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با توجه به اهميت مديريت احساسات و هيجانها در محيط کاری ،مطالعهی حاضر با هدف تعيين
تأثير تحميل عواطف ناهمخوان بر سالمت روانشناختی و تعهد عاطفی کارکنان با نقش تعديلکنندگی
هوش هيجانی و سرمايهی روانشناختی انجام گرفت .در اين پژوهش پيمايشی 212 ،نفر از کارکنان
شعب بانک مسکن اهواز شرکت نمودند .جهت جمعآوری دادهها ،از روش تصادفی چندمرحلهای و از
پرسشنامههای تحميل عواطف ناهمخوان ،سالمت روانی ،تعهد عاطفی ،هوش هيجانی و سرمايهی
روانشناختی استفاده گرديد .دادهها با روش ضريب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون همزمان و با
استفاده از نرمافزار  SPSS-22تحليل شدند .نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد که تحميل
عواطف ناهمخوان نقش معنیداری در کاهش سالمت روانی و تعهد عاطفی کارکنان دارد .عالوه بر
اين ،هوش هيجانی و سرمايهی روانشناختی توانستند رابطهی ميان اين متغيرها را تعديل کنند .به
عبارت ديگر ،هوش هيجانی و سرمايهی روانشناختی توانستند اثر تحميل عواطف ناهمخوان را بر
سالمت روانی و تعهد عاطفی کاهش دهند .بر اين اساس ،پيشنهاد میشود برای کاهش اثر تحميل
عواطف ناهمخوان بر سالمت روانی و تعهد عاطفی کارکنان سازمان ها بايد مجموعه ای از برنامههای
آموزشی بهمنظور افزايش هوش هيجانی و سرمايهی روانشناختی ،طراحی و اجرا نمايند.
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مقدمه
احساسات و هيجانها به عنوان يکی از مؤلفههای مهم و اساسی در زندگی کاری افراد شناخته
شدهاند ) .(Diefendorff & Gosserand, 2003; Becker & Cropanzano, 2015يکی از زمينههای
تحقيقاتی در رابطه با احساسات و هيجانها در محيط کار ،مديريت هيجانات شغلی میباشد
( .)Hochschild, 1983مديريت هيجانات شغلی ،يا مديريت و تنظيم احساسات و هيجانها به عنوان
يکی از نقشهای کاری در نظر گرفته شده است ( ،)Grandey, Diefendorff & Rupp, 2013برای
بسياری از مشاغل خدماتی که کارکنان ارتباط مستقيم و رو در رويی با مشتريان دارند ،يک
موضوع محوری میباشد.
مديريت هيجانها شغلی به معنای «مديريت و تنظيم احساسات و هيجانها توسط کارکنان
با توجه به انتظارات سازمان از تعامل کارکنان با مشتريان» میباشد (.)Liu, Liu & Geng, 2013
براساس نظريه مديريت هيجانهای شغلی ،مديريت هيجانهای شغلی بخش بزرگی از عملکرد
کارکنان است ،زيرا برخی از مشاغل به کارکنانی نياز دارند که هيجانهای خاصی را نشان
دهند (  .)Gabriel, Daniels, Diefendorff & Greguras, 2015انتظار بروز هيجانهای معين
از کارکنان به عنوان «قوانين نمايش »2تعريف شده است که به نظر میرسد در صورتیکه اين
انتظارات هيجانی ،متفاوت از تمايالت واقعی کارکنان باشد ،زمينهای را برای ايجاد تعارض يا
ناهماهنگی هيجانی برای آنان بوجود میآورد که به آن تحميل عواطف ناهمخوان گفته میشود
( .)Gabriel et al., 2015به اعتقاد ) ،Hochschild (1983در اين حالت کارکنان معموالً برای
کنار آمدن با تعارض يا ناهماهنگی هيجانی از اقدام سطحی 1يا احساسات ساختگی برای
همترازی با انتظارات استفاده می کنند .در اقدام سطحی ،کارکنان ويژگی های قابل مشاهده،
ژست ها ،بيانات چهر ه يا تن صدايشان را تغيير می دهند ،تا بتوانند مشتريان را راضی کنند
( .)Chu & Murmann, 2006بر همين اساس بسياری از شرکت ها قوانينی برای نشان دادن
احساسات دارند که کارکنان را ملزم به نشان دادن احساسات مثبت مثل لبخند زدن به مشتريان و
شادمان به نظر رسيدن در محل کار مینمايند .به اين حالت نشان دادن اجباری عواطف معين در
محل کار يا تحميل عواطف ناهمخوان گفته میشود (

