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المستخلص
يهدف هذا البحث إلى استكشاف مفهوم رأس المال النفسي االيجابي الذذي تذم اسذتمدامن مذم علذم الذنفس
االيجابي وتطبيمن في موقع العمل .وقد ظهر رأس المذال النفسذي االيجذابي كونذن امتذداد ألنذوا أخذرس مذم رأس
المذذال م ذذل رأس المذذال البشذذري ورأس المذذال االجتمذذاعي .ويعذذرف رأس الم ذال النفسذذي االيجذذابي بانذذن الحالذذة
النفسذذذذذذذذذذية االيجابيذذذذذذذذذذة للفذذذذذذذذذذرد المابلذذذذذذذذذذة للتطذذذذذذذذذذوير .ويت ذذذذذذذذذذمم أربعذذذذذذذذذذة تركيبذذذذذذذذذذا ر يسذذذذذذذذذذة هذذذذذذذذذذي
(الكفاءة الذاتية ،والتفاؤل ،واألمل ،والمرونة) .وحظي كل مم المكونا األربعة ببحذث وتنظيذر كبيذريم ،والذذي
يمكذذم أم يسذذهم فذذي تطذذوير نتذذا ك نظريذذة متكاملذذة للمفهذذوم .إال إم التذذا يرا التحفيزيذذة لهذذذو المكونذذا وهذذي
مشتركة ستكوم أوسـع وأكبر مم تا ير أيا ً منها وهو منفرد .واعتمد البحذث المذنهك الوصذفي مذم خذال دراسذة
وتحليذل المراجذذع المتعلمذذة بالمو ذو  ،ومذذم ذذم قذدم مجموعذذة مذذم االسذتنتاجا والممترحذذا اإلجرا يذذة والتذذي
يمكم أم تعد مساراً لتحفيز منظماتنا وقادتها لتبني هذا المو و وعدّو جزء مم مافاتهم.

Abstract
This research aim to exploring the positive psychological capital concept
(PsyCap) which drawn from positive psychology and applying it at workplace.
PsyCap emerged as extending for recent another types of capital, such as human
capital and social capital. It has been defined as “an individual’s positive
psychological state of development". The PsyCap consist of four core constructs
(self- efficacy, optimism, hope, and resilience). Each of the four components has
considerable theorizing and researching that can contribute to developing an
integrative theoretical foundation for PsyCap. But their combined motivational
effects will be broader and more impactful than any one of the constructs
individually. The research relies on a comprehensive review of literature
through studying and analyzing related references, and then drawing a number
of conclusions and practical recommendations in order to considered as a
motivation path for our organizations and leaders to adopting this subject and
concerning it as a part of their cultures.
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ممدمة
مم المعروف إنن تم استعمال مصطلح رأس المال ( )Capitalبشكل وا ح فذي مجذال االقتصذاد والماليذة.
وقد بدأ في اآلونة األخيرة يستخدم في تم يل قيمذة المذورد البشذري ،كمذا هذو الحذال فذي رأس المذال البشذري ،و
رأس المال االجتماعي.
ويت ذمم رأس المذذال االقتصذذادي كمذذا هذذو معذروف الموجذذودا الماليذذة والموجذذودا الملموسذذة كالمصذذنع
والمعذدا  ،ف ذاً عذم المصذذادر المسذتمدة مذذم االسذذتهام ،والتذي يذذتم اسذت مارها للمسذذتمبل مذع توقذذع الحصذذول
علذذى عوا ذذد منهذذا .أمذذا رأس المذذال البشذذري فيتمحذذور بكذذل مذذا لذذن صذذلة بذذاألفراد العذذامليم داخذذل المنظمذذة فذذي
المستويا كافذة ،وكذذ لم الحذال بالنسذبة لذرأس المذال االجتمذاعي ،وفذي هذذا الصذدد يشذير ( )Bill Gatesقذا اً
"إم الموجودا األك ر أهمية هم الذيم يغادروم مم البذا كذل ليلذة" ( .)Luthans, et al,2004:45ويت ذح
أنن يعني بهذا المول إم إدرام المعرفة الجماعية ،ومهارا  ،وقدرا العامليم تم ل الكفاية التي خلمذ الميمذة،
وحدد مكانة مايكروسذوف بذيم المنافسذيم .وفيمذا يتعلذب بذرأس المذال االجتمذاعي فإنذن يتم ذل بشذكل عذام فذي
مصادر ال مة ،والعاقا  ،وشبكا االتصال التي يمكم أم تستخدم داخل الشركة وخارجها.
يشذير ( )Friedmanفذي كتابذذن الشذهير ( )The World is Flatبانذن مذذم المحتمذل أم يحمذب النذذاس
فا ذدة أك ذر مذم أي وقذ م ذى عذم طريذب التعذذاوم والتنذافس بذانوا مختلفذة مذذم العمذل ،وألك ذر مذم أي وقذ
م ى في تاريخ العذالم ( .)Friedman,2005:8وهذذا الوصذف هذو إشذارة للبي ذة الجديذدة التذي تمذود منظمذا
اليوم للتنافس والبماء ليس على أساس تخفيض األسعار والكلذف مذم خذال العمليذا التمليديذة وعمليذا إعذادة
ذذرورية لبمذذاء
الهندسذذة وترشذذيب عذذدد العذذامليم فحسذذ  ،وإنمذذا يتطلذذ األمذذر التفكيذذر بمذذداخل جديذذدة باتذذ
المنظمذذا وخلذذب النمذذو والتطذذور المسذذتدام .وهذذذا مذذا نلمسذذن أي ذا ً فذذي قذذول السذذيد ( )Jim Cliftonالمذذدير
التنفيذي لمنظمة ( )Gallupالذي صرح بمولن" :في عالم المنافسة الجديد كلنا سنسلم الطريذب الخذاط  ،مذا لذم
نكتشذذف طريمذذا ً جديذذداً لذذ دارة" ( .)Coffman & Gonzalez-Molina,2002:xiiوتاسيسذذا ً علذذى ذلذذم
ظهر اتجاهذا معاصذرة فذي اإلدارة مذم أجذل أم تحمذب التوافذـب مذع المتطلبذا البي يذة الحدي ذة ،والسذيما تلذم
التي ترتبط بالنفس البشرية وخفاياها.
وهكذذا ظهذر مصذطلح رأس المذال النفسذي ( Positive Psychological Capital )PsyCapكانتمالذن
نحو تطوير المورد البشري الذي يعد العامل الحيوي والحاسم في اإلدارة المعاصرة.

المحور األول /منهجية البحث
تتكوم منهجية البحث مم المكونا اآلتية:
أوالً :أهداف البحث

يسعى البحث إلى تحميب األهداف اآلتية:
 .8المسذذاعدة فذذي تشذذخيص التوجهذذا المفاهيميذذة للصذذحة النفسذذية للمذذوارد البشذذرية ،وبمذذا يسذذهم فذذي
تحميب أعلى مستويا مم األداء.
 .2رسم الحدود الفاصلة بيم بعض المفاهيم التي كان تسذتعمل بشذكل مذرادف فذي األدبيذا ذا الصذلة،
ومنهذذا علذذى سذذبيل الم ذذال علذذم الذذنفس االيجذذابي ،والسذذلوم التنظيمذذي االيجذذابي ،وال مافذذة التنظيميذذة
االيجابية.
 .3توصذذيف الم ذذاميم الفكريذذة لذذرأس المذذال النفسذذي االيجذذابي ،وتشذذخيص معذذالم المفهذذوم عبذذر تسذذليط
ال وء على مكوناتن الر يسة.
 .4تحديذد انعكاسذا رأس المذال النفسذي االيجذاب ي فذي منظمذا األعمذال بمذا فيهذا مذم مذدراء ،وعذذامليم،
وأنشطة.
 .6تشذذذخيص المؤشذذذرا الر يسذذذة لذذذدور رأس المذذذال النفسذذذي االيجذذذابي فذذذي اتجاهذذذا مختلفذذذة للسذذذلوم
التنظيمي.
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انياً :أهمية البحث
تنطلب أهمية البحذث مذم أهميذة مو ذوعاتن وم ذامينن بوصذفها مو ذوعا لذم تحظذى بنصذي كذاف مذم
التحليل والتفسير والتعمب المعرفي .ف اً عم ات ذاح أهميذة البحذث مذم خذال الطروحذا التذي سذتتناول بنذو
مم التحليل االنعكاسا الناتجة عم الفهم النظري لمحتوياتن وبما يسهم في كشف الغموض وإجراء المزيذد مذم
البحوث والدراسا الاحمة.

ال اً :مشكلة البحث

يعذذذد العنصذذذر البشذذذري المذذذورد األك ذذذر قيمذذذة فذذذي مذذذوارد المنظمذذذة ،وقذذذد أسذذذهم تشذذذكيلة مذذذم العوامذذذل
(م ذذل التغيذذر التكنولذذوجي ،وتذذداعيا العولمذذة ،وبي ذذة العمذذل الم ذذطربة والمتذذوترة ،واإلدارا المرهمذذة) فذذي
تشديد ال غط على المورد البشري ،وتجلى تا ير ذلم في الحالة النفسية للمذورد البشذري عبذر الشذعور ب ذغوط
العمل ،ف اً عم مشاعر اإلحباط الناجم عنها.
ومم البديهي إم الموارد البشرية التي تعذاني مذم سذوء الصذحة النفسذية هذي أدنذى مسذتوس فذي األداء مذم
أقرانهم الذيم ال يعانوم مم ذلم ،وهكذذا فذإم الحالذة النفسذية السذي ة يمكذم أم تعذد عا مذا ً بوجذن كفذاءة وفاعليذة
األداء ،وما ينتك عم ذلم مم خسارة ماديذة ومعنويذة بالنسذبة للمذوارد البشذرية ،إذ تتم ذل الخسذارة الماديذة فذي
حج المكافآ وتتجسد الخسارة األخرس في فمدام التمدير واالحترام ،هذا إم لم يصل األمذر إلذى االسذتغناء عذم
خدما الموارد البشرية .أما التا يرا على مستوس المنظمة فيمكم أ م تنعكس على جميع مستويا المنظمة.
وعلذى الذر م مذم الجهذود المعرفيذة الممدمذة فذي هذذا الجانذ إال أم هنذام عذدد مذم المو ذوعا مذا زالذ
بحاجة إلذى مزيذد مذم البحذث والتمصذي ،والسذيما فذي المنظمذا العراقيذة كونهذا تشذكو مذم عذوز معرفذي يشذمل
الطروحا الفكرية واإلجرا ية .ومم هذو المو وعا هو رأس المال النفسي االيجابي.
تاسيسذا ً علذذى ذلذم جذذاء مشذذكلة البحذث متم لذذة فذذي فمذدام تشذذخيص الحذذدود المفاهيميذة للصذذحة النفسذذية
للموارد البشرية على وفب االتجاها العالمية المعاصرة في هذا الجان  ،و يا الجهذود البح يذة العراقيذة التذي
ترسم األطر الفكري ة والمفاهيمية لذرأس المذال النفسذي االيجذابي وتحليذل مكوناتذن وركذا زو األساسذية بمذا يسذهم
في بلورة قواعد مهياة للتطبيب فذي المنظمذا العراقيذة .ألم التذواني فذي ذلذم قذد يفذو الفرصذة علذى منظماتنذا
ل فادة مم هذو االتجاها المعاصرة في إداراتها.

رابعاً :أسلو البحث

تم اعتماد األسلو المكتبي في البحث الذي تم ل في منهك وصذفي لدراسذة مو ذو رأس المذال النفسذي،
والذذي تذم مذم خذال مسذذح األدبيذا والدراسذا ذا الصذلة بالمو ذذو  ،ودراسذتها وتحليلهذا باسذلو أكذذاديمي
مو وعي بغية أم تكوم مفهومة مم قبل المختصيم في منظماتنذا العراقيذة .وإلذى جانذ المسذح والتصذنيف تذم
تناول المكونا الفكرية بالنمد ورسم هياكل العاقا وانعكاساتها في بي ة األعمال.

خامساً :هيكلية البحث

جاء هيكلية البحث في ا ة محاور ر يسة هي:
المحور األول :منهجية البحث.
المحور ال اني :األسس الفكرية للبحث.
المحور ال الث :االستنتاجا والممترحا
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المحور ال اني /األسس الفكرية للبحث

يت مم هذا المحور عر ذا ً ألهذم المرتكذزا الفكريذة لمو ذو رأس المذال النفسذي والجذذور التذي اسذتم
منهذذا مكوناتذذن .لذذذلم ،وبغيذذة تحميذذب ذلذذم بشذذكل واف ،وباالسذذتناد إلذذى رأي ()Hackman,2009:309-319
الذي يشير إلى أم البحوث االيجابية الجديدة وال مافذة التذي يذتم تطبيمهذا فذي موقذع العمذل فذي العمذد األخيذر تبذدو
بشكل عام أنها تن وي مم عناويم علذم الذنفس االيجذابي ،والسذلوم التنظيمذي االيجذابي ،وال مافذة التنظيميذة
االيجابيذذذة ،وفذذذي ظذذذل االسذذذتخدام المتبذذذادل لهذذذذو المصذذذطلحا فذذذي األدبيذذذا ذا الصذذذلة ،وبغيذذذة الكشذذذف عذذذم
م ذذامينها الفكريذذة نذذرس مذذم المهذذم التطذذرب إلذذى هذذذو المو ذذوعا ذا الصذذلة الو يمذذة بذذرأس المذذال النفسذذي
االيجابي ،وهي علم النفس االيجابي ،والسذلوم التنظيمذي االيجذابي ،وال مافذة التنظيميذة االيجابيذة لتكذوم مذدخاً
لمو و رأس المال النفسي.

