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 چکیده 

سازمان را تشکیل می  1امیدواری و خودکارآمدی سرمایه های روانشناختی ٬بینیآوری به همراه متغیرهایی دیگر مانند خوشتاب

دهند. سرمایه های روانشناختی به عنوان منبع مزیت رقابتی سازمان ها مطرح است که منجر به ارتقای ارزش سرمایه انسانی)دانش و 

 مهارت های افراد( و سرمایه اجتماعی)شبکه روابط میان ان ها( در سازمان می شود.

 یدیلمه کلک کیبه  ریاست که در سال های اخ هایمقاومت در برابر بحران و آشفتگ ییتوانا یبه معن یآوری در مفهوم شرکتتاب

 تیریو کار و مدکسب یزیرو بحران و برنامه سکیر تیریمد س،یو تاس یاندازراه یمفهوم با فعالیت ها نیا شده است، لیتبد

آوری ابت تیفظر .ادامه دهند تیند به فعالبتوان یطیکند که در هر شرا یکمک م ارهامرتبط است و به کسب و ک کیاستراتژ

ز در زمان برو نیآفرانجام اقدامات تحول یکنندهعیخاص و  تسر یهاتیسازمان در مواجهه با موقع یتوانمند یارتقادهنده ٬شرکت

از  یچندبعد ایمجموعه٬آوری سازمانتاب تیظرف .کند یرا کمک م مانمدت ساز یطوالن یمنتظره و مهم است که بقا ریحوادث غ

 تر را برای، عملکرد برآوری. تابشودیآوری سازمان ماست که منجر به تاب یذهن یهاو مدل هاترفتارها ، ابلی٬منابع ٬هاهیرو

  .سازمان به دنبال دارد

 ی شرکت که عملکردبر ویژگی ها یشده است. برخ یسازکسب و کار مفهوم یایدر دن یمختلف یهابه روش  زین آوریتاب

 وسعه مفهومتبا هدف  یبرخ ند.، متمرکزهستبرنده شیرفتارپ یریحفظ ان با به کارگ یدرک کارکرد ان و چگونگ قیآوری از طرتاب

 .اندردهرا اتخاذ ک یمشتر یبر دیدگاه ها یمبتن کریپژوهشگران رو وبرخی نیتام رهیزنج یو طراح تیریمد یدر حوزه

                                                           
1psychological capital 
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مصیبت ها و  ٬هاعبارت است از: نوعی حالت قابل توسعه در فرد که بر اساس ان قادر است در رویارویی با ناکامی تاب آوری

تر ادامه دهد و برای دستیابی به موفقیت ها و مسئولیت بیشتر به تالش افزونپیشرفت ٬های زندگی و حتی رویدادهای مثبتتعارض

 از پای ننشیند. ٬بیشتر

ای مقابله زم برال تیشود سازمان ظرف یای که باعث م هیهای ساختاری و رو ییایعبارت است از پو یسازمان تاب آوری در سطح

 شریپذ ،یماعبط اجتها را داشته باشند. سازمان های تاب آور با ابعادی چون ساختارهای مؤثر قدرت، روا یها و سخت دشواریبا

 .شوند یو ارتباطات شناحته م زیتما ر،یینگرش مثبت نسبت به تغ ت،یواقع
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اپ گردیده و موضوعی که نفره به نتیجه رسیده و چ 4ماه با تالش تیم  8این اثر تالیفی طی )توضیحات بیشتر در مورد اثر ارسالی 

 .(در حوزه مدیریت جدید بوده و موضوع نوینی را اشاره می نماید
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