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بررسی رابطه مولفه های سرمایه های روان شناختی با پرخاشگری در
شماره  / 42جلد  /1خرداد  / 1931ص 194 -121

سعید سلیمانی فارسانی ،وحید محمدی ،جابر آبی پور

کارشناس ارشد مشاوره شغلی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،ایران

مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسالمی (سال دوم)

شاغلین مرد نیروی انتظامی

کارشناس ارشد مشاوره شغلی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،ایران
کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،ایران

چکیده :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سالمت روان شناختی با پرخاشگری انجام
گرفت .این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی می باشد .جامعه آماری در این پژوهش را
شاغلین نیروی انتظامی شهرکرد تشکیل می دهند .از بین شاغلین نیروی انتظامی ،نمونه
ای با حجم  1۰۵نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای
گردآوری داده ها از پرسشنامه پرخاشگری ( )AGQو سرمایه روان شناختی لوتانز ()PCQ
استفاده شد .برای تحلیل داده ها ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی به
صورت همزمان به کاربرده شد .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین پرخاشگری و
مولفه های خودکارآمدی و امید از سرمایه روان شناختی و نمره ی کلی سرمایه
روانشناختی رابطه منفی معنی داری وجود دارد ( .)p>۵/۵1نتایج تحلیل رگرسیون
همزمان نشان داد که خرده مقیاس های خودکارآمدی و امید و نمره ی کلی سالمت
روانشناختی به طور معنا داری پرخاشگری را پیش بینی می کند (.)p>۵/۵1
واژگان کلیدی :سرمایه روان شناختی ،کنترل خشم ،هیجان
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مقدمه
مدت هاست که دانشمندان و پژوهشگران رویکردی مثبت نگر را به مدیریت منابع انسانی اتخاذ نموده اند .در واقع سازمان ها بطور
روزافزونی به اهمیت مثبت بودن و تمرکز بر توسعه نقاط قوت1شاغلین به جای توجه به نقاط ضعف آنها پی برده اند( ،شافلی و
ساالنوا .)2۵۵2،2روان شناسی مثبت نگر 3جنبه ای از علم روان شناسی است که مطالعه شرایط و فرآیندهایی که به موفقیت افراد،
گروه ها و سازمان ها کمک می کنند ،می پردازند.
سرمایه روانشناختی 4یکی از شاخص های روانشناسی مثبت گرایی می باشد که با ویژگی هایی از قبیل باور فرد به توانایی هایش
برای دستیابی به موفقیت ،داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف ،ایجاد اسنادهای مثبت درباره خود و تحمل کردن مشکالت
تعریف می شود (لوتانز .)2۵۵4،۰سرمایه روانشناختی یک حالت روانشناختی مثبت و رویکرد واقع گرا و انعطاف پذیر نسبت به
زندگی است که از چهار سازه امید ،خوشبینی ،تاب آوری و خودکارآمدی تشکیل می شود و هر کدام از آنها به عنوان یک ظرفیت
روانشناختی مثبت در نظر گرفته می شود ،دارای مقیاس اندازه گیری معتبر است ،مبتنی بر نظریه و تحقیق است و وابسته به
حالت و قابلیت رشد دارد و به طور چشمگیری با پیامدهای عملکردی ارتباط دارد(لوتانز،یوسف و آولیو .)2۵۵2،6این مؤلفه ها در
یک فرایند تعاملی و ارزشیابانه ،به زندگی فرد معنا بخشیده ،تالش فرد برای تغییر موقعیت های فشارزا را تداوم می
دهد(ارز،جود )2۵۵1،2و او را برای ورود به صحنه عمل آماده نموده(جود،بونو ،)2۵۵1،8مقاومت و سرسختی وی در تحقق اهداف را
تضمین می کند(پارکر ،بالتز ،یونگ ،آلتمن ،الکوست و رابرتز .)2۵۵1،9همچنین برخوردار بودن از سرمایه روانشناختی ،افراد را
قادر می سازد تا عالوه بر مقابله بهتر در برابر موقعیت های استرس زا ،کمتر دچار تنش شده ،در برابر مشکالت از توان باالیی
برخوردار باشند ،به دیدگاه روشنی در مورد خود برسند و کمتر تحت تأثیر وقایع روزانه قرار بگیرند ،لذا اینگونه افراد دارای سالمت
روانشناختی باالتری نیز هستند(رابینز ،میلت ،کاسیوپ ،والترمالش .)1998 ،1۵سلیگمن ( )2۵۵۵معتقد است که سرمایه
