  2نشان داده شده است.
شها و رفتارها
صهاي آماري اخالقي بودن نگر 
جدول  .2شاخ 
اخالقی بودن

ميانگين

انحراف استاندارد

شها و رفتارها
نگر 

26/4

580/

یدهد كه ميانگين اخالقي بودن نگرشها و رفتارهای کتابداران برابر با  4/ 26است .براساس دستورالعمل موجود،
جدول  2نشان م 
سطوح " اخالقي بودن نگرشها و رفتارها محاسبه و استخراج و در جدول  3نشان داده شده است.

شها و رفتارها با توجه به نقطه برش آن
جدول  .3توزيع فراواني و درصد كتابدارن در اخالقي بودن نگر 
شاخص

نقطه برش

تعداد

درصد

س طح
امتياز زير 40

اخالقي نبودن رفتار

3

امتياز بين  40تا 60
امتياز بين  60تا 80

1/8

تاحدي اخالقي بودن

19

11/3

شهاي اخالقي
رفتارها و نگر 

146

86/9

168

100/0

جم ع

یشود ،تنها  1/8درصد افراد در طبقه اخالقي نبودن رفتار قرار گرفته اند و  " 11 /3در طبقه "تاحدي
چنان که در جدول  3مشاهده م 

شها" جاي دارند.
اخالقي بودن" جاي دارند و بيشتر کتابداران نيز ( 86 /9درصد) در طبقه اخالقي بودن "رفتارها و نگر 

آزمون فرضیههای پژوهش :فرضیههای پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن در
جدول  4نشان داده شده است.
جدول  .4ماتریس ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق
متغيرها
سرمايه روانشناختي
خود كار امدي

سرمايه روانشناختي

خود كار امدي

اميدواري

خوش بيني

تاب اوري

1
)**(0/607

1

اميدواري

)**(0/830

)**(0/536

1

تاب اوري

)**(0/604

)**(0/249

)**(0/459

1

خوش بيني

)**(0/718

)**(0/418

)**(0/608

)**(0/354

1

شها و رفتارها
اخالقي بودن نگر 

)**(0/304

)**(0/224

)*(0/174

)*(0/162

)*(0/183

**= p<0/01 *=p<0/05
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یداری وجود دارد .بر اساس سایر
شها و رفتارها رابطه معن 
جدول  4حا يك از آن است كه بین سرمایه روانشناختی و اخالقی بودن نگر 

یافتهها بين همه متغيرهاي تحقيق با كي ديگر همبستگي معناداري وجود دارد ) p< 0/ 05 (.با اين حال بر اساس ارقام و شواهد موجود،
باالترين ميزان همبستگي بين اميدواري با سرمايه روانشناختي است كه ميزان ضريب همبستگي بين اين دو متغير برابربا  0/038است و
پا يي ن ترين آن نيز بين اخالقي بودن نگرش رفتارها با تاب آوري است كه برابربا  0/261است .با توجه به نتایج جدول  4هر چه سطح
شها و رفتارهای آنان نیز بیشتر خواهد بود.
سرمایه روانشناختی کارمندان مورد بررسی بیشتر باشد ،سطح اخالقی بودن نگر 
شها و رفتارهای کارمندان از طریق مؤلفههای سرمایه روانشناختی در
یافتههای تحلیل رگرسیون برای پیش بینی اخالقی بودن نگر 
جدول  5آمده است.
جدول .5خالصه مدل رگرسيون ،تحليل واريانس و مشخصههاي آماري رگرسيون بين مولفههاي سرمایه روانشناختی با اخالقی بودن
شها و رفتارهای کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی
نگر 

شاخص

مجموع
مجذورات

درجه آزادي

ميانگين

DF

مجذورات

MS
1350/929
79/869

رگرسيون

SS
1350/929

4

باقيمانده

13258/190

316

ميزان

F

16/914

سطح
معنيداري

P
005 /0

خطاي معيا

شاخص

ضريب بتا

متغير(پيش بين)

B

SEB

مقدار ثابت

47/284

5/156

خودکارآمدی

ضريب همبستگي
R

)0/304(a

مجذور
همبستگي

R2
0/092

ضريب

اشتباه

برآورد SE

استاندارد

8/93

ضريب بتاي استاندارد

نسبت t

Bêta

t

P

9/171

0/001

سطح معناداري

2/498

0/863

0/224

2/894

0/005

اميدواري

2/096

0/954

0/174

2/197

0/005

خوش بینی

1/771

0/754

0/183

2/349

0/005

تاب آوري

2/117

1/026

0/162

2/063

0/005

شها و رفتارهای کتابداران  0/ 304است
یدهد كه ميزان ضریب همبستگی بین سرمایه روانشناختی با اخالقی بودن نگر 
جدول  5نشان م 
یکند و با توجه به تحليل واريانس مشاهده
و به تنهایی  9/2درصد از واریانس اخالقی بودن نگرشها و رفتارهای کتابداران را تبین م 

