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 چکیده
سازمانی است. مدیران مثبت نگر انگیزه کارکنان خود  امروزه مثبت گرایی یکی از عوامل مهم موفقیت

 سازمانی رفتار .ندینمایمرا ارتقا بخشیده و با ارائه افقی روشنتر زمینه رشد و تعالی سازمانی را فراهم 

، خاطر رضایت، بهره وری بهبود، کارایی، کارکنان عملکرد افزایش باعث، مثبت افکار رشد و مثبت
بر توسعه  مؤثرهدف این مطالعه تعیین عوامل ، شودیم سطح رفاه رفتن باال و اجتماعی اقتصادی توسعه

ی کشور بود. مطالعه از نوع پیمایشی بوده. و هادانشگاهمثبت گرایی در مدیران گروههای آموزشی در 
. دادندیمجامعه پژوهش را مدیران گروههای آموزشی استان گیالن بعنوان مورد مطالعه تشکیل 

نفر از  552دگان در این پژوهش با استفاده از روش تمام شماری انتخاب شده و شامل مشارکت کنن
 537ی استان گیالن بودند. در ابتدا از طریق مرور ادبیات پژوهش هادانشگاهمدیران گروههای آموزشی 

و در نهایت پس از تلفیق و حذف  مؤلفه 97مثبت نگری استخراج و از طریق فرایند دلفی به  مؤلفه
بعد تنظیم و پرسشنامه پژوهش مبتنی بر آن تنظیم شد.  1مستخرج در قالب  یمؤلفه 47وارد تکراری م

سپس پرسشنامه در اختیار مدیران آموزشی قرار گرفته پس از تکمیل و گردآوری بر مبنای آزمون 
 ،امیدمؤلفه )سلسله مراتبی )کالستر( تحلیل شدند. در نهایت هشت  یاخوشهفریدمن و تحلیل 

خوشبینی( شناسایی و ، سرمایه روان شناختی، خودکارآمدی، بخشش، شادی، کیفیت زندگی، آوریتاب
ارائه شده دارای  یهامؤلفهو سرمایه روان شناختی در بین  خودکارآمدی، از بین آنها به ترتیب شادی

 در مثبت گرایی مدیران معرفی شدند. ریتأثبیشترین اولویت و 
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 مقدمه
در دهه ، 7گرا در محیط کارمثبت شناسیروانافزایش عالقه و محبوبیت ، به طور کلی

های مدیریتی زیادی در کنار افزایش تعداد متون تحقیقی چاپ باعث انتشار کتاب، اخیر
ن دشوار شده است. اخیراً برخی شده گشته و درنتیجه تشخیص کتب تحقیقی از غیر آ

های مثبت کارکنان ها و حالتتر بر اهمیت توانمندیاز تحقیقات در سطحی وسیع
ها با گرا( به دلیل رابطه آنهای مثبت)همچون بررسی چندگانه این گونه از سازه

 (.5370الف ، )فروهر و دیگراناند کرده تأکیددادهای سازمانی و فردی برون
باالیی در  شناختیروانز به کارکنانی داریم که از سطوح انرژی و ظرفیت امروزه نیا

گرایی را در سازمان ترویج کنند. شناسایی و استفاده از منابع برخوردار باشند و مثبت
 تأکیدضعف رویکردهای سنتی مدیریت در فهم دقیق انگیزش کارکنان و همچنین 

ها و نهادها به دلیل در شرایطی که سازمان ،های مالی و انگیزه بیرونیمدیران بر پاداش
نیاز ، های مالی نیستندمشکالت خاص مادی و مالی در بیشتر مواقع قادر به دادن پاداش

به رویکردی جدید را مبتنی بر انگیزش درونی و خودرهبری مطرح کرده است که از آن 
 (.0253، 9شود )میلز و همکارانیاد می« گرایی در محیط کارمثبت»با عنوان 

گرا در عرضه رفتار سازمانی و مدیریت نیز بیشتر به مثبت شناسیروانسیر تکوین  
رفع ضعف و اشکاالت کارکنان توجه داشت و در واقع تنها از رویکرد حل مسئله و 

(. 5370ب ، شد )فروهر وهمکارانبازخورد منفی برای اصالح اشکاالت استفاده می
یز بیشتر حول همین محور شکل گرفته بود و در نتیجه ها نها و پژوهشپردازینظریه

کارهای عرضه شده نیز بیشتر معطوف به حذف و یا کاهش موارد منفی )همچون راه
فرسودگی هیجانی و تمایل به ، افسردگی، نارضایتی، اضطراب، فرسودگی، فشار روانی