روانشناختی ،جنبه های مثبت زندگی آدمی را در بر می گیرد .او معتقد است که سرمایه انسانی و اجتماعی آشکار بوده ،به آسانی
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قابل مشاهده است و می توان آن را به سادگی اندازه گیری و کنترل کرد .در حالی که سرمایه روانشناختی ،بیشتر بالقوه بوده،
اندازه گیری و توسعه آن دشوار است .بنابراین سرمایه روانشناختی شامل درك شخص از خودش ،داشتن هدف برای رسیدن به
موفقیت و پایداری در برابر مشکالت است(گلداسمیت ،ویوم ،دریتی .)1992،1در این میان ،امید ،یک حالت انگیزش مثبت با در
نظر گرفتن اهداف روشن برای زندگی است .در امید ،از یک سو انگیزه خواستن به اراده برای حرکت به سوی اهداف و از طرف
دیگر بررسی راه های مناسب برای حصول اهداف نهفته است (بیلی و اسنایدر .)2۵۵2،2همچنین خودکارآمدی ،قضاوت فرد در
مورد توانایی هایش در مورد انجام یک عمل تعریف می شود (بندورا .)2۵۵8،3از سویی خوش بینی ،به معنای داشتن انتظارات
مثبت برای نتایج و پیامدهاست و این پیامدها به عنوان عوامل ثابت ،کلی و درونی در نظر گرفته می شوند (پترسون .)2۵۵۰،4تاب
آوری نیز سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است .تاب آوری صرفاً مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید
کننده نیست .بلکه فرد تاب آور ،مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است.
در واقع ،اصطالح سرمایه روان شناختی به این مفهوم که چه کسی هستید (خود واقعی) و چه کسی میخواهید بشوید (خود
ممکن) اشاره دارد و چیزی ورای سرمایه انسانی چه چیزی می دانم و سرمایه اجتماعی چه کسانی را میشناسم است .به سخن
دیگر ،سرمایه روانشناختی افراد را به چالش می کشاند تا در جستجوی این سؤال برآیند که چه کسی هستند و در نتیجه به
خودآگاهی بهتر که الزمه دستیابی به هدف ها و موفقیت است ،دست یابند(لوتانز.)2۵۵4،
مطالعه تأثیر سرمایه روانشناختی به عنوان یک سازه مرتبه باالتر در عملکرد افراد و پاسخ های هیجانی آن ها در مرحله آغازین
قرار دارد و مطالعات اندکی در این زمینه انجام گرفته است .ازدیگر ظرفیت های روان شناختی دخیل در رفتارها ،هیجان ها
هستند .هیجان ها پدیده های ذهنی ،زیستی ،هدفمند و اجتماعی هستند(هاشمیان ،فاطمه و همکاران  .)1382،یکی از هیجان
هایی که در زندگی همه افراد نقش مهم و موثری دارد ،هیجان خشم است .خشم نوعی از هیجان است که اغلب بر اثر واکنش
شخص نسبت به رفتارهای نامناسب دیگران بروز می کند .خشم ممکن است از یک رنجش و ناراحتی زودگذر تا یک عصبانیت
تمام عیار گسترش یابد(هاشمیان ،فاطمه و همکاران .)1382،عالوه بر سرمایه ی روانشناختی متغییر پرخاشگری در پژوهش مورد
استفاده قرار گرفته است که به نظر نواکو )1986( ۰خشم ،هیجانی طبیعی است که به عنوان حالتی غیر ارادی در مسائل بالینی
مطرح می شود و می تواند زمینه عملکردی مثبت و برخی از اختالل های بالینی را فراهم آورد .مفاهیم خشم ،تندخویی و
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پرخاشگری  ،گاهی به جای یکدیگر به کار می روند و هنوز ارایه تعریف روشن از هر یک از این مفاهیم و نشان دادن تفاوت های آنها
دشوار به نظر می رسد .با وجود این ،می توان خشم را یک حالت هیجانی یا احساس درونی ناشی از برانگیختگی فیزیولوژیکی و
شناخت و افکار مربوط به کینه توزی تعریف کرد(اونیل .)2۵۵6 ،برای جداکردن این سه مفهوم ،می توان خشم را به عنوان هیجان،
کینه توزی را به عنوان نگرش و پرخاشگری را به عنوان رفتار در نظر گرفت .خشم به عنوان یک حالت هیجانی توصیف می شود که
شالودة کینه توزی و پرخاشگری را تشکیل می دهد .مراد از کینه توزی نگرش پرخاشگرانه ای است که فرد را به سوی رفتار
پرخاشگرانه می کشاند درحالی که پرخاشگری به عنوان رفتاری قابل مشاهده که با هدف آسیب یا زیان رساندن انجام می شود در
نظر گرفته شده است(دل وشیو و الری )2۵۵4 ،در واقع ،نواکو ( )1994خشم را حالت هیجانی و ذهنی می داند که با برانگیختگی
فیزیولوژیک ،تضاد شناختی و افکار ستیزه جویانه همراه است .در مورد تعاریف دیگری نیز که از سوی فالسفه و روانشناسان ارائه