أوالً :علم النفس االيجابي )Positive Psychology (PsyCap

منذذذ تمديمذذن الرسذذمي فذذي مذذؤتمر جمعيذذة النفسذذانييم األمريكذذام عذذام ( )8991تفتح ذ حركذذة علذذم الذذنفس
االيجابي ،وقدم والدة حيوية لمجتمع العلماء والممارسيم لتحسيم نذواحي الحيذاة المختلفذة .وقذد ظهذر التاكيذد
فذذي األلفيذذة ال ال ذذة علذذى مذذا نشذذر مذذم قبذذل عذذالم الذذنفس األمريكذذي ( )Martin Seligmanبشذذام السذذعادة،
والتفوب ،والعمل الم الي ،وساعد ذلم على إ ارة ق ية العاطفة ،وظهور تشكيلة واسعة مم األنشذطة االيجابيذة
الموجهة عبر العلوم االجتماعية واالنسانية .وعلى مدس عشر سنوا مم التطور المبكر لعلم الذنفس االيجذابي،
والغنذذى فذذي الكتذذ العلميذذة الجديذذدة ،والدراسذذذا والبحذذوث ،والمجذذا المنشذذورة ،والتمويذذل مذذم المنظمذذذا
والمعاهد الصحية ،والمؤتمرا الدولية المتخصصة ،والجوا ز ،كل هذذا النمذو والتوسذع ال مذافي ألهذم الجامعذا
عبذذر العذذالم لتمذذديم وتطذذوير فصذذول وبذذرامك للخذذريجيم فذذي مجذذال علذذم الذذنفس االيجذذابي ( & Donaldson
.)Ko,2010:2
لم يعرف علم النفس التنظيمي االيجابي بشكل وا ح ،ولذم يسذتخدم فذي األدبيذا بشذكل واسذع .فمذد جذاء
دراستن مم عناويم وتعاريف ك يرة ومختلفة ،م ل علم الذنفس االيجذابي فذي العمذل ،وموقذع العمذل االيجذابي،
والمنظمذة االيجابيذذة ...وهكذذا ،فذذإم علذذم الذنفس ا لتنظيمذذي االيجذابي هذذو علذذم الذنفس االيجذذابي الذذي يركذذز علذذى
العمذذذذذذذذذذذذذذل والم ذذذذذذذذذذذذذذايا التنظيميذذذذذذذذذذذذذذة .ويعذذذذذذذذذذذذذذرف علذذذذذذذذذذذذذذم الذذذذذذذذذذذذذذنفس التنظيمذذذذذذذذذذذذذذي مذذذذذذذذذذذذذذم قبذذذذذذذذذذذذذذل
(  ) Donaldson & Ko,2010:6بانن دراسة علميذة للتجربذة والسذما الشخصذية االيجابيذة فذي موقذع العمذل
والمنظما االيجابية ،وتطبيمها لتحسيم فاعلية وجودة الحياة في العمل.
لمد دعا علم النفس االيجابي إلى توازم أكبذر وتركيذز علذى االيجابيذة كمجذال أكذاديمي مذم النشذاط العلمذي،
وقذد قذذدم األدبيذذا  ،والسذذيما إسذذهاما عذذالمي الذذنفس األمذذريكييم ( )Seligmanو ()Csikszentmihalyi
مماال ت من هياكل ايجابيذة م ذل األمذل ،وآليذا عمليذة تكيفيذة ،وحذاال شخصذية ،وتطذوير الفذرد ،والسذعادة
(  .)Avey, et al,2010:19وقذد شذدد هذذام العالمذام فذي التاكيذد علذى التحذول مذم التركيذز شذبن المنفذرد علذى
المشاعر السلبية التي ُجسد في الحمل النفسي كاألمراض العمليذة واال ذطرابا النفسذية إلذى ت ذميم عناصذر
أك ذر ايجابيذة للذروح االنسذانية .وبصذذدد ذلذم يشذير ( )Pigeon,et al,2010:386إم هذذو التصذريحا بشذذام
المفاهيم االيجابية لم تكم جديدة بالنسبة لحمل لدراسة ،بل كانذ مرتبطذة منذذ مذدة طويلذة بدراسذة علذم الذنفس.
أمذا الجديذد فذي األمذر فيصذفن (  )Sheldon and King,2001:216بالذدعوة للتركيذز والتحذول األساسذي نحذو
تطوير فهما ً نيا ً لما يؤدي إلى حياة سعيدة داخل موقع العمل وخارجذن ،وهكذذا فذام المعالجذة ال تتم ذل بإصذاح
ما أنكسر ،وإنما تتجسد في رعاية وتنمية ما هو أف ل.
لمذد حظيذ الذذدعوا لانتبذذاو إلذذى علذذم الذذنفس االيجذابي واالهتمذذام بذذن بتمذذدير كبيذذر ،إذ تناولتذذن الك يذذر مذذم
ا لبحذوث فذي السذنوا المليلذة الما ذية .وتذم اقتذراح مكاملذة دراسذة نمذاط المذوة االنسذانية م ذل األمذل ،والمذرح،
والروحانية مم علم النفس التمليدي ،والحظ أم هنام استشارا جر فعاً في مراكز معالجذة األمذراض م ذل
المستشذذذفيا والمراكذذذز االستشذذذارية المتخصصذذذة ،حيذذذث يمكذذذم أم يفشذذذل التركيذذذز علذذذى التصذذذحيح بذذذدالً مذذذم
التحسينا االيجابية ،وفذي ظذل يذا الحسذم للمعالجذة الفاعلذة أدركذ تلذم المراكذز أم هنذام اعتمذاد قليذل فيمذا
يتعلب ببناء نماط الموة االيجابية ( .)Pigeon,et al,2010:386
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سذذع ( )Foster & Lioyd,2007:31مذذذم اسذذتعمال علذذم الذذذنفس االيجذذابي بالنسذذبة لممارسذذذي
وو ّ
واستشاريي علم النفس على المستوس الفردي ،وعلى مسذتوس الجماعذة ،إذ تمذدم استشذارة علذم الذنفس امتذداداً
طبيعي ذا ً لعلذذم الذذنفس االيجذذابي بسذذب التركيذذز علذذى ق ذذايا محذذددة م ذذل التفذذاؤل الشخصذذي ،أو المحافظذذة علذذى
الصحة ،وحتى مهام البيع ،وهكذا يمكذم لعلمذاء الذنفس االستشذارييم اسذتخدام علذم الذنفس االيجذابي عنذد العمذل
مع األفراد ،والمادة في تطويرهم الشخصي ،أو مع الفرب التي تعمل نحو توحيد الجهود.
وفذي إشذذارة ألهميذذة علذذم الذذنفس االيجذذابي أشذذار (  )Donaldson & Ko,2010:2إلذذى أم علذذم الذذنفس
االيجذابي أصذبح مصذذطلح عذام يسذذتخدم لتحفيذز ،وتنظذذيم ا لبحذث والتطبيذب وال مافذذة علذى نمذذاط المذوة ،والمزايذذا،
والتفوب ،واالزدهار ،والمرونة ،والعمل الم ذالي بشذكل عذام ،األمذر الذذي يسذهم فذي تمذديم جانذ جذوهري جديذد
لتطوير هيكل ال مافة ،وهذا التوجن الجديذد نحذو علذم االجتمذا سذيكوم أساسذيا ً فذي فهذم المذدس الكامذل للتجذار
االنسانية في األوقا المعاصرة.
وقذذد عذذرف (  )Sleigman & Csikszentmihalyi,2000:5علذذم الذذنفس االيجذذابي علذذى أنذذن "علذذم
التجربذة الشخصذذية االيجابيذة ،والميذذزا الفرديذذة االيجابيذة ،والمؤسسذذا االيجابيذذة" .وأو ذحا إم علذذم الذذنفس
االيجابي يشتمل على ا ة اتجاها  ،هي:
االتجذذاو األول :التجربذذة الشخصذذية االيجابيذذة التذذي تت ذذمم السذذعادة ،والحالذذة ،والسذذرور ،واألمذذل ،والتفذذاؤل،
والمشاعر االيجابية.
االتجذاو ال ذاني :السذذما االيجابيذة ،واسذذت مار المواهذ  ،والمصذالح ،واإلبذذدا  ،والمذيم ،والحكمذذة ،ونمذاط المذذوة
الشخصية ،واإلرادة ،والغرض ،والنمو ،والشجاعة.
االتجذذذاو ال الذذذث :المؤسسذذذا االيجابيذذذة ،ويت ذذذمم العوا ذذذل االيجابيذذذة ،والمذذذدارس ،والشذذذركا  ،والجاليذذذا ،
والمجتمعا .
وقد ظهر أسس نظرية بشام توافب رأس المال النفسي مذع نظريذا المصذدر النفسذي ،والتذي قذدم مذم
قبذذل العالمذذة فذذي مجذذال علذذم الذذنفس االيجذذابي ( )Fredricksonالتذذي قام ذ ببنذذاء وتوسذذيع نظريذذة المشذذاعر
االيجابيذذة .إذ وجذذد ( ) Fredrickson,2001:22أم البحذذث األسذذاس فذذذي االيجابيذذة ال ينب ذذب مذذم المصذذذادر
الفكرية (م ل حل المشكا  ،واإلبدا ) ،أو مم المصادر الطبية (م ذل تحمذل اإلجهذاد ،والصذحة الملبيذة) ،أو مذم
المصادر االجتماعية (م ل العاقا  ،والشبكا  ،واألصدقاء) ،وإنما ينب ب أي ا ً مذم الفهذم النظذري لذرأس المذال
النفسذذذذذذذذذذذذذي ،والذذذذذذذذذذذذذذي أطلمذذذذذذذذذذذذذ عليذذذذذذذذذذذذذن تسذذذذذذذذذذذذذمية "المصذذذذذذذذذذذذذادر النفسذذذذذذذذذذذذذية" .لذذذذذذذذذذذذذذلم يشذذذذذذذذذذذذذير
( )Fredrickson & Losada,2005: 680أ نن تم استخدام هذذا اإلطذار عنذد البحذث فذي المشذاعر االيجابيذة،
إذ كام االقتراح بام األفراد والمجاميع مم الناس ي عملوم بمستويا عمل إدراكذي وشذعوري أك ذر م اليذة عنذدما
يمدموم مسذتويا أعلذى مذم المشذاعر االيجابيذة .و عنذدما تكذوم المشذاعر التذي يذتم دراسذتها ذمم هذذا اإلطذار
مستمدة مم االدراكا االيجابيذة المختبذرة فذي رأس المذال النفسذي ،فذإم البحذوث تشذير إلذى التذرابط المذوي بذيم
اإلدراكذذا والمشذذاعر ي ذدعم التوجذذن األساسذذي بشذذام االيجابيذذة بشذذكل عذذام ،ف ذاً عذذم إم المشذذاعر االيجابيذذة
واال دراكا مم المحتمل أم تساعد في فهم أف ل لرأس المال النفسي.
انياً :السلوم التنظيمي االيجابي )Positive Organizational Behavior (POB
بصذدد ظهذذور المذذدخل االيجذذابي ( )Positive Approachتسذعى المنظمذذا للبحذذث عذذم سذذبل فذذي خ ذذم
إبحارها في بي ة عمل تحمل طابع التحدي ،وهي بذلم تدرم أهمية (االيجابية) وتركز علذى تعزيذز وتطذوير نمذاط
قوة الفرد العامل ،بدالً مذم االنشذغال بالسذلبية والتركيذز علذى نمذاط ذعفن .وفذي هذذا الجانذ يشذير ( Avey et
 )al,2009:677إم هذذذا المذذدخل ال ي ذ ّدعي اكتشذذاف قيمذذة (االيجابيذذة) ،بذذل يذذدعو إلذذى نظذذرة ايجابيذذة بذذدالً مذذم
المنظذور السذذلبي المهذيمم ،ففذذي سذذبيل الم ذال ،وفذذي مسذح شذذمل مجموعذذة مذم الممذذاال فذي األدبيذذا الخاصذذة
بالصحة المهنية ات ح إم نسبة ما ركز علين تلم المماال كام ( )8ايجابي إلى ( )86سلبي.
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كام هنذام ظهذور وا ذح للسذلوم التنظيمذي االيجذابي ()Positive Organizational Behavior( )POB

في األعمال المبكرة ل دارة التي تم ل في األفكذار الممدمذة مذم قبذل بعذض العلمذاء فذي مجذال اإلدارة مذم أم ذال
( )Herbregو( )Maslowو( ،)McGregerف اً عم النظريذا المعاصذرة ذا الصذلة بالر ذا التنظيمذي،
وااللتزام التنظيمي ،والمواطنة التنظيمية ،والعدالة التنظيمية التي كان تحمل توجها ايجابية ،والتذي أسذهم
في رسم علم الذنفس االيجذابي .)Sheldon and King,2001:216 ( .فمذد أشذار ( )Maslow,1954أم علذم
النفس استهدف التركيز وبشكل كبير على "النصف األك ر ظاما ً مم اإلمكانيذا " (النصذف الخفذي) ،وقذد اقتذرح
إم الحمل ينبغذي أم يكذوم أك ذر توازنذا ً فذي مجذاال معينذة ل مكانذا البشذرية م ذل النمذو ،والمناعذة ،والتفذاؤل.
ويشذير ( ) Luthans ,et al,2004:46إلذى السذلوم التنظيمذي االيجذابي بانذن مشذتب مذم علذم الذنفس االيجذابي
ذذرف
وتجسذذذدو المذذذدرا المابلذذذة للميذذذاس ،االنفتذذذاح نحذذذو التطذذذوير ،وإلدارة أداء العمذذذل بفاعليذذذة أك ذذذر .وقذذذد عذ ّ
( ) Luthans,2002a:59السلوم التنظيمي االيجابي بانن دراسة وتطبيب نمذاط قذوة المذورد البشذري الموجهذة
ايجابيا ً ،والمابليا النفسية التي يمكم قياسها ،وتطويرها ،وإدارتها بشكل فاعل بغية تحسيم األداء.
ويؤكذد (  ) Peterson & Seligman,2004إم السذلوم التنظيمذي االيجذابي مسذتمد مذم البحذث فذي علذم
النفس االيجابي ،والذي تم تمديمن ونملن إلى موقذع العمذل .ويؤيذدو ( )Avey ,et al,2010عنذدما أشذار إلذى أم
( )Luthansعمذذل علذذى اسذذتمطا علذذم الذذنفس االيجذذابي إلذذى موقذذع العمذذل عبذذر مصذذطلح السذذلوم التنظيمذذي
االيجذابي .واسذذتناداً إلذذى ذلذذم يشذير (  )Luthans,et al,2008:220إلذذى أم علذم الذذنفس االيجذذابي جذذاء ليهذذتم
بنماط قوة األفذراد (بذدالً مذم التركيذز علذى نمذاط ال ذعف) ،وكيذف يمكذم لهذؤالء األفذراد تحميذب النمذو واالزدهذار
(بدالً مم الخمول) ،وهذا ال يشير إلى إم علم النفس االيجابي قد اكتشف الميمة االيجابيذة ،بذل إنذن يعنذي التحذول
إلى التركيز األك ر توازم بشام فهم وتطوير ما هو صحيح لدس األفذراد ،وكيذف يمكذم لهذم أم يحممذوا االزدهذار.
أمذذذذا ( )Lazarus,2003:94حذذذذ ّذر البذذذذاح يم مذذذذم التمييذذذذز الخذذذذاط بذذذذيم الخصذذذذا ص االنسذذذذانية (الموجبذذذذة)
و(السالبة) ،فمد أشار بانن ال يمكم الفصل بينهما مم أجل التوصل إلذى إحسذاس جيذد ،وفذي مجذال انتمذادو األمذر
صرح إم اإلجهاد والخسارة تعد نواحي حتميذة فذي الحيذاة ،و البذا ً مذا تلعذ دوراً ر يسذا ً فذي تطذوير نمذاط المذوة
الفردية التي ال يحتاجها للبماء فحس  ،وإنما لتحميب االزدهار أي ا ً.
ويوصذذف السذذلوم التنظيمذذي االيجذذابي ب انذذن يسذذهم فذذي المخرجذذا التنظيميذذة االيجابيذذة ،م ذذل السذذعادة فذذي
العمذذل ،وااللتذذزام التنظيمذذي ،واإلسذذهام أي ذذا ً فذذي ربذذط الخصذذا ص االيجابيذذة للفذذرد (م ذذل التفذذاؤل ،والشذذفمة،
والمذذذرح ،والكذذذرم) بالمسذذذتويا العليذذذا ألداء الوظيفذذذة ،وبغيذذذة تمييذذذزو عذذذم المذذذداخل االيجابيذذذة األخذذذرس أشذذذر
(  )Nelson & Cooper,2007بانهذذا تت ذذمم هيكذذل تعريذذف السذذلوم التنظيمذذي االيجذذابي ،وهذذي( :أ) أنذذن
مو ذذو علذذى أسذذس نظريذذة وبح يذذة ) ( ،مميذذاس صذذحيح وسذذاري المفعذذول( ،ج) يذذرتبط بشذذكل فريذذد بحمذذل
السلوم التنظيمي( ،د) مفتوح نحذو التغييذر والتطذوير( ،هذـ) لذن أ ذر ايجذابي فذي مسذتوس األداء الفذردي المذرتبط
بالعمل ،ف اً عم الر ا الوظيفي.

ال اً :ال مافة التنظيمية االيجابية )Positive Organizational Scholarship (POS

الفكرة األساسية لل مافة التنظيميذة تتم ذل فذي أم فهذم دوافذع السذلوم االيجذابي فذي موقذع العمذل يذؤدي إلذى
تمكذذيم المنظمذذا مذذم االرتمذذاء بمسذذتويا جديذذدة مذذم االنجذذاز .و ينصذذ اهتمذذام ال مافذذة التنظيميذذة االيجابيذذة
وتركيزهذا علذى النتذا ك االيجابيذة ،والعمليذا  ،وخصذذا ص المنظمذا واألع ذاء العذامليم فيهذا .وتبحذث ال مافذذة
التنظيمية االيجابية في دراسا المنظما التي ُتميز مم خال التمذدير ،والتعذاوم ،والحيويذة ،والخلذب ،والحالذة
االنسذذانية كمؤشذذرا للنجذذاح .ويشذذذير ( )Cameron & Caza,2004: 731إلذذى أم ال مافذذة التنظيميذذذة
االيجابية تركز على الديناميكيا االيجابية التي تؤدي إلى جهود ايجابيذة م ذل األداء التنظيمذي .وإم مو ذوعا
البحذث فذي ال مافذة التنظيميذة االيجابيذذة اشذتمل علذى جوانذ ك يذرة ،منهذذا :نمذاط المذوة ،والمرونذة ،والحيويذذة،
وال مـة ،واالنحراف االيجابي ،واالست نا ية.
ويت ذذح أم هنذذام أوجذذن شذذبن و اخذذتاف بذذيم السذذلوم التنظيمذذي االيجذذابي وال مافذذة التنظيميذذة االيجابيذذة.
فالتشابن بينهمذا يتم ذل فذي أم كاهمذا يهذتم بدراسذة المنظمذا  ،وحيذاة العمذل عبذر مذداخل ايجابيذة تؤكذد أساسذا ً
علذذى موقذذع العمذذل وانجذذاز العمذذل المذذرتبط بذذاألداء .ف ذاً عذذم إم كاهمذذا يعنذذى بالتركيبذذا علذذى مسذذتوييم،
المستوس الفردي والمستوس التنظيمي.
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أما االختاف بيم السلوم التنظيمي االيجابي وال مافذة التنظي ميذة االيجابيذة فيتم ذل بجوانذ عديذدة منهذا:
إم السذلوم التنظيمذي االيجذذابي معنذي بشذذكل أساسذي بالنوعيذا النفسذذية الفرديذة وتا يرهذذا فذي تحسذذيم األداء،
بينمذذا تعنذذى ال مافذذة التنظيميذذة االيجابيذذة بشذذكل أكبذذر بذذالنواحي االيجابيذذة للسذذياب التنظيمذذي .وفذذي تمييذذزو بذذيم
المفهوميم يشير ( )Luthans & Avolio,2009:325إلى كوم التاكيد علذى تحسذيم األداء يعذد أمذراً مركزيذا ً
بالنسبة للسلوم التنظيمي االيجابي ،بينما ال يعد كذذلم بالنسذبة لل مافذة التنظيميذة االيجابيذة ،ف ذاً عذم اخذتاف
قليذذل فذذي طذذرب البحذذث ومسذذتوس التحليذذل ،وتذذدار دراسذذا السذذلوم التنظيمذذي االيجذذابي بشذذكل أساسذذي علذذى
مسذذتويا تحليذذل داخليذذة ،وباسذذتخدام البحذذوث المسذذحية ،بينمذذا يذذتم ذلذذم فذذي ال مافذذة التنظيميذذة االيجابيذذة علذذى
مستوس المنظما باستخدام طرب البحث الكمية والنوعية .واالختاف اآلخر يتجسذد فذي ميذل السذلوم التنظيمذي
االيجذذابي إلذذى التطذذوير باسذذلو ح ذذي ( )Inductiveأي مذذم مس ذتويا (تحليذذل الفذذرد ،إلذذى المجموعذذة ،إلذذى
المنظمة) ،فيما يتم ذلم باتجاو معاكس بالنسبة لل مافة التنظيمية االيجابية.
يت ذح ممذا سذذبب اشذترام كذا مذذم السذلوم التنظيمذي االيجذذابي وال مافذة التنظيميذة االيجابيذذة يشذتركام فذذي
ارتباطهما المشترم بعلم النفس االيجابي ،ف اً عم تاكيدهما على التطوير المعرفذي .أمذا اختافهمذا فيتم ذل فذي
ا ة اتجاها ر يسة هي مدس االهتمام ،ودرجة التاكيد على مستوس األداء ،ومستويا التحليل.
رابعاً :مفهوم رأس المال النفسي االيجابي
ً
ظهذذور رأس المذذال النفسذذي كحمذذل فاعذذل نشذذا أوال مذذم التحذذذيرا لذذر يس جمعيذذة النفسذذانييم األمريكذذام
( )Martin Seligmanفي أواخر التسعينيا مم المرم العشريم ،إذ دعا في تلذم التحذذيرا زما ذن لتوسذيع
تركيزهم في التحميب ليت مم دراسة التفوب والسذعادة االنسذانية (  .)Foster & Lloyd,2007:30ويبذدو أم
( )Seligmanسعى مم خال دعواتن إلى تشذجيع وتنشذيط دراسذة نمذاط المذوة االنسذانية أو المشذاعر االيجابيذة
واالرتمذذاء بهذذا إلذذى موقذذع االهتمذذام واالمتيذذاز الذذذي يمكذذم أم يذذؤدي إلذذى استكشذذاف اختبذذاري مذذيم ،ف ذاً عذذم
التوصل إلى فهم أف ل.
ويشذير (  )Luthans, et al,2004:46إلذى أم مصذطلح (رأس المذال النفسذي) ذكذر باختصذار فذي أعمذال
متعددة في مجال االقتصاد ،واالست مار ،وعلم االجتما  ،وعندما ظهر (علم النفس االيجابي) قبل ب ذعة سذنيم،
قام العالم النفساني ( ) Seligmanبإظهار تحدي كبير تم ل الهدف منن فذي تغييذر االنشذغال بمذا هذو خذاط لذدس
وحسِ م عذنهم ،وبشذكل أك ذر تحديذد فمذد ركذز فذي طروحاتذن علذى نمذاط المذوة
الناس ،والتحول إلى ما هو صحيح َ
بدالً مم نماط ال عف ،وعلى الصحة والحيوية بدالً مم األمراض.
يمتذذد رأس المذذال النفسذذي إلذذى أبعذذد مذذم رأس المذذال البشذذري ورأس المذذال االجتمذذاعي ،إذ يت ذذمم بشذذكل
أساسي فلسذفة "مذم أنذ " بذدالً مذم "مذا ذا تعذرف" أو "مذم تعذرف" .ويشذير ()Luthans, et al,2004:46
إلى إم اإلدرام المتصاعد للموارد البشرية في كونها ميذزة تنافسذية فذي االقتصذاد العذالمي الجديذد حفذز البذاح يم
والكتذا علذذى إ ذذارة مو ذذوعا رأس المذذال البشذذري ورأس المذال االجتمذذاعي فذذي مجذذاال النظريذذة ،والبحذذث،
والتطبيب ،بينما واجن رأس المال النفسي االيجابي إهماالً مم قبذل األكذاديمييم والممارسذيم فذي ميذاديم العمذل،
علذذى الذذر م مذذم كونذذن جذذزء مهذذم مذذم (رأس المذذال البشذذري– مذذاذا أعذذرف  ،)-ورأس المذذال االجتمذذاعي– مذذم
أعرف  ،)-إذ جاء رأس المذال النفسذي ليم ذل (مذم أنذا) ،لتكذوم مهمذة بمذدر أهميذة (مذاذا أعذرف ،ومذم أعذرف).
والشكل ( )8يو ح ذلم.
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رأس المال
االقتصادي التقليدي

رأس المال البشري

رأس المال
االجتماعي

رأس المال النفسي
االيجابي

ماذا تمتلك

ماذا تعرف

من تعرف

من أنت

 التمويل.
 الموجودات
الملموسة (مصنع،
معدات ،بيانات،
براءات اختراع).