، موضوعاتی(. توجه به چنین مسائل و 0229، 6ترک سازمان( بود )شیوفی و ساالنوا
در محیط رقابتی و رو به تغییر ، شوداگرچه در محیط کار بسیار ضروری و مهم تلقی می

تر برای حل چنین یی مقرون به صرفههاروشها باید به دنبال امروز کافی نیست. سازمان
شان حفظ شود و هم به شکوفایی و مشکالتی باشند؛ به طوری که هم حیات و پایداری

 کند.شان کمک تعالی

                                                                                                                                        
1. Positive psychology in the workplace 
2. Mills & et al. 
3. Schaufeli & Salanova 
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نشاط انگیز و ، ذهنی مثبت یهاتیظرفاستفاده از تمامی  توانیممثبت گرایی را  
برای تسلیم نشدن در برابر عوامل منفی ساخته ذهن و ، امیدوار کننده در زندگی

و رویارویی با طبیعت دانست.  هاانسانیاس آور ناشی از دشواری ارتباط  یهااحساس
ن امید همیشگی به راه حل یافتن و به تعبیر شایع به عبارت دیگر مثبت گرایی داشت

 (.5319، اسالمی) استو خود ، انسان، خوشبینی نسبت به جهان
گرایی در محیط کار را کاربرد مثبت، گرا( پیشگام رفتار سازمانی مثبت0220لوتانز )

دید تا مدیریت نقاط های کارکنان میبیشتر در راستای توجه و تقویت توانمندی
ها و گرایانه قوتگرا به بررسی و کاربرد مثبترفتار سازمانی مثبت، ن. در واقعضعفشا
این ، (. درواقع0229، 7نلسون و کوپر)منابع انسانی اشاره دارد  شناختیروانهای ظرفیت

ها در حوزه منابع انسانی و توسعه منابع رویکرد دیدگاهی کاربردی و مبتنی بر توانمندی
برای ، پردازان حوزه رفتار سازمانی مثبت گرات. طبق نظر نظریهانسانی عرضه کرده اس

های علمی باید از مالک، گرا قرار گیردای بتواند جزء رفتار سازمانی مثبتاینکه مولفه
 (.0224، 9)لوتانز و یوسف خاصی برخوردار باشد

دمند مدیران و کارکنان سو، هاگرا برای سازمانمثبت شناسیروانهای اخیر پیشرفت
بوده و نگرشی جدید متفاوت و کاربردی درباره مدیریت اثربخش منابع انسانی و در 

گروهی و سازمانی ایجاد کرده است. امروزه ، های مثبت فردیجهت توسعه ظرفیت
ای به گونه، گراهای منابع انسانی مثبتاز طریق اجرای رویه، توانندهای کاری میمحیط

اهداف ، های مثبت کارکنان بپردازند. در واقعظرفیت اثربخش به مدیریت و توسعه
مثبت گرا هماهنگی بسیاری با اهداف متخصصان توسعه منابع انسانی دارد.  شناسیروان

بهبود ، ترغیب رفتار اخالقی، وری و رضایتمندیبهره، هاهر دو زمینه به افزایش مهارت
 (.0229، 6واعملکرد و پرورش خالقیت عالقمند هستند )شیوفی و ساالن

گرایی مدیریت این است که بر روی عملکرد نکته اساسی در پارادایم جدید مثبت 
مدار است. در حالی داشته و رویکردی توسعه تأکیدالعاده بر حسب انگیزش درونی فوق

و  تأکیدکه پارادایم سنتی بر حفظ استانداردهای کاری برحسب انگیزش بیرونی 

                                                                                                                                        
1. Nelson & Cooper 
2. Luthans & Youssef 
3. Schaufeli & Salanova 
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های شناخته شده اصلی رفتار . ظرفیتاستو حل مساله  7رویکردی مبتنی بر بهسازی
های رفتار سازمانی گرا که تاکنون ثابت شده است تا حدی زیاد مالکسازمانی مثبت

و  8بینیخوش، 6امیدواری، 9خودکارآمدیکنند که عبارت از: گرا را برآورده میمثبت
در خلق  شناختیروانها از کاربرد سرمایه ها و پژوهشاست. نظریه 7پذیریانعطاف

کنند و نگهداری کارکنان حمایت می، ارتقا و توسعه، جذب و گزینش، مزیت رقابتی
 الف(. 5370، فروهر و همکاران)