Humphrey, Ashforth, & Diefendorff,
1- display role
2- surface acting
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 .)2015تحميل عواطف ناهمخوان می توانند تأ ثيرات منفی داشته باشند؛ اين عواطف
می توانند استرس زا باشند ،و به فرسودگی عاطفی و نشانگان بيماری جسمی منجر شوند
( .) Humphrey, et al., 2015در پژوهش حاضر ،سالمت روانی و تعهد عاطفی به عنوان
پيامدهای مورد بررسی قرار گرفته اند.
استراتژیهايی که افراد برای مديريت هيجانهای خود در محيط کار ،به کار میبرند
میتواند از فاکتورهای مهم برای سالمت کارکنان باشد ( .)Hochschild, 1983بر اساس
مطالعات صورت گرفته ،تحميل عواطف ناهمخوان با خشنودی شغلی (

Psilopanagioti,

 ،)Anagnostopoulos, Mourtou & Niakas, 2012بهزيستی روانشناختی و سالمت روان کارکنان
رابطهی منفی و با فرسودگی عاطفی رابطهی مثبت دارد (.)Iplik, Topsakal & Iplik, 2014
عالوه بر آن ،دومين پيامد در نظر گرفته شده برای تحميل عواطف ناهمخوان در پژوهش
حاضر ،تعهد عاطفی میباشد .مفهوم تعهد در محيط کار يکی از سازههايی است که بسيار مورد
توجه و مطالعه قرار گرفته است ( .)Ghosh & Swamy, 2014مطالعات انجام شده در اين
زمينه مفهوم تعهد را نسبت به شغل ،حرفه ،گروه کاری ،کارکنان و سازمان مورد بررسی قرار
دادهاند ( .)Ghosh & Swamy, 2014عالوه بر اين ،تعهد دارای ابعاد مختلفی است که يکی از
اشکال آن تعهد عاطفی 2است .از نظر ) ،Allen and Meyer (1996تعهد عاطفی يکی از ابعاد
تعهد سازمانی است که به معنای تمايل يک فرد به ماندن در سازمان به دليل دلبستگی عاطفی
وی به آن سازمان است .افرادی که تعهد عاطفی بااليی نسبت به سازمان خود دارند اهداف و
ارزش های سازمان را باور دارند و تمايل زيادی به ماندن در سازمان خود دارند (

& Allen

 .)Meyer, 1996مطالعات نشان داده اند يکی از عواملی که می تواند بر تمايل افراد به ماندن
در سازمان و تعهد آنان تأثير بگذارد ،نوع اقدام و استراتژی هايی است که آنان برای
مديريت هيجانهای خود در محيط کار استفاده میکنند

(Ghalandari, Ghorbani Ghale

 Jogh, Imani & Babaei Nia, 2012; Seery & Corrigall, 2009).برای کاهش اثر تحميل
عواطف منفی بر سالمت روانی و تعهد عاطفی کارکنان از هوش هيجانی و سرمايهی
روانشناختی استفاده گرديده است .هوش هيجانی 1ابتدا توسط