 خبرة.
 تعلم.
 مهارات.
 معرفة.
 أفكار.

 عالقات.
 شبكة اتصاالت.
 أصدقاء.

 كفاءة ذاتية.
 أمل.
 تفاؤل.
 مرونة.

شكل () 8
توسع رأس المال من أجل الميزة التنفسية
Luthans, F. , Lythans, K. W. and Luthans, b. T. (2004), " Positive psychological
capital: Beyond human and social capital, Business Horizons, 47/1, JanuaryFebruary, p.46.

وتاييذد ًا للتوجهذا المذذكورة آنفذا ً ي ذيف (  )Luthans, et al,2002b:696أنذن كمذا هذو الحذال فذي إدرام
أهمية رأس المال البشذري ورأس المذال االجتمذاعي فذي نجذاح المنظمذا وتحميذب ميزتهذا التنافسذية فذي الوقذ
الحا ر ،وفي المستمبل فإم الوق قذد حذام للذذه ا إلذى أبعذد مذم األنذوا المذذكورة مذم رأس المذال ،والمتم ذل
فذذذذي الموجذذذذودا البشذذذذرية ،وهذذذذو مذذذذا نسذذذذمين بذذذذـ (رأس المذذذذال النفسذذذذي االيجذذذذابي) .ويسذذذذاندو فذذذذي الذذذذرأي
( ،)Kersting,2003:26إذ يشذذذير أنذذذن آم األوام السذذذتخدام مصذذذطلح رأس المذذذال النفسذذذي ليجسذذذد النزعذذذا
التحفيزيذذة الفرديذذة التذذي تحذذدث عذذ م طريذذب التركيبذذا النفسذذية االيجابيذذة (م ذذل الكفذذاءة ،واألمذذل ،والتفذذاؤل،
والمرونة).
يعذذرف رأس المذذال النفسذذي بانذذن تميذذيم الفذذرد االيجذذابي للظذذروف واحتماليذذة النجذذاح اسذذتناداً إلذذى الم ذذابرة
والجهد المحفز ( ،)Luthans , et al,2007a:550ويعرف رأس المال النفسي االيجابي بشذكل عذام أنذن حالذة
 .)Luthans,ويصذذذذذذذذفن
et
الفذذذذذذذذرد النفسذذذذذذذذية االيجابيذذذذذذذذة المابلذذذذذذذذة للتطذذذذذذذذوير (al,2007b:3
(  )Caza, et al,2010:54أنن نظام يتكذوم مذم أربعذة مكونذا هذي (األمذل ،والتفذاؤل ،والكفذاءة ،والمرونذة)،
وهذو يجسذد ميذول الفذرد ألم يكذوم محفذزاً تجذذاو انجذاز الهذدف ،وإدرام المسذار لتحميمذن ،واإليمذام بالنجذاح فذذي
الوصول إلين ،والتعافي مم العمبا التي تظهر في طريب تحميمن.
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وفذذي حمذذل السذذلوم التنظيمذذي االيجذذابي تذذم تمييذذز أربعذذة تركيبذذا ايجابيذذة ،هي(الكفذذاءة ،والمرونذذة ،واألمذذل،
والتفذذاؤل) كونهذذا علذذى األقذذل تشذذكل أف ذذل مجموعذذة يمكذذم أم تسذذمى بذذـ (رأس المذذال النفسذذي) ،والتذذي تم ذذل
بمجملها الحالة النفسية االيجابية للفرد ،ويمكم وصفها باالتي)Luthans, et al,2007b:3( :
 ال مة أو الكفاءة الذاتية  : Self-Efficacyامتام ال مة لبذل الجهود ال رورية للنجذاح فذي المهذام التذي
تتسم بالتحدي.
 التفاؤل  :Optimismخلب العزو أو الصذفة االيجابيذة المميذزة ( )Attributionبشذام تحميذب النجذاح
حا راً ومستمباً.
 األمل  :Hopeالم ابرة والسعي نحو تحميب األهداف ،وإعذادة توجيذن المسذارا نحذو تلذم األهذداف عنذد
ال رورة بغية تحميب النجاح.
 المرونذذة أو الرجوعيذذة  :Resilienceالتحمذذل والرجذذو إلذذى الحالذذة االعتياديذذة فذذي حذذال تعذذرض الفذذرد
للمشكا والمحم في سعين لتحميب األهداف.
فذذي التعريذذف السذذابب لذذرأس المذذال النفسذذي يت ذذح وجذذود رابذذط مشذذترم تكذذاملي يمذذر عبذذر األبعذذاد األربعذذة
(الكفذذاءة ،والتفذذاؤل ،واألمذذل ،والمرونذذة) ،والتذذي تشذذكل بمجملهذذا التركي ذ الجذذوهري للمفهذذوم .وبذذالر م مذذم
الترابط الظاهر بيم المكونا األربع ،إال إم ذلم ال يمنع مم وجود اسذتمال مفذاهيمي لكذل منهذا ،ويبمذى التذرابط
األساسي يعد كونن آلية تشترم فيها المكونا إلحداث النزعة التحفيزية للفرد.
وفذي دعمذن لحالذة التذرابط بذيم مكونذا رأس المذال النفسذي أشذار (  )Luthans,et al,2007a:550إلذى
إم جهذذود المرونذذة والتفذذاؤل تتجسذذد عنذذدما تذذدمك مذذع الكفذذاءة الذاتيذذة واألمذذل ،ففذذي سذذبيل الم ذذال إذا أظهذذذر
المرؤوسذيم مرونذذة وتفذذاؤل ،فينبغذي أم يكونذذوا أك ذذر مذذة بشذام االسذذتمرار وتصذذعيد الجهذود وفذذي الوقذ ذاتذذن
متابعة المسارا الر يسة للعودة إلى المستوس األصلي ،ومع هذا التشابم يمكذم أم يعذودوا إلذى مذا كذانوا عليذن
قبل الحدث الم ذاد .وإ ذا امتلذم المذرؤوس طاقذة أكبذر للتفذاؤل فربمذا يمتلذم منظذور ايجذابي ،لكذم باندماجذن مذع
الكفذذاءة الذاتيذذة واألمذذل سذذيمتلم أي ذا ً مذذة وإصذذرار لمتابعذذة المسذذارا البديلذذة عنذذد ال ذذرورة النجذذاز أهدافذذن،
وعندما تتم عملية الدمك مذع األمذل فسذيحدد المرؤوسذيم ذوي المرونذة المسذارا بشذام كيفيذة عذودتهم للحالذة
السابمة ،ف اً عم بناء مستويا مم الكفاءة الذاتية عبر إظهار مذا يمكذم أم يتغلبذوا عليذن مذم تحذديا هامذة،
والتفاؤل لفعل ما هو أف ل في المستمبل.
خامساً :المكونا األساسية لرأس المال النفسي االيجابي
مذم وجهذة النظذر التنظيميذة أشذار ( )Luthans & Avolio,2009:325إلذى أم أ لذ النذواحي المهمذة
لذذرأس المذذذال النفسذذذي هذذي الطبيعذذذة "شذذذبن الرسذذمية" .وأ ذذذاف ( )Conely,1984:11-25أم لذذذرأس المذذذال
النفسي مستوس متوسط مم الديمومذة والمتانذة ،وهذي أك ذر دا ميذة مذم الحذاال المتغيذرة أو الملمذة ،ولكنذن فذي
الوق ذاتن أك ر تغير مم السذما ال ابتذة .أمذا ( )Luthans, et al,2008:820فيؤكذد أم رأس المذال النفسذي
يتسذذم بالمتانذذة بمذذا فيذذن الكفايذذة للتذذا ير بالسذذلوم واألداء طويذذل األمذذد ،فذذي الوقذ الذذذي يبمذذى فيذذن قابذذل للتذذدخل
والتغييذر ،وأم هذذو النوعيذة مذم المتانذذة المتوسذط ة هذي جذزء مذم مجمذذو أربعذة مكونذا انويذة لذرأس المذذال
النفسي الكامل.
على الر م مم أم األبعذاد أو المكونذا األربعذة لذرأس المذال النفسذي كانذ محذط اهتمذام األدبيذا الخاصذة
بعلم النفس ،إال أم البحوث النظرية والتجريبية اقترح إم الجمع بيم هذو المكونذا األربعذة يذؤدي إلذى تركيذ
ومصذذدر ر ذذيس ،فمذذد أشذذر (  )Stajkovic,2006:1212أم التركيبذذا األربعذذة تشذذترم بال مذذة الجوهريذذة التذذي
تكوم موجذودة بذاعلى مسذتوس مذم التجريذد .وهذذا يشذير إلذى حالذة التذرابط التذي تذم اإلشذارة إليهذا مسذبما ً ،ففذي
سبيل الم ال يساعد التفاؤل بشذكل أكيذد فذي تحفيذز الفذرد أو أدا ذن ،لكنذن (لوحذدو) لذم يكذوم بمسذتوس قذوة جمذع
بعض مم المكونا األربعة أو جميعها.
ودعم ذ بعذذض البحذذوث التمهيديذذة والمفاهيميذذة عامذذل الطلذذ األعلذذى لذذرأس المذذال النفسذذي ،إذ اسذذتنتك
( ) Bandura,1997:3إم الكفذذذذاءة الذاتيذذذذة تذذذذؤدي إلذذذذى مرونذذذذة أكبذذذذر تجذذذذاو المشذذذذكا والمحذذذذم .ووجذذذذد
( ) Snyder,2000:39إم المستوس العالي مم األمل يميل ألم يمود إلى مة أكبر بشام المهام المحذددة (كفذاءة
ذاتية) ،ومم م إتاحة المدرة على التحول السريع بعد حالة الياس المؤق (مرونة).
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قبل سنوا أشار (  )Watson & Clark,1984:465بانن تم تطوير األدبيذا ذا الشذام حذول عذدد مذم
الميزا الشخصية ،والتي على الر م مذم اخذتاف مسذمياتها ،إال أنهذا متازمذة (مترابطذة) بشذكل كبيذر ،والتذي
ينبغذي أم تعذد ممذاييس للتركيذ نفسذن ،وهكذذا ،ربمذذا تمتلذم التركيبذا النفسذية المتميذذزة فذي جوهرهذا عمليذذا
أساسية تمود إلذى التحفيذز والسذلوم ،وإم اسذتعمال م ذل هذذو الذدال ل تذؤدي إلذى إمكانيذة أم يكذوم عامذل الطلذ
األعلى لرأس المال النفسي يتم ل فذي مصذدر أساسذي للتبذايم (عمليذا آليذة مشذتركة) تذربط التركيبذا األربعذة
مع بع ها ،وهي (األمل ،والتفاؤل ،والمرونة ،والكفاءة الذاتية).
ويشذذير ( )Luthans,et al,2004:49إم الذذدال ل العلميذذة ال ممدمذذة تظهذذر كيذذف إم األبعذذاد األربعذذة آنفذذة
الذكر (ف اً عم أهداف أخرس قد تظهر مسذتمباً) يمكذم أم تطذور وتذدار للتذا ير فذي نتذا ك األداء المر ذو فذي
مجذاال اإلنتاجيذة ،وخدمذة الزبذذوم .ومذم خذال التحذذرم إلذى مذا بعذد رأس المذذال االجتمذاعي صذو رأس المذذال
النفسذذي االيجذذابي يمكذذم إدرا م المذذوة الكاملذذة ألهميذذة العامذذل االنسذذاني بشذذكل أف ذذل واسذذتخدامها فذذي ممابلذذة
التحديا الكبيرة التي تواجهها المنظما اآلم وفي المستمبل.
لحذذد اآلم ،فذذإم التركيبذذا النفسذذية االيجابيذذة التذذي تذذم تحديذذدها فذذي األدبيذذا المعنيذذة لتشذذكل رأس المذذال
النفسذي وهذي (األمذل ،والمرونذة ،والتفذاؤل ،والكفذاءة الذاتيذة) ،إال إم (  )Luthans, et al,2008:221أشذار
إلذذذى احتمذذذال ت ذذذميم تركيبذذذا ايجابيذذذة أخذذذرس فذذذي المسذذذتمبل كمذذذا هذذذو الحذذذال فذذذي التذذذزام العمذذذل ،والحكمذذذة،
والشذذجاعة ،والمغفذذذرة ...واسذذذتناداً إلذذى (  )Osigweh,1989:580الذذذذي يؤكذذذد بذذام تحديذذذد تعذذذاريف وا ذذذحة
للمفاهيم يعد مهمذا ً لتحسذيم البحذث العلمذي والبنذاء النظذري ستت ذمم الفمذرة المادمذة عر ذا ً للمكونذا األربعذة
الر يسة لرأس المال النفسي االيجابي ،والمو حة في الشكل (.)2
الكفاءة