اگرچه در محیط کار بسیار ضروری و مهم ، توجه به چنین مسائل و موضوعاتی
باید به دنبال  هادر محیط رقابتی و رو به تغییر امروز کافی نیست. سازمان، شودتلقی می

تر برای حل چنین مشکالتی باشند؛ به طوری که هم حیات یی مقرون به صرفههاروش
، فروهر و همکارانکند )شان کمک شان حفظ شود و هم به شکوفایی و تعالیو پایداری

 (.ب 5370

در رویکرد مثبت نگر مفروضه اصلی مبتنی بر پتانسیل ذاتی انسان برای رشد و 
بالقوه برای رشد  یهاییتواناگرایش مثبت گرا انسان موجودی است که کمال است. در 

و تحول در آن به ودیعه گذاشته شده است و این مفهوم سازی همان است که در 
، )عباس زاده و همکاران خوردیمتمایالت یا گرایشات شکوفاسازی مازلو به چشم 

5373.) 
. اما در اندپرداختهمثبت گرایی  همان طور که گفته شد مطالعات از ابعاد مختلف به

 یارشتهاین پژوهش ساختار مثبت گرایی در مدیران آموزشی به عنوان موضوعی بین 
 یهاافتهیبه صورت نقلی تبیین گردید که تا کنون کمتر بدان توجه شده است. طبق 
 یهاجنبهپیشینه این موضوع به طور جامع تبیین نشده است و مطالعات پیشین بر 

. هم چنین اندافتهیتمرکز  یاهیزاوهر یک از ، مثبت گرایی در مدیران آموزشی مختلف
 مثبت گرایی در مدیران آموزشی تاکنون ارائه نشده است. مؤثرعوامل 

با تمرکز بر  یاگستردهاطالعاتی گویای انتشار ادبیات پژوهشی  یهابانکبررسی 
 .استاخیر  یهاسالص در به خصو المللیبینمثبت گرایی در غالب اسناد ملی و 

                                                                                                                                        
1. Improvement 
2. Self-Efficacy 
3. Hope 
4. Optimism 
5. Resiliency 
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آموزش ، با آن روبه رو هستند با توجه به مسائل و مشکالت مختلفی که سازمانها 
مهارتهای اساسی زندگی و مهارتهای مثبت به منظور تقویت و افزایش ارتباط مثبت با 

های زندگی جنبه با دیگران و زندگی و بالتبع افزایش انگیزش پیشرفت در تمامی، خود
. و با در نظر گرفتن اینکه مثبت اندیشی نقش مؤثر و استفید و سودمند بسیار م
ای برای مقابله با مشکالت و تقویت اعتماد به نفس و ایجاد روحیه باال در حل سازنده

 (.5373، مسائل زندگی دارد )فیروزبخت و عرفانی
یجه ی پیشرفت به این نتی تأثیر درمان شناختی بک بر افزایش انگیزهدر زمینه

ی های شناختی تغییرات مثبتی در اعتماد به نفس و انگیزهرسیدند که درمان و آموزش
 (.0223، 7)میلی گان ها ایجاد نموده استپیشرفت آزمودنی

ی اندیشی به شیوهاثربخشی آموزش مهارتهای مثبت"در پژوهشی تحت عنوان  
ی اول پسر پایه آموزانعزت نفس و شادکامی دانش، ی پیشرفتگروهی بر انگیزه

اندیشی تأثیر به این نتیجه رسید که آموزش مهارتهای مثبت، "دبیرستان شهر جیرفت
، )برخوردی و همکاران ی پیشرفت و شادکامی داردهای انگیزهمعناداری بر افزایش نمره

5311.) 
، افراد برخوردار از تفکر مثبت باال شد که تأکیددر پژوهشی دیگر بر این موضوع 

ی افراد نقاط قوت های مختلف زندگی خوشنود و شادکام هستند. همه در حوزهمعموالً
کنند. اما این ها عمل میها بهتر از سایر موقعیتو ضعف دارند و در برخی موقعیت

نه بر ، ها و آنچه از آن برخوردارند توجه کنندافراد دوست دارند بیشتر بر شایستگی
 (.2530، 9میشل و همکاران) احتمال شکست

