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Abstract
Although the impact of a leadership style has recognized over the years, there is a need for
better understanding of its relationship with organizational optimism. This paper examines
the impact of leadership style on organizational optimism with respect to the mediating role
of psychological climate. Research method was applied based on aim and was quantitative
based on data collecting with the approach of correlation. Based on a convenience method,
145 staff and professors working at Farhangian University were determined. To collect data,
leadership style questionnaire (Lathans), psychological climate questionnaire (Koys &
Decotiis) and organizational optimism questionnaire (Smith, Caputi & Crittenden) have used.
For data analysis was used the Structural equation modeling. The results indicate that
leadership style is not significantly related to organizational optimism, though psychological
climate related positively to organizational optimism. The major hypothesis of this study also
supported and results indicated (0.53) of the total effect of relationship-oriented leadership
style indirectly explained by the psychological climate. According to the results,
organizational optimism in University staff and professors can be improvement by using
relationship-oriented leadership style.
Keywords: Psychological Climate, Organizational Optimism, Leadership Style, Farhangian
University
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چکیده
گرچه تأثیر سبک رهبري مدتها پیش شایان توجه قرار گرفتهه اسهت ،امهروزه درا رابآه آن بها هوشبینهي سهازماني،
ضرورت محسوب ميشود .در این پژوهش ،تأثیر سهبک رهبهري ادرااشهده بهر هوشبینهي سهازماني بها توجهه بهه ن هش
میانجي گري جو روانشنا تي مآالعه شد .روش پژوهش ازنظر ههد ،،کهاربردي و بهه لحهاد گهردآوري دادههها ،کمهي و
مبتني بر رویکرد همبستگي است .بدین منظور ،با استفاده از روش نمونهگیري در دسترس 145 ،نفر از کارکنهان و اسهتادان
دانشگاه فرهنگیان استان راسان جنوبي بهعنوان نمون آماري ،انتخاب و دادهها ازطریق پرسشنام سهبک رهبهري (لوتهانز)
جو روانشنا تي (کویز و دکوتیز) و وش بیني سازماني (اسمیت ،کاپوتي و کریتن دند) جمعآوري شدند .بهراي تجزیهه و
تحلیل داده ها از مهدل معهاد ت سه ا تاري اسهتفاده شهد .نتهایش نشهان دادنهد رابآه مسهت یه سهبک رهبهري رابآههمهدار بها
وشبیني سازماني معنيدار نیست در حالي کهه بهین جهو روانشهنا تي و هوشبینهي سهازمان رابآه مثبهت و معنهي داري
وجود داشت .همچنین فرضی اصلي تأیید شد و نتایش نشان دادند ( ) ./53اثر کل سبک رهبهري رابآههمهدار ،ییرمسهت یه و
ازطریق جو روانشنا تي تبیین ميشود بنابراین براساس نتایش حاصل از این پژوهش ،ميتوان از سبک رهبري رابآههمحهور
براي بهبود جو روانشنا تي و وشبیني سازماني کارکنان و استادان دانشگاه استفاده کرد.
واژههای کلیدی :جو روانشنا تي ،وشبیني سازماني ،سبک رهبري ،دانشگاه فرهنگیان
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مقدمه

کسههانيانههد کههه سههازمان را بهتههر از دیگههران درا

تغییهر و تحهو ت عمیهق دنیهاي کسه وکهار و

مي کنند تا کارایي عملیاتي را بهبود بخشند ،کارکناني

الزامات جدید تولید و تجارت در عصر کنوني ،زمین

با ظرفیت با جذب کنند ،بهه تغییهرات پاسهخ دهنهد و

ظهور و بهروز رویکردهها و دیهدگاههاي جدیهدي را

درنهایت سودآوري بیشتري داشته باشهند (چیهو ،ههري

فراهه کرده است که ضروري است دستاندرکاران

هیوي و ي .)2007

عرص تولید و دمات به آن توجهه داشهته باشهند .در

ادبیات موجود نشان ميدههد هوشبینهي فهردي و

این راستا رویکردها و دیهدگاههاي جدیهدي دربهار

سازماني جزء شایستگيههاي برتهر سهازماني محسهوب

روانشناسي مثبهتگهرا بها عنهوان هوشبینهي گسهترش

ميشود که توانایي پیشبیني عملکرد شهغلي کارکنهان

لق دیهدگاهي جدیهد

را تا اندازهاي مست ل از تأثیر جنسیت ،نهژاد یها عوامهل

در حهوز مهدیریت سهازماني را فهراهه کهرده اسهت.