شده است تقریباً  ،تمام آن ها  ،عامل اصلی بروز خشم را تهدیدها ،ناکامی ها و موانعی می دانند که بر سر راه افراد قرار می گیرد
و هدف خشم را بیشتر دفاع ،جنگ و تخریب بیان کرده اند (الزاروس ،1991 ،1به نقل از مایر 2و همکاران .)2۵۵۵ ،این هیجان به
بقای فرد و نوع بشر کمک کرده و در آسان کردن پاسخ های سازگارانه ،به ویژه پاسخ های جنگ یا گریز به هنگام روبه رو شدن با
خطر ،مفید است(هرگنهان و السون .)2۵۵1 ،3خشم در محیط پیرامون ما فعال می شود ،ما را به توجه و هشیاری به خطرهای
بالقوه فرمان می دهد ،نظام درون ما را فعال می کند ،به ما نیرو و جهت می دهد و در پاسخ به شرایط طاقت فرسا با ابراز آن،
معموال رهایی از تنش را به همراه دارد .کارکرد مثبت و فواید خشم در جرأت ورزی و واکنش به بی عدالتی ها غیر قابل انکار است
(تیلر و نواکو.)2۵۵۰،4
بنابراین ،با توجه به این که سرمایه روانشناختی به عنوان یک سازه محوری و مرتبه باالتر به اندازه کافی در حوزه رفتارهای
شاغلین نیروی انتظامی مورد مطالعه قرار قرار نگرفته است ،لذا پژوهش در زمینه رابطه این سازه روانشناختی و ابعاد آن با انگیزش
و عملکرد شغلی ضروری به نظر می رسد.
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هادگز ( )2۵1۵در یک تحقیق همراه با گروههای آزمایشی نشان داد که دورههای آموزشی سرمایه روانشناختی تاثیر قابل
مالحظهای بر روی مشارکت و عملکرد افراد در کارها دارد .این مداخالت مرتبط با توسعه سرمایه روانشناختی در دوره های
آموزشی آنالین نیز به طور مقدماتی آزمایش شده و به نتایج مثبتی نیز دست یافته است .پیترسون و همکاران ( )2۵۵8به مقایسه
فعالیتهای مغزی رهبران دارای سرمایه روانشناختی باال و رهبران دارای سرمایه روانشناختی کم پرداخته و متوجه شدهاند که بین
این دو گروه از لحاظ فعالیتهای مغزی تفاوت قابل مالحظهای وجود دارد .با این حال راهکارهایی را نیز جهت تقویت سرمایه روان
شناختی با استفاده از علم عصب شناختی فراهم ساختهاند .لوتانز و همکاران ( )2۵۵2با استفاده از رویکرد اسکارلیفکی)1996( 1
به منظور محاسبه نرخ بازگشت سرمایه روانشناختی  24مدیری که در مداخالت خرد سرمایه روانشناختی شرکت کرده بودند
استفاده کردند .نت ایج پژوهش حاکی از نرخ باالی تاثیر این مداخالت بر روی عملکرد کسب و کار بوده است (تور و آفرایو.)2۵1۵ ،2
در پژوهش آزمایشی دیگری لوتانز و همکاران ( )2۵1۵با اجرای پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل مداخالت توسعه سرمایه
روانشناختی را مثبت ارزیابی کرده و به این نتیجه دست یافتند که دورههای آموزشی سرمایه روان شناختی منجر به بهبود عملکرد
می شود .پژوهش دیگری از وضعیت سالمت ادارك شده ،سطح رضایت از فعالیت های اجتماعی /تفریحی ،وضعیت روابط فردی،
محیط کار و درآمد به عنوان پیشی بینی کنندههای سرمایه روانشناختی یاد کرده است (فایراستون .)2۵1۵ ،3خسروشاهی ،نصرت
آبادی و خیرالدین( ،) 1391پژوهشی را با عنوان رابطه سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی بر روی  4۵۵نمونه از دانشجویان
دانشگاه تبریز انجام داده اند و نتایج پژوهش نشان داد سرمایه روانشناختی با سرمایه ی اجتماعی رابطه ی مثبت و معناداری دارد.
نورالدین وند ،شهنی ییالق ،پاشا شریفی ( ،) 1393پژوهشی را با عنوان رابطه سرمایه روانشناختی با هدف پیشرفت و عملکرد
تحصیلی دانشجویان سال اول  ۰2۵نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی مسجد سلیمان و اهواز انجام داده اند و نتایج پژوهش
نشان داده اند ک ه سرمایه روانشناختی با هدف های تبحرگرا و عملکرد گرا و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنادار دارد .عارفی
( ،)1328رابطة پرخاشگری با سازگاری عاطفی  -اجتماعی را در  243دانش آموز دختر و پسر دورة ابتدایی بررسی کرد و دریافت
که بین پرخاشگری و سازگاری عا طفی -اجتماعی ،دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد.