الذاتية

رأس
المال
النفسي
االيجاب
ي

األمل

املرونة

شكل ()2
رأس المال النفسي االيجابي
المصدر :من إعداد الباحثان

التفاؤل
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 .8ال مة (الكفاءة الذاتية):
الكفذاءة الذاتيذة مسذتمدة مذم نظريذة اإلدرام االجتمذاعي لعذالم الذنفس( )Albert Banduraوتعذد الكفذاءة
الذاتية أف ل ممابلة لمعيار الت ميم بالنسبة لرأس المال النفسي ،فهي تم ذل اعتمذاد ايجذابي (ولذيس المذدرة أو
توقع النتا ك بحذد ذاتهذا) ( .)Luthans,et al,2007bوفيمذا يتعلذب بموقذع العمذل تعذرف الكفذاءة الذاتيذة بانهذا
إيمام المذرؤو س و متذن بشذام التحفيذز ومصذادر اإلدرام ،واألفعذال الازمذة للتنفيذذ النذاجح لمهمذة معينذة ذمم
سذذذياب محذذذدد (  ،)Stajkovic & Luthans,1998:66ويصذذذفها (  )Cervone,2000:49بانهذذذا منذذذتك
العمليا اإلدراكية الديناميكيذة ،والتذي يعمذل مذم خالهذا النذاس علذى مكاملذة نمذاذج مختلفذة تاخذذ بنظذر العنايذة
المكونا المختلفة للنشاط العام.
يشذذير ( )Belanger & Dion,1998:56إلذذى إم الذذذدال ل تو ذذذـح إم االنجذذازا البشذذذرية ،والحالذذذة
االيجابيذذة تتطلذ إحسذذاس متفا ذذل فيمذذا يتعلذذب بالكفذذاءة الشخصذذية مذذم أجذـل تجذذاوز الك يذذر مذذم المعوقذذا التذذي
تواجن النجاح .وللكفاءة الذاتية دور تا يري كبير في بمية المكونا األخـرس لرأس المال النفسذي ،وفيمذا يتعلذب
بعاقتها مع المرونة يشير ( ) Bandura,1997:3إم الكفاءة الذاتية تمود إلى مرونة أكبذر تجذاو المحذم .فيمذا
ينسذ (  )Luthans,et al,2004:46إلذذى العذذالم ( ) Banduraقولذذن بذذام ال مذذة كونهذذا قذذدرة ايجابيذذة لذذرأس
المذذال النفسذذي لهذذا عاقذذة ايجابيذذة قويذذة مذذع األداء المذذرتبط بالعمذذل ،ف ذاً عذذم إمكانيذذة تطويرهذذا فذذي موقذذع
العمذذل.ويعذذد ( )Snyder & Lopez,2002:277المرونذذة أك ذذر المحذذددا أهميذذة لخيذذار سذذلوكيا األفذذراد
لانشغال بالم ابرة في جهودهم تجاو العمبا والتحديا .
ويؤكد ( )Bandura & Lockارتباط الكفاءة الذاتية بموة مذع نتذا ك األداء المرتبطذة بالعمذل ،ف ذاً عذم
ظهور المداخل التي أشار إلى إم النجاح يكمم في تطوير الكفاءة ،والذي يت ذمم اإلجذادة والعذرض ،واإلقنذا
االيجابي ،واإل ارة الفسلجية والنفسية ،وإم اإلجهاد البشري محكوم باالعتمادا حول كفاءة التحمل.
اعتمذذادا الكفذذذاءة تتم ذذذل فذذذي كيفيذذذة إدرام األفذذذراد ل حذذذداث وترجمتهذذذا ،فجهذذذود األفذذذراد ذوي المسذذذتوس
المذنخفض مذم الكفذاءة فذي تحديذد التحذديا الصذذعبة ومواجهذة أعذراض اإلجهذاد السذلبي سذتكوم عميمذة ،بينمذذا
األفذذذذذذذذذذراد مذذذذذذذذذذم ذوي المسذذذذذذذذذذتوس العذذذذذذذذذذالي للكفذذذذذذذذذذاءة يمتلكذذذذذذذذذذوم إدرام بإمكانيذذذذذذذذذذة قهذذذذذذذذذذر التحذذذذذذذذذذديا
(  .)Avey, et al,2009:680ومذا يؤيذد ذلذم الدراسذة التذي أجراهذا (،)Matusi & Onglatco,1992:79-88
والتي أو ح إم التصورا بشام األعباء الزا دة في العمذل تتذا ر مذم خذال الكفذاءة الذاتيذة المدركذة ،إذ تبذيم
أم الموظفا اللواتي لديهم إحساس أقذل بالكفذاءة الذاتيذة يكذونم أك ذر إجهذاداً ويذتحملم عب ذا ً أكبذر بمسذؤوليا
العمل ال ميل بمستوس أك ر مم اللواتي لديهم كفاءة ذاتية أعلى.
عنذذد التركيذذز علذذى مهمذذة محذذددة يصذذبح مذذم الوا ذذح إنذذن مذذم يذذر المذذرجح أم تعذذد الكفذذاءة الذاتيذذة ميذذزةً
عامذة ،بذل إنهذا تركذز علذى حاد ذة أو عمذل معذيم ،ويراعذي ا لفذرد تفذرد الموقذف أو الحالذة ويبذدأ بتميذيم إمكانيذة
نجاح أفعالن في سياب آني ،ومم م ينشغل في عمل محدد على أساس إدراكذن للكفذاءة الذاتيذة ،وهكذذا ،قذد يمذ ّدر
الفرد ببساطة درجة متن فذي النجذاح بموقذف معذيم .فعنذدما تكذوم الكفذاءة الذاتيذة للفذرد عاليذة فإنذن يعتمذد بانذن
سيكوم ناجحا ً ،ويمدم جهداً ابتا ً على أساس ذلم ،أما إذا اعتمد الفرد بانن لم يكذوم ناجحذا ً ،فإنذن وبغذض النظذر
عذم الجهذد المبذذول تجذاو تحميذب النجذاح سذيتراجع ،وهكذذا ،فذإم الكفذاءة الذاتيذة تسذهم فذي تحديذد مسذتوس أداء
الفرد العامل (.)Avey, et al,2010:387
وبشذام تطذوير الصذحة النفسذية أشذار ( )Banduraإلذى إمكانيذة تحسذيم الكفذاءة الذاتيذة مذم خذال أربعذة
طرا ب ،هي ) 8( :يتم تطوير الكفاءة عندما يمر الفرد العامل بتجربة النجاح (إجذادة المهمذة) )2( .يمكذم تطذوير
كفذذاءة األفذذراد عنذذدما يتعلمذذوم بشذذكل مفذذوض ( ) Vicariouslyكيفيذذة تاديذذة عمذذل معذذيم مذذم خذذال ماحظذذة
اآلخذذريم (االقتذذداء  ) Modelingفذذي ممذذارنتهم ذا العاقذذة لمجموعذذة تنجذذز مهمذذة وتكافذذا عليهذذا )3( .تطذذور
كفذاءة الفذرد عنذذدما يمتنذع بذن اآلخذذريم ممذم يتمتعذوم بذذاالحترام ،ويسذتلم مذنهم تغذيذذة عكسذية بصذدد ذلذذم)4( .
ُتطذذذذذذذذور الكفذذذذذذذذاءة فذذذذذذذذي حذذذذذذذذال تحسذذذذذذذذينها عذذذذذذذذم طريذذذذذذذذب اإل ذذذذذذذذارة والصذذذذذذذذحة النفسذذذذذذذذية والفسذذذذذذذذلجية
(  .)Luthans, et al,2008:223واآلتي تو يح ممت ذ لم ذاميم البرنذامك الفاعذل لتطذوير وبنذاء ال مذة أو
الكفاءة الذاتية)Luthans,et al,2004:48( :
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أ  -تجار النجاح (إجادة المهمة) :ويعد المدخل األقوس لتطوير ال مة ألنن يسذتلزم معلومذا مباشذرة عذم
النجاح ،فاالنجازا ال تبني ال مة بشكل مباشر ،فاألمر مرهوم بكل مذم المعالجذة الموقفيذة م ذل تعميذد
المهمذذة ،والمعالجذذة اإلدراكيذذة م ذذل إدرام الفذذرد لمابلياتذذن ،والتذذي سذذتؤ ر فذذي تطذذوير ال مذذة .وتكتس ذ
تجار اإلجادة مم المدرة على الم ابرة والتعلم مم اإلحساس الموي والذدا م بال مذة ،إال إم ال مذة التذي
تبنى مم النجاحذا المتحممذة بسذهولة ال يمكذم أم تصذنف ذمم الم ذابرة أو االسذتمرار ،والسذيما فذي
حال ظهور الصعوبا .
 ماحظة اآلخريم واالقتداء :الفرد ليس بحاجة إلى سلوم مدعوم بشكل مباشذر لكذي يذتعلم ،فهذو يمكذمأم يتعلم مم خال ماحظة اآلخريم مم ذوي الدعم .وكذلم الحال بالنسذبة الكتسذا ال مذة بصذدد رأس
المال النفسي ،فإذا كام الفرد يرس الناس يحبوم ألنفسهم النجذاح عبذر الجهذد المسذتمر ،فإنذن بالممابذل
سذيمتلم المذدرة علذى تحميذب النجذـاح ،أمذا إذا الحذظ الفشذذل فذيهم ،فذإم ذلذم يغذرس فيذن الشذم بمدراتذذن
الخاصة إلتمام نشاطا مما لة.
 اإلقنا االجتماعي  :يمكم أم يساعد األفراد المؤهلذوم مذم الذذيم يتمتعذوم بذاالحترام فذي تطذوير ال مذةفي المستخدميم وكرأس مال نفسي لهم ،وذلم مم خال إقناعهم بذانهم (يمتلكذوم مذا ياخذذوم) .ومذم
الجدير بالذكر إم هذا المدخل ليس قويا ً بما فين الكفاية كسابمين ،إذ يمكم أم يكوم مبذال فذي تبسذيطن
كحالذة فعليذة ،والجانذ اآلخذر يتم ذذل فذي عذذدم وجذود سذؤال للتذذا ير المذوي عبذذر الكلمذا أو التعليمذذا
الماسية (ال يمكنم فعذل ذلذم) يمكذم اعتمادهذا فذي تعطيذل ال مذة أو تفريغهذا ،ففذي أ لذ األحيذام يكذوم
للتعليذذب السذذلبي الصذذغير أو البذذادرة الشذذفهية السذذلبية تذذا ير كبيذذر فذذي المشذذاعر وال مذذة .وإم تمذذديم
التعليمذا االيجابيذة واإلشذارة إلذى نمذاط المذوة فذي االنجذاز النذاجح للمهمذة لذم يعامذل بشذكل كذاف بمذذدر
التا ير السلبي.
ث  -اإل ارة النفسية والفسلجية :مم أجل تمييم قابلياتهم البا ً ما يعتمد األفراد على كيفية شذعورهم جسذديا ً
وعاطفيا ً ،فإذا كانذ تلذم المشذاعر سذلبية (إعيذاء ،مذرض ،قلذب ،كآبذة ،وإجهذاد) فذإم ذلذم سذيملل مذم
متهم بشكل كبير ،والنمطة المهمة في هذا الجان هذي إم لذم يواجذن الفذرد المذرض بشذكل جذدي ،فذإم
السلبية الجسدية أو النفسية ستؤدي فمط إلى فمدام مؤقذ لل مذة ،لذذلم ينبغذي علذى الفذرد تجنذ جعذل
المذذرار ملزم ذا ً ،وإال سذذيندم الحم ذا ً .أمذذا إذا كان ذ الحالذذة الجسذذدية أو العمليذذة للفذذرد جيذذدة فلذذيس مذذم
ال ذروري أم يمذدم عر ذا ً كبيذذراً ل متذن .وهكذذا ،فذذإم الظذروف الجسذدية والعمليذذة يمكذم أم تعذد نمطذذة
جيدة لمغادرة بناء ال مة حتى بالنسبة لرأس المال النفسي.
وفذذـي حمذذل التذذدري السذذلوكي تعذذد الكفذذاءة الذاتيذذة المتغيذذـر الر يسذذي فذذـي التذذدري  ،إذ أشذذر النتا ذذذـك
المستحصلة مم البحوث التجريبية يام الكفاءة الذاتيـ ة لها دور مهذم فذي عمليذة الذتعلم والتذدري  ،فالفذـرد الذذي
يمتلم كفاءة ذاتية قويـة بشام مهمة معينة تستهدفهـ ا عملية التدري سذيتعلم وينمذل مذا تعلمذن بشذكل أكبذـر مذم
الفرد ا لذي يمتلم كفاءة ذاتية عيفة ( .)Baron & Morin,2010:23
وفيمذذا يتعلذذب بذذالمنظور الذذذي يركذذز علذذى الشذذخص فذذيمكم تذذاطير أف ذذل عمليذذة يمكذذم ل فذذراد مذذم خالهذذا
التركيذذز علذذى الكفذذاءة الذاتيذذة ،إذ يشذذير ( )Bandura,1986:391إم النظريذذة الحاليذذة بشذذام الكفذذاءة الذاتيذذة
تمتذرح احتمذاالم بصذذدد ذلذم ،األول :إم أحكذذام الكفذاءة الذاتيذذة تتذا ر بالنظذام الذذذاتي للفذرد وأهدافذذن ،ومذم بينهذذا
أحكام الكفاءة الذاتية الموجودة ممدما ً ومفاهيم المدرة ،فإما أم تكذوم طبيعيذة أو ابتذة ،وال ذاني :أحكذام الكفذاءة
الذاتية الواقعة والمنتجة التي ينظم مم خالها الناس المهارا اإلدراكية واالجتماعية مم أفعذال متكاملذة مذم
العمل الهادف.
ال يمكذم أم ينظذذر إلذذى تفكيذذر الفذذرد بشذام الكفذذاءة الذاتيذذة فذذي األمذذاكم التنظيميذة علذذى أنهذذا عمليذذة تجميذذع
أجذذزاء كفذذذاءة المعلومذذا  ،فاحكذذذام الكفذذذاءة الذاتيذذة ببسذذذاطة ليسذذ أ ذذذراً لبلذذذوأ أداء سذذابب وأم لذذذة أو نمذذذاذج
اجتماعية ،وعلى الر م مم أم اكتسا خبرة ربما يملل مذم حيذرة الفذرد بشذام إمكاناتذن فذإم النذاس بحاجذة إلذى
تمييم المعلوما فيما يتعلب بالسياب الذي يت مم أدا هم ،ووفمذا ً لذذلم فذإم تفكيذر األفذراد بشذام الكفذاءة الذاتيذة
ربما يفهم على أنن عملية تركيبية لصناعة خطذة إدراكيذة أي كمذا يمذال (إمسذام األشذياء فذي السذياب ولذيس فذي
األجزاء) ( .)Bruner,2004:226
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ويجسذذد نمذذوذج تفكيذذر الفذذرد بشذذام الكفذذاءة الذاتيذذة المو ذذح فذذي الشذذكل ( )3أربعذذة مفذذاهيم موزعذذة علذذى
بعديم ،يميز البعد األول بيم نوعيم هما :االهتمام واالنعكاس فاالهتمذام هذو إدرام موجذن خارجيذا ً عنذدما تكذوم
النماذج البي ية هي المستعملة كمصادر للكفاءة الذاتية ،أمذا البعذد ال ذاني فيميذز بذيم ا نذام مذم اتجاهذا التفكيذر
الشخصي بشام الكفاءة الذاتية هما :التركيز على المهمة التي يؤديها الفرد ،والتركيذز علذى البي ذة االجتماعيذة،
فالفعذل أو عمذل الفذرد يذذزود معلومذا مذم المهمذذة أو حولهذا وعملياتهذا ومخرجاتهذذا ،وتمذدم البي ذة االجتماعيذذة
معلوما مم ماحظة الناس أو تفاعلهم مع اآلخريم ومع المنظمة (.)Tams,2008:172
ومم خال دمك البعديم يظهر النموذج أربعة مجاال لبنذاء الكفذاءة الذاتيذة هي:االهتمذام بمذا يفعلذن الفذرد،
واالهتمام بالبي ة االجتماعية للفرد ،واالنعكاس لما يفعلن الفرد ،واتخاذ موقف تجاو بي ة الفرد.

اإلدراك األساسي
االهتمام
التركيز األساسي

الفعل

البيئة
االجتماعية

االهتمام بما يفعله الفرد

 التركيز على المهمة
 التركيز على التجارب السابقة

االنعكاس
انعكاس لما يفعله الفرد

 التعلم من النكسات
 جعل المهمة ضمن سياق

االهتمام بالبيئة االجتماعية للفرد

اتخاذ موقف تجاه بيئة الفرد

 االرتباط باآلخرين
 مقارنة مرجعية مع أداء اآلخرين
 التطابق مع المنظمة

 التفوق
 تأكيد المنظور

شكل ()3
نموذج تركيز الفرد بشام الكفاءة الذاتية
Source: Tams, S. (2008), "Constructing self-efficacy at work: a person-centered
perspective", Personnel Review, Vol.37 No.2, P.173.

االهتمام بما يفعلن الفرد
يمترح هذا الخيذار أم النذاس يطذوروم ال مذة عبذر التركيذز علذى تجربذة اإلجذادة التشذريعية (إجذادة المهمذة)
وهو أحد مصذادر الكفذاءة الذاتيذة الممذدم مذم قبذل ( ،)Banduraوالذذي يمكذم انجذازو مذم خذال (التركيذز علذى
المهمذذة) و(تعمذذيم التجذذار السذذابمة) ،والممتذذرح هنذذا أم التجربذذة لوحذذدها ليسذ كافيذذة بذذل األحذذرس بالنذذاس أم
يموموا ببناء إجادتهم عم طريب اإلشارة إلى معذايير مسذتلهمة (م ذل التركيذز علذى المهمذة) أو عذم طريذب بنذاء
مناظرا بيم المواقف الحالية واألحداث السذابمة فذي حيذاتهم (تعمذيم التجذار السذابمة) ،وإم المحذاوال بشذام
بنذذاء االرتباطذذا بذذيم العمذذل الحذذالي للفذذرد والمعذذايير المسذذتلهمة أو تذذذكر العمذذل السذذابب تبذذيم تذذرابط هاتذذام
العمليتام .ويشير (التركيز على المهمة) إم الناس بحاجذة إلذى معذايير مسذتلهمة لتوليذد مصذادر اختباريذة ذاتيذة
وآنية للكفاءة الذاتية.
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االهتمام بالبي ة االجتماعية للفرد
يدعم هذا التصنيف المسلمة الر يسة التي قدمها ( )Banduraوالتي مفادهذا إم النذاس ال يتعلمذوم بشذكل
تجريبي فمط وإنما بشكل اجتماعي أي ا ً ،وهنام أربعة طذرب محذددة لاهتمذام بالبي ذة االجتماعيذة للفذرد ،وهذي:
االرتباط أو التعلب ،والممارنة المرجعية ،والصيا ة ،والمطابمة مذع المنظمذة ،والتذي تشذير إلذى المذدس المتنذو
للنماذج االجتماعية وكيفية استخدام الناس لتمييمهم الموجن ذاتيا ً بشام الكفاءة الذاتية ،وفي عاقتها بالجوانذ
األخرس تصف تلذم الطذرب التفكيذر بالكفذاءة الذاتيذة ،إذ ي ذار األفذراد تجذاو النمذاذج الشذفوية و يذر الشذفوية مذم
التفذذاعا الذذودودة والمسذذاعدة مذذع زمذذاء العمذذل والرؤوسذذاء والزبذذا م ،وهنذذا يشذذير المشذذاركوم إلذذى ال مذذة
واالنفتاح واالحترام الذي يدركونذن فذي العاقذا مذع نظذرا هم وفذي عاقذاتهم الهرميذة مذع الرؤوسذاء والزبذا م،
وال مة المكتسبة مم كل ذلم تم ل مسؤولية أكبر واحترام وبحث عم النصيحة.

انعكاس لما يفعلن الفرد

يت مم االنعكاس لما يفعلن الفرد إعادة ترجمذة معاكسذة للتغذيذة الراجعذة السذلبية وقذد يت ذمم هذذا أحيانذا ً
(التعلم مم النكسا ) وأحيانا ً (و ذع المهمذة فذي سذياب) وو ذع التغذيذة الراجعذة فذي إطذار أوسذع ،وفذي حذديث
النذاس حذذول كيفيذة تعذذاملهم مذع األخطذذاء يغفلذوم تعريذذف (الذذتعلم مذم النكسذذا ) لكذنهم قذذد يجسذدونن عمليذا ً فذذي
حياتهم ،ففي سبيل الم ال يصف الناس كيف ياخذذوم الذتعلم عمذداً وقبذول الحذاال الجديذدة ،وهذم بذذلم يؤكذدوم
الجهد واإلصرار في عملهذم ،وقذد ارتذبط مفهذوم الذتعلم مذم النكسذا بمنظذور المهنذة المطذورة والذذي يعذد جذزء
مم أخاب المنظمة ،بينما في الجان اآلخر ال تشجع الوظا ف الروتينية على التعلم مم النكسا .

اتخاذ مواقف تجاو البي ة
قد يسذتجي بعذض النذاس للتغذيذة الراجعذة السذلبية مذم خذال اتخذاذ موقذف تجذاو بي ذتهم عبذر االبتعذاد عذم
النكسا والنمد واإلصرار علذى المنظذور الشخصذي فذي أدا هذم ،وعنذدما يتخذذوم هذذا الموقذف يمومذوم بتسذمية
التجربذة السذذلبية مذذع نفذذي صذذلتها بهذم عذذم طريذذب التاكيذذد علذذى منظذورهم ومعذذاييرهم الشخصذذية ،وبذذذلم فذذإنهم
يبتعذذدوم عذذم مصذذدر التغذيذذة الراجعذذة ،وينشذذغلوم بكذذام ايجذذابي ذاتذذي ،ويحذذدوم مذذم مسذذؤولياتهم ،وتشذذير
دراسا التحمل العاطفي إم (االبتعذاد) ال يسذهم فذي تخفذيض التصذاعد الذذاتي أو ذغوط األداء ،ويكذوم االبتعذاد
أك ذر شذيوعا ً عنذذدما يكذوم عمذذل الفذرد مهيكذذل بشذكل أكبذر ويتذذيح فذرص محذذدودة للذتعلم ،والموقذذف اآلخذر تجذذاو
التغذية الراجعة السلبية هو اإلصرار على المنظور الشخصي حيث يؤكد األفراد علذى قابليذاتهم الفريذدة ،وقذيمهم
الشخصية ،وتعد المعايير بوصفها سلطة أساسية للحكم على أدا هم.

 .2التفاؤل:

عادة مذا يسذتخدم مصذطلح التفذاؤل فذي حياتنذا مذم خذال لغتنذا اليوميذة فذي الك يذر مذم المواقذف والحذاال .
ويشذذير (  )Green et al,2004:107إلذذى إم التفذذاؤل بكذذام عذذام يعنذذي ميذذل الف ذرد لاعتمذذاد باف ذذل النتذذا ك
الممكنذذة فذذي مواجهذذة عذذدم التاكذذد ،وهذذو بم ابذذة االحتفذذاظ بالتوقعذذا االيجابيذذة عبذذر الوقذ والمواقذذف ،إذ يميذذل
الناس إلى االعتماد بتحمب أهدافهم ،ويؤكد الفرد المتفا ذل علذى النذواحي المف ذلة للمواقذف واألفعذال والحذوادث
الجالية ،ف ذاً عذم االعتمذاد باف ذل النتذا ك الممكنذة فذي المسذتمبل .أمذا فيمذا يتعلذب بمجذاال بحذث علذم الذنفس
التنظيمي ،فإم للتفاؤل معنى محدد .فمد عرف مم قبل ( )Peterson,2000:45بانن تمييم مو وعي بشام مذا
يمكذذم للفذذرد تحميمذذن فذذي موقذذف معذذيم مذذع وجذذود المذذوارد المتاحذذة ،ويمكذذم أم يتفذذاو التفذذاؤل اسذذتناداً لذذذلم
الموقف.
ويعرف التفاؤل بانـن عذزو تو ذيحي يسذتعملن الفذرد فذي اسذتجابتن ل حذداث ،وهذو موجذـن لتميذيم األحذداث
التذي حذذد فذذي الما ذذي ،ممابذذل أم يذتم التوجذذـن نحذذو المسذذتمبل فمذذط .والفذـرد المتفا ذذل هذذو الذذذي يعذذزو نتا ذذـك
األحداث االيجابية إلى الجهود الداخليذة المسذتمرة ،بينمذا ي عذزو الحذوادث أو النتذا ك السذلبية إلذى أحذداث خارجيذة
ير مستمرة ال يمكم تجنبها (.)Avey, et al,2010:20
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وعذذذرف ( )Seligmanالتفذذذاؤل مذذذم خذذذال وصذذذفن للمتفذذذا ليم بذذذانهم أول ذذذم األفذذذراد الذذذذيم يتسذذذموم
باالستمرار الداخلي ،وأشياء معزوة خارجيا ً بشام األحداث االيجابية ،ويوصفوم أي ذا ً بعذدم االسذتمرار (ألسذبا
ك يرة) بشام األحداث السلبية ،لذلم فإم التفذاؤل كونذن أحذد مكونذا رأس المذال النفسذي يذرتبط بوجهذا النظذر
والحذذذذذوادث االيجابيذذذذذة التذذذذذي تت ذذذذذمم المشذذذذذاعر االيجابيذذذذذة (  .)Luthans,et al,2007a:547ووصذذذذذفن
( )Totterdell, et al, 2006:80بانذن العامذل الذر يس الوسذيط فذي العاقذة بذيم خصذا ص العمذل واإلجهذاد،
وإم العامليم ذوي المستويا العالية مم التفاؤل يمتلكوم حماية م افة في موقذع العمذل وهذذا يعنذي أنهذم أقذل
تعر ا ً ل جهاد في العمل .وكونن مظهر مم مظذاهر رأس المذال النفسذي ،ومذرتبط بذالنظرة االيجابيذة فمذد عرفذن
( )Avey,et al,2009:681بانذذن نمذذذط تو ذذيحي ألسذذلو الفذذرد الذذذذي ُيعذذزس للحذذوادث االيجابيذذة واألسذذذبا

الشخصية الدا مة للفرد ،واألحذداث السذلبية للمواقذف المحذددة الخارجيذة .ويؤكذد ( )Peterson,2000:45إم التفذاؤل
الواقعي يت مم تمييم ما يمكم للفرد انجازو أو عدم انجازو في موقف معيم.