 اینکه و دیگران و با خود مثبت ارتباط بهبود بر، افراد برای اندیشی مثبت آموزش

 دیگران با مثبتی و ارزشمند روابط و باشند خود داشته درباره خوبی احساس بتوانند

 به نظراست. مفید به و سودمند بسیار هیجانات و احساسات کنترل برای کنند و برقرار

 آمدن کنار مؤثرتر برای خوبی راهبردهای افکار منفی از پرهیز و اندیشی مثبت کلی طور

 و بهزیستی کندمی مؤثرتر را افراد اطالعات پردازش، خوب خلق، مشکالت است با

 (.5375، )غیاثی و همکاران کندمی بیشتر را انسانها

                                                                                                                                        
1. Milligan 
2. Micheal & et al. 
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توان در ارتباط با تبیین چگونگی اثربخشی مهارتهای مثبت اندیشی بر شادکامی می
ها که به سودمندی تفکرات و شناخت، یدگاه شناختی اشاره نمود. دیدگاه شناختیبه د

اعتقاد ، های شناختیدارد. در نظریه تأکیدشود ها و خلقیات فرد میباعث هدایت هیجان
کنند و مطلوب بیشتری را تجربه می فرهنگی رویدادهای، بر آن است که افراد شادکام

تر در نظر ادهای مثبت را مثبتت مثبت و رویدنیز رویدادهای خنثی را به صور
 شادکامی خود را افزایش، گیرند. در واقع مردم قادرند از طریق کنترل افکارشانمی

تواند می، این عقیده که در جهان یک نیروی برتر وجود دارد، دهند؛ برای مثال
 (.0221، 7خوشبختی و شادکامی افراد را بیافزاید )آستاالرد

ات دیگر نیز نشان داد که آموزش مثبت نگری باعث افزایش سالمت نتایج تحقیق
به  توانیمکه  شودیمعزت نفس و کاهش افسردگی ، خودکارآمدی، امیدواری، روانی

در این زمینه  توانیم( 0252)6و جوینر آلبرتو( و 0229)9نتایج تحقیقات لی و همکاران
( نشان داد که بین 0229)8کاراناشاره نمود. همچنین نتایج تحقیقات وندرولدن و هم

 مثبت نگری و سالمت روان نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.، امیدواری

اخیر بدبینی سازمانی به معنای احساس منفی کارکنان  یهاسالدر ، از طرف دیگر
، 0254، 7)پناوا و سهیک نسبت یه سازمان مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده است

 (.5025، 3چوی
های سازمانی در چند دهه در خبرنامه انددادهوالش و همکارانش نشان  همچنین

غیبت از کار و ، نارضایتی شغلی، هایی با رویکرد منفی مانند: برد و باختواژه، اخیر
پرهیزکاری و ، مانند: شفقت، های مثبت گرایانه ایرشد چهار برابری نسبت به واژه …
آشکار است که در حوزه سازمان و  بنابراین (.0221، 1باکر شوآوفلی) داشته است…

مورد بی توجهی ، مدیریت موضوعهای مثبت گرایانه نسبت به موضوعهای منفی گرایانه
حقیقی تاکنون به طور جامع تمام ابعاد مثبت با توجه به مطالب فوق ت .اندشدهواقع 

بر  مؤثرعوامل یین گرایی را مورد بررسی نداده است. لذا هدف اصلی مقاله حاضر تع

                                                                                                                                        
1. Stallard 
2. Lee 
3. Alberto&Goiner 
4. Vandervelden 
5. Penava, & Sehic 
6. Choi 
7. Bakker & Schaufeli 



 004 ... مدیران در گرایی مثبت توسعه بر مؤثر عوامل

از طریق ، ی کشورهادانشگاهتوسعه مثبت گرایی در مدیران گروههای آموزشی در 
 ی زیر است:هاپرسشتحلیل 

 ی مثبت گرایی مدیران کدامند؟هامؤلفهابعاد و 

 بر مثبت گرایی چگونه است؟ مؤثرابعاد اولویت 

 روش 

آموزش که از میان اساتید مدیران حوزه  با رویکرد پیمایشی صورت گرفت. این تحقیق
به عنوان جامعه ی استان گیالن هادانشگاهدانشگاه و صاحبنظر در حوزه تعلیم و تربیت 

 55 مجموعاًنمونه گیری به شیوه تمام شماری انجام گرفت.  انتخاب شدند.پژوهش 
مدیرگروه آموزشی و مدیر آموزشی بودند  552 حدوداًواحد دانشگاه آزاد گیالن دارای 

، ا توجه به حجم کم نمونه از تمامی افراد که حاضر به همکاری با پژوهشگر بودندکه ب
جهت تعیین ابعاد مثبت گرایی ادبیات پژوهش مورد ه در ابتدا ب نمونه گیری بعمل آمد.