روش پژوهش

1

scarlificy
Thor & Afrive
3
Fireastone
2
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پژوهش حاضر از نظر هدف ،یک پژوهش کاربردی و بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن ها ،پژوهشی
توصیف -همبستگی است ،که می توان آن را بر حسب هدف در گروه تحقیقات کاربردی به شمار آورد .جامعه ی آماری این
پژوهش کلیه ی شاغلین مرد نیروی انتظامی شهرستان شهرکرد بودند و  1۰۵نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان
نمونه انتخاب شدند ،برای گردآوری داده ها از پرسشنامه پرخاشگری ( )AGQو سالمت روان شناختی لوتانز ( )PCQاستفاده شد.
پرسشنامه سرمایه روانشناختی( )PCQبرای ســنجش سرمایه روانشناختی بود .این پرسشنامه شامل  24سؤال و  4خرده مقیاس
امیدواری ،تابآوری ،خوشبینی و خودکارآمدی است که در آن ،هــر خرده مقیاس شامل  6گویه است و آزمودنی بـه هر گویه در
مقیاس  6درجه ای (کامالً مخـالفم تـا کـامالً مـوافقم) لیکرت پاسخ میدهد .سؤاالت  1تا  6مربوط بــه خرده مقیـاس
خودکارآمدی ،سؤاالت  2تــا  12مربــوط بــه خــرده مقیــاس امیدواری ،سؤاالت  13تا  18مربوط به خرده مقیاس تاب آوری و
سؤاالت  19تا  24مربوط به خرده مقیاس خوشـبینی می باشد .برای به دست آوردن نمره سرمایه روانـی ،ابتـدا نمـره هر خرده
مقیاس به صـورت جداگانـه بـه دسـت آمـد و سـپس مجموع آنها به عنوان نمره کل سرمایه روانشـناختی محسـوب شد .نسبت
کای دو این آزمون برابر با  6/24است و آمـاره هـای  RMSEA،CFIدر این مدل بـه ترتیـب  ۵/92و  ۵/8۵هسـتند .همچنین در
پژوهش حاضر میزان پایایی این پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ  ۵/8۰به دست آمد .پرسشنامه پرخاشگری( )AGQاین
پرسشنامه مشتمل بر  3۵گویه است که چهار گویه آن عامل خشم ،هشت گویه آن عامل تهاجم و هشت گویه عامل کینه توزی را
می سنجد .افرادی که در این مقیاس ،نمره آنان از میانگین کمتر است ،پرخاشگری پایینی خواهند داشت .همچنین در این
مقیاس ،ضرایب آلفای کرونباخ (همسانی درونی) برای کل آزمودنی ها  ،۵/82برای آزمودنی های دختر  ،۵/86و برای آزمودنی های
پسر  ۵/89بوده است .با توجه به آنچه گفته شد ،اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:
.1بین مولفه های سرمایه روان شناختی و پرخاشگری شاغلین مرد نیروی انتظامی شهرستان شهرکرد رابطه وجود دارد.
.2سرمایه روان شناختی می تواند میزان پرخاشگری شاغلین مرد نیروی انتظامی شهرستان شهرکرد را پیش بینی کند.