)Salovey & Mayer (1990

مطرح شد و پس از آن توجه به آن به طور فزايندهای در بين روانشناسان صنعتی و سازمانی
1- affective commitment
2- emotional intelligence
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به عنوان يک عامل روانشناختی در پيشبينی رفتار کارکنان مورد توجه قرار گرفت
( Salovey and Mayer, (1990) .)Ciarrochi, Deans & Anderson, 2000هوش هيجانی را
زيرمجموعهای از هوش اجتماعی تعريف کردند که شامل "توانايی کنترل احساسات و
هيجانات خود و ديگران ،تمايز قائل شدن بين آنها و استفاده از اين اطالعات برای هدايت
اعمال و افکار اشخاص" است که شايد اين تعريف پذيرفتهترين تعريف علمی هوش هيجانی
باشد ( .)Guleryaz, Guney, Miski Aydin, & Asan, 2008هوش هيجانی نوعی پردازش
اطالعات عاطفی و شامل ارزيابی صحيح عواطف در خود و ديگران ،ابراز مناسب عواطف و
تنظيم سازگارانه ی عواطف است .به طور کلی هوش هيجانی با وقايع و پيامدهای زندگی
ارتباط دارد و به افراد در فهم و پيشبينی جنبههای گوناگون روزمره کمک میکند .برخی از
اشکال هوش هيجانی فرد را از استرس مصون داشته و منجر به سازگاری بهتر میشود .برای
مثال ،توانايی کنترل هيجان با گرايش به حفظ خلق مثبت ارتباط دارد و منجر به پيشگيری از
حاالت افسردگی میشود (.)Ciarrochi, Chan, Caputi & Roberts, 2001
متغير تعديلکنندهی ديگر اين پژوهش سرمايهی روانشناختی 2است .سرمايهی روانشناختی،
يک حالت توسعهای مثبت روانشناختی فردی با مشخصههای زير است :اعتماد به نفس
(خودکارآمدی ،)1تعهد و انجام تالش برای موفقيت در کارها و وظايف چالشانگيز؛ داشتن
اِستناد و باور مثبت (خوشبينی )3دربارهی موفقيت های حال و آينده؛ پايداری در راه هدف و
در صورت لزوم تغيير مسيرِ رسيدن به هدف (اميدواری )0برای دستيابی به موفقيت؛ و در
نهايت پايداری و استواری هنگام بروز سختی ها و مشکالت برای حفظ و بازيابی خود ،و
حتی فراتر از آن ،رشد و پيشرفت هنگام مواجه با مشکالت و سختیها (تابآوری)5
(.)Luthans, Youssef, & Avolio, 2007
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين سئوال است که آيا هوش هيجانی و سرمايه های
روانشناختی میتوانند اثر منفی تحميل عواطف ناهمخوان را بر سالمت روانشناختی و تعهد
عاطفی کارکنان کاهش دهند؟ شکل  2روابط ميان متغيرهای پژوهش حاضر را نشان میدهد.
psychological capital
self-efficacy
optimism
hope
resiliency
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شکل  .2روابط ميان متغيرهای پژوهش حاضر

روش پژوهش
جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه کارکنان شعب بانک مسکن اهواز در سال  ،2390به
تعداد  331نفر بود .در پژوهش حاضر  295نفر با روش نمونهگيری تصادفی چندمرحلهای
انتخاب شدند؛ در ابتدا از ميان  37شعبه 17 ،شعبه بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند سپس
از اين ميان  295نفر نيز به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامهها ميان آنان توزيع شد.
پرسشنامهها پس از دو هفته جمعآوری و از بين  295پرسشنامه توزيع شده جهت آزمودن
فرضيهها  212پرسشنامه عودت داده شد .از از آنجايی که پژوهش حاضر از نوع توصيفی
است ،جهت توصيف و تحليل ويژگیهای جمعيت شناختی از متغيرهای آمار توصيفی مانند
ميانگين و انحراف معيار و همچنين جهت آزمودن فرضيههای پژوهش ،از آزمونهای
همبستگی پيرسون و رگرسيون استفاده شد .تحليلها با استفاده از نرم افزار  SPSSويراست 12
انجام گرفت .ميانگين سنی و سابقه خدمت نمونه تحقيق به ترتيب 37/48و 21/71سال بود که
 92/0درصد آنها را مردان و  8/6درصد آنها را زنان تشکيل میدادند .در اين پژوهش از 5
پرسشنامه استفاده شد که در زير معرفی میشوند:
پرسشنامه تحمیل عواطف ناهمخوان :در پژوهش حاضر از

پرسشنامه Näring, Briët and

) Brouwers (2007که دارای  23سوال است ،استفاده گرديد .سؤاالت در يک طيف ليکرتی 5
درجهای از ( 5هرگز) تا ( 2هميشه) پاسخ داده میشود .در پژوهش

)Näring et al. (2007

پايايی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  4/85به دست آمده است .در پژوهش حاضر ضرايب
پايايی با استفاده از روش آلفای کرونباخ  4/93محاسبه شده است.
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پرسشنامه هوش هیجانی :اين پرسشنامه توسط ) Schutte and Malouff (1998ساخته
شده است و شامل  33گويه است .سؤاالت دارای يک طيف ليکرتی  5درجهای از ( 2کامالً
مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) است .در پژوهش ) ،Schutte and Malouff (1998ضريب پايايی
پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  4/87محاسبه شده است .در پژوهش حاضر نيز ضريب
پايايی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  4/92به دست آمد.
پرسشنامه سرمایهی روانشناختی :برای سنجش سرمايهی روانشناختی کارکنان از
پرسشنامهی سرمايهی روانشناختی ) Luthans et al. (2007استفاده شد .اين پرسشنامه دارای 10
سؤال در چهار بُعد خودکارآمدی ،خوشبينی ،اميدواری و تابآوری است و پاسخها بر روی يک
طيف ليکرتی  6درجهای از ( 2کامالً موافقم) تا ( 6کامالً مخالفم) قرار دارند.