ويشذير ( )Luthans,et al,2004:47إلـذـى إم المتفذا ليم يترجمذوم األحذداث السذي ة بانهذـا مؤقتذـة (أنذا
منهذم) ،بينمذا يترجذـم المتشذا موم األحذـداث السي ذـة بانهذـا دا مذـة ( ،)I'm all washed upفالمتفا ذل يجعذل
العزو دا م (أنا موهو ) ،أما المتشا م فيجعذل العذزو مؤقذ (لمذد حاولذ بشذدة بشذام هذذا) .وبالنسذبة للحذوادث
يمدم المتفا لوم عزواً محدداً (لذدي مشذكلة بشذام البرنذامك الحاسذوبي) ،بينمذا يجعذل المتشذا موم عذزوهم عامذا ً
(أنا مجرد جاهل في الحاسو ).
ويتميذز التفذاؤل بانذن يسذتند إلذى مو ذع خذارجي عذالي للسذيطرة ،إذ قذد يكذوم الشذخص يذر متفا ذل بينمذا
لدين أمل ،والعكس يمكم أم يكوم صحيحا ً فمد يكوم لدس شخص أمل كبير لكنن ال يشذعر بالتفذاؤل ،وفذي الشذام
يشذير ( )Corr & Gray,1996:85إلذى أم الشذخص ذو مو ذع السذيطرة الذداخلي المذوي ربمذا يظهذر درجذة
عاليذذذذذة مذذذذذم التفذذذذذاؤل بشذذذذذام احتمذذذذذال نجاحذذذذذن فذذذذذي كذذذذذاً مذذذذذم األحذذذذذداث المسذذذذذتمبلية واآلنيذذذذذة .وقذذذذذد أشذذذذذار
(  )Avey et al,2010:388إلى أم ( ) Seligmanاقترح ما أسذماو بالتفذاؤل الذواقعي والتفذاؤل يذر الذواقعي،
إذ يمكذذم أم يذذؤدي ال ذذاني إلذذى الفشذذل ،بينمذذا يمكذذم أم يذذؤ ر األول فذذي األداء ،وإم الجهذذد المسذذتمر كونذذن توقذذع
ايجابي سيشجع على الجهد المسذتمر ،والسذيما إذا توقذع األفذراد إنهذم سذيكونوم نذاجحيم ،فذإنهم سذيكونوم أقذل
احتمذذاالً لاستسذذام ،وهكذذذا ،فذذإم المسذذتوس العذذالي مذذم التفذذاؤل سذذيكوم أقذذل احتمذذاالً لاستسذذام وأك ذذر احتمذذاالً
لاستمرار ومواصلة تمديم الجهد نحو النجذاح ،ومذم ذم اإلسذهام فذي األداء الكلذي للفذرد .ومذا يذدعم هذذا الطذرح
الدراسذا التذذي أجريذ فذذي منظمذذا مختلفذذة ،فمذذد أظهذر دراسذذة أجريذ فذذي شذذركة تذذاميم أم التفذذاؤل يذذرتبط
بشذذكل هذذام وايجذذابي مذذع األداء ،وأظهذذر نتذذا ك دراسذذة أخذذرس أم تفذذاؤل األفذذراد العذذامليم يذذرتبط بشذذكل كبيذذر
بذادا هم ،ور ذاهم ،وسذعادتهم ( .)Youssef & Luthans,2007:777وهكذذا يت ذح إم الفذرد المتفا ذل هذو
الذي ال يتوقف عند قبول التحديا وتسخير الجهد النجذاز األهذداف ،بذل يسذعى جاهذداً لتحديذد األهذداف ال انويذة،
ف ذذذاً عذذذم المسذذذارا الازمذذذة النجازهذذذا ،ومذذذم ذذذم تشذذذخيص المعوقذذذا المحتملذذذة ،وإعذذذداد الخطذذذط الطار ذذذة
لتجاوزها ،ويمكم أم يتم ذلم مم خال اعتماد مسارا متعددة.
وعلذذى مسذذتوس الميذذادة أت ذذح إم المذذادة ذوي التفذذاؤل األكبذذر يميلذذوم بشذذكل أكبذذر لو ذذع أهذذداف بديلذذة،
ويحفزوم بشكل عالي لتحميب األهداف ويعملوم على إيجذاد السذبل لتخطذي العمبذا التذي تعتذرض طريذب انجذاز
األهذذداف .وهنذذا يظهذذر الذذدور المهذذم للتفذذاؤل كاحذذد مكونذذا رأس المذذال النفسذذي للما ذذد ،إذ إنذذن يسذذهم فذذي حذذث
المرؤوسيم على محاكاة سلوكيا قادتهم ،وبذلم يمكم أم يتحمب االنتمال االيجابي مم المادة إلى المرؤوسيم.
ففذي سذذبيل الم ذذال ،ينبغذي علذذى األفذذراد العذذامليم عنذد تعذذاملهم مذذع مصذذادر ال ذغوط فذذي العمذذل أم يكونذذوا
حساسيم في تمييز الحما ب وفهمها ،وأم يستفيدوا مم الشم بشام سذوء الحذظ الذذي يكذوم تصذوريا ً .وفذي هذذا
الصدد أشار ( ) Schneiderإلى رورة أم يميم األفراد العذامليم وبعنايذة كبيذرة المنفعذة مذم التمسذم بمشذاعر
الذذن والخذذزي ،ألم م ذذل تلذم المشذذاعر السذذلبية يمكذم أم تحذذد مذذم قذدرتهم علذذى الذذتعلم مذم ايجابيذذة المواقذذف،
وتعيب مم تعاملهم مع األخطار المستمبلية ( .)Avey, et al,2009:681
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والم ال حول إمكانية إسهام المناخ التنظيمي الداعم في المستويا الفردية لرأس المال النفسذي يمكذم أم
يكوم وا حا ً فيما يتعلذب بذالعزو المتفا ذل .ويشذير (  )Luthans,et al,2008:226أنذن مذم المذرجح فذي حالذة
مواج هة منذاخ داعذم عذزو األخطذاء لم ذايا معينذة يذر مسذتمرة وخارجيذة ،أي تشذجيع المرؤوسذيم ألم يكونذوا
متفذا ليم فذذي عذزوهم ،ففذذي سذذبيل الم ذال إذا ارتكذ العذذامليم أخطذاء فذذي ظذل منذذاخ داعذذم ،فربمذا يسذذتمر لذذديهم
الشعور بالدعم فيما يتعلب بمابلياتهم التي تتيح لهم عزو حاال الفشل إلى الظروف الخارجيذة ،وحتذى إذا مذا تذم
عزو ذلم إلى الفرد ،فإم ذلم الفرد يمكم أم يتوقع بام تكوم الرسالة (دعنا نحاول انية باسلو مختلف).
وبشام تطوير التفاؤل أشار ( )Schneider,2001:250-263إم التفاؤل قابل للتطوير عبذر ا ذة سذبل،
هي )8( :الليم أو التساهل تجاو الما ي )2( .ت ميم وتمدير الحا ر )3( .وفرصة للنظر صو المستمبل.
ومذذم المهذذم اإلشذذارة إلذذى مفهذذوم التفذذاؤل يذذر الذذواقعي ( )Unrealistic Optimismأو كمذذا يسذذمين
الذذبعض التفذذاؤل الخذذدا ( ،)Illusoryوفذذي هذذذا الصذذدد يشذذير ( )Taylor & Brown,1988:195إلذذى إم
التصورا الذاتية ل فراد تتمركز في التحسيم الذاتي بغض النظر عم الحميمة ،وهذذو االيجابيذة الذاتيذة لوحظذ
في سياقا مختلفة كما هذو الحذال فذي إدرام الذذا ممابذل إدرام اآلخذريم ،والتمييمذا الذاتيذة ،والسذيطرة علذى
األحداث العذابرة ،وتميذيم المسذتمبل ،ففذي سذبيل الم ذال يميذل النذاس إلذى تمذدير فرصذة حذدوث األشذياء االيجابيذة
ألنفسهم أك ر مم فرصة حدو ها لآلخريم ،بينما يمدروم األشياء السذلبية لآلخذريم أك ذر مذم تمذديرها ألنفسذهم،
ويؤكد هذا التوجذن ( )Perloff & Fetzer,1986:504إلذى وجذود التفذاؤل يذر الذواقعي فذي سذبعة مذم أصذل
عشرة حوادث ايجابية.
ً
وتاسيسا ً على ذلم فإم وجهة النظر االيجابية والوا مذة لهذا نتذا ك نا يذة ،فمذد يكذوم التفذاؤل مفيذدا إلذى حذد
معيم ،إال إم المغاالة فين تكوم ارة جداً ،وهكذا فإم النظرة العملية واألك ر واقعية تتم ل فذي النظذر إليذن علذى
أنن مفيد في مواقف معينة و ار في مواقف أخرس.
وفيمذا يتعلذب بذذالتمييز بذيم التفذذاؤل وال مذة العاليذة فذذإم االخذتاف ال يمتصذذر علذى نتا جهمذا فحسذ بذل فذذي
خصا صهما أي ا ً ،إذ أشار (  )Lounsbury et al,2004:457إلى أم التفاؤل هو سمة شخصذية ذيمة ،وقذد
يكذوم ذو بذا نسذذبي عبذر الوقذ والمواقذذف ،وأك ذر النذاس إمذذا متفذا لوم أو متشذا موم ،أمذذا ال مذة فتعذد حالذذة
معينة أو محددة .ويدعم ذلم (  ) Griffin & Varey,1996:227بام لة إذ يشيرا إلى مذة الفذرد بمدراتذن علذى
مهمة واحدة كاالبحار عبر االطلسي ،لكم لم يكوم للفرد نفسن مة بمدراتن على أداء مهمة أخذرس كعمليذة زر
المل  .وتمدم لنا نظرية ا إلدرام االجتماعي بام الكفاءة الذاتية وتمييم مة الفرد هذي حالذة معينذة ينبغذي تطبيمهذا
فذي مهذام محذددة فهذي ليسذ حالذة عامذة ،بينمذا يعذذد التفذاؤل سذمة تذؤ ر فذي المذزاج والسذلوم ،فيمذا تعذد ال مذذة
العالية والكفاءة الذاتية عمليا إدراكية تؤ ر في التفكير.
وقد أظهر بعض األ دبيا ذا الصلة إم ال مة ومم خال قياسها في دراسذا اختباريذة تعذد كونهذا جانذ
مستمر ،وال تتفاو عبر المهام ،إذ استخدم بعض الكتا اختبار مة عام بدالً مم قياس ال مة فذي مهذام محذددة،
فيمذا قذذام آخذروم بمياسذذها علذى افتذذراض أنهذا تختلذذف بذذاختاف المهذام ويمكذذم التعامذل معهذذا علذى وفذذب نمذذاذج
موقفية ( .)Hayward et al,2006:268وعلى وفب هذذو االختافذا المفاهيميذة بذيم التفذاؤل وال مذة العاليذة
يمكم المول إم كا المفهوميم لهما توجها منفصلة و ير مشتركة.
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 .3األمل:
عرف األمل بانن تشذكيل مذم اإلرادة الناجحذة الممترنذة بخطذة محذددة ،والتذي تسذتهدف انجذاز نذاجح لذبعض
األعمذال أو المخرجذذا المر وبذذة .وعذذرف كونذن يشذذكل اإلرادة لتحميذذب النجذذاح ،والمذدرة علذذى تحديذذد وتو ذذيح
ومتابعة السبيل لتحميب النجاح.ووصف بانن عملية إدراكيذة تنجذز سذوية مذع السذلوكيا المؤديذة إلذى األهذداف
المابلة لانجاز ،ويعد األمل أك ر مم كونن ر بة بسيطة ،وذلم بسب العاقة النظمية بذيم األهذداف والسذلوكيا
ونتا ك كاً منهما (.)Avey, et al,2010:388
أمذا (  )Avey, et al,2009:681فمذد عذرف األمذل بانذن يت ذمم قذوة اإلرادة (قذوة األفذراد ،أو تصذميمهم
على انجاز أهدافهم) ،وقوة الطريب (أي التفكير في أم يكوم الفرد قادراً على ابتكذار المسذارا البديلذة والخطذط
الموقفية النجذاز األهذداف فذي حذال مواجهذة العمبذا ) .فيمذا حذددو (  )Snyder,1991:287بانذن حالذة تحفيزيذة
ايجابية تستند إلى إحساس مستمد وبشكل تفاعلي مم المذوة والمسذارا الناجحذة ،إذ تشذير (المذوة) إلذى الهذدف
الذي يوجن الطاقة ،بينما تشير (المسارا ) إلى التخطيط لممابلة األهداف.
وتنذذذذذذذذذذذاق نظريـذذذذذذذذذذذذـة األمذذذذذذذذذذذذـل أم هنذذذذذذذذذذذذام ا ذذذذذذذذذذذـة آليذذذذذذذذذذذذـا ر يسذذذذذذذذذذذذـة ل مذذذذذذذذذذذذـل ،وهذذذذذذذذذذذذي:
()Harvey et al,2007:181
أ  -األهذذداف :تعذذد األهذذداف بم ابذذة األسذذاس لنظريذذة األمذذل وبشذذكل أك ذذر تحديذذد فذذإم األهذذداف تعذذد بم ابذذة
المرساة حيث تبدأ العمليا العملية ،وتستمد األهداف أهميتهذا فذي كونهذا تتذيح ل فذراد مذا يحتذاجوم مذم
عمل وطاقة لتحميب تلذم األهذداف ،وينبغذي أم تذدرم األهذداف فذي كونهذا شذيء ذو قيمذة وسذهل المنذال،
السيما إذا أصبح قوة كافية إل ارة العمل ويزدهر األمذل فذي المواقذف التذي يظهذر فيهذا احتمذال متوسذط
إلنجاز الهدف.
 المسذذارا  :تشذذير إلذذى قذذدرة الفذذرد علذذى توليذذد بذذدا ل ممبولذذة لتحميذذب الهذذدف ،وتعذذد المسذذارا حاسذذمةإلنجذاز الهذذدف وذلذم لكذذوم األمذذر يذرتبط بذذالطرب المؤديذة إلذذى ذلذذم الهذدف ،وبعذذد تحديذد الهذذدف ال مذذيم
والمابل للتحميب يبدأ الفرد بتوليد الطذرب المختلفذة للوصذول إلذى ذلذم الهذدف ،ويذنظم كذل مسذار ويعطذى
مرتبة أهمية استنادا لفهم الفرد بشام كيفية إسهام تلم المسارا في تحميذب الهذدف بنجذاح ،ومذع تميذز
البدا ل المعمولة فإم األمر يرتبط بذإبراز إعذادة تميذيم المسذارا الحاليذة ،ويواجذن األفذراد أ لذ األحيذام
فذي تمذدمهم نحذو الهذذدف ظروفذا ً يذر متوقعذة تمنذذع هذذا التمذدم ،وبغيذة إزالذذة هذذو الموانذع يعمذل األفذذراد
ذوي المستوس العالي مم التفكير في المسارا وبشكل اب على إعذادة تميذيم مسذاراتهم الحاليذة ،وفذي
حذذال كذذوم التميذذيم الجديذذد يفتمذذد إلذذى الم اليذذة سذذيلجا هذذؤالء إلذذى اسذذتحداث مسذذارا جديذذدة أو تحذذديث
المديمة منها.
 فكرة الموة :وهي الجان التحفيزي لنظرية األمل ،فبعد توليد المسارا هنالم حاجذة للمذوة لتبنذي الجهذدالذازم للتحذرم علذى طذذول المسذار الذذي تذذم اختيذارو ،وتظهذر فكذذرة المذوة بشذكل محذذدد فذي االعتمذاد بذذام
الفذذرد يمتلذذم المذذدرة علذذى البذذدء والم ذذابرة ومذذم ذذم الوصذذول إلذذى الهذذدف فذذي النهايذذة ويشذذار إلذذى هذذذا
المفهوم بالموة العملية.
وباالستناد إلى نظرية األمل ينبغي أم يمتلم الفرد كاً مم التفكير فذي المسذارا وفكذرة المذوة بشذام األمذل
العذالي إلدرام الحذذدث ،وعلذذى الذذر م مذذم أهميذذة الجانبذذام المذذذكورام و ذذرورتهما فهمذذا ليسذذا مسذذتمام بشذذكل
كاف ،إذ يج توافر كاهما لدس الفرد م م أجل أم ينشغل بإدرام األمل الكبير (.)Snyder,2000:8
وكونن تركي علذم نفذس ايجذابي فذإم األمذل يتذا ر بالمشذاعر ،إذ يمتلذم األفذراد ذوي المسذتوس العذالي مذم
األمذذل نظذذرة ايجابيذذة للحيذذاة ومواجهذذة التحذذديا والتركيذذز علذذى النجذذاح ،بينمذذا يت ذذح لذذدس األفذذراد مذذم ذوي
المستوس المنخفض ل مل نظرة سلبية للحياة ،ومشاعر ازدواجية وتركيذز علذى الفشذل ،وتعمذل العواطذف علذى
تعزيز التوجها المفعمة باألمل ل فراد بشام أنفسهم .وتاسيسا ً على ذلم تشذير الك يذر مذم الطروحذا الفكريذة
إلذذذذذذى التشذذذذذذابها بذذذذذذيم األمذذذذذذل والتركيبذذذذذذا النفسذذذذذذية األخذذذذذذرس وبذذذذذذاألخص التفذذذذذذاؤل والكفذذذذذذاءة الذاتيذذذذذذة
( .)Harvey et al,2007:181
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إم تحديد با األمل يعد أمراً حرجا ً فذي مجذال التطبيذب ،السذيما فذي ظذل التمذازج مذع المكونذا األخذرس
البحوث والطروحا النظرية األمل فذي كونذن متمذار مفاهيميذا ً مذع التركيبذا
لرأس المال النفسي .فمد عر
االيجابية األخرس ،وفي الوق نفسن متميزاً عنها .وهنام المليل مم الدراسا المعنيذة فذي استكشذاف أ ذر األمذل
في موقع العمل ،ففي سبيل الم ال أظهر أحد البحذوث إم المنظمذا التذي تمتلذم اسذتجابا عاليذة المسذتوس مذم
األمذذذل تميذذذل ألم تكذذذوم أك ذذذر نجاحذذذا ً مذذذم م ياتهذذذا ذا المسذذذتويا األدنذذذى مذذذم األمذذذل ( Luthans, et
.)al,2007b:546
وبالنسبة لعاقة األمل مع األداء أظهذر الدراسذا دال ذل تشذير إلذى إمكانيذة ارتباطذن بذالمواقف المر وبذة
فذذذي العمذذذل ،ففذذذي سذذذبيل الم ذذذال بينذذذ إحذذذدس الدراسذذذا أم مسذذذتويا األمذذذل للعذذذامليم فذذذي اإلنتذذذاج بمصذذذنع
( )Midwesternكان ترتبط بر اهم الوظيفي والتزامهم التنظيمي ،وفي دراسة أخذرس وجذد أم األمذل يذرتبط
بالر ا وااللتزام التنظيمي ،وسعادة العمل و إم المسذتوس العذالي مذم األمذل يميذل ألم يمذود إلذى مذة أكبذر بشذام
المهذذام المحذذددة (أي إلذذى كفذذاءة ذاتيذذة) ،وأم يكذذوم قذذادر علذذى التحذذول بسذذرعة بعذذد حالذذة اليذذاس المؤق ذ (أي
المرونة) (.)Snyder,2000:39
أشذذار الك يذذر مذذم البحذذوث ذا الصذذلة إلذذى أم المذذديريم الذذذيم يمتلكذذوم نسذ أعلذذى مذذم األمذذل يحممذذوم
مستويا أداء عالية وتتزايد مستويا ر ا العامليم معهم ،األمذر الذذي يعنذي وجذود تذرابط بذيم األمذل والر ذا
الذوظيفي وااللتذزام التنظيمذي .وقذد أظهذر بعذض الدراسذا إمكانيذة أم يكذوم األمذل مصذدر ايجذابي ل فذراد فذذي
حال تعر هم ل جهاد في العمل ،ف اً عم أم مستوس األمل ل فذراد يتذيح لهذم الحمايذة ذد الشذعور بال ذعف،
وعدم المدرة على التحكم.
أما بشام التدري على األمل فمد أ بت التجار ذا الصلة إمكانيذة بنا ذن وتعزيذزو لذدس األفذراد فذي موقذع
العمذذل ،إذ يشذذير ( )Luthans,et al,2006:387-393إلذذى أم جهذذود التذذدري علذذى األمذذل فذذي موقذذع العمذذل
ركذذز علذذى تصذذميم الهذذدف ،وتوليذذد المسذذارا  ،والتغل ذ علذذى العمبذذا  ،والذذذي مذذم شذذانن أم يشذذجع مذذديرو
المذذوارد البشذذرية ،ويسذذاعدهم علذذى التذذا ير فذذي مذذدركا األفذذراد العذذامليم بشذذام مواجهذذة العوا ذذب فذذي إدارة
اإلجهذاد .وفيمذا يتعلذب بذاداء الفذرد أكذد ( )Peterson & Byron,2008:785-803أم المسذتويا العليذا مذم
األمل ت بط الهدف الذذي يوجذن الجهذد ،والمذدرة المتميذزة علذى المنذاورة عبذر العمبذا النجذاز الهذدف ،والمذدرة
على التوليد المستمر للسبل البديلة النجاز الهدف والتي تمود إلى الجهد المستمر.
وهكذا يت ح أم األمل يت مم ا ة اتجاها ر يسة هي المذوة ،والمسذار ،والهذدف ،إذ يتم ذل اتجذاو المذوة
في اإلرادة لتحميب الهدف المطلو  ،وهي بم ابة محفذز للوصذول لذذلم الهذدف ،أمذا المسذار فهذو السذبيل البذديل
الذذذي يمكذذم اعتمذذادو فذذي للسذذعي للوصذذول إلذذى الهذذدف ،والتذذي يعتمذذد تحديذذدها علذذى التخطذذيط المذذوقفي والتنبذذؤ
بالمعوقا التي تعترض طريب الهدف كإجراء استباقي للوصول إلى الهدف المنشود.
وهنام دال ل تشير إلى إمكانية تموية األمل وتطويرو لدس األفراد العامليم فذي المنظمذا  ،وإرشذادا يمكذم
إتباعها لبناء األمل لرأس المال النفسي االيجابي ،منها ما يلي)Luthans & Jensen,2002( :
أ  -و ذذع وتو ذذذيح األهذذذداف الشخصذذذية والتنظيميذذذة الصذذعبة والمحذذذددة ،والتذذذي تت ذذذمم أرقذذذام ونسذذذ
وتواريخ مستهدفة للمساعدة في تحديد الهدف ،واألمر صع لكنن ليس مسذتحياً وجعذل العمليذة تم ذل
تحدي لكنها ممكنة .وجان الحذر هنا يتم ل فيمذا إذا كذام مسذتوس األمذل األولذي لذدس الفذرد مذنخفض،
فيمكم البدء مع هدف سهل المنال نسبيا ً فسذيكوم مف ذاً لتحميذب درجذة معينذة مذم األمذل ،وذلذم قبذل
االنتمال إلى األهداف األك ر تحدي.
 استعمال ما أسماو ( )Snyderطريمة المشي التخطي ( )Stepping Methodلتحويذل األهذداف إلذىخطذذذوا انويذذذة يمكذذذم إدارتهذذذا ،والتذذذي ستؤشذذذر تمذذذدم الفذذذرد وتخلذذذب علذذذى األقذذذل تجربذذذة مباشذذذرة
(انتصارا ) ونجاحا صغيرة.
 تطذذوير وإعذذداد علذذى األقذذل بذذديل واحذذد أو مسذذار مذذوقفي (طذذارا) للهذذدف مذذع خطذذة مرافمذذة وتسذذخيرالتفكير والجهد لتطوير المسارا  ،ومم م تنفيذ ا لخطط المتعلمة بالهدف بالكيفية التي تم إعدادها.
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ث  -قرار بالمتعة بشام العمل تجاو األهداف ،وعدم التركيز على النتيجة النها ية فمط.
ج  -امذذتام الر بذذة واالسذذتعداد لمواجهذذة العمبذذا والمشذذكا  ،وهنذذا يذذاتي دور صذذيا ة المسذذارا فذذي
المساعدة على مماومة ظهور المشكا .
ح  -االستعداد والمهارة فذي معرفذة مذا هذي المسذارا البديلذة ،ومتذى يذتم اختيارهذا فذي حذال كذوم الطريذب
األصلي المؤدي للهدف لم يعد عمليا ً أو ذو قيمة.
خ  -االستعداد والمهارة في معرفذة متذى وكيذف (يعذاد تحديذد الهذدف) لتفذادي الفذخ الخذاط ل مذل ،وينبغذي
إدرام ومعرفة إم اإلصرار تجاو الهذدف لذيس عمليذا ً بغذض النظذر عذم المسذار الذذي يذتم اختيذارو .فذإذا
كذذام الهذذدف األصذذلي يذذر قابذذل للتحميذذب فينبغذذي معرفذذة متذذى وكيذذف يذذتم اسذذتبدالن أو تعديلذذن ،وإم
التدري  ،والسيما التجريبي منن يمكم أم يموي مم مهارة إعادة تحديد الهدف (.)Re-goaling