نتايج و يافته های تحقیق
جدول شماره ی : 1آماره های توصیفی متغیرها
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واريانس

انحراف
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پرخاشگری

1۰۵

1۵

۰۰
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2۵2.2
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1۰۵
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36

2۰.2

۰.2

22.4

تاب آوری

1۰۵
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23.6
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23.1

امید

1۰۵
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22.2
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خودکا آمدی

1۰۵

1۰
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22.2

4.8

23.1

جدول شماره :2ماتريس ضرايب همبستگی خرده مقیاس های سرمايه روانشناختی با پرخاشگری
3

2

4

5

مقیاس
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پرخاشگری

1

خوشبینی

* -۵.13

1

تاب آوری

۵.۵2

* *۵.2۰

-

امید

* *-۵.31

* *۵.33

* *۵.44

1

خودکار آمدی

* *-۵.29

* *۵.32

* *۵.3۵

* *۵.66

1

سرمايه

* *-۵.22

* *۵.42

* *۵.6۰

* *۵.82

* *۵.2۰

6

-

روانشناختی کلی
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* * در سطح  ۵/۵1معنی داری است * .در سطح  ۵/۵۰معنی داری است.

نتایج مندرج در جدول شماره  2همبستگی بین خرده مقیاس های سرمایه روانشناختی با پرخاشگری در آزمودنی ها را نشان
میدهد .نتایج حاصل نشان داد که بین پرخاشگری و مولفه های خودکارآمدی و امید از سرمایه روان شناختی و نمره ی کلی
سرمایه روانشناختی رابطه منفی معنی داری وجود دارد .)p>۵/۵1( .بین نمره کلی مقیاس سرمایه روانشناختی و پرخاشگری
رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد( .)P< /0 01همچنین بین خرده مقیاس های هوش هیجانی و تاب آوری فرسودگی رابطة
منفی معناداری مشاهده شد(.)P< /0 01

جدول شماره :3خالصه يافته های تحلیل رگرسیون خرده مقیاس های سرمايه روانشناختی با پرخاشگری
متغیر

ضريب استاندارد

ضريب غیر استاندارد
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شده
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Std. Error
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۵/۵۵6
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نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که تاب آوری و خرده مقیاس کاربرد هیجانات سهم معناداری در تبیین و پیش بینی
فرسودگی دارد ( .)P< /0 01تاب آوری نیز به طور معناداری فرسودگی را در دانش شاغلین پیش بینی می کند ( .)P< /0 01اما
مؤلفه های ارزیابی هیجانی و تنظیم هیجانی به طور معناداری فرسودگی را در شاغلین پیش بینی نکردند .اما پیش بینی هوش
هیجانی توسط تاب آوری صورت پذیرفت.