شهاي كتابداران معنادار (  )p<0/ 005است.
شده ( f= 16 /9و361و" (df=4سرمايه روانشناختي"در تب يي ن اخالقي بودن رفتارها و نگر 

یشودكه همه مولفههاي سرمايه روانشناختي شامل
با توجه به ضریب استاندارد تفکیک رگرسیون ( ) Betaنتيجه گرفته م 
ِت معناداري دارد.
خودكارآمدي ،اميدواري ،خوش بيني و تاب آوري با اخالقي بودن نگرشها و رفتارهای كتابداران همبستگي مثب ِت

بدين معنا كه مولفههاي سرمايه روانشناختي ،بر اخالقي بودن نگرشها و رفتارهای كتابداران تاثير مثبتي دارد )p<0/ 005 ( .با اين حال
شهای كتابداران دارد .به عبارت ديگر
از بين مولفههاي مذكور ،خودكارآمدي بيشترين تاثير مثبت را بر اخالقی بودن رفتارها و نگر 
مولفههاي سرمايه روانشناختي با توجه به مقدار معناداري مشاهده شده درسطح الفاي  0/ 05پيش بيني كننده اخالقي بودن و رفتارها و
شهای كتابداران است.
نگر 
بحث و نتیجه گیری
شها و رفتارها رابطه مثبت و معنیداري دارد
نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه روانشناختی و مؤلفههاي آن با اخالقی بودن نگر 

ییابد .از سویی نتایج تحلیل رگرسیون
شها و رفتارها نیز افزایش م 
یعنی با افزایش سرمایه روانشناختی میزان اخالقی بودن نگر 

همزمان نشان داد که متغیر سرمایه روانشناختی و مؤلفههاي امیدواری و خوش بینی  )R2=.118( % 11 /8از تغییرات اخالقی بودن
شبینی کنند .این یافتهها تأییدی بر پژوهش اوی و دیگران (  ) 2011در رابطه با تاثیر سرمایه
شها و رفتارها را میتوانند پی 
نگر 
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شهای
شها ،رفتارها و عملکرد کارمندان است که در آن پژوهش رابطه مثبتی بین سرمایه روانشناختی و نگر 
روانشناختی بر نگر 
مطلوب کارکنان (رضایت شغلی،تعهد سازمانی ،سالمت روانی) و رفتارهای مطلوب کارکنان (شهروندمداری) ،و رابطه منفی بین
شهای نامطلوب کارکنان ( بدگمانی نسبت به درستی و نیکوکاری بشر ،اجرای مقاصد ،استرس شغلی،
سرمایه روانشناختی و نگر 
یکند که افراد دارای قدرت
دلواپسی ) مشاهده شد .توالیی (  )8 138با اشاره به ارتباط قدرت نفس با رفتارهای اخالقی ،خاطرنشان م 
یکنند درست
نفس باال معموال در ارتباطات اخالقی و ادراکی از خود سازگاری بیشتری نشان میدهند و معموال ان چه را که فکر م 
یدهند .همچنین افرادی که مرکز کنترل درونی دارند بیشتر به برهان اخالقی پایبندند.
است انجام م 
یدار دارد.
شها و رفتارها رابطه مثبت و معن 
سایر یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که خودکارآمدي  % 22با اخالقی بودن نگر 

ساکسرم و تاکاهاشی ) 2012 ( 13نیز در طی پژوهشی نشان دادند که خودکارآمدی موجب فعالیت در مسئولیت مشترک اجتماعی و
یهای خودش
یشود .افزایش اعتماد به نفس زمینه ای برای رسیدن به هدف است و زمانی که فرد به توانای 
توسعه اعتماد به نفس م 
اعتماد به نفس پیدا کند منجر به انجام رفتارهای اخالقی شده و در نهایت کارایی و اثر بخشی را بدنبال خواهد داشت .شکلوک ،منین

