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تاریخ پذیرش1399/07/05 :

چکيده:
پژوهش حاضر باا هاد  ،تحلیال نقاش میاانجی سارمایه روانشاناتتی در رابطاه باین رهباری اصایل و ساممت
سازمانی در بین کارکنان دانشگاه عممه طباطبائی تهران انجام شده است .روش پژوهش ،توصیفی -پیمایشای
و جامعه آماری پژوهش نیز کلیه کارکنان دانشگاه عممه طباطبائی تهران باود .نموناه آمااری پاژوهش بواور
نمونه گیری توادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران در سطح تطای پنج صدم برابر باا 186نفار اسات .بارای
جمع آوری دادهها نیز از سه نوع پرساش ناماه ،رهباری اصایل آلیاو ( ،)2006سارمایه روانشاناتتی لوتاانز ،اولیاو و
یوسف( )2007و سممت سازمانی هوی و فلدمن استفاده گردید .بارای تجزیاه و تحلیال دادههاا از تحلیال مسایر
استفاده شد .یافتاههای پاژوهش نشاان داد کاه رهباری اصایل باه صاور
کارکنان تأثیر داشته است .همچنین رهبری اصیل به صور

مساتقیم بار روی ساممت ساازمانی

غیر مساتقیم و از طریاق سارمایه روانشاناتتی بار

روی سممت سازمانی کارکنان تأثیر داشته است ،به این معنی که سرمایه روانشناتتی به عنوان متغیر میانجی
در ایجاد رابطه بین رهبری اصیل و سممت سازمانی نقش ایفا کارده اسات .نتیجاه گیاری مایشاود کاه مادیران
دانشگاه میتوانند با استفاده از مؤلفههای سبک رهبری اصیل کاه منجار باه افازایش سارمایه روانشاناتتی در
کارکنان میشود ،زمینه را برای ایجاد محیطی سالم و ایمن مهیا کنند.

واژگان کلیدی :رهبری اصیل ،سممت سازمانی ،سرمایه روانشناتتی.
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مقدمه

سااارمایه انساااانی و سااارمایه اجتمااااعی در ساااازمان

یکی از راهکارهاای اساسای کاه مایتواناد در توجاه باه

ماایشااود (.)Luthans & Youssef-Morgan, 2017

نیااروی انسااانی و شااناتت عواماال مااؤثر در اجاارای

همچنااین ،بااا توجااه بااه افاازایش روزافاازون شااتاب

راهبردهای جدید سازمانی به عناوان اهرمای قدرتمناد

اساااترس در باااین کارکناااان ،محققاااان حاااوزه رفتاااار

در دست مدیران عمل کند ،مفهوم ساممت ساازمانی

سازمانی با بهره گیاري از رفتاار ساازمانی مربتگارا ناه

اساات .سااممت سااازمانی م ایتوانااد از طری اق بهبااود

تنهااا بااه دنبااال کاااهش مسااائل روان ای منف ای در کااار

کااااااری و افااااازایش اثربخشااااای کارکناااااان،

هسااتندب بلکااه بااا اسااتفاده از شناسااایی و بکااارگیري

استعدادهای اعضا را شناسایی کند ،تا باا اساتفاده از

تواناییهای بالقوه مربت سرمایه روانشناتتی ،سعی

سازمانی باه شاکل مطلاوبی تحقاق پیادا

در بهبود عملکارد ساازمانی داشاتهاند ( & Georgiou,

روابااااا

آنها ،اهدا

کنااد ( .) Lok et al, 2011واقعیت ای کااه امااروز ،تحاات

.)Nikolaou, 2018

عناااوان ساااممت ساااازمانی مطااارس اسااات ،جایگااااه

از طرفی دیگر از جمله تئوریهای جدید که برای الهام

داده

بخشی و به کارگرفتن ظرفیات روانشاناتتی کارکناان

است Lynden & Klingle,2000 .اعتقاد دارناد ،در یاک

مطرس شده است ،میتاوان باه تئاوری رهباری اصایل

سازمان که از محیطی سالم برتاوردار اسات ،افارادی

اشاره کرد .رهبري اصیل به عنوان یاک الگاوي رفتااري

سااودمند و مااؤثر هسااتند کااه در آن جااا م ایتواهنااد

رهباار جهاات پاارورش تودآگاااهی ،جنبااههای دروناای

بمانند ،کار کنند ،به آن افتخار کنند .بنابراین مایتاوان

اتمق ،پردازش متعادل اطمعا

و شفافیت ارتباط با

اینگونه بیان کرد که سممت سازمانی ،نشانهای از کاار

کارکنان به ترویج و بهباود ظرفیتهاای روانشاناتتی

سالم و درباره به حاداکرر رسااندن ساممتی

مربت و ایجاد جو اتمقی مربت میپردازد ( Megeirhi

و رفاااه کارکنااان اساات ( .)Hayolston.2009بنااابراین

 et al, 2018و  .)Joo & Jo, 2017رهبااران اص ایل بااه

كاري ،جهت نيل به اثربخشي از

پیروان تاود ،گساترش تفکار

شایسااتهای را در سااازمانها بااه تااود اتتوااا

در شرای

شراي

و جو و محي

دنبال تقویت نقاط قو

اهمياات زيااادي برتورداراساات و ي ااي از چارچوبهااای

و ایجاد بساتر ساازمانی مربات و جاذاب ( & Joo, Lim

مفيااد بااراي مطالعااه جااو سااازمان ،مفهااوم سااممت

 ) Kim, 2016و تحاول و دگرگاونی در ساازمان هساتند

سااازماني اساات و از بااين سااازمانها ،سااازمانهای

( .)Jo & Nimon, 2014رهباران اصایل دارای یاک بعاد

آموزشي از اهميت ویژهای برتوردار است ،زيرا فرايناد

مرکزی از تود پناداره تاود مایباشاند ،کاه باه ساطح

آمااوزش ،متوجااه انسااان اساات و اياان سااازمانها بااه

بالیی از تود کارآمدی دست یافتهاند و اهادا

آنهاا از

عنوان اساس و زيربنااي توساعه فرهنگاي ،اجتمااعي،

سطح بالی هماهنگی برتوردار است و رفتار آنها رسا
است (.)shamir & shamir, 2018

اقتوادي و سياسي هر جامعه اسات ( & Talibpour

و شفا

)Ramezani, 2013

مساائله نی اروی انسااانی باارای سااازمانها امااروزه بااه
محیطی و فضای رقاابتی موجاود باین