Luthans et al.

) ،(2007ضريب پايايی اين پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ  4/94گزارش کردند .در پژوهش
حاضر ضريب پايايی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  4/93به دست آمد.
پرسشنامه سالمت روانی :پرسشنامه سالمت عمومی  18سوالی توسط

Goldberg & Hillier

) (1979ارائه شده است .پاسخها بر روی يک طيف ليکرتی  0درجهای از ( 2اصالً) تا ( 0زياد)
نمرهگذاری میشود .در پژوهش ) Effati, Kafi and Del Azar (2012پايايی پرسشنامه با روش
آلفای کرونباخ  4/88تا  4/91به دست آمده است .در پژوهش حاضر ضريب پايايی پرسشنامه با
استفاده از روش آلفای کرونباخ  4/91به دست آمد.
پرسشنامه تعهد عاطفی :در اين پژوهش ،از پرسشنامه تعهد سازمانی

)Allen and Meyer (1990

برای سنجش تعهد عاطفی کارکنان استفاده شد .اين پرسشنامه شامل  10گويه و  3خرده مقياس
تعهد عاطفی ،مستمر و هنجاری میباشد .در اين پژوهش تنها از  8گويهی خردهمقياس تعهد
عاطفی استفاده شده است و پاسخها بر اين خردهمقياس ،روی يک طيف ليکرتی  7درجهای از 2
(کامالً مخالفم) تا ( 7کامالً موافقم) قرار دارند Zheng, Zhu, Zhao and Zhung (2015) .ضريب
پايايی اين مقياس را به روش آلفای کرونباخ  4/70محاسبه کردند .در پژوهش حاضر ،ضريب
پايايی پرسشنامه تعهد عاطفی با استفاده از روش آلفای کرونباخ  4/76محاسبه شد.

یافتههای پژوهش
در جدول شماره  ،2ميانگين ،انحراف معيار و همبستگیهای مربوط به متغيرهای پژوهش
آورده شده است.
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جدول .2
يافتههای توصيفی و همبستگیهای مربوط به متغيرهای پژوهش
9
میانگین انحراف معیار
2
1
3
0
5

تحميل عواطف ناهمخوان 14/50
232/87
هوش هيجانی
245/84
سرمايه روانشناختی
88/23
سالمت روانی
19/16
تعهد عاطفی

5/38
20/51
27/31
20/76
0/82

5

-4/27
-4/27
**-4/16
-4/27

* سطح معنیداری کمتر از 4/45

3

**4/51
**4/04
**4/34

1

**4/58
**4/39** 4/57

** سطح معنیداری کمتر از 4/42

نتايج مندرج در جدول شماره  2نشان میدهند که اکثر ضرايب همبستگی بين متغيرها
معنیدار بودهاند.
برای بررسی اثرات تعديلگری سرمايههای روانشناختی و هوش هيجانی از تحليل رگرسيون
چندگانه به روش همزمان استفاده شده است که نتايج آن در جدول شماره  1ارايه گرديده است.
جدول .1
پيشبينی سالمت روان و تعهد عاطفی از طريق تحميل عواطف ناهمخوان
متغیر پیشبین
β
SE
B
متغیر مالک :سالمت روان
-4/36
4/15
-4/98
تحميل عواطف ناهمخوان
P< 0/001