 .4المرونة أو الرجوعية:
يهذذيمم علذذى مف هذذوم المرونذذة فذذي ك يذذر مذذم الحذذاال نذذو مذذم الذذنمص فذذي الو ذذوح ،وبغيذذة فهذذم ظذذاهرة
المرونذذة علذذى أتذذم وجذذن وإزالذذة الذذنمص المذذذكور فذذي الو ذذوح مذذم ال ذذروري األخذذذ بنظذذر االعتبذذار منظذذورا
مختلفذذذذذذذة للمرونذذذذذذذة ورد فذذذذذذذي األدبيذذذذذذذا ذا الصذذذذذذذلة ،واآلتذذذذذذذي عذذذذذذذرض مبسذذذذذذذط لهذذذذذذذذو المنظذذذذذذذورا
()Ponomarov & Holcomb,2009:127

منظورا المرونة
أ .المنظور البي ي للمرونة:

يعد عالم البي ة الكندي ( ) Hollingمم أوا ذل البذاح يم الذذي الحذظ أم ل نظمذة خاصذيتام متميزتذام همذا:
المرونة واالستمرار ،إذ تحدد المرونة قدرة األنظمة على استيعا التغيرا  ،فيما يم ل االسذتمرار قذدرة األنظمذة
للعودة إلى حالة التوازم بعد اال طرا المؤق  ،والنظام الذذي يعذود إلذى التذوازم بشذكل أسذر هذو األعظذم فذي
استمرارو ،وهنام افتراض مني لوجود االستمرار في النظام ،ومم دوم هذا االسذتمرار لذم تكذوم هنالذم عذودة
مفتر ة لحالة ما قبل اال ذطرا  .ويو ذح الشذكل ( )4تعريذف المرونذة ومكوناتهذا مذم المنظذور البي ذي والتذي
حظي بمبول كبير.
سذذع
وألم المرونذة تعذذرف بانهذا قذذدرة النظذذام علذى مواجهذذة اال ذطرا واالحتفذذاظ بوظا فذذن ورقابتذن فمذذد و ّ
( ) Carpenrer et al,2001:765بحذ هم مذم خذال اختبذار ممذدار اال ذطرا الذذي يمكذم أم يتحملذن النظذام
قبل أم يتغير بشكل أساسي في مناطب مختلفذة فذي ظذل حذاال سذيطرة مختلفذة ،وتم ذل التوسذع فذي تمذديم فكذرة
الدورة التكيفية ( ،)Adaptive Cycleوباالستناد إلى هذو الفكرة فإم األنظمة الديناميكيذة ال تعذزس تجذاو حالذة
االسذذتمرار أو التذذوازم ،وهكذذذذا تذذم تطذذذوير أربعذذة حذذذاال للتكيذذف مذذذع اال ذذطرا هي:نمذذذو واسذذتغال سذذذريع،
والمحافظة (الحماية) ،والهدم الخاب ،والتجديد أو إعادة التنظيم.
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المرونة  :درجة وأسلوب وسرعة إعادة تركيب الهيكل األولي والوظيفة في النظام البيئي بعد
االضطراب.

مكونات المرونة
المطاطية
Elasticity

الغزارة أو السعة
Amplitude

التخلفية (*)
Hysteresis

قابلية التطريق
Malleability

سررررعة إعرررادة حالرررة
االسررتقرار الترري تتبررع
االضطراب

منطقرة التشرويه التري
يعود فيها النظرام إلرى
حالته األولية

المدى الذي يكون فيه
مسار الخضرو تترت
االضررررطراب المررررزمن
والتتسرررن عنرررد وال
االضطراب

الدرجرررة التررري تنشررررأ
فيها التالة الثابتة بعد
أن يختلف االضطراب
عرررن التالرررة الثابترررة
األصلية

التثبيط أو
التضاؤل
Damping

الدرجرررة أو األسرررلوب
الرذي يعرردل برره مسررار
اإلعادة من خرلل أيرة
قررروى تغيرررر المفعرررول
الطبيعي لإلعادة

شكل ()4
تعاريف المرونة ومكوناتها مم منظور بي ي
(*) التخلفية  :كما هو الحال في تخلف اآل ار المغناطيسية بعد زوال الموة المغناطيسية
المصدر :أعداد الباح ام
وقد استنتك الباح وم أم هنام ا ة خصا ص أساسية للمرونة:
( )8حجم التغير الذي يمكذم أم يمذر بذن النظذام مذع االحتفذاظ بالمسذتوس نفسذن مذم الرقابذة والسذيطرة علذى
الهيكل والوظيفة.
( )2الدرجذذة التذذي يكذذوم فيهذذا النظذذام قذذادراً علذذى تنظذذيم نفسذذن مذذم دوم تشذذوي أو ذذغوط مجبذذرة مذذم
العوامل الخارجية.
( )3الدرج ة التي يمكم للنظام أم يطور المدرة على التعلم والتكيف بشام مواجهة اال طرابا .

 .المنظور االجتماعي للمرونة:
يعد ( ) Timmermanمم أوا ل الذيم عرفوا مرونة المجتمذع بوصذفها قيذاس لمذدرة النظذام علذى احتذواء
األحذداث الخطذذرة والتعذذافي منهذذا ،وتعذذرض االسذذتراتيجية الدوليذذة ل مذذم المتحذذدة تعريفذا ً أك ذذر شذذمولية للمرونذذة
مفادو أنها قدرة النظام للتكيف مع األخطار وذلم مم خال المماومة أو التغييذر مذم أجذل تحميذب مسذتوس ممبذول
مم التوظيف والهيكل والمحافظذة عليهمذا ،ويحذدد ذلذم بالدرجذة التذي يكذوم فيهذا النظذام االجتمذاعي قذادراً علذى
تنظيم نفسن لزياد ة قدرتن على التعلم مم الكوارث الما ية ل مام حماية مستمبلية أف ل.

ج .المنظور النفسي للمرونة:

اشذذذتمل هذذذذا المنظذذذور علذذذى ا ذذذة مبذذذادا أساسذذذية للمرونذذذة هذذذي :الرقابذذذة (توجيذذذن وتنظذذذيم النشذذذاطا
وتنسذذيمها) ،والتماسذذم (تحسذذيم اإلرادة والفهذذم والعمليذذا واإلجذذراءا الازمذذة أ نذذاء األوقذذا العصذذيبة لتمليذذل
عذذدم التاكذذد) ،والتذذرابط والتواصذذل (التصذذرف بمذذا ي ذذمم تنسذذيب الجهذذود التنظيميذذة سذذوية لتجن ذ الهذذدر فذذي
الخدما ) ،وظهر أي ا ً الك ير مم المسلما ذا الصلة بالجوان النفسية للمرونة ،منها:
( )8المرونة عملية ديناميكية تعتمد على سياب الحياة.
( )2المرونة تفاعل معمد بيم بعض خصا ص األفراد وبي تهم األوسع.
( )3تزاد المرونة عبر تمليل عوامل الخطر السلبية.
( )4المرونة تطويرية ،وتكوم أك ر أهمية أ ناء انتماال الحياة وتحوالتها.

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية

المجلد 81

العدد 56

رأس المال النفسي االيجابي

28

(منظور فكري في المكونات والمرتكزات الجوهرية للبناء والتطوير)

د .المنظور االقتصادي للمرونة:
تشير المرونة االقتصادية بشكل عام إلى قدرة النظذام علذى احتذواء أو تخفيذف ال ذرر أو الخسذارة ،وتشذير
أي ا ً إلى قدرة النظام على التعذافي مذم الصذدمة أو اإلجهذاد الحذاد ،وقذد م ّيذز ( )Roseبذيم نوعذام مذم المرونذة
هما:
( )8المتاصلة :المدرة في ظذل الظذروف االعتياديذة (م ذل المذدرة علذى اسذتبدال المذدخا المت ذررة نتيجذة
ً
استجابة إلشارا السعر).
صدمة خارجية ،أو قدرة األسواب على إعادة تخصيص انية للموارد
( )2التكيفية :المدرة في حالة األزما نتيجذة اإلبذدا أو الجهذد اإل ذافي (م ذل زيذادة اإلمكانذا البديلذة فذي
عمليا العمل الفردي ،أو تموية السوب عبر تزويدو بمعلوما لممابلة المجهزيم)
وهكذا يت ح إم الهذدف ا لنهذا ي للمرونذة يتم ذل فذي منظمذة قذادرة علذى التطذور السذريع مذم دوم تذا يرا
م ادة ،وإم االهتمام بالمرونة ال يمتصر على التحسيم أو االستعداد لازمذة فحسذ  ،بذل يشذير ذمنا ً إلذى قذدرة
على اإلبدا المستمر.