 شناسیرواناز مشاورانی که به صورت تخصصی در زمینه مطالعه قرار گرفت همچنین 
در  مؤثر عوامل، ته شد. و در نهایت تنظیم پرسشنامهمثبت گرا فعال بودند نیز کمک گرف

 .سؤال 47مثبت گرایی با 
الزم به توضیح است این ابزار پژوهشگر ساخته بوده و برای تهیه آن در یک مطالعه 

ی نیمه ساختارمند و مرور منابع پرسشنامه تدوین شده و سپس هامصاحبهکیفی با انجام 
 قرار گرفته است. دییتأازصاحب نظران مورد تن  32توسط با روش دلفی روایی آن 

تن از افراد جامعه پژوهش  51برای تعیین پایایی در یک مطالعه آزمایش بر روی 
 محاسبه شد. ٪ 757آلفای کلی آن بررسی و ضریب  سؤاالتهمبستگی درونی 

برای هر  ستیبایم. و آزمودنی هابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود
به عنوان پاسخ صحیح ، مدیر مثبت گرا است هایویژگیبیشتر نشان دهنده مورد که 

(. طیف نمره کلی این سؤالبرای هر  5تا  5از  یادرجه 5انتخاب کند )طیف لیکرت 
تن از مدیران گروه آموزشی  32این پرسشنامه در اختیار  .است 55تا  95آزمون بین 
 تجزیه و تحلیل شدند. SPSS 21 با استفاده از نرم افزار هادادهقرار گرفت. 
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پس از کسب مجوزهای الزم و تعیین روایی و پایایی ابزار به محیط انجام پژوهش 
بین آنها توزیع و پس از  هاپرسشنامهمراجعه و با توضیح هدف و جلب مشارکت افراد 

 تکمیل گردآوری و تحلیل شد.
مانه و شرکت در مالحضات اخالقی: اطالعات افراد شرکت کننده در پژوهش محر

آن همراه با رضایت آگاهانه بوده و تضاد منافعی برای شرکت کنندگان وجود نداشته 
واحد علوم و تحقیقات  است. انجام این طرح توسط کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی

 قرار گرفت. دییتأمورد  55/3/75در تاریخ  تهران

 هایافته
 بت گرایی مدیران کدامند؟ی مثهامؤلفهابعاد و  :پژوهش اول سؤال

در ، ی مناسب جهت تعیین مثبت گرایی مدیرانهامؤلفهبرای به دست آوردن ابعاد و 
 مجموعاً، در حوزه مثبت گرایی، ی داخلی و خارجیهاپژوهشابتدا با مرور ادبیات 

 تن از مدیران آموزشی 552در اختیار  هامؤلفهاین ، شناسایی و ارائه گردید -مؤلفه 537

تن از معاونین آموزشی و کارشناسان( در قالب پرسشنامه  92مدیرگروه آموزشی و  12)
ی امؤلفهرا مرور نمایند و اگر  هامؤلفهبسته پاسخ ارائه گردید و از آنان خواسته شد تا 

 مدنظرشان است که لحاظ نگردیده است آن را اضافه نمایند.
محاسبه گردید و آندسته از  Spss21توسط نرم افزار  هاپاسخدر مرحله بعد میانه 

باقی  هاپاسخبودند حذف شدند و سایر  19/45عدد یعنی ، یی که کمتر از میانههاپاسخ
باقی مانده در اختیار مدیران گروه آموزشی قرار گرفت و از  مؤلفه 97ماندند. در نهایت 
ر یک مرور کنند و آنهایی که به تشخیص خود د مجدداًرا  هاپاسخآنان خواسته شد 

را داشته مشخص نمایند و در نهایت پس از  مؤلفهمحور بوده و قابلیت تبدیل به یک 
( 5بعد استخراج شده که در جدول ) 1در قالب  مؤلفه 09تلفیق و حذف موارد تکراری 

 .استابعاد قابل مشاهده 
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 ابعاد مثبت گرایی .1جدول 

 ابعاد مثبت گرایی ردیف
 بخشش 5

 شادی 0

 آوریتاب 3

 امید 4

 خودکارآمدی 5

 سرمایه روان شناختی 9

 خوشبینی 9

 کیفیت زندگی 1

 
 بر مثبت گرایی چگونه است؟ مؤثر : اولویت ابعادپژوهشدوم  سؤال

هر  یارتبهبه منظور تعیین اولویت ابعاد از آزمون فریدمن استفاده شد و میانگین 
با  آوریتاببه ترتیب متغیر  نشان داده شده است. با توجه به نتایج 0متغیر در جدول 