یتواند بر روی خودکارامدی کارکنان و توانایی آنها در بروز
و هورت ) 2011 ( 14نیز نشان دادند که جو اخالقی در سازمان م 
رفتارهای اخالقی در شرایط مواجهه با تعارضات اخالقی مؤثر باشد.
شها دارد
بر اساس سایر یافتههای پژوهش مشاهده شد که امیدواري  %71/4رابطه مثبت و معنیداري با اخالقی بودن رفتارها و نگر 
ییابد .رجا و امید جزو صفات ضروری است كه انسان
شها و رفتارها نیز افزایش م 
یعنی با افزایش امیدواري میزان اخالقی بودن نگر 
یشود و نبود آن در واقع ،نقصی در خصایل انسانی و روانی به شمار
مصّمّمم به حركت در مسیر كمال و سالمت روانی ،واجد آن م 
یآید كه تأثیر ناخوشایند خود را بر رفتار وی و در نهایت ،بر سعادت ومعنویت وی خواهد نهاد .در واقع ،امید به منزله نیروی اجرایی
م 

یتوان گفت :به طور كلی ،همه رفتارهای انسان آثار و
یباشد؛ یعنی م 
برای حركت است كه عامل مستقیم تالشها و رفتار انسان م 
شها مانند پژوهش
جلوههای این نیروی گرایشی روانی است (مصباح .) 1384 ،نقش امید در شکل گیری رفتارها در برخی پژوه 

هاردی 15و دیگران ( ) 000 2نشان داده شده است .یافتههای پژوهش یادشده حاکی از این بود که نظریه امید چارچوب ارزشمندی
برای درک عوامل رایج در رفتار درمانیهاست.
همچنین پژوهش حاضر نشان داد که خوش بینی  %81/3با اخالقی بودن نگرشها و رفتارها رابطه مثبت و معنیداري دارد و بر اساس
شها مشاهده شد .چنان که کوتا
یداری میان تاب آوري % 16 /2با اخالقی بودن رفتارها و نگر 
سایر یافتهها ،رابطه مثبت و معن 

16

(  ) 2002اشاره کرده است ،باورهای ارزش مدار در ایجاد و تقویت تاب آوری نقش مهمی دارد .با توجه به مدل رهبری معتبر 17لوتانز

یتواند رهبرانی پرورش دهد که در عین امیدوار ،خوش بین و تاب آور بودن ،اخالقی
و آوولیو ) 2003 ( 18نیز بافت و زمینه سازمانی م 
و شفاف نیز باشند.
شها و رفتارهای اخالقی کارکنان ،نشان دهنده
یدار میان سرمایه روانشناختی و نگر 
یافتههای پژوهش حاضر مبنی بر وجود رابطه معن 
اهمیت سرمایه روانشناختی در ایجاد محیطی اخالقی در سازمانهاست .برخی یافتههای پیشین چنان که جونز ( )1991اشاره کرده است
13

- Sukserm and Takahashi
- Shacklock, Manning and Hort
15
- Hardi
16
- Coutu
17
- Authentic leadership
18
- Luthans and Avolio
14
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تهای تاب
بر قابلیت ارتقای سرمایه روانشناختی تأکید داشته اند .وینا ) 2003 ( 19و استرنبرگ و بری )4991( 20نیز آموختنی بودن مهار 
آوری را بیان کرده اند .سایر اجزای تشکیل دهنده سرمایه روانشناختی نیز از قابلیت توسعه و ارتقا برخوردارند و در مجموع سرمایه
روانشناختی مانند سرمایه انسانی و اجتماعی قابل مدیریت و سرمایه گذاری است و تحقق آن برخالف سرمایه گذاری سنتی و مادی با
یرسد سرمایه گذاری سازمانهای خدماتی در تقویت
امکانات کمتری امکان پذیر است (لوتانز ،یوسف و آوولیو .) 2007 ،به نظر م 
شها و رفتارهای اخالقی آنها مؤثر خواهد بود و حرکت سازمانها به سوی اخالقی تر
سرمایه روانشناختی کارکنان در ارتقای نگر 
شدن را به دنبال خواهد داشت .سازمانهای خدماتی که ارتباط مستقیم با مراجعه کنندگان دارند نیازمند اتخاذ تدابیری در جهت
تهای کارکنان برای تعامل در چارچوب رفتارهای اخالق مدارانه و انسانی است .یافتههای پژوهش حاضر با نشان دادن
افزایش ظرفی 
اثرات مثبت خودکارآمدي ،تاب آوري ،امید ،و خوشبینی در ارایه رفتار اخالقی در سازمانها ،اشارات ضمنی مهمی برای مدیران در
جهت استفاده از این ویژگیهای روانشناختی برای ایجاد محیطی اخالقی در سازمانها ،و فراهم آوری زمینههای تقویت تعامل اخالق
مدارانه کارکنان با مراجعان سازمانها دارد.
منابع
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