R2= 0/14

R= 0/37

P< 0/001

R2= 0/13

-3/93

4/442

F= 9/51

متغیر مالک :تعهد عاطفی
-4/33
4/47
-4/17
تحميل عواطف ناهمخوان
R= 0/36

t

p

-3/59

4/442

F= 8/61

در جدول شماره  B ،1برابر با بتای غيراستاندارد (شيب خط) SE ،برابر با خطای استاندارد
شيب خط β ،معادل ضريب استاندارد رگرسيونی t ،معادل نتيجهی آزمون  tبرای تعيين
معنیداری ضرايب رگرسيون و  pسطح معنیداری ضرايب رگرسيونی است .همچنين  Rبرابر
با ضريب همبستگی چندگانه R2 ،برابر با مجذور ضريب همبستگی چندگانه (ضريب تعيين يا
مقدار واريانس تبيين شدهی سالمتروان و تعهد عاطفی از طريق تحميل عواطف ناهمخوان) و
 Fمعادل نتيجهی تحليل واريانس رگرسيون برای تعيين اعتبار معادلهی رگرسيون میباشند.
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همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میشود ،تحميل عواطف ناهمخوان قادر بود سالمت روان
( )β= -4/36 ،p<4/442و تعهد عاطفی ( )β= -4/33 ،p<4/442را به طور معنیداری پيشبينی کند.
نتايج اثرهای تعديلکنندگی هوش هيجانی و سرمايهی روانشناختی با استفاده از روش
تحليل رگرسيون همزمان در جدولهای شمارهی  3و  0ارائه شده است.
جدول .3
نقش تعديلکنندگی هوش هيجانی و سرمايهی روانشناختی در رابطهی بين تحميل عواطف ناهمخوان
و سالمت روان
متغیرهای پیشبین
p
t
β
SE
B
متغیر مالک :سالمت روان
2/22 2/81
تحميل عواطف ناهمخوان
4/14 4/95
هوش هيجانی
4/42 -4/41
تحميل عواطف ناهمخوان * هوش هيجانی
P< 0/001

R2= 0/62

R= 0/79

4/80
2/11
-2/28

2/60
3/86
-1/14

4/240
4/442
4/43

F= 45/94

تحميل عواطف ناهمخوان

2/30

4/83

4/63

2/61

4/22

سرمايه روانشناختی

4/80

4/26

2/19

5/35

4/4442

تحميل عواطف ناهمخوان *سرمايه روانشناختی

4/447 -4/41

-4/88

-1/43

4/40

P< 0/001

R2= 0/73

R= 0/85

F= 73/45

جدول .0
نقش تعديلکنندگی هوش هيجانی و سرمايهی روانشناختی در رابطهی بين تحميل عواطف ناهمخوان
و تعهد عاطفی
متغیرهای پیشبین
P
T
β
SE
B
متغیر مالک :تعهد عاطفی
4/483 2/75 2/29 4/00
4/77
تحميل عواطف ناهمخوان
4/441 3/15 2/40 4/48
4/15
هوش هيجانی
4/43 -1/11 -2/54 4/443 -4/42
تحميل عواطف ناهمخوان * هوش هيجانی
P< 0/001

R2 = 0/30

تحميل عواطف ناهمخوان
سرمايه روانشناختی
تحميل عواطف ناهمخوان *سرمايه روانشناختی
P< 0/001

R2= 0/45

R= 0/55

F= 14/32

-1/37 -2/11 4/37 -4/86
-4/49 -4/43 4/47 -4/446
1/45 2/24 4/443 4/447
R= 0/67

F= 28/58

4/41
4/93
4/40
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با توجه به نتايج جدولهای شمارهی  3و  ،0ضرايب استاندارد رگرسيون تعامل هوش
هيجانی با تحميل عواطف ناهمخوان برای سالمت روان ( )β= -2/28 ،p<4/43و تعهد عاطفی
( )β= -2/54 ،p<4/43معنیدار بودند .همچنين در ارتباط با سرمايهی روانشناختی ،تعامل اين
متغير با تحميل عواطف ناهمخوان برای سالمت روان ( )β= -4/88 ،p<4/40و تعهد عاطفی
( )β= 2/24 ،p<4/40نيز معنیدار بود .بنابراين ،اثرات تحميل عواطف ناهمخوان بر سالمت روان
و تعهد عاطفی کارکنانی با هوش هيجانی و سرمايهی روانشناختی باالتر ،کمتر خواهد بود.

بحث و نتیجهگیری
هدف از اين پژوهش ،تعيين رابطهی تحميل عواطف ناهمخوان با سالمت روانی و تعهد
عاطفی کارکنان ،با توجه به نقش تعديلگری هوش هيجانی و سرمايه روانشناختی بود .نتايج
حاصل از اين پژوهش نشان دادند که تحميل عواطف ناهمخوان با سالمت روانی کارکنان و تعهد
عاطفی آنان رابطهی منفی معنیداری دارد .اين نتايج با يافتههای )،Psilopanagioti et al. (2012
) ،Iplik et al. (2014که در مطالعات خود نشان دادند تحميل عواطف ناهمخوان با
خشنودی شغلی ،بهزيستی روان شناختی و سالمت روانی رابطه ی منفی و با فرسودگی
عاطفی رابطه ی مثبت دارد همسو می باشد .همچنين ،مطالعات )،Ghalandari et al. (2012
)Shanock, Allen, Dunn, Baran, Scott and ،Anafarta (2015) ،Seery and Corrigall (2009