هـ .المنظور التنظيمي للمرونة:
تعرف المرونة مم المنظور التنظيمي بانهذا التعذديل مذم أجذل الطاقذا والمذدرا  ،أو المذدرة علذى االحتفذاظ
بالوظذذا ف المر وبذذة فذذي ظذذل ظذذروف التحذذدي واإلجهذذاد ،أو المذذدرة الديناميكيذذة للتكيذذف التنظيمذذي التذذي تنمذذو
وتتطور عبر الزمم .وتعد مرونة المنظما حالة استباقية وعودة أف ذل مذم الحذاال العصذيبة ،وهذي أك ذر مذم
كونها تحسم فمط لكونها تت ذمم مسذتوس معذيم مذم المذدرة علذى التكيذف مذع التذا يرا البي يذة سذلبية كانذ أم
ايجابية ،ويؤكد المنظور البي ي على نواحي مهمذة للمرونذة م ذل التكيذف ،والصذيانة ،واإلنعذا أو النماهذة ،وال
يمتصذر األمذر علذى ذلذم فحسذ بذل تتميذز المرونذة فذي كونهذا مصذدراً للميذزة التنافسذية المسذتدامة ،وهذي قذدرة
حاسمة للنجذاح ،ف ذاً عذم كونهذا المفتذاح الذر يس لتطذوير الخطذة االسذتراتيجية المسذتمرة المذادرة علذى تمذديم
نتا ك أف ل مم المنافسيم ذوي المرونة األقل.
وتم ل المرونة في علم الذنفس االيجذابي تح ّمذل ايجذابي وتكيذف تجذاو خطذر هذام (.)Masten,2001:227
وعرفها (  )Luthans,et al,2004:47على أنها ركنا ً أساسيا ً في علم الذنفس االيجذابي ،وهذي تعنذي العذودة أو
االرتداد مم المشكا أو النكسا المتعلمذة ببي ذة العمذل مذع تغيذرا ايجابيذة م يذرة .فيمذا يصذفها الذبعض بانهذا
المدس الذي يستطيع فين األفـراد على االن مام انية ،والميام بذالهجوم علذى هذدفهم مذع فرصذة حميميذة للنجذاح.
وفي عاقة المرونة مع اإلجهاد يحددها ( ) Maddi,2005:261بحجذم التوجهذا الجري ذة والشذجاعة المحفذزة
على مواجهة دقيمة لحاال اإلجهاد.
وفي تطبيمها في مجال العمل يشير ( )Luthans & Youssef,2004:154إلى المرونة علذى أنهذا قذدرة
أو طاقة نفسية ايجابية للعذودة إلذى الحالذة الطبيعيذة ،وتذتم العذودة بعذد حذاال التنذو  ،وعذدم التاكذد ،والصذرا ،
والفشل ،أو حتى التغير االيجابي ،والتمدم والمسؤولية المتزايذدة .أمذا ( )Coutu,2002:47فيؤكذد أم المرونذة
لدس األفراد تم ل قبول قوي للحميمة ،واعتماد عميب البا ً ما يسذتند إلذى قذيم معتنمذة بمذوة فذي كذوم الحيذاة ذا
مغزس ،ف اً عم قدرة على االرتجال والتكيف مع المتغيرا الهامة .ويت ح ممذا سذبب إم المرونذة تم ذل قذدرة
الفذرد علذى احتذذواء المواقذف السذذلبية والتعامذل معهذذا ،ومذم ذم العذذودة إلذى سذذابب عهذدو ،وهذذي ال تمتصذر علذذى
كونه ا ردود أفعال تجاو األحداث السلبية الم ادة ،بل يمكم أم تكوم كذذلم تجذاو األحذداث االيجابيذة أي ذا ً ،وهذي
تعتمد في كل ذلم على الميم المغروسة في داخل الفرد بشام قدرتن على مواجهة الصعا .
الحظ علماء النفس السريري إم المرونة يمكم أم تزيد وتنمو متى اسذتطا الفذرد العذودة إلذى مسذتوس مذا
بعذذد التذذوازم بعذذد حذذدث م ذذاد ،و إم األفذذراد يمكذذم أم يكونذذوا أك ذذر مرونذذة تجذذاو المواقذذف الم ذذادة علذذى مذذر
الوقذ  ،وبذذذلم فذذإنهم عمليذا ً يعذذودوم مذذم نكسذذة سذذابمة ،وم ذذل هذذذو الذذردود االيجابيذذة ل فعذذال التذذي وجذذد فذذي
دراسا المشاعر كام لها تا يرا متصاعدة .لذلم أكذد ( )Bandura,1998:62إم النجذاح عذادة مذا يذاتي مذم
خال تجديد الجهود بعد المحاوال الفاشلة.
وتاسيسذذذا ً علذذذى ذلذذذم فالمرونذذذة تعنذذذي عمليذذذة تكيفيذذذن م ذذذافة لذذذ درام الوا ذذذح للحميمذذذة ،والتذذذي تسذذذمح
معنذى للحذوادث بمذا يتذيح بنذاء جسذور
باسذتجابا عمانيذة وفاعلذة للظذروف المحيطذة ،وميذل للبحذث أو إ ذفاء
ً
تمتد مم الشدا د التي يتم مواجهتها في اليوم الحا ر ،إلى مستمبل مبني باف ل شكل (.)Coutu,2002:50
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علذذى الذذر م مذذم قلذذة الدراسذذا والبحذذوث بشذذام المرونذذة وأهميتهذذا فذذي موقذذع العمذذل ،فمذذد أجري ذ بعذذض
الدراسا ذا الصلة .إذ أظهذر دراسذة أجريذ بشذام رأس ا لمذال النفسذي للعذامليم الصذينييم إم هنذام عاقذة
هامة بيم مرونة العامليم مم الذيم أبدوا تغيرا هامة تجاو التحول الهام المرتبط بادا هم .وفذي دراسذة أجراهذا
( ) Maddi,1987:101-115بشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام التذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدري علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى المسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاوة فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذركة
( )Illinois Bell Telephoneوجد أم العامليم ذوي المدرة ا لعالية على التحمل يتحملذوم الذنمص الها ذل فذي
مستوس صحتهم وسعادتهم وأدا هم.
وأشذذار (  )Luthans,et al,2004:49إلذذى إم الممارسذذا السذذريرية الخاصذذة بالمرونذذة م ّيذذز خذذواص
األفراد ذوي المرونة العالية م ل الكفاية االجتماعية ،ومهارا حل المشكا  ،واإلحسذاس بذالغرض والمسذتمبل
يمكذذم تسذذخيرها لتحسذذيم رأس المذذال النفسذذي .لذذذلم ظهذذر بذذرامك لتطذذوير المرونذذة ل فذذراد والمنظمذذا  ،وقذذد
عرف ( )Reivich & Shatteبرامك تدريبية على أساسي النشذاط تذم إدارتهذا بشذكل تفذاعلي لتطذوير مهذارا
ّ
المرونة للمشاركيم فذي تلذم البذرامك ،ومنهذا ( )8تجنذ فخذاخ التفكيذر السذلبي عنذد حذدوث حذاال الفشذل)2( .
اختبار دقة االعتمادا بشام المشكا  ،وكيفية إيجاد الحلول لها )3( .المحافظذة علذى حذاال الهذدوء والتركيذز
عندما تطغي المشاعر أو حاال اإلجهاد.
الحذظ ( ) Maddi,2005:262أم األفذراد الذذذيم يتمتعذوم بمرونذذة عاليذة قلذذياً مذا يخسذروم وظذا فهم بعذذد
تعر ذذهم لنكسذذا قويذذة ،األمذذر ال ذذي يمكذذنهم مذذم االسذذتمرار فذذي العمذذل .وقذذد م ّيذذز بذذيم المرونذذة والمسذذاوة ،إذ
وصف المساوة بانهذا مسذار إلذى المرونذة ،وإم تحسذيم المرونذة يذتم بمذدس واسذع مذم الظذروف الماسذية ،بينمذا
سذم المرونذة مذم أداء الفذرد العامذل فذي ظذل بي ذة مرهمذة ،ف ذاً عذم أنذن فذي حذاال النكسذا تمذدم المرونذذة
تح ّ
للعامليم آلية للحد مم أو إزالة احتماال فمدام الوظيفة ،وتتيح لهم توجين الجهود نحو األهداف.

المبادا ال ا ة للمرونة
هنالذذذذذم ا ذذذذذة مبذذذذذادا أساسذذذذذية للمرونذذذذذة تسذذذذذمى بذذذذذـ ( )Csوهذذذذذي الرقابذذذذذة ( )Controlوالتماسذذذذذم
( )Coherenceواالرتباطيذذذة أو التواصذذذل ( .)Connectednessواآلتذذذي تو ذذذيح مختصذذذر لهذذذذو المبذذذادا:
()Reich,2006:794
 .8مبدأ الرقابة الشخصية :أفذاد الك يذر مذم البحذوث خذال عمذود مذم الذزمم إلذى حاجذة النذاس لاعتمذاد
بذذامتاكهم رقابذذة فذذي حيذذاتهم ،وإم مذذم يمتلذذم مذذنهم مسذذتويا عاليذذة مذذم الرقابذذة الشخصذذية يمتلذذم
مسذذتوس عذذال مذذم الر ذذا ،واألخذذاب ،ومسذذتوس مذذنخفض مذذم الكآبذذة ،والميذذل للعذذي حيذذاة أطذذول،
ومستوس أدنى مم االنتكاسا  ،وإدرام أف ل ،ف اً عم مستوس أداء محسم
ويحتاج النذاس إلذى االعتمذاد بذانهم يمتلكذوم مصذادر شخصذية مذم أجذل تحميذب أهذدافهم ،وهنذام
الك ير مم الدروس المسذتوحاة فذي هذذا الجانذ ومنهذا كار ذة تسذونامي ،إذ تم لذ األولويذة المصذوس
للنذاجوم منهذا فذي إعذادة بنذذاء بيذوتهم وأعمذالهم التجاريذة ،والحصذذول علذى الوظذا ف وبدايذة حيذذاتهم
انيذذة ،وهكذذذا أظهذذر النذذاس مرونذذة را عذذة واسذذتعداد نفسذذي للعذذودة إلذذى الحالذذة الطبيعيذذة ،وتم ذذل هذذذا
الجهد في اسذتعادة الرقابذة الشخصذية .وفذي بلذدنا العزيذز حيذث مذر حمبذة زمنيذة سذاد فيهذا حذاال
النه والسل والتخري  ،وأفعال ك يرة تنم عم توجهذا بدا يذة ،وعلذى الذر م مذم ذلذم كانذ هنالذم
سبل وا حة استخدمها الك ير مم الناس إلظهار رقابتهم الشخصذية فكذانوا بمنذاس عمذا حصذل ،ف ذاً
عم محاولة بعض الناس إلعادة إنشاء وتاسيس رقابتهم الشخصية.
 .2مبدأ التماسذم :فمذد يبذدو أقذل ظهذوراً علذى السذطح لكنذن أساسذي بالنسذبة للمرونذة الفرديذة ،فنذرس فذي
حاال الكوارث واألزما على سبيل الم ال يستنجد الناس للحصذول علذى الغذذاء والمذاء ،وفذي الوقذ
نفسن يوجهوم أس لة مرتبطة بمحنتهم فتراهم يس الوم أيم عا لتي ؟ أيم بيتي ؟ هذل المسذاعدة آتيذة ؟
وهذذم بذذذلم يبح ذذوم عذذم أجوبذذة لتسذذاؤالتهم ،وهذذذو حذذاال طبيعيذذة يسذذميها علمذذاء الذذنفس السذذلوم
المعرفي ( )Epistemic Behaviorوهذو الذدافع لمعرفذة عذدم التاكذد وإزالتذن ،وهذذا الذدافع للمعرفذة
هو مبدأ أساسي لتحفيذز كذل الكا نذا الحيذة ،وهذذا مذا يشذار إليذن بذام الكا نذا الحيذة تنشذغل بسذلوم
استطاعي حتى في حال عدم توافر التعزيزا األساسية.
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إم مواجهة الكوارث ينبغي أم تحمي الدافع للتماسم وذلم مم خال تحسيم العذزم ،واالتجذاو ،والفهذم
أ نذذاء أسذذوأ األوقذذا للكذذوارث ،فالبشذذر يعمذذل بشذذكل أف ذذل عنذذدما يتمكنذذوا مذذم الحفذذاظ علذذى تكامذذل
قابلياتهم اإلدراكية والعاطفية والسلوكية  .وعلين فذإم الكذوارث تعمذل علذى تذدمير النذاس ذوي التوجذن
المالوف ،وبالتالي تفذرز سذلوكيا العرقلذة والتشذوي اإلدراكذي لكذاً مذم الفذرد والمجتمذع ،وهذذا مذا
لمسناو في الك ير مم المجتمعا التي طالتها الكوارث.
 .3مبدأ االرتباطية أو التواصل :إم الخاصذية البذارزة ل فذراد فذي حالذة الكذوارث واألزمذا هذي أم تتوحذد
سلوكياتهم للبحث عم آخريم وبناء روابط حتى مع الغرباء ،فالطبيعة البشرية تتسذم بانهذا اجتماعيذة،
وتو ح الدال ل المنافع االيجابية للروابط االجتماعية ،فاإلفرازا العصبية م اً تكوم أك ذر فاعليذة فذي
ظذذل مسذذتويا أعلذذى مذذم العاقذذا االجتماعيذذة ،بذذل إم حتذذى أداء الملذ يكذذوم أف ذذل ،ومذذديا العمذذر
تكوم أطول ،وبالممابل فإم العزلة االجتماعية تكوم عامل خطر ر يس بسذب سذهولة التذا ر بذالمرض
ومسذذتوس تحمذذل أ ذذعف ،ويلع ذ الذذدور االجتمذذاعي دور المتغيذذر الوس ذيط للتفاعذذل وتحجذذيم التجذذار
المرهمذ ة للمحافظذة علذى الصذذحة بحذال جيذدة .والشذكل ( )6يبذذيم أبعذاد (مكونذا ) رأس المذال النفسذذي
االيجابي.
الكفاءة الذاتية  /الثقة

اإليمان بقدرة الفرد على حشد المصادر اإلدراكية
لتتقيق أهداف متددة.

األمل

امتلك قوة اإلرادة والمسارات لتتقيق األهداف.

التفاؤل

امتلك نمط توضيتي يعزو التوادث االيجابية إلى
أسباب داخلية وأخرى عامة (واسعة االنتشار).

رأس المال النفسي االيجابي





فريد
قابل للقياس
قابل للتطوير



مؤثر في األداء

المرونة

امتلك القدرة على االرتداد أو العودة من حاالت
التنو  ،والفشل ،أو حتى التغيرات االيجابية
الشديدة.

شكل ()6
أبعاد (مكونا ) رأس المال النفسي االيجابي
Source: Luthans F, Youssef CM. (2004), "Human, social, and now positive
psychological capital management", Organizational Dynamics, 33, p.152.
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على الر م مم االختاف بيم مكونا رأس المال النفسي إال أم هنام تداخل وخلط بشذام اسذتخدامها إلذى الحذد
الذي يصل فين األمر إلى االستخدام المرادف لهذو المكونا كما هو الحال فذي اسذتعمال األمذل والتفذاؤل ،ويمكذم
أم يعذذزس ذلذذم إلذذى الطبيعذذة العاطفيذذة والشذذعورية التذذي تميذذز تلذذم المكونذذا  ،والجذذدول ( )8يبذذيم التمييذذز بذذيم
مكونا رأس المال النفسي على وفب التوجها الزمنية ومدس إسهام كل مكوم.
جدول ( )8التمييز بيم مكون ا رأس المال النفسي
المكوم
الكفاءة الذاتية

التوجن الزمني
التركيز على الحا ر ،ومم م
مم الحا ر إلى المستمبل
التركيز على المستمبل
ينص التركيز على المستمبل

المرونة

التركيز على الما ي ،ومم م
على الحا ر

األمل
التفاؤل

اإلسهام
االنفتاح على التحديا وتك يف الجهود في السعي نحو تحميب األهداف.
تمديم األهداف والر بة على انجازها ،ف اً عم التخطيط مم أجل انجازها.
و ع حواجز بيم التا ير السلبي للحوادث ير المر وبة والتوقعا المستمبلية
ذا المسذذحة االيجابيذذة ،وتحسذذيم أو رسذذملة فذذي التذذا ير االيجذذابي للحذذوادث
المر وبة.
تمديم التحسم أو النماهة مم الحوادث ير المر وبة في الما ي أو الحا ر ،
وتجاوز الو ع الراهم.

سادساً :رأس المال النفسي االيجابي للما د-المرؤوس
إم االهتمام بمو و رأس المال النفسي بالنسذبة للمذادة والمرؤوسذيم يهذدف إلذى خلذب حالذة مذم التذرابط
بشام كيفيذة ارتمذا هم لمسذتوس الحذدث فيمذا يتعلذب بمفذاهيم علذم الذنفس االيجذابي ،لذذلم ظهذر الذدعوا لبنذاء
نظرية (للمنظما االيجابية) ،والسما االيجابية للمادة والمرؤوسيم العامليم في تلم المنظما .
و علذى الذذر م مذم تذذا ير السذلوم االيجذذابي للميذادة الذذذي ظهذر فذذي الك يذر مذذم األدبيذا  ،كمذذا هذو الحذذال فذذي
الميادة التحويلية التي قدمها ( )Bassوالما د كخادم ،والميادة األصيلة التي ظهذر فذي األدبيذا ذا الصذلة ،إال
أنن مم الوا ح أم هنام اهتمام قليل بشذام الميذادة االيجابيذة فيمذا يتعلذب بم ذايا م ذل األمذل ،والكفذاءة الذاتيذة،
والتفذذاؤل ،والمرونذذة والتذذي تتعلذذب بالما ذذد والمذذرؤوس ،والسذذيما أم هنذذام بعذذض البح ذوث كشذذف عذذم وجذذود
عاقا بيم رأس المال النفسي للما د أو المرؤوس وعاقاتن باألداء.
وتاسيسا ً على ذلم فمذد اقتذرح ( )Avolioوزما ذن إ م واحذدة مذم اآلليذا الر يسذة التذي يذؤ ر مذم خالهذا
رأس المال النفسي للما د فذي أداء الوظيفذة بالنسذبة للمرؤوسذيم هذي مذم خذال رأس المذال النفسذي لهذم .ومذم
الوا ح أم هذا الطرح ياتي مم ظاهرة مفادها إم المادة يعدوم بم ابة أم لة بالنسبة للمرؤوسيم ،فعنذدما يذدرم
المرؤوس أم قا دو يتصرف بشذكل ايجذابي ،فيتوقذع مذم هذذا المذرؤوس التصذرف باسذلو ايجذابي مشذابن أي ذا ً
في محاولة منن لمحاكاة سلوم قا دو.
وقذذذذد اقتذذذذرح بعذذذذض البذذذذاح يم أم رأس المذذذذال النفسذذذذي ربمذذذذا يلعذذذذ دوراً مهمذذذذا ً فذذذذي تو ذذذذيح عاقذذذذة
(الما د -المذرؤوس) ،وكيذف يتصذرف المرؤوسذيم فيمذا بعذد .وال ينبغذي علذى المذادة أم يحممذوم نتذا ك أعلذى فذي
عرض رأس المال النفسي ومستوس أداء أعلى فحس  ،وإنمذا ينبغذي علذيهم تمذديم نمذاذج دور للمرؤوسذيم مذم
خذذال أعلذذى مسذذتويا عذذرض لايجابيذذة بشذذام العمذذل .وفذذي هذذذا الصذذدد وباالسذذتناد إلذذى نظريتذذن فذذي اإلدرام
االجتمذذذذذذذاعي أكذذذذذذذد ( )Bandura,1997إم األفذذذذذذذراد يتعلمذذذذذذذوم مذذذذذذذم خذذذذذذذال نمذذذذذذذاذج الذذذذذذذدور المو وقذذذذذذذة
( ،)Credible Role Modelsففي المنظما البا ً ما يمتلم المشرفوم منزلة وقوة أعلى مذم مرؤوسذيهم،
لذلم فإنهم يعدوم مصادر معلوما مؤ رة فذي المسذتخدميم بخصذوص مذا هذو السذلوم المهذم والما ذم لنمذوذج
معيم .لذلم فإم مدس احترام المذرؤوس لمنزلذة المشذرف وأدا ذن فذي المنظمذة يكذوم بنذاءاً علذى محاكذاة لسذلوم
المشرف للوصول إلى سلوم مشابن.
واسذذتناداً إلذذى مذذا سذذبب ذكذذذرو فذذإم المذذادة الذذذيم يمتلكذذوم رأس مذذذال نفسذذي عبذذر تجسذذيدهم للخصذذذا ص
التحفيزيذذة األربعذذة (األمذذل ،والتفذذاؤل ،والكفذذاءة الذاتيذذة ،والمرونذذة) يمتلكذذوم اإلرادة الازمذذة لتحميذذب النجذذاح،
وتكيف عال في مواجهة المشكا  ،ف اً عم توقعا ايجابية حول البي ة .وهكذذا ،ياحذظ المرؤوسذيم بذدورهم
التا يرا االيجابية لهؤالء المادة ،ومم م يحاولوم تمليد سلوكهم ،وعبذر هذذو العمليذة تنتمذل الحذاال االيجابيذة
مذذم المذذادة إلذذى المرؤوسذذيم ،والتذذي توصذذف بالعذذدوس الشذذعورية ( .)Emotional Contagionوفذذي دعمذذن
للذذربط بذذيم مشذذاعر الما ذذد والمذذرؤوس أكذذد ( )Bono & Llies,2006:317-334إم المذذادة الذذذيم يظهذذروم
مشاعر ايجابية يحمموم ترابطا ً ايجابيا ً مذع أمزجذة المرؤوسذيم .وبذذلم يكذوم سذلوم هذؤالء المذادة مصذدر بذارز
للمعلوما التي يمكم أم تؤ ر في المصادر النفسية المدركة للمرؤوسيم.
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والتطوير)
الجوهرية
المكونات
ذكروفي
فكري
(منظور
رأس المذال النفسذي فكذام
للبناءم بشذام
يحزمذوا أمذره
والمرتكزات لم
الكتا والباح يم
فإم بعض
سبب
وبالر م مما
لديهم بعض التحفظا بشام تا يرو في العاقة بيم الما د والمذرؤوس اسذتناداً إلذى عذدم وجذود حذد ممكذم يذؤدي
إلى تسهيل أو عرقلة التذا يرا االيجابيذة فذي األداء ،فكذام للذبعض انتمذادا بشذام رأس المذال النفسذي ،والتذي
ع ّبر عنها ( )Hackman,2009:321في قولن "أتطلّع بشكل أكبذر نحذو العمذل التجريبذي بشذام الظذروف التذي
تسر بشكل أقوس الحاال االيجابيذة فذي العمذل" فذي إشذارة منذن إلذى قلذة األعمذال االختباريذة المتعلمذة
البا ً ما ّ
بالتوجها االيجابية في بي ة العمل.
وقذذد أ بت ذ الدراسذذا األهميذذة الكبيذذرة لذذرأس المذذال النفسذذي علذذى سذذلوكيا األفذذراد فذذي بي ذذة العمذذل عبذذر
اتجاها ك يرة ،والشكل ( )5يو ح ذلم.
األداء
المناخ
التنظيمي
االيجابي