 Luthans et alدر توسااعه چااارچوب رفتارسااازمانی

دلیل تغییرا

مربت گرا در سازمانها ،سارمایه روانشاناتتی مربات

سازمانها از الویت ویاژهای برتاوردار اسات ،در واقاع

را به عنوان یک عامل ترکیبی و منبع مزیت رقاابتی در

میتوان گفت که مهمترین منبع راهبردی ساازمانها

سااازمانها مطاارس کردهانااد .آنهااا باار ایان باورنااد کااه

در رسیدن به اهدا

سازمانی مسئله نیاروی انساانی

سااارمایه روانشاااناتتی ،باااا تکیاااه بااار متغیرهاااای

اساات و بااه نااوعی نیااروی انسااانی ،نیااروی محرکااه

روانشناتتی مربت گرایی همچاون :امیاد ،توشابینی،

سازمان بارای رسایدن باه اهادا

تااااب آوری و تودکارآمااادی منجااار باااه ارتقاااای ارزش

متغیار مایباشااد .نظاام آمااوزش عاالی نیاز باه دلیال
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تااأمین نیااروی انسااانی مااورد نیاااز سااازمانها و ادرا

جو سازماني مدارس به كار برده شد .وي يا

دولتاای و تووصاای از حساساایت ویااژهای برتااوردار

سالم را به عنوان سازماني تعريف میکند كه نه تنهاا

اساات .امااروزه بااه دلی ال بااد اتمق ایهااا و عاادم تعهااد

در محي

بارهی زمااني

اتمقی به کاار و ساازمان ،مسائله ساممت ساازمانی

طولني نيز به طور كافي سازش كارده و توانااي هاای

جایگااااه ویاااژهای را در باااین ساااازمانها بخواااو

بقاااو و سااازش تااود را بااه گونااهی مااداوم توسااعه و

سااازمانهای آموزشاای پیاادا کاارده اساات .بساایاری از

گساترش مایدهاد ()Rahimi & Bahr al-Ulum,2014

و نگرشهاای

از دياادگاه Hoy & Miscel,2008سااممت سااازماني

کارکناااان باااه شاااغل تاااود در کاااارایی و اثربخشااای

داراي ابعاد هفتگانه است که عبارتند از :الاف) يگاانگي

محیطای کاه

بااه

صاحب نظران بر این باورند که توورا

سازمانها تاأثیر گاذار اسات و تغییارا

تود دوام میآورد بل ه در يا

ساازمان

نهااادي توانااايي سااازمان در سااازگاري بااا محااي

سااازمانها بااا آن روباارور هسااتند ،مساائله سااممت

طريقااي كااه يگااانگي ،انسااجام و تمامياات برنامااههای

سازمانی و روانی کارکنان را با چالش مواجه مایکناد.

تااود را حفااد كنااد .ب) نفااوت ماادير :توانااايي ماادير بااه

بنابراین برای مقابله با این چالشها حضور مدیران و

تأثيرگذاري بر رؤساا و ماافوق تاود ،ترغياب آنهاا باه

روانای ساالم و

توجه بيشتر نسبت به مسائل سازمان ،مواجه نشدن

ایمن در سازمان باشند ضروری بنظار مایرساد .تاا باا

بااا موانااع اداري ،سلسااله مراتبااي ،وابسااته نشاادن بااه

سااالم و ایجاااد حااس اعتماااد ب این

مافوق است كه همهی اینها كلياد رهباري اثاربخش

کارکنااان در ترغیااب آنهااا باارای کااار کااردن و افاازایش

محسوب میشوند .ج) ممحظه گري :به رفتار رهباري

عملکرد و بهره وری آنهاا تاأثیر گاذار باشاد .از طرفای

مدير كه باز و دوستانه است اشاره میکناد .ممحظاه

دیگر رهبران اصایل مایتوانناد باا شناساایی سارمایه

گري ،بازتااب رفتاار حااكي از احتارام ،اعتمااد متقابال،

روان شااناتتی کارکنااان زمینااههای بااروز تمقیاات و

هم اااري و پشااتيباني اساات .د) ساااتت دهااي :رفتااار

رهبران اصیل که ایجاد کنناده محای

ایجاااد ی اک مح ای

نوآوری را در سازمان فراهم نمایند .با عنایت باه نکاا

مدير در مشاخ

یاد شده مسئلهای که محققان را باه انجاام پاژوهش

كاركنااان ،انتظااارا

حاضاار ترغی اب کاارده ،عاادم توجااه کااافی بااه مساائله

روشهای انجام كار را به روشاني تعرياف مایکناد .ه)

سااممت سااازمانی در الویاات هااای راهبااردی نظااام

پشتيباني منابع :فراهم كاردن ماواد و لاوازم اساساي

آمااوزش عااالی کشااور بااوده اساات و علیاارغم اثبااا

كار در سازمان پ) روحيه :به حس جماع دوساتي ،بااز

مزایااای رهبااری اصاایل در سااازمانها هنااوز مفهااوم

بودن و اعتمااد متقابال باين اعضااي ساازمان اشااره

رهبری اصیل در نظام آموزش عالی کشاور باه عناوان

دارد .و) تأكيد علمي :حدي كه سازمان برتري علماي و

یک مسئله و نیااز اساسای در آماوزش عاالی نهادیناه

فرهنگااي را طالااب بااوده و بااراي نياال باادان تاامش

نشده است و مادیران و رهباران دانشاگاهی کشاور از

میورزد ،اشاره میکند.