بیشتر نسبت به سایر متغیرها برخوردار است. و بعد از آن به  ( از اهمیت99/0رتبه )
 ینیخوشب، (92/4بخشش )، (95/3امید )، (95/3) یزندگترتیب متغیرهای کیفیت 

 حائز( 95/5) یشاد، (59/5) یشناختسرمایه روان ، (37/5) خودکارآمدی، (93/4)
 .باشندیمو دارای اولویت اهمیت بوده 

 آزمون فریدمن .2جدول 

 Mean Rank ابعاد

 92/4 بخشش
 95/5 شادی

 99/0 آوریتاب

 95/3 امید

 37/5 خودکارآمدی

 59/5 سرمایه روان شناختی

 93/4 خوشبینی

 95/3 کیفیت زندگی
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( که در سطح خطای 325/027با استناد به مقدار آزمون کای اسکور ) 3در جدول 
نتیجه گرفت  توانیم 77/2 از نظر آماری با اطمینان، معنی دار است 25/2 وچکتر ازک

 .باشندیمدر مثبت گرایی مدیران تاثیرگذار  2ابعاد ارائه شده در جدول 

 2نتایج آزمون  .3جدول 

aTest Statistics 

 552 تعداد
0 325/027 

 9 درجه آزادی

Sig 222/2 

تن از  5ابعاد استخراج شده در اختیار ، عوامل همچنین به جهت خوشه بندی 
 در قالب پرسشنامه طراحی گردید. مؤلفه 47با ، مدیران و متخصصان
 ی سلسله مراتبی )کالستر(اخوشهی فوق به شیوه تحلیل هادادهتجزیه و تحلیل 

ی فوق در چند خوشه قرار هامؤلفه میدانستینمصورت گرفت و با توجه به اینکه 
استفاده شد و برای تجزیه تحلیل هر خوشه از الگوریتم  two stage clusterاز  رندیگیم

k-mean در دو دسته خوشه بندی  هاخوشه، استفاده نمودیم و به معنای تعیین تعداد
 شدند که نتایج آن در جدول زیر گزارش شده است.

 خوشه بندی ابعاد .4جدول 

 خوشه
 ابعاد

0 5 
 بخشش 04/3 73/3
 شادی 40/3 32/4
 آوریتاب 75/0 45/3
 امید 01/3 99/3
 خودکارآمدی 09/3 03/4
 سرمایه روان شناختی 35/3 05/4
 خوشبختی 07/3 22/4
 کیفیت زندگی 59/3 12/3
 میانگین 04/3 79/3
 درصد() یفراوان (39)55 (94)77
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دوم  نتیجه گرفت که افراد خوشه توانیم 4با توجه به نتایج بدست آمده در جدول 
. و به باشندیم( مثبت گرا تر 04/3) نیانگیم( نسبت به خوشه اول با 79/3) نیانگیمبا 

 یشناخت( و سرمایه روان 03/4) خودکارآمدی، (32/4ترتیب متغیرهای شادی با نمره )
( که در خوشه دوم دارای بیشترین مقدار نسبت به میانگین هستند به نسبت 05/4)

 .باشندیم گذاری بیشتری ریتأثدارای 

مورد استفاده قرار  هاخوشهبرای آنالیز واریانس مقایسه میانگین  5خروجی جدول 
ی هانیانگیمفرض برابری ، شده است 222/2برابر  sigبه اینکه مقدار  گرفت. و با توجه

زیاد است  هاخوشهتفاوت میانگین ، دهدیمکه این نشان  شودیم( رد هاخوشهگروهها )
 که خوشه بندی به درستی صورت گرفته است. شودیموم و در نتیجه معل

 ANOVA .5جدول 

P.value  نسبتF 

Error Cluster 

درجه  ابعاد
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 بخشش 512/59 5 505/2 547 152/32 111/1
 شادی 279/09 5 094/2 547 174/71 111/1

 آوریتاب 150/7 5 011/2 547 599/34 111/1
 امید 595/9 5 575/2 547 977/31 111/1

 خودکارآمدی 903/35 5 094/2 547 031/555 111/1
 سرمایه روان شناختی 043/05 5 004/2 547 317/550 111/1

 خوشبختی 539/59 5 542/2 547 317/500 111/1
 کیفیت زندگی 419/53 5 543/2 547 554/74 111/1

 گیرینتیجهبحث و 
مثبت  هایویژگیرا به سوی  هاتوجههمه ، رفتار سازمانی مثبت شناسیروانجنبش 