الرضا
الوظيفي

رأس المال
النفسي
االيجابي

التعاون

االلتزام
التنظيمي

التغير
التنظيمي
االيجابي

السعادة
في العمل
السلوك
االيجابي

والممترحا
المحور ال الث :االستنتاجا
شكل () 5
انعكاسات رأس المال النفسي في موقع العمل على وفق نتائج بعض الدراسات
المصدر :إعداد الباحثان
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أوالً :االستنتاجا
 .8علذذى مذذدس سذذنوا ك يذذرة اعتمذذد المختصذذيم فذذي مجذذال اإلدارة إم تحميذذب التفذذوب والميذذزة التنافسذذية
المسذذت دامة يعتمذذد علذذى التوجهذذا التمنيذذة واألربذذاح التذذي تتجسذذد فذذي هي ذذة أرقذذام ،لكذذم يبذذدو إم هذذذو
األرقام أصبح صماء أمام التوجها المعاصرة التي أفرزتها التغيرا المعاصرة فالمذ بظالهذا علذى
واقذع عمذل المنظمذا  .وأمذام هذذا التحذدي الكبيذر أصذبح لزامذا ً البحذث عذم مؤشذرا أخذرس إلذى جانذ
المؤشرا التمليدية .وفي خ م هذا البحث أظهر البي ة معطيا جديدة في مجاال ك يرة ،ومم أبرزهذا مذا
يتعلب بسيكولوجية المادة والمرؤوسيم ،ويعد رأس المال النفسي أحذد أهذم المؤشذرا الحدي ذة التذي ظهذر
ليكوم لها دورا ً فاعا ً في منظما األعمال.
 .2على الر م مم المحاوال األجنبية في تسليط ال وء على مفهوم رأس المال النفسي االيجابي ،إال إنن ما زال
يحتاج إلى سبر أ وارو واإللمام األكبر بم امينن.
 .3يت ح أم ظهور رأس المال االيجابي كام نتيجة االهتمام المتزايد ل دبيذا اإلداريذة بحمذل السذلوم التنظيمذي
الذذي يسذذتند إلذذى علذذم الذذنفس االيجذابي ،وبذذذلم فهذذو يم ذذل انتمالذذة مذم االسترشذذاد بعلذذم الذذنفس التمليذذدي فذذي
التوجها اإلدارية إلى التحول لحركة جديدة تتسم بفاعلية أكبر ،فتم استمدام المفهوم مم علم النفس االيجابي
إلى حمل السلوم التنظيمي في منظما األعمال ،والذي يم ل دعوة إلى مدخل جديد ل دارة مذم أجذل تحميذب
الميزة التنافسية.
 .4يشتمل رأس المال النفسي على مجموعة مم المحفزا االيجابية ،وهو يعمل بم ابة عامذل خفذي لكنذن يظهذر
إلى الوجود مم خال أربعة مكونا هي (الكفاءة الذاتية ،واألمل ،والتفاؤل ،والمرونذة) ،والتذي تعمذل سذوية

في ظل البناء الكلي لرأس المذال النفسذي .ويظهذر أم تذا ير أك ذر مذم مكذوم بشذكل مجتمذع يكذوم أكبذر
مم تا ير المكوم لوحدو ،ف اً عم إم تا ير المكونا األربعة مجتمعة يكوم أكبر.
 .6تظهذذر األدبيذذا ذا الصذذلة إمكانيذذة تطذذوير رأس المذذال النفسذذي ،والتذذي يمكذذم أم تذذتم عبذذر برامجيذذا
خاصة لتطويرو وتعزيذزو لذدس األفذراد العذامليم فذي المنظمذا  ،مذم خذال اسذتهداف المكونذا األربعذة
لديهم.
 .5يمكم االست مار في رأس المال االيجابي وإدارتن بكلف قليلة نسبيا ً ممارنذة مذع مذا يذتم فذي رأس المذال
التمليدي .ولن تا ير كبير في بلورة سلوكيا المادة والمرؤوسيم في منظمذا األعمذال ،إذ يت ذح ذلذم
مذم خذال انعكاسذاتن فذي األداء ،والر ذا الذوظيفي ،والمنذاخ التنظيمذي االيجذابي ،وااللتذزام التنظيمذذي،
والتعاوم ،والسعادة في موقع العمل ،والسلوم االيجابي ،والتعاوم .كونن يجسد ما الذي يؤدين الفذرد،
سنن.
وما هو صحيح ،وما الذي يمكم أم يح ّ

انياً :الممترحا
.8
.2
.3
.4
.6
.5

تركيز االهتمام على جوان الصحة النفسية في منظما األعمال مم خال تك يف الجهود المتعلمة باستكشاف
مفهوم رأس المال النفسي.
رورة اعتماد الجامعا لمفهوم رأس المال النفسي االيجابي عبر تكليف كلياتها المتخصصة ومراكز البحث
لتبني المفهوم .ويمكم تعزيز ذلم بت مينن في المناهك الدراسية.
الدعوة إلى إقامة مؤتمرا تتبنى تناول المو و بالمناقشة والتحليل بغية الكشف عم مكنوناتن ،وبما يسهم
في التوسع بالمو و وبناء هياكلن الفكريذة الر يسذة .ويمكذم تحميذب ذلذم بالتنسذيب مذع الجامعذا ومراكذز
البحوث العالمية المتخصصة.
دعذذوة المنظمذذا العراقيذذة لتبنذذي م ذذل هكذذذا مو ذذوعا معاصذذرة مذذم خذذال التنسذذيب والتعذذاوم مذذع كلياتهذذا
المتخصصة والمكات االستشارية والتدريبية فيها.
الدراسة المستفي ة للمتغيرا الخاصة بالمو و  ،وبيام ما مة استخدامها في المنظما العراقية.
بغية التوصل إلى االستزادة الفكرية ذا الصلة بالمو و و مام تحميب االتجاها اإلجرا ية يف ل التوسع
بالمو و عبر طلبة الدراسا العليا ،ويمكم تعزيز ذلم مم خال تمديم مجموعة ممترحة مم البحوث منهذا
على سبيل الم ال:
أ -أ ر رأس المال النفسي في تحميب الر ا الوظيفي.
 دور رأس المال النفسي في بناء المناخ التنظيمي االيجابي. العاقة بيم رأس المال النفسي والتغير التنظيمي االيجابي.ث -بناء االلتزام التنظيمي وعاقتن برأس المال النفسي.

27

56 العدد

81 المجلد

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية

رأس المال النفسي االيجابي
)(منظور فكري في المكونات والمرتكزات الجوهرية للبناء والتطوير

المصادر
1. Avey, J. B. , Luthans, F. and Jenes, S. M.(2009), "Psychological capital: a
positive resource for combating employee stress and turnover", Human
resource management, (September-October), Vol.48 No.5, pp.677-693.
2. Avey, J. B. , Luthans, F. and Pigeon, N. G. (2010), "Two field studies
examining the association between positive psychological capital and
employee performance", Leadership and organizational development
journal, Vol.31 No.5, pp.384-301.
3. Avey, J. B. , Nimnicht, L., Smith, R. and Palmer, N. F. (2010), "Impact of
positive psychological capital on employee well-being over time", journal
of health psychology, Vol.15 No.1, pp.17-28.
4. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action, Englewood
Cliffs, Prentice Hall, NJ.
5. Bandura, A. (1997), "Self-efficacy: The Exercise of Control", W.H.
Freeman & Company, New York, NY.
6. Bandura A. (1998). Personal and collective efficacy in human adaptation
and change. In Adair JG, Belanger D, Dion KL (Eds.), Advances in
psychological science, Vol. 1:Personal, social and cultural aspects (pp. 51–
71). Hove, UK: Psychology Press.
7. Baron, L. and Morin, L. (2010), “The impact of executive coaching on
self-efficacy related to management soft-skills”, Leadership &
Organization Development Journal, Vol. 31 No. 1, pp. 18-38.
8. Belanger, J.D. and Dion, K.L. (1998). Personal and collective efficacy in
human adaptation and change, Psychology Press, Hove, UK.
9. Bono, J. E., & Ilies, R. (2006), "Charisma, positive emotions and mood
contagion", Leadership Quarterly, 17, pp.317-334.
10. Bruner, J.S. (2004), “short history of psychological theories of learning”,
Daedalus, Winter, American Academy of Arts and Science, Cambridge,
MA
11. Bryant, F.B. and Cvengros, J.A. (2004), “Distinguishing hope and
optimism”, Journal of Social and Clinical Psychology, Vol. 23, pp. 273302.
12. Cameron, K. S., & Caza, A. (2004), "Introduction: Contribution to the
discipline of positive organizational scholarship", American Behavioral
Scientist, 47, pp.731-739.
13. Carpenter, S., Walker, B., Anderies, M. and Abel, N. (2001), From
metaphor to measurement: resilience of what to what?”, Ecosystems, Vol.
4, pp. 765-81.
14. Caza, A., Baggozz, R., Woolleg,. and Caza, B. B. (2010), "Psychological
capital and authentic leadership", Asia-Pacific journal of business
administration, Vol.2 No.1, pp.53-70.
15. Cervone, D. (2000), “Thinking about self-efficacy”, Behavior
Modification, Vol. 24, pp. 30-56.
16. Coffman, C., & Gonzalez-Molina, G. (2002), "Follow this path", Warner
Books, New York.

21

56 العدد

81 المجلد

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية

رأس المال النفسي االيجابي
)(منظور فكري في المكونات والمرتكزات الجوهرية للبناء والتطوير

17. Conley, J.J. (1984), “The hierarchy of consistency: a review and model of
18. longitudinal findings on adult individual differences in intelligence,
personality, and self-opinion”, Personality and Individual Differences,
Vol. 5, pp. 11-25.
19. Corr, P.J. and Gray, J.A. (1996), “Attributional style as a personality
factor in insurance sales performance in the UK”, Journal of
Occupational & Organizational Psychology, Vol. 69, pp. 83-7.
20. Coutu, Dianne L. (2002), "How resilience works", Harvard Business
Review 80/5 (May), pp. 46-55.
21. Donaldson, S. I. and Ko, I.(2010), "Positive organizational psychology,
behavior, and scholarship: A review of the emerging literature and
evidence base", School of Behavioral and Organizational Science,
Claremont Graduate University, Claremont, USA.
22. Foster, S.L. and Lloyd, P.J. (2007), “Positive psychology principles
applied to consulting psychology at the individual and group level”,
Consulting Psychology Journal: Practice and Research, Vol. 59 No. 1, pp.
30-40.
23. Fredrickson, B. L., & Losada, M. F. (2005), "Positive affect and the
complex dynamics of human flourishing", American Psychologist, 60
pp.678–686.
24. Friedman, T. L. (2005). The world is flat, Farrar, Straus, and Giroux,
New York.
25. Green, K., Medlin, B. and Whitten, D. (2004), "Developing optimism to
improve performance: an approach for the manufacturing sector",
Industrial management & data system, Vol.104 No.2, pp.106-114.
26. Griffin, D.W. and Varey, C.A. (1996), “Towards a consensus on
overconfidence”, Organizational Behavior and Human Decision
Processes, Vol. 65 No. 3, p. 227.
27. Hackman, J. R. (2009), "The perils of positivity", Journal of
Organizational Behavior, 30, pp.309-319.
28. Harvey, M. , Novicevic, M. and Breland, J.W. (2007), "Global dual-career
exploration and the role of hope and curiosity during the process",
Journal of managerial psychology, Vol.42 No.2, pp.178-197.
29. Hayward, M.L.A., Shepherd, D.A. and Griffin, D. (2006), “A hubris
theory of entrepreneurship”, Management Science, Vol. 52 No. 2, pp. 16072.
30. Kersting K. (2003), "Turning happiness into economic power", Monitor
on Psychology,34(11),p. 26.
31. Lazarus, R. S. (2003), "Does the positive psychology movement have
legs?", Psychological Inquiry, Vol.12 No.2, pp.93–109.
32. Lounsbury, J.W., Steel, R.P., Loveland, J.M. and Gibson, L.W. (2004),
“An investigation of personality traits in relation to adolescent school
absenteeism”, Journal of Youth and Adolescence, Vol. 33 No. 5, p. 457.

29

56 العدد

81 المجلد

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية

رأس المال النفسي االيجابي
)(منظور فكري في المكونات والمرتكزات الجوهرية للبناء والتطوير

33. Luthans F, Avolio B, Walumbwa F, Li W. (2005), "The psychological
capital of Chinese workers: Exploring the relationship with
performance", Management and Organization Review, 1, pp.247–269.
34. Luthans F, Youssef CM, Avolio BJ. (2007b), "Psychological capital",
Oxford University Press, New York.
35. Luthans F, Youssef CM. (2004)m "Human, social, and now positive
psychological capital management", Organizational Dynamics, 33, p.152.
36. Luthans F. (2002a), "Positive organizational behavior: Developing and
managing psychological strengths", Academy of Management Executive,
16, 57–72.
37. Luthans F. (2002b), "The need for and meaning of positive organizational
behavior", Journal of organizational behavior, 23/6 (September), pp.695706.
38. Luthans F. and Jensen, S. M. ( 2002), "Hope: A new positive strength for
human resource development", Human Resource Development Review
1/3 (September): PP.304-322.
39. Luthans, F. , Lythans, K. W. and Luthans, b. T. (2004), " Positive
psychological capital: Beyond human and social capital, Business
Horizons, 47/1, January-February, pp.45-50.
40. Luthans, F., & Avolio, B. J. (2009), "Inquiry unplugged: building on
Hackman's potential perils of POB", Journal of Organizational Behavior,
30, PP.323-328.
41. Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., Norman, S. M., & Combs, G. M. (2006),
"Psychological capital development: Toward a micro-intervention", Journal of
Organizational Behavior, 27(3), pp.387–393.
42. Luthans, F., Avey, J.B., Clapp-smith, R. and Li, W. (2008), “More evidence on
the value of Chinese workers’ psychological capital: a potentially unlimited
competitive resource?”, International Journal of Human Resource Management,

Vol. 19, pp. 818-27.
43. Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007a), "Positive
sychological capital: Measurement and relationship with performance
and satisfaction", Personnel Psychology,60, pp.541-572.
44. Luthans, F., Norman, S. M., Avolio, B. J. and Avey, J. B.(2008), " The
mediating role of psychological capital in the supportive organizational
climate—employee performance relationship, Journal of Organizational
Behavior, 29, pp.219–238.
45. Maddi, S.R. (2005), “On hardiness and other pathways to resilience”,
American Psychologist, Vol. 60 No. 3, pp. 261-2.
46. Maslow, A. H. (1954), "Motivation and personality", Harper, New York.
47. Masten AS. (2001). "Ordinary magic: Resilience processes in
development", American Psychologist, 56, pp.227–239.
48. Matsui, T., & Onglatco, M. L. (1992). Career self-efficacy of the relation
between occupational stress and strain. Journal of Vocational Behavior,
41(1), PP.79–88.

31

56 العدد

81 المجلد

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية

رأس المال النفسي االيجابي
)(منظور فكري في المكونات والمرتكزات الجوهرية للبناء والتطوير

49. Nelson D, Cooper CL. (2007), "Positive organizational behavior:
Accentuating the positive at work", Thousand Oaks, CA: Sage.
50. Osigweh, C. A. (1989), "Concept fallibility in organizational science", The
academy of management review, 14(4), pp.579-594.
51. Ponomarov, S.Y. and Holcomb, M.C.(2009), "Understanding the concept
of supply chain resilience", The international journal of logistic
management, Vol.20 No.1, pp.124-143.
52. Perloff, L.S. and Fetzer, B.K. (1986), ‘‘Self-other judgments and
perceived vulnerability to victimization’’, Journal of Personality and
Social Psychology, Vol. 50 No. 3, pp. 502-10.
53. Peterson, C. (2000). "The future of optimism". American Psychologist,
55, pp.44–55.
54. Peterson, C., & Seligman, M. E. P., (2004), "Character, strength, and
virtues", Oxford University Press, Oxford, UK.
55. Peterson, S.J. and Byron, K. (2008), “Exploring the role of hope in job
performance: results from four studies”, Journal of Organizational
Behavior, Vol. 29, pp. 785-803.
56. Pigeon, N. G., Avey, S. B. and Nimnicht, L.(2010), "Two field studies
examining between positive psychological capital and employee
performance", Leadership and organizational development journal,
Vol.31 No.5, pp.384-401.
57. Reich, J.W.(2006), "Three psychological principles of resilience in natural
disasters", Disaster Prevention and Management, Vol.15 No.5, pp.793-798.
58. Schneider, S. L. (2001), "In search of realistic optimism", American
Psychologist, Vol.56 No.3, pp.250–263.
59. Schulman, P. (1999), "Applying learned optimism to increase sales
productivity", "Journal of Personal Selling and Sales Management", 19/1
(Winter), pp.31-37.

60. Seligman, M.E.P. and Csikszentmihalyi, M. (2000), “Positive psychology”,
American Psychologist, Vol. 55, pp. 5-14.
61. Sheldon K, King L. (2001), "Why positive psychology is necessary",
American Psychologist,56(3), 216–217.
62. Snyder, C. R. (2000), "Handbook of hope", Academic Press ,San Diego.
63. Snyder, C. R. and Lopez,S.J., (2002), " Handbook of positive
Psychology", Oxford University Press, New York.
64. Snyder, C. R., (1991), "Hope and health", Handbook of social and clinical
psychology" , Oxford University Press, Oxford.
65. Stajkovic A.D., Luthans F. (1998), "Social cognitive theory and self-self
efficacy: Going beyond traditional motivational and behavioral
approaches", Organizational Dynamics,26, pp.62–74.
66. Stajkovic, A. D. (2006), "Development of a core confidence – higher order
construct", Journal of Applied Psychology, 91, pp.1208-1224.

38

56 العدد

81 المجلد

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية

رأس المال النفسي االيجابي
)(منظور فكري في المكونات والمرتكزات الجوهرية للبناء والتطوير

67. Tams, S. (2008), "Constructing self-efficacy at work: a person-centered
perspective", Personnel Review, Vol.37 No.2, pp.165-183.
68. Taylor, S. and Brown, J.D. (1988), ‘‘Illusion and well-being: a social
psychological perspective on mental health’’, Psychological Bulletin, Vol.
103, March, pp. 193-210.
69. Totterdell, P., Wood, S., & Wall, T. (2006), " An intra-individual test of
the demands-control model", Journal of Occupational and
Organizational Psychology, 79(12), pp.63–85.
70. Watson D, Clark LA. (1984). Negative affectivity: The disposition to
experience aversive emotional states. Psychological Bulletin, 96, 465–490.
71. Youssef, C. M., & Luthans, F. (2007), "Positive organizational behavior in
the workplace: The impact of hope, optimism, and resiliency", Journal of
Management, 33, pp.774–800.