بحث و نتیجه گیری
یافته های این پژوهش نشان داد که بین سرمایه روان شناختی و پرخاشگری رابطه وجود دارد .طبق یافته های این پژوهش ،بین
پرخاشگری با خودکارآمدی و امید رابطه منفی وجود دارد بدین معنا که شاغلینی که پرخاشگری بیشتری دارند از خودکارآمدی و
امید کمتری برخوردارند و بالعکس .بین پرخاشگری با تاب آوری و خوشبینی شاغلین مرد نیروی انتظامی شهرستان شهرکرد
رابطه ی معناداری وجود ندارد.
نتایج پژوهشهای انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت گرا حاکی از آن است که ظرفیت های روان شناسی از قبیل :امیدواری،
تاب آوری ،خوش بینی و خودکارآمدی ،در کنار هم عاملی را با عنوان سرمایه روان شناختی تشکیل می دهند .به عبارت دیگر،
برخی متغیرهای روان شناختی از قبیل :امیدواری ،تاب آوری ،خوش بینی و خودکارآمدی در مجموع یک منبع یا عامل نهفته
جدیدی را تشکیل می دهند که در هریک از این متغیرها نمایان است(خلعتبری وبهاری .)1389،در واقع در توسعه چارچوب رفتار
سازمانی مثبت گرا در سازمانها  ،سرمایه روان شناختی مثبت گرا را به عنوان یک عامل ترکیبی و منبع مزیت و قابلیت سازمانها
مطرح کرده اند .آنها بر این باورند که سرمایه روانشناختی ،با تکیه برمتغیرهای روان شناختی مثبت گرایی همچون ،امید ،خوش
بینی ،تاب آوری و… منجر به ارتقای ارزش سرمایه انسانی (دانش و مهارت افراد) و سرمایه اجتماعی(شبکه روابط میان آنها) در
سازمان می شود(لوتانز و همکارانش) .از نظر لوتانز سرم ایه روان شناختی سازه ای ترکیبی و به هم پیوسته است که چهار مولفه
ادراکی -شناختی یعنی امید،خوش بینی ،خودکارآمدی و تاب آوری را در بر دارد .این مولفه ها در یک فرآیند تعاملی و ارزشیابانه،
به زندگی فرد معنا بخشیده و تالش فرد برای تغییر موقعیت های فشار زا را تداو م داده ،او را برای ورود به صحنه عمل آماده
نموده و مقاومت و سرسختی وی در تحقق اهداف را تضمین می کند .از این رو کرید ماچین و هیکس 1اذعان نمودند که این چهار
منبع در یک نظام به هم پیوسته ،به تقویت یکدیگر و شکل دهی سپری مقاوم در برابر فشارزاها عمل می کنند(به نقل از هاشمی
1 Machines & heisck
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نصرت آباد و همکاران .)139 ،بنابراین سرمایه روان شناختی ،از متغیرهای روان شناختی مثبت گرایی تشکیل شده است که قابل
اندازه گیری و قابل توسعه و پرورش هستند و امکان اعمال مدیریت بر آنها وجود دارد( خلعتبری وبهاری .)1389 ،در عین حال
خشم نیز که یک هیجان است اگر مدیریت نشود سالمت روانی انسان را به خطر می اندازد .خشم ،پدیده ای کامال طبیعی است و
مانند سایر احساسات و هیجانها نشانه سالمت ،تندرستی و عواطف انسانی است .خشم ممکن است ناشی از عوامل درونی مثل افکار
و عقاید غیر منطقی ،توقعات نابجا و احساس ناکامی و یا عوامل بیرونی مثل خیانت در امانت ،مورد بی اعتنایی قرار گرفتن،
مالحظه نکردن دیگران ،مورد توهین وتجاوز واقع شدن باشد وبه صورت پرخاشگری فیزیکی ،پرخاشگری کالمی ،خصومت،
مخالفت ،انتقاد ،احساس رنجش ،بارها درباره چیزی حرف زدن ،دوری و اجتناب از مسائل و افراد ابراز می شود(هاشمیان
وهمکاران .)1382،خشم هیجان دردناکی است زیرا در پی تخریب و از بین بردن آن چیزی یا کسی است که سازوکار آن را مانعی
بر سر راه خود می داند .باید توجه داشت که کارکرد مثبت و فواید خشم در جرات ورزی و واکنش به بی عدالتی ها غیر قابل انکار
است ،با وجود این ،توان بالقوه خشم در تخریب و آسیب های فردی و اجتماعی بسیار زیاد است(شکوهی یکتا و همکاران .)1391،
در تحقیقی با عنوان بررسی نقش سرمایه روان شناختی در بهزیستی روانی که هاشمی نصرت آباد و همکاران ( )1391انجام
دادند ،بین سرمایه روان شناختی و بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت وجود دارد .یعنی با افزایش سرمایه روان شناختی،
بهزیستی روانی نیز افزایش می یابد .نتایج بدست امده از این تحقیق ضمن تایید نتایج تحقیقات انجام شده توسط سایر
محققین(لوتانز ،یوسف ،آویلو 2۵۵2،؛ هوپپت2۵۵۰ ،؛ هیوز2۵۵8 ،؛ واترز  )2۵۵2نشان داد که سرمایه روان شناختی با بهزیستی
روانی همبسته و با مشکالت روانی ناهمبسته است .در واقع می توان از سرمایه روان شناختی برای درمان بیماری های روانی ،باال
بردن نرخ امید و تالش برای ارتقاء سطح زندگی در افراد سالم ،افزایش سطح بهزیستی روان شناختی افراد ،باالبردن مقاومت روانی
و تقویت نیروی دفاعی در مقابل استرس و انواع پیشگیری جهت ارتقاء سطح بهداشت روانی استفاده کرد؛ چون این موضوع،
توانایی برقراری ارتباط اجتماعی و بین فردی را تا حد چشمگیری افزایش می دهد .بنابراین با افزایش سرمایه روان شناختی،
بهزیستی روانی افراد نیز افزایش می یابد(لوتانز .)2۵۵2 ،این یافته نیز با نتایج پژوهش های (هیور  2۵۵8؛ سچولمن  1999؛
استجکویک  )2۵۵3همخوانی دارد.

منابع
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