مزایااای رهبااری اصاایل غافاال هسااتند و در پاارورش

رهبری اصیل :رهبري اصایل کاه باه تاازگی در ادبیاا

رهباااران اصااایل و اثاااربخش موفقیتهاااای چنااادانی

رهبري وارد شده است براي اولین بار در ساال  1990در

حاصل نشده است.

رشااته جامعااه شناس ای و آمااوزش و پاارورش مطاارس

ادبیات پژوهش

گردی اد و بااا توجااه بااه موقعی ات تااود بااه عنااوان ی اک

ساااممت ساااازمانی :اصاااطمس ساااممت ساااازماني

مفهااوم نوظهااور توجااه بساایاري را از سااوي جامعااه

مايلز در مطالعهی

دانشااگاهی ،فواالنامه

نخستين بار در سال  1969توس

مطالعااا

كاردن مناسابا

و روابا

كااري باا

شااغلي ،اسااتانداردهاي عمل اارد و

رهبااري (مجاام
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رهبااري مجلااه مطالعااا

ماادیریت و مجلااه ماادیریت

بینی ،امید ،اعتماد به نفس باه ایجااد چناین روابطای

اروپا) جلب نمود و توسعه چارچوب اصلی کار توسا

کمااک مااینمایااد و زمینااه رشااد تااود و پیااروانش را

موسسااه رهبااري گااالوپ تقباال گردیااد ( & Taylor

فراهم میسازد (.)Furmanczyk, 2010

 .)Ladkin, 2010ابعاد رهباری اصایل عبارتناد از :الاف)