اجتماعي و اقتصادي دارد (مسهیک )2012 ،ازایهنرو،

نتایش پژوهش ها نشان ميدهند در بر ي از سهازمانهها

با توجه بهه اینکهه سهبک تبیهین هوشبینهي  5بها طیه

ممکههن اسههت کارکنهههان سههازمان ههود را سهههازمان

گسترده اي از نتایش کارایي مثبت در زمینههاي علمهي،

مشههارکتي ،حمههایتي و عههدالتطل ه ببیننههد کههه ایههن

ورزشي و کاري در ارتباط است (کمهن  6و سهلیگمن،

ادراا آنهههههها ریشهههههه در سههههها تار مهههههدیریتي و

 1985نهههولن-هوکسهههما  ،7گریکهههوس  8و سهههلیگمن،

برنامهریزيهاي سازماني دارد .در این زمینه ،مآالعهاتي

 1986پترسون و بارت  1987 ،9پترسهون و سهلیگمن،

دربار نظری هویت ن ش ( 1بورا ،1980 ،مک کهال

 1984به ن هل از گرینبهرگ و آراکها )2007 ،و سهبک

(ترنههر،

تبیین وشبیني قابلیت پیشبیني عملکرد شغلي موفهق

هوگ ،اوکس ،ریکر ،وترل )1987 ،انجام شده اسهت

را دارد (داي ،ایوانههو و کههول 2017 ،کلههوم،ر2009 ،

که نشان مهيدهنهد نگهرش  3و رفتهار افهراد در سهازمان

گههرین ،مههدلین و ویههتن ( .)2004ایههن سههثال مآههر

تهابعي از ن ههش آنهها در سههازمان اسهت و افههراد تههالش

مي شود کهه چگونهه مهدیران بها اتخها سهبک رهبهري

مي کنند واقعیهت هها را اعتباربخشهي کننهد حتهي اگهر

مناسهه بههر سههبک تبیینههي و درنهایههت ههوشبینههي

ادراا آنههها از واقعیههت یههک ادراا نههاروایي باشههد

سازماني کارکنان تأثیر مي گذارند .نتایش بررسهيههاي

ازاین رو ،آنچه در اینجا ن ش اصلي را بهازي مهيکنهد،

انجههامشههده ارتبههاط بههین رهبههري مثبههت  ،10درگیههري و

باور افراد از واقعیتهاست و این باورهاي افهراد اسهت

عملکههرد کارکنههان را تأییههد و تصههدیق کههرده اسههت

که بر نگرش کاري آنان مهثثر اسهت کهه در بر هي از

(اسهتاکر و همکههاران )2013،و بیههان مههيکنههد مههدیران

پژوهش ها از این بهاور و نگهرش مثبهت در سهازمان بها

ن ش مثثري در افزایش وش بیني سازماني دارند کهه

عنوان وشبیني سازماني  4یاد شده اسهت .بهه عبهارت

ایههن موضههو در پههژوهشهههاي پههوپر ،آمیههت ،گههال،

دیگر ،وشبیني سازماني ،ارزیابي مثبت و مآلهوب از

میشهههکال و لیسهههاا ( )2004بهشهههتي فهههر ( )2013و

یافته است به نحوي که زمین

و سههایمونز )1978 ،و نظریه هویههت اجتمهها

2

توسههع آینههده سههازمان اسههت و کارکنههان ههوشبههین
5

. optimistic explanatory style
. Kamen
7
. Nolen Hoeksema
8
. Girgus
9
. Barrett
10
. positive leadership
6

1

. role identity theory
. social identity theory
3
. attitude
4
. organizational optimism
2