افراد مبنی بر ارزشمند بودن زندگی تغییر داد و نیروی محرکه رفتار سازمانی مثبت 
ی هاسازهشاهد بسیاری از  هاستسالکه  شودیمگردید. رفتار سازمانی مثبت یادآور 

، یاهیروعدالت ، تقویت مثبت، پذیری مثبت مثبت پژوهش سازمانی همچون: هیجان
مثبت و کاربرد  شناسیروانشوخ طبعی هستیم. در واقع ، تعهد سازمانی، رضایت شغلی
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نه مجدد ) تأکیدآن در محل کار به عنوان رفتار سازمانی مثبت تالشی مجدد جهت 
 (.0255، 7)دونالسون و کو انقالب یا تغییر پارادایم( در رویکرد مثبت است

ها و گرایانه قوتگرا به بررسی و کاربرد مثبترویکرد رفتار سازمانی مثبت، در واقع
ها در منابع انسانی و دیدگاهی کاربردی و مبتنی بر توانمندی شناختیروانهای ظرفیت

عوامل ، حوزه توسعه منابع انسانی عرضه کرده است. پژوهش حاضر نیز با همین هدف
 در مدیران گروههای آموزشی را تعیین نمود.بر توسعه مثبت گرایی  مؤثر

 9هربرت هر چند ادبیات پژوهش در این زمینه در کشورهای دیگر )نگاه کنید به
( و لی 0252)6آلبرتو و جوینر، خودکار آمدی و خوشبختی، ( در متغیرهای امید0255)

 و در ایرانو عزت نفس  خودکارآمدی، ( در متغیرهای امیدواری0252)8و همکاران

( در متغیر شادکامی 5374قربانی و همکاران )، ( در متغیر امید5375) یدیحمفرنام و )
، ( در متغیر رضایتمندی از زندگی وشادکامی5375کرمی و همکاران )، و تفکر مثبت

 همکارانپور سردار و ، ( در سرمایه روان شناختی5373) همکارانجمشیدیان و 
، انددادهتدوین عوامل مثبت گرایی صورت  نیز اقداماتی برای، ( در خوشبینی5375)

ولی تاکنون تحقیقی به طور جامع تمام ابعاد مثبت گرایی را مورد بررسی نداده است. 
بر توسعه مثبت گرایی در مدیران گروههای  مؤثرعوامل لذا هدف اصلی مقاله حاضر 

 ی کشور بوده است.هادانشگاهآموزشی در 
ه در این مقاله به آن اشاره شد بر افزایش وجاهت گرا کابعاد رفتار سازمانی مثبت

توان آن را می و از مبنای علمی برخوردار استدهد افزاید و نشان میعلمی آن می
توان از آن در و در مجموع می گذار بوده ریتأثافراد بر روی عملکرد و  .توسعه داد

دهد رفتار نشان می . چراکهای مطلوب استفاده کردپارادایم جنگ استعدادها به گونه
سازمانی مثبت گرا رویکردی علمی و دارای پیشینه نظری و شواهد تجربی است و 

توسعه آنها و همچنین ، های کارکنانها و توانمندیتوان از آن در استفاده از ظرفیتمی
های ظرفیت، های اشاره شدهشان استفاده کرد. مطابق مالکوریبر عملکرد و بهره ریتأث

های رفتار سازمانی گرا در این مقاله تاحدی زیاد مالکشده رفتار سازمانی مثبت شناخته

                                                                                                                                        
1. Donaldson & ko 
2. Herbert 
3. Alberto&Goiner 
4. Lee & Et al. 



 007 ... مدیران در گرایی مثبت توسعه بر مؤثر عوامل

، بینیخوش، امیدواری، خودکارآمدیکنند که عبارت است از: گرا را برآورده میمثبت
 سرمایه روان شناختی.، بخشش، شادی، آوریتاب، کیفیت زندگی

، را در خلق مزیت رقابتیها از کاربرد رفتارسازمانی مثبت گها و پژوهشنظریه
کنند. با توجه به کسب و نگهداری کارکنان حمایت می، ارتقا و توسعه، جذب و گزینش

نظریه  که( و از آنجایی 0جدول ) ( در99/0با رتبه ) آوریتاببیشترین اولویت متغیر 
مثبت نگر  شناسیروانگسترش و ساخت هیجانات مثبت یکی از نظریات مهم در حوزه 

است. براساس این فرضیه هیجانات مثبت  آوریتاباین نظریه شامل فرضیه است. و 
ی هایسختی نسبت به مسائل داشته باشند و ترمثبتتا افراد بتوانند دید  شودیمباعث 