) Rogelberg (2013و نيز پژوهش ) Nguyen, Groth and Johnson (2016نشان دادند که
تحميل عواطف ناهمخوان با تعهد عاطفی رابطهی منفی و با تمايل به ترک شغل و غيبت
رابطهی منفی دارد .اين يافتهها نيز مؤيد نتايج پژوهش حاضر میباشد.
در رابطه با نقش تعديلکنندهی هوش هيجانی و سرمايهی روانشناختی ،نتايج حاصل از
تحليل رگرسيون همزمان نشان دادند که اين دو متغير میتوانند تأثيرات تحميل عواطف
ناهمخوان بر سالمت روان و تعهد عاطفی کارکنان را تعديل کنند .با توجه به آنچه در
بخشهای قبلی گفته شد ،هوش هيجانی و سرمايه روانشناختی به عنوان منابعی روانشناختی
قلمداد میشوند که می توانند افراد را برای مقابله با استرس و سازگاری با آن آماده سازند.
تحميل عواطف ناهمخوان ،به عنوان يک منبع استرسزا قلمداد میشود (.)Hochschild, 1983
زمانی که افراد هيجاناتی متفاوت با آنچه که تجربه میکنند را بروز میدهند دچار ناهماهنگی
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شناختی میشوند و اين ناهماهنگی به عنوان يک منبع ايجادکنندهی استرس برای افراد میباشد
( .)Gabriel et al., 2015از اين رو ،در چنين شرايطی افراد نياز دارند تا برای مقابله با اين
استرس منابعی را به کار گيرند .براساس نظريهی حفظ منابع ،)CR( 2افراد تالش میکنند تا
چيزهايی را که برايشان ارزشمند هستند به دست آورند ،حفظ کنند و يا از آنها محافظت
نمايند .به اعتقاد ) ،Hobfoll (1989منابع به فرد کمک میکنند تا با فشار روانی ،استرس و
تعارضات تجربه شده سازگار شوند .اين منابع به عنوان يک تکيهگاه برای فرد به حساب
میآيند؛ فرد با تکيه بر آنها احساس میکند که قادر است با شرايط استرسزا و تعارضات
ايجاد شده مقابله کند و آنها را به نحو مطلوبی مديريت کند.
افرادی که از هوش هيجانی باالتری برخوردار باشند به توانايیهای خود ايمان دارند و
همواره نگرش مثبت و سازندهای نسبت به خود و شغل خويش دارند .اين افراد کمترين
نشانههای فرسودگی شغلی را نشان میدهند و با وجود شرايط استرسزا ،واکنشهای مثبت و
سازگارانهتری از خود نشان میدهند .سرمايهی روانشناختی نيز به مثابهی يک سپر محافظتی
عمل میکند؛ افرادی با سرمايهی روانشناختی باال به توانايیها و مهارتهای خود اعتقاد راسخ
دارند ،در دستيابی به اهداف خود اميدوارند ،رخداد اتفاقات مثبت و خوشايند را محتملتر
میدانند و دارای ظرفيت روانشناختی باال برای مقابله با شرايط بحرانی و مشکالت پيشرو
میباشند (.)Luthans et al., 2007
با توجه به نتايج به دست آمده پيشنهاد میشود که سازمانها برای کاهش تحميل عواطف
منفی بر سالمت روانشناختی و تعهد عاطفی ،نسبت به طراحی و اجرای برنامههای آموزشی
در جهت پرورش و توسعهی خودکارآمدی ،اميدواری ،خوشبينی و تابآوری در کارکنان
اقدام نمايند .عالوه بر آن آموزش هوش هيجانی که باعث مديريت و کنترل هيجانات منفی
میگردد ،میتواند زمينه را برای افزايش سالمت روانشناختی کارکنان فراهم کند .البته اين
پژوهش با محدوديتهايی نيز همراه بود .محدود بودن نمونهی پژوهش و استفاده از پرسشنامه
میتواند تعميمپذيری نتايج اين پژوهش را تحت تأثير قرار دهد .لذا پيشنهاد میشود که
پژوهشهای آتی در نمونههای ديگر و ديگر محيطهای کاری انجام گيرد و نيز از روشهای
ديگری چون مصاحبه با کارکنان برای جمعآوری اطالعات استفاده شود.
)1- Conservation of Resources (CR
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