تأثیر سبک رهبري بر وشبیني سازماني با توجه به ن ش میانجیگري جو روانشنا تي51/

ماسکال ،لیتوود ،استراوس و ساکس ( )2008نیز تأیید

منفي عملکرد سب

شده است .در این زمینه پوپر و همکاران ( )2004بیهان

لوتانز و آولیو  )2003( 7به ن ل از والومبا،آولیو،گهاردنر،

مههيکننههد ههوشبینههي یکههي از سههه ظرفیههت روانههي

ورنسهههین

و پترسهههون ( )2008آولیهههو و همکهههاران

ضروري براي رهبري است (آراکاوا و گرینبرگ  ،1بهه

( )2004به ن ل از والومبا و همکهاران ( )2008آولیهو و

ن ل از بهرون .)2014 ،کهاردون ( )2008بیهان مهيکنهد

گاردنر  )2005( 8به ن هل از والومبها و همکهاران()2008

وش بیني ،حالهت یها صهفتي اسهت کهه بهر هیجانهات

آولیههو و لوتههانز ( )2006بههه ن ههل از والومبهها و همکههاران

تأثیرگههذار اسههت ،ولههي یههک نههو هیجههان محسههوب

( )2008و جنسن  9و لوتانز ( )2006بهه ن هل از والومبها و

نميشود ازاین رو ،کاردون بیان ميکند دو راه اصهلي

همکاران ( )2008بیان ميکنند یکي از عوامهل مهثثر در

2

انت ههال ههوشبینههي از مههدیران بههه کارکنههان ،اصههالت

انت ال وشبیني از مدیران به کارکنان ،ت لید عهاطفي
و م ایسه اجتماعي  3است.

کاهش انگیهزش درونهي مهيشهود.

رهبري  10است .رهبري اصهیل بهه ایهن معنهي اسهت کهه

گرینبههرگ و همکههاران ( )2007در ایههن زمینههه بیههان

رهبران ،ود و کارکنان ود را افرادي معتمد ميداننهد

مي کنند هوش بینهي یکهي از سهه ظرفیهت روانشهنا تي

و به عنوان الگوي رفتاري ،بهراي پهرورش ودآگهاهي،

ضروري براي رهبري مثبت گرا اسهت کهه در ایهن میهان

جنبه هاي درونهي ا الق ،پهردازش متعهادل اطالعهات و

5

شههفافیت ارتبههاط بهها کارکنههان بهههه تهههرویش و بهبهههود

و شههنا ت کههافي از دسههتاوردهاي کارکنههان بیشههترین

ظرفیهتهههاي روانشهنا تي مثبههت و ایجهاد جههو ا القههي

ارتباط را با وشبینهي دارنهد .بهر اسهاس ایهن ،نخسهتین

مثبت ميپردازد (والومبا و همکهاران )2008 ،ازایهنرو،

مثلف رهبري مثبت ،داشتن رویکرد مبتني بر ن اط قهوت

به منظور انت ال وش بیني ،کارکنان ميبایهد بهه اصهالت

و دومههین مثلفههه ،نههو دیههدگاه مههدیریتي هنگههام وقههو

رهبههري بههاور داشههته باشههند .اگههر کارکنههان ،مههدیران را

مشکالت و سهومین مثلفهه ،رهبهري مثبهت ،تشهخیص و

معتمد ندانند ،این موضو بهطور چشمگیري مانع انت ال

تشویق است .کهوزس و پوسهنر ( )1995بیهان مهيدارنهد

وش بیني از مدیران به کارکنان واهد شد .بررسيهها

 ٪98جهواب افهراد بهه ایهن سهثال مثبهت اسهت کهه آیهها

نشان ميدهنهد اصهالت رهبهري بههشهدت از رابآه بهین

تشههویق بههه عملکههرد سههآک بهها تر کمههک مههيکنههد.