سرمایه روانشناتتی :سرمايه روانشاناتتي ،ساازهای

تودآگاااهی :مهمتاارین عنواار و ساانا بناااي مهاام

تركيبي و باه هام پیوساتهای اسات كاه چهاار مؤلفاه،

و ضااعف

ادراكااي شااناتتي يعنااي اميااد ( داشااتن انگیازه ،اراده و

رهبااري اص ایل اساات و بااه درا نقاااط قااو

فااردي و چگااونگی ارتباااط بااا دنی ااي پیرامااون شااخ

مسیری برای دستیابی به هد ) ،توش بيني(داشاتن

اشاااره دارد .در حقیقاات باادون توجااه بااه تودآگاااهی،

سبک تبینیکه رویدادها و تجاارب مربات را باه عوامال

اصالت بیشتر با تناسب بین هویت فاردي و عملکارد

پای ادار درون ای نساابت م ایدهااد) تودكارآماادي (باااور و

ارتباط پیدا تواهد کرد که در این حالات تودشایفتگی،

اعتقاااد بااه قابلیتهااای فااردی باارای انسااجام منااابع

و عملکردهاااي ناشایساات نیااز داراي توجیااه

) و تااب آوري

شاارار

شناتتی به منظاور کساب نتاایج تاا

م ایشااوند ،زی ارا هوی ات تااود را بااا اعمااالی کااه انجااام

(داشتن توانایی سازگاری مربت به هنگام واکانش باه

م ایدهنااد سااازگار م ایداننااد ( Diddams & Chang,

شرای

ناگوار را در بر میگیرد (.)Luthans et al, 2007

.)2012ب) پاااردازش متعاااادل  :دوماااین جااازو رهباااري

Zardoshtiyan

اصیل ،پردازش متعاادل مایباشاد و شاامل تجزیاه و

()2016در پژوهشااااای نقاااااش میاااااانجی سااااارمایه

مربوط ،قبل از تومیم گیاري

روانشناتتی را در رابطه بین رهبری اصیل و معنویات

دیگاران را جویاا

در کار مورد ممحظه قرار دادند ،یافتههای آنهاا نشاان

مااایشاااوند و موقعیتهاااای موجاااود را باااه چاااالش

داد کااه رهبااری اصاایل بااه صااور

مسااتقیم باار روی

ماایکشااد ،داري چنااین ویژگاای هسااتند ( & Neider

معنوی ات در کارکنااان تااأثیر داشااته اساات .همچن این

 )Schriesheim, 2011و هماااان طاااور کاااه از ناااام آن

رهبااری اص ایل بااه صااور

غی ار مسااتقیم و از طری اق

پیداست ،حالتی فعال براي جستجوي ایدههای مفیاد

متغیر سرمایه روانشاناتتی بار روی معنویات در کاار

دیگران اسات .ج) جنباههای

کارکنان تأثیر داشته است ،به این معنای کاه سارمایه

درون ای اتاامق :سااومین جاازو تشااکیل دهنااده رهبااري

روانشناتتی به عنوان متغیر میانجی در ایجاد رابطاه

اصااایل ،جنباااههای درونااای اتااامق مااایباشاااد و باااه

بین رهبری اصیل و معنویت در کاار نقاش ایفاا کارده

رفتارهااایی اشاااره دارد کااه بیشااتر از آنکااه مبتن ای باار

اساتRego et al, 2012 .در پژوهشای نقاش میاانجی

فشاااارهاي بیرونااای از جملاااه همکااااران  ،ساااازمان و

سرمایه روانشناتتی را در رابطه بین رهبری اصایل باا

اجتماع باشد ،به وسیله ارزشاها و معیارهااي اتمقای

تمقیت مورد بررسی قرار دادناد ،یافتاههای پاژوهش

درونی شده در فرد هدایت میشود ( Peterson et al,

آنها نشان داد که سرمایه روانشناتتی باه عناوان یاک

 .)2012د) شاافافیت رواباا  :چهااارمین و آتاارین جاازو

متغیر میانجی نقش تعدیل گر مناسبی بارای ارتبااط

نزدیک با ساطح باالي

بااااین رهبااااری اصاااایل و تمقیاااات اساااات .نتااااایج

گشودگی و اعتماد اشاره دارد و نشان میدهاد تاا چاه

پژوهش Megeirhi et al, 2018نیز نشان میدهاد کاه

باا دیگاران

سرمایه روانشاناتتی در رابطاه باین رهباری اصایل و

بااراي فااراهم ساااتتن فرصاات بهااره گی اري از ای ادهها،

رفتااار پشااگیرانه تحاات ساالطه نقااش میااانجی ایفااا

و چالشها در آینده نزدیک میپردازد .در چنین

میکند .یافتههای پژوهش Rashid et al, 2019حااکی

حالتی رهبر با توسعه ویژگیهای مربت مانند تاوش

از آن اساات کااه ساارمایه روانشااناتتی در رابطااه ب این

تحلیل تمامی اطمعا

است .رهبرانی که دیدگاهها و نظارا

و مؤثر با توجه به نظرا

تشکیل دهنده رهبري به رواب

حد رهبر به تقویت یک ارتباط بااز و شافا

نظرا
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رهباااری اصااایل و تمقیااات ناااوآوری کارکناااان نقاااش

دهنااد .و همچن این بررس ای پیش اینه پااژوهش نشااان

واسااطهای دارد Kameli et ai, 2016 .پااس از اجاارای

میدهد که تا کنون در نظاام آماوزش عاالی پژوهشای

پزوهشی با عنوان تأثیر رهبری اصیل بر رفاه کارکناان

کاه نقاش میاانجی سارمایه روانشاناتتی را در رابطاه

و رفتارهاااای انحرافااای باااا نقاااش میاااانجی سااارمایه

بین رهباری اصایل و ساممت ساازمانی ماورد بررسای

روانشااااناتتی ،بااااین رهبااااری اصاااایل و ساااارمایه

قرار دهد انجام نشده است .بیشتر پژوهشهاای ایان

روانشاناتتی رابطاه مربتای را گازارش کردهانادAria, .

حوزه در سازمانهای مختلف غیر مؤسسا

آماوزش

Jafari & Behifar, 2019در پژوهشی نقش واساطهای

عالی انجام یافته است .لاذا آماوزش عاالی باه عناوان

سرمایه روانشناتتی را در بین رهبری اصایل و عمقاه

تأمین کننده نیروی متخو

مورد نیاز سازمانها از

معلمان به ماندن در سازمان مورد بررسی قرار دادناد

الویااات ویاااژهای برتاااوردار اسااات ،و لزم اسااات کاااه

که یافتههای این پژوهش نشان داد که سارمایه روان

متغیرهایی همچون رهبری اصیل ،سممت ساازمانی

شناتتی نقش واسطهای بین رهباری اصایل و قواد

و ساارمایه روانشااناتتی در آمااوزش عااالی نیااز مااورد

معلمااان در ماناادن دارد همچنااین یافتااهها نشااان

بررسی قرار گیرد .بنابراین هد

از انجام این پاژوهش

م ایدهااد کااه رهبااران سااازمان بااا اسااتفاده از رهبااری

ایاان اساات کااه ،چااه ارتباااطی بااین رهبااری اصاایل بااا

حمااایتی همااراه بااا

سممت سازمانی با ممحظه نقاش میاانجی سارمایه

سااارمایه روانشاااناتتی بااارای کارکناااان ایجااااد کنناااد.

روانشااناتتی در کارکنااان دانشااگاه عممااه طباطبااائی

یافتاههای پاژوهش Tak, Seo & Roh, 2019نیاز بار

وجااود دارد .در نهایاات بااا توجااه بااه مبااانی نظااری و

تااأثیر رهبااری اص ایل در ساارمایه روانشااناتتی مرباات

پیشااینه پااژوهش ،چااارچوب مفهااومی پاازوهش بااا

کارکنان تاکیده کرده است.

تقساایم بناادی مؤلفااههای رهبااری اصاایل ،ساارمایه

با توجه باه اهمیات روز افازون رهباری در ساازمانها

روانشناتتی و ساممت ساازمانی در شاکل شاماره ()1

اصاایل ماایتواننااد یااک محاای

بخوصو

رهبری اصایل کاه باه عناوان یاک مفهاوم

ارائه شده است.

نوظهاااااور ،توجاااااه بسااااایاری از صااااااحب نظاااااران
ومتخووااان حااوزه ماادیریت و سااازمان را بااه تااود
جلااب کاارده اساات .همچن این لاازوم توجااه بااه مقولااه
سممت سازمانی که حکایات از جاو عماومی ساازمان
دارد و ماایتوانااد باار متغیرهااای مختلااف سااازمانی
اثرگذار باشد و از طرفی دیگر نیز لزوم تقویت سرمایه
روانشناتتی در میاان کارکناان ساازمان کاه مایتواناد
بساایاری از مشااکم

توویر  :1مدل مفهومی پژوهش

رواناای و اجتماااعی موجااود در

کارکنان سازمان را از بین ببرد .انجام پازوهش در ایان

روش تحقیق

زمینه ضاروری بنظار مایرساد .اماا بررسای ساوابق و

این پژوهش با رویکردي کمی انجام شاده اسات.