 ی دیگر تعبیر و تفسیر کنند.اگونهرا به  شانیزندگ
مقابل  در، روانی و معنوی -قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی ، آوریتاب

عاطفی و ، خود است که با پیامدهای مثبت هیجانی میترمینوعشرایط مخاطره آمیز و 
باعث پیدایش  تواندیمشناختی و عاطفی همراه است. نبود یا کمبود هیجانات مثبت 

 (.0224، 7)الینلی و جوزف و مشکالت روانی شود هابیآسانواع 
 و شخص درونی هایتوانایی سایر کنار در این خصیصهبا توجه به نتایج فوق 

 به و یابدمی توسعه و تقویت، محیط با تعامل در، چنین هم و اجتماعی وی هایمهارت

 وسطحی سن هر در آوریتاب، که این نتیجه گردد.می متبلور مثبت ویژگی عنوان یک

، آموزش، تمرین ازطریق است و آموزش قابل و شناختی ایسازه و دهد رخ تواندمی
 .شودمی حاصل تجربه و یادگیری

 یهارتبهکسب  هادادهخوشه بندی  4 جدولبا توجه به نتایج بدست آمده در 
 یشناختسرمایه روان  ( و03/4) خودکارآمدی، (32/4نمره )شادی با نخست سه متغیر 

که ایجاد بستر مناسب جهت تقویت ابعاد اشاره شده و تقویت آن  دهدیمنشان  (05/4)
و از طرفی  شودیماسب جهت توسعه رفتار سازمانی مثبت احساس بجهت ایجاد جو من

با توجه به قابلیت آموزش و توسعه رفتار سازمانی مثبت گرا و رابطه آن با متغیرهای 
های توسعه و آموزش ضمن جزء برنامه گرددیممطلوب فردی و سازمانی پیشنهاد 

د و به مثابه ابزاری کارآمد در وارد تعبیه شو به ویژه برای اساتید تازه، خدمت اساتید
مدیریت منابع انسانی مورد توجه مدیران و رهبران سازمان قرار گیرد. از طرفی پیام 

                                                                                                                                        
1. Linely & Joseph 
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رفتار سازمانی مثبت گرا به مدیران این است که قبل از آنکه بر نقاط ضعف کارکنان 
ارکنان را نمایند. و نگاه منفی به ک تأکیدآنان  یهاییتوانامتمرکز شوند بر نقاط قوت و 

جایگزین نگرش مثبت نموده و به این مطلب توجه نمایند که نگرش مثبت سبب 
نقش موثری  قطعاًکه  گرددیمخوشبین ، خودکارآمد، امیدوار، پرورش انسانهایی شاداب

 در ارتقاء سازمان خواهد داشت.
، در دو راند دلفیمثبت گرایی  مؤلفه 537 دهدیمنشان  پژوهش ه نهایی ایننتیج

ی فوق در هامؤلفهتبدیل گردید که  مؤلفه 09س از تلفیق و حذف موارد تکراری به پ
کیفیت ، آوریتاب، امید، پژوهش تنظیم شد و ابعاد حاضر سؤال 47بعد و  1قالب 
خوشبینی بودند که از ، سرمایه روان شناختی، خودکارآمدی، بخشش، شادی، زندگی

ی ارائه هامؤلفهمایه روان شناختی در بین و سر خودکارآمدی، بین آنها به ترتیب شادی
 .باشندیمرا در مثبت گرایی مدیران آموزشی دارا  ریتأثشده دارای بیشترین اولویت و 

 هاتیمحدود

به وقتگیر بودن و مراجعه چندین باره به هر یک از  توانیماز جمله مشکالت تحقیق 
تفاده از روش دلفی صورت اولیه که با اس یهامؤلفهمتخصصان برای اجماع درباره 

سبب خستگی و عدم همکاری بعضی از افراد گروه نمونه گردید. از ، گرفت
به خود اظهاری بودن پرسشنامه و عدم بررسی علل در  توانیمتحقیق  یهاتیمحدود

 محیط اشاره نمود.

 تقدیر و تشکر

گاه آزاد اسالمی دکتری مدیریت آموزشی در دانش نامهپایان یهاافتهیاین مقاله بخشی از 
 واحد علوم و تحقیقات تهران بوده است.
ارزشمند مدیران گروه آموزشی و  یهاییراهنمابر خود الزم می دانم از زحمات و 

کمال تشکر را داشته  اندداشتهمشارکت فعال  هاپرسشنامهتمامی اساتیدی که در پرکردن 
 باشم.
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