رهبر و پیرو تأثیر ميگیرد و یک ویژگي رابآهاي اسهت

فردریکسون و لوسادا  )2005( 6بیهان مهيکننهد عملکهرد

(فهههریمن و آسهههتر .)2011 ،در ایهههن زمینهههه والومبههها و

تهیه ههاي کهاري کهه از سهآک تعهامالت مثبهت بیشهتري

همکههاران ( )2008بیههان مههيکننههد بههه اشههترااگههذاران

نسبت به تعامالت منفي بر وردارند ،نسبت به تهیهههاي

اطالعات و شفافیت رابآه با زیردستان ،بههعنهوان عامهل

دیگهههر بهتهههر اسهههت .رایهههان و دسهههي ( ،2000ص )70

مهه براي توسع اصالت رهبري محسوب مهيشهود کهه

اطرنشهان مهيکننهد بهاز ورد مثبهت عملکهرد موجه

این اصالت بر رابآ رهبهر-پیهرو و درنهایهت چگهونگي

افزایش انگیزش دروني ميشود در حالي که بهاز ورد

انت ال اثربخش وش بیني از رهبهران بهه کارکنهان تهأثیر

سه مثلف رویکرد مبتني بر ن اط قوت  ،4دیهدگاه مثبهت

مي گذارد .نظری مبادله رهبر-پیرو  11انت هال هوشبینهي
1

. Arakawa and Greenberg
. emotional mimicry
3
. social comparison
4
. strengths-based approach
5
. positive perspective
6
. Fredrickson & Losada
2

7

. Luthans & Avolio
8
. Gardener
9
. Jensen
10
. leadership authenticity
11
). leader member exchange Theory(LMX
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بههه کارکنههان را ازطریههق مبههاد ت اجتمههاعي  1توضههیک

واقعیت تبدیل کند .اشتراا چشههانهداز یهک رهبهر بها

ميدهد و بیان ميکنهد رابآه زوجهي بهین رهبهر و پیهرو

کارکنانش مهي توانهد موجبهات ایجهاد انگیهزه را فهراهه

وجود دارد و رهبران الگوي رابآه اي یا مبادلهاي واحهد

کند و راهنمایي براي تصمیهگیريههاي هاص باشهد.

و منحصههربهفههردي را بهها هههر یههک از زیردسههتان ایجههاد

همچنین به اشتراا گذاشهتن چشهه انهداز بها زیردسهتان

مي کنند .به عبارت دیگر ،رهبران هر یهک از زیردسهتان

ميشود تا آن دسته از کارکناني کهه تصهمیه بهه

ود را منحصربهفرد تل ي ميکننهد و رابآه

هود را بهر

موج

باقي ماندن در سازمان دارند ،متعهد بهاقي بماننهد (پونیها،

مبههاد ت و تعههامالت زوجههي اسههتوار مههيکننههد .فههر

 .)2005پاریک  )2002( 3به ن هل از بهرون ( )2014بیهان

اصلي این نظریه این است که نو رابآه رهبهران بها ههر

مي کند چشه انداز ميبایهد واقهعبینانهه باشهد تها موجه

یک از زیردستان ،متفاوت است و کیفیهت رابآه رهبهر

انگیههز زیردسههتان شههود ،از سههآک بهها یي از شههفافیت

 -عضو به سآک اعتماد ،دوستداشتن و احتهرام بسهتگي

بر وردار باشد و درنهایت مآلهوب و دردسهترس باشهد

دارد بدین صورت که به هر میزان این عناصر از شدت

و تنها در این صورت واهد بود که انت هال هوشبینهي

و قههدرت بیشههتري بر ههوردار باشههند ،رابآهه مبادلهههاي

بهه راحتهي انجهام واههد شهد و رهبهران قهادر بهه انت ههال

قهويتههري ایجهاد مههيکننهد و باعههم مهيشههوند رهبههر و
زیردستان فراتر از الزامات قهرارداد کهاري یها شهغلي بهه
یکدیگر کمک کنند (برون.)2014 ،

بر ي از سآو

وشبیني به کارمندان واهند بود.

نتههایش مآالعههات لههوین ،لی،یههت و وایههت ( )1939بهها
عنوان «بررسي جو ایجادشده توسط سبکهاي مختله

مآالعههات نشههان مههيدهنههد ویژگههي دیگههر رهبههران

رهبهري و پیامههدهاي ایههن جوههاي مختله

بههر رفتههار و

وضو چشهانداز  2است که در انت ال هوشبینهي مهثثر

نگرش اعضاي گروه» نشان دهند این موضو است که

است .وضو چشه انداز ن ش تعدیلکنندگي در انت هال

رفتههار سههازماني و رفتههار رهبههري در شههکلگیههري جههو

وشبیني دارد .قانون دوم ترمودینامیک نشان