پیش اینه موضااوع پاازوهش نی از نشااان م ایدهااد کااه

از نظاار هااد  ،از ای ان جهاات کااه بااه بررس ای و دانااش

پژوهشهای انادکی وجاود دارناد کاه نقاش میاانجی

کاربردي در یاک زمیناه تاا

توجاه و کماک مایکناد،

ساارمایه روانشااناتتی را در رابطااه بااین مؤلفااههای

میتوان آن را در زمره پژوهشهاي کاربردي دانست .به

رهبری اصیل و سممت سازمانی ماورد کنکااش قارار

لحاظ ماهیت در دسته پژوهشهای تبیینی و از نظار
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سهم و نقش مولفه¬های رهبری اصیل درپیش بینی سممت سازمانی با نقش میانجی سرمایه روانشناتتی در نظام آموزش عالی

در پژوهشهااای توصاایفی-

استاندارد متغییار هاای پاژوهش پرداتتاه شاده و در

روش گااردآوري اطمعااا

پیمایشی قرار میگیارد .باراي تادوین مباانی و الگاوي

بخااش اسااتنباطی نیااز از تحلیاال همبسااتگی چنااد

نظري تحقیق از مطالعا

کتابخانهای استفاده شاده

متغییره شامل مدل مسیر استفاده شده است.

است .قلمرو مکانی این پژوهش ،و قلمرو موضاوعی
آن نقش مؤلفههای های رهبری اصیل در پیش بینی
سممت سازمانی کارکنان با توجاه باه نقاش میاانجی

یافتههای تحقیق
جدول شماره ( :)1توصيف آماري نمرا

سرمایه روانشناتتی اسات .روش نموناه گیاري ماورد

و سرمایه روانشناتتی
متغير

ميانگين

تود آگاهی

11/56

2/71

پردازش متوازن

6/30

1/77

3

اتمق مداری

6/11

1/89

3

11

شفافیت رابطه

5/32

1/36

3

10

186

سممت سازمانی

30/04

4/88

18

42

186

سرمایه

6/70

1/43

3

9

186

اسااتفاده بااا توجااه بااه در اتتی اار داشااتن مشخوااا
مربوط به تمام اعضاي جامعه ،نمونه گیري تواادفی
ساده بوده است .جامعه آمااري ایان پاژوهش شاامل
کلیاه کارکنااان دانشااگاه عممااه طباطبااائی مایباشااد.
حجاام نمونااه نیااز بااا اسااتفاده از فرمااول کااوکران در

انحرا

مينيمم

ماکسيم

تعداد

6

18

186

12

186
186

معيار

سطح تطای پنج صدم برابر با 186نفر میباشد بارای
جمااع آوری دادههااا نیااز از سااه نااوع پرسااش نامااه

تام متغیر ابعاد رهبری اصیل و سممت سازمانی

روانشناتتی

استفاده گردید .الف) پرسش نامه رهبری اصیل :برای
آزمااون مفروضااا

سنجش رهبری اصیل از پرسش ناماه رهباری اصایل

ماادل و ضاارایب مساایر :در

Walumbwa et al, 2012کااه دارای  16سااؤال و چهااار

تحلیل مسیر یک مدل نظری را به آزماون مایگاذاریم

بعد ،تودآگاهی ،پردازش متعادل اطمعا  ،شافافیت

که در نهایت با اجرای تحلیل ،این مدل نظری بایاد باه

و جنباااههای اتمقااای ،اساااتفاده شاااد.

یک مدل تجربی منتهی شود .بنابراین ،طبیعای اسات

لوتاانز،

علی باین متغیرهاا در مادل

در ارتباطاااا

ب)سرمایه روانشناتتی :ایان مقیااس توسا

که همواره ساتت رواب

اولیو و یوسف ساتته شده است و دارای24ماده کاه4

تجربی (که از تحلیال مسایر بدسات مایآیاد) باا مادل

بعد سرمایه روانشاناتتی را انادازه گیاری مایکناد کاه

نظری (که از چارچوب نظاری بدسات مایآیاد) تفااو

عبارتند ازب تودکارآمدی،توش بینی ،امید و تاب آوری.

داشااته باشااد .قاعااده کلاای ایاان اساات کااه در اجاارای

کااه هرکاادام از ایاان ابعاااد دارای  6آیااتم هسااتند .ج)

تحلیل مسیر ،متغیرهاایی را کاه مقادار بتاای آنهاا در

سااممت سااازمانی :ایاان پرسااش نامااه دارای44گویااه

سطح تطای کوچکتر از  0/05معنی دار نشود ،از مدل

هوی و فلدمن ابداع شده اسات و

میکنیم .بناابراین ،مسایر ایان متغیرهاا نیاز از

میباشد که توس

از یک مقیااس4درجاهای لیکار

تشاکیل شاده اسات.

حذ

مدل حذ

میشود .البته هر چه حجم نموناه بزرگتار

ضرایب همسانی درونی به روش الفای کرونباا بارای

باشد ،احتمال آن که ضرایب مسیر کوچکتر معنی دار

پرسااش رهباااری اصااایل ناماااه ، %78پرساااش ناماااه

شوند  ،بیشتر است .در این پژوهش نیز مادل فرضای

ساااممت ساااازمانی 0/80وپرساااش ناماااه سااارمایه

فوق باا اساتفاده از تحلیال مسایر ماورد آزماون قارار

روانشناتتی  0/83بدست آمد .که ایان امار حکایات از

گرفت و برآوردها و اثرا

هر یک از عوامال بار هام در

پایا و معتبر بودن ابازار پازوهش مایباشاد .تجزیاه و

مدل بررسی شدند .که با توجه به آمارههای تی بدست

تحلیل دادهها نیز در دوبخش توصیفی و اساتنباطی

آمده در مورد هر یک از مسیرها یافتهها نشان داد که

گرفته است که در بخش توصایفی باه ارائاهی

از نظاار آماااری معنااادار م ایباشااند .در

صور

یافتاااههای توصااافی از قبیااال میاااانگین و انحااارا
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شده است.که همانگونه که مشاهده میشود تمامی
شات

ها از نظر مطلوب گزارش شادهاند و مادل باا

تواهند شد .در جدول زیر نتیجاه هار یاک از فرضایا
به همراه اثر کلی و ضریب تی نشان داده شده است.

دادهها برازش دارد.
جدول شماره ( :)3مقادیر اثر مستقیم و غیر مستقیم ابعاد رهبری اصیل و سممت
سازمانی
جدول شماره ( :)2ضرایب معناداری مدل
)CFIشات

برازش تطبیقی(

)RMSEAریشهی تطای میانگین مجذورا (
)NFIشات
)GFIشات

تأثیر مستقیم
0/94

تأثیر کل

تأثیر غیر مستقیم

شفافیت

0/35

0/11

0/46

تودآگاهی

0/28

0/14

0/42

پردازش متوازن

0/31

0/17

0/48

اتمق مداری

0/48

0/11

0/59

0/02

نرم شدهی برازش (

0/96

نیکویی برازش(

0/93

در نهایت مدل تحلیل مسیر با توجه به ضارایب
مسیر و  Tبه صور

زیر بدست آمده است.

جدول شماره ( :)4نتیجه آزمون فرضیا

و اثرا

آزمون فرضیه

-1شفافیت با سممت سازمانی رابطه مستقیم و

کلی هر متغیر
مقدار

نتیجه

اثر
کلی

t

0/35

11/05

تأیید

معنادار دارد.
 -2تود آگاهی با سممت سازمانی رابطه مستقیم و

فرضیه
0/28

3/83

معنادار دارد.
 -3پردازش متوازن با سممت سازمانی رابطه مستقیم

0/31

9/97

و معنادارد دارد.
 -4اتمق مداری با سممت سازمانی رابطه مستقیم و

0/48

14/13

0/46

12/40

توویر  :2ضرایب استاندارد و مقادیر تی مسیرها

0/42

12/31

مدل ارائه شده در این پژوهش از ناوع مادلهای

0/48

18/31

بازگشتی بود و تمامی مسیرها به صاور

یاک طرفاه

بودند .همانطور که نتایج نشاان مایدهاد ،باین ابعااد
رهبری اصیل و ساممت ساازمانی رابطاه مساتقیم و

0/59

12/38

غیر مساتقیم وجاود دارد کاه ایان رابطاه تحات تاأثیر

معنادار دارد.

متغیر میانجی یعنی سرمایه روانشاناتتی قارار دارد.

 -11پردازش متوازن با سرمایه روانشناتتی رابطه

تأیید
فرضیه

0/21

2/90

معنادار دارد.
 -10تودآگاهی با سرمایه روانشناتتی رابطه مستقیم و

تأیید
فرضیه

سممت سازمانی را تسهیل میکند
 -9شفافیت با سرمایه روانشناتتی رابطه مستقیم و

تأیید
فرضیه

سممت سازمانی را تسهیل میکند
 -8سرمایه روانشناتتی رابطه بین اتمق مداری و

تأیید
فرضیه

سازمانی را تسهیل میکند
 -7سرمایه روانشناتتی رابطه بین پردازش متوازن و

تأیید
فرضیه

سازمانی را تسهیل میکند
 -6سرمایه روانشناتتی رابطه بین تودآگاهی و سممت

تأیید
فرضیه

معنادار دارد.
 -5سرمایه روانشناتتی رابطه بین شفافیت و سممت

تأیید
فرضیه

تأیید
فرضیه

0/25

2/80

تأیید
فرضیه

0/30

8/80

مستقیم و معنادار دارد.

تأیید
فرضیه

بنابراین ،این گونه برداشت میشود کاه ابعااد رهباری
 -3اتمق مداری با سرمایه روانشناتتی رابطه

اصیل به واسطه سرمایه روانشناتتی موجب تقویت

مستقیم و معنادار دارد.

0/21

2/87

تأیید
فرضیه
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همانگونااه کااه در جاادول شااماره ( )4مشاااهده

اینکااه ساارمایههای رواناای مرباات همچااون :اعتماااد،

میشود بین تمامی ابعااد رهباری اصایل باا ساممت

توش بینی و امیدواري را در سازمان ترویج میدهناد،

سااازمانی هاام رابطااه مسااتقیم و هاام رابطااه غیاار

نقااش مهمای در اثربخشای و توسااعۀ افااراد ،تیمهااا و

مستقیم با میانجی گری سرمایه روانشاناتتی وجاود

سازمانها تواهند داشات(.)Luthans & Avolio, 2003

دارد .در بااین ابعاااد رهبااری اصاایل بیشااترین میاازان

از طرفی دیگر رهبری اصیل در پاساخ باه چالشهاایی

رابطه با سممت سازمانی را متغییر اتامق ماداری باا

که سازمانهای معاصر با آن مواجهاند ،پدیدآمد و باه

ضااریب همبسااتگی ( )0/48داشاات و پااس از آن ابعاااد

سااازمان و کارکنااان در مواجااه مرباات بااا چالشهااای

شاافافیت و پااردازش متااوازن بااه ترتیااب بااا ضاارایب

پاایش رو کمااک ماایکنااد ،بااه توااو

در زمانهااای

همبسااتگی ( )0/35و( )0/31قاارار گرفتنااد .همچنااین

بحرانی که رفتارهای اتمقای رهباران و ساازمان دچاار

بین ابعاد رهبری اصایل باا سارمایه روانشاناتتی نیاز

تزلاازل م ایشااود و احتمااال وقااوع تخلفهااای اداری و

رابطه مربت و معنادری مشاهده شد کاه از باین ایان

رفتاری افزایش مییابد و ممکان اسات باه ایجااد جاو

ابعاد پردازش متوازن با ( )0/30رابطه باالترین ضاریب

منفی و کاهش سرمایه روانشاناتتی کارکناان منجار

همبسااتگی و سااوس تااود آگاااهی و اتاامق مااداری

شود ،کمک میکند.

بیشترین رابطاه را باا ایان متغییار داشاتند و در انتهاا

نتایج حاصال از مادل سااتتاری میاانجی نشاان

همانطور که محاسبهی ضرایب کلی نشاان مایدهاد

میدهد که سرمایه روانشناتتی اثر مربت ،معناادار و

تحقیاق در رابطاه باا نقاش میاانجی

نقااش تعاادیل گااری در رابطااه بااین رهبااری اصاایل و

ساارمایه روانشااناتتی در رابطااه بااا سااممت سااازمانی

سااممت سااامانی ایفااا م ایکنااد .در تب این یافتااههای

تأیید شد .مقدار این ضریب برای اتمق ماداری(،)0/59

پژوهش میتوان گفت ،کارکنانی که به وسیله رهباری

پااااردازش متااااوازن( ،)0/48شاااافافیت( )0/46و تااااود

اصاایل هاادایت ماایشااوند ،از ساارمایه روانشااناتتی

آگاهی( )0/41میباشد.

بااالتری برتااوردار هسااتند و ای ان منبااع روانشااناتتی

کلیهی فرضیا

آنها را تشویق میکناد کاه در محای

کاار از ساممت

روحاای و رواناای تااوبی برتااوردار باشااند .همچنااین

بحث و نتیجه گیری
مدیران و رهبران دانشاگاهی باا وجاود پیاروي از

رهبران اصیل ،نقش بارزي در تقویات رویکارد اتمقای

هر گونه سبکی که در رهبري تویش اعمال مایکنناد،

و داشااتن رفتااار و

در سااازمانها دارناادب زی ارا اتمقی اا

با اقباال عماومی کارمنادان و

کاردار اتمقای ،از جملاه ویژگایهاای اساسای رهبااران

پیروانشااان روبااه رو شااوند ،مجبااور بااه تزری اق عنواار

اصیل است که این عامال باعاث توجاه بیشاتر افاراد

اتمق و به عبار دیگرب ویژگایهاای رهباري اصایل در

سااازمان بااه اتمقیااا

و تقویاات رویکاارد اتمقاای در

سبک جاري رهبري تویش هستند و در حقیقتب بایاد

سازمانها میشاود ،کاه ایان امار منجار باه افازایش

ترکیب ای از رهبااري اص ایل و سااایر رهبااریهااا را مااورد

سرمایه روانشناتتی در کارکنان میشود و در نتیجاه

استفاده قرار دهند .با این وجود ،ایان فشاار محیطای

محیطاای اماان و ایماان و سااالم در سااازمان ایجااااد

(رفتااار باار اساااس تااود واقعاای بااه منظااور بقااا در

م ایشااود .از طرف ای دیگاار رهبااری اص ایل بااا برقااراری

بلندمد ) ،یک سري از فواید اعماال رهباري اصایل در

روای

مربت و بااز ارزشاها ،توامیم گیاری هاا و حتای

سازمانها نیاز منجار باه گارایش رهباران ساازمانها در

نقاااط ضااعف و اشااتباها

پیروي از رهبري اصیل شده است .براي مرال میتوان

نظر دیگران قرار میدهد و موجبا

به موارد تیل اشااره کارد کاه رهباران اصایل باه دلیال

همچون ایجااد حاس اعتمااد متقابال ،آزادی بیاان در

براي اینکه در بلندمد
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و اثربخشای و

کارکنان فاراهم ماینمایاد .در واقاع رهباران اصایل از

ارائه ایدههای جدید و حتی غیر متعار

سااممت ساازمان را بااه دنبااال تواهااد داشاات .یکای از

سااطح باااالی آگاااهی و شاااعور اجتماااعی برتاااوردار

نزدیک باا ساطح

کار به شیوهای رفتار میکنناد کاه

ویژگیهای مهم رهبری اصیل رواب

هستند و در محی

بالی گشودگی و اعتماد متقابل با کارکنان است .ایان

زیردساتان شایسااتگیهاا و اتاامق رهبار را بااه صااور

ویژگی نشان میدهد که تا چه حد رهبر به تقویت یاک

روشاان در اعمااال و رفتااار وی مشاااهده مااینماینااد.

بااا دیگااران باارای فااراهم ساااتتن

روانای

ارتباااط باااز و شاافا

فرصت بهاره گیاری از ایادهها ،نظارا

نتیجه این رفتار رهبران اصیل ایجاد یک محی

و چالشهاا در

سااالم در سااازمان اساات کااه در آن کارکنااان احساااس

آینااده نزدیااک ماایپااردازد .در چنااین حااالتی رهباار بااا

مایکننااد کااه باارای سااازمان و رهباار از ارزش و اعتبااار

توسعه ویژگیهای مربات مانناد تاوش بینای ،امیاد،

بالیی برتوردارند ،که این امر منجر باه بهباود عمکارد

اعتماااد بااه نفااس بااا ایجاااد چنااین روابطاای کمااک

کارکنان میشاود .پیتار دراکار یکای از صااحب نظاران

و بیااان

حوزه مدیریت بر ایان بااور اسات کاه رهباران

مااینمایااد .در حقیقاات شاافافیت در رواباا

معرو

اصالت تود به دیگران است که این قبیال رفتارهاا ،باا

اصیل و اثربخش هرگاز نمایگویناد"من" و هرگاز باه

و بیان افکاار

"من" فکر نمیکنند .آنهاا باه "ماا" یعنای "تایم" فکار

و احسااااس حقیقااای اعتمااااد متقابااال و درنتیجاااه

میکنناد و باا ایجااد و بهباود کاارکرد تیمای منجار باه

ساااممت ساااازمانی را بهباااود مااایبخشاااد .یافتاااهها

ایجاد محی

ایمن و بهبود عملکرد کارکنان میشوند.

همچنااین نشااان داد کااه بااین تمااامی ابعاااد رهبااری

در واقع میتوان گفت کاه رهباران اصایل مسائولیت

اصیل با سممت سازمانی هم رابطه مساتقیم و هام

پذیرند و هیچ وقت از مسئولیتهای تود شانه تاالی

رابطاااه غیااار مساااتقیم باااا میاااانجی گاااری سااارمایه

نم ایکننااد تااا بتواننااد بااه "مااا" یعناای "تاایم" اعتبااار

روانشناتتی وجاود دارد .در باین ابعااد رهباری اصایل

بخشااند ،کااه ایاان اماار موجااب ایجاااد حااس اعتماااد

بیشترین میزان رابطه با سممت ساازمانی را متغییار

متقابل بین کارکنان میشود و آنها را به کاار کاردن در

اتمق ماداری باا ضاریب همبساتگی ( )0/48داشات و

محی

روانی سالم ترغیب ماینمایاد .مایتاوان گفات

پس از آن ابعاد شفافیت و پردازش متوازن به ترتیاب

کااه رهبااری اصاایل نقااش مااوثری در ایجاااد و ارتقاااو

بااا ضاارایب همبسااتگی ( )0/35و( )0/31قاارار گرفتنااد.

سااممت سااازمانی در محاای

سااازمان دارد .بنااابراین

یافتهها همچنین نشان داد که بین رهباری اصایل باا

ماادیران و رهبااران دانشااگاه بااه ساامت رویکردهااای

ساارمایه روانشااناتتی نی از رابطااه مرباات و معنااادری

اتمق ای در سااازمان گاارایش داشااته باشااندب چاارا کااه

وجود دارد .یافته این پژوهش باا یافتاههای پاژوهش

رویکاارد اتمقاای از طرفاای منجاار بااه اعتماااد بیشااتر

Hosseini & Zardoshtiyan, ،Megeirhi et al, 2018

دیگاار،

آشکارسازی و به اشتراک گذاری اطمعا

کارکنااان بااه ایشااان و سااازمان شااده و از طاار

 Rego et al, 2012 ،2016همساو مایباشاد .در تباین

اتخات رویکرد اتمقای و اساتفاده از سابکهای رهباری

یافتههای این بخاش از پاژوهش مایتاوان گفات کاه

و

رهبری اصیل با برقراری رواب

مربت و باز ،ارزشهاا و

نفوت وی در پیاروان دارد .عوامال ماذکور نیاز باه نوباه

اشااتباه بااودن در

تاود منجار باه افازایش تعهاد ،رضاایت کارکنااان و در

دید کارکنان قرار میدهد و زمینه ،ایجاد حس

نتیجه افزایش سممت سازمانی کارکنان تواهاد شاد.

تواامیما
معر

اصیل ،ارتباط تنگاتنگی با بقای رهبر و حفاد قادر

تااود را حت ای در صااور

اعتماد متقابل و آزادی بیان در بین کارکناان و محای

در کاال م ایتااوان گفاات کااه ماادیران دانشااگاهی کااه از

روانی سالم را برای بیان آزادانه افکار و ایدههای جدیاد

ویژگایهااای رهبااران اصایل برتااوردار هسااتند ،چشاام
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روانشااااناتتی دانشااااگاهها بااااا برگاااازاری دورههااااای

انداز و رسالت روشنی را با همفکاری و بهاره گیاری از

روانشاااناتتی مربااات مااایتوانناااد در ایجااااد فضاااای

ایاادههای کارکنااان دانشااگاه باارای دانشااگاه تاادوین

دانشااگاه تااأثیر گااذار

مینمایند و زمینههای شکوفایی استعدادها را در یک

روانشااناتتی سااالم در محاای

 که این امر رشد و بهبود عملکرد کارکناان را باه،باشند

سااالم و دوسااتانه در دانشااگاه باارای کارکنااان

مح ای

 در بااه کارگماااری و انتخاااب. داشاات،همااراه تواهااد

 در نهایات باا توجاه باه یافتااههای.فاراهم ماینمایناد

رهباری و اثربخشای

مدیران دانشاگاه نیاز بایاد قادر

پااژوهش حاضاار و پژوهشهااای همسااو پیشاانهاد

مدیر باویژه ممکهاای رهباری اصایل در نظار گرفتاه

،میشود که دانشگاهها با پیاده ساازی رهباری اصایل

.شود

زمینههای ایجااد فضاای ناوآوری و پاذیرش ایادهها از
سوی کارکنان را فراهم نمایند تا از ایان طارق مسائله
.ساااممت ساااازمانی و روانااای کارکناااان تاااأمین شاااود
همچن این بااا توجااه بااه آمااوزش پااذیر بااودن ساارمایه
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The role and role of genuine leadership components in predicting organizational health with
the mediating role of psychological capital in the higher education system
Shahram MehrAvar Giglu 1
Taqi Akbari
Ali Rashidi

Abstract:
The aim of this study was to analyze the mediating role of psychological capital in the relationship between
original leadership and organizational health among the staff of Allameh Tabatabai University in Tehran. The
research method was descriptive-survey and the statistical population of the study was all the staff of
Allameh Tabatabai University of Tehran. The statistical sample of the research was selected through simple
random sampling using Cochran's formula with an error level of five hundred equal to 186 people. Three
types of questionnaires were used to collect data: Alio (2006) Authentic Leadership, Lutans, Oliu and Yousef
(2007) Psychological Capital, and Hui and Feldman Organizational Health. Path analysis was used to analyze
the data. Findings showed that genuine leadership has a direct impact on organizational health of employees.
Also, genuine leadership indirectly affected the organizational health of employees through psychological
capital, which means that psychological capital played a role as a mediating variable in creating the
relationship between genuine leadership and organizational health. It is concluded that university
administrators can provide the basis for creating a healthy and safe environment by using the components of
genuine leadership style that is likely to lead to an increase in psychological capital in employees.

Keywords: genuine leadership, organizational health, psychological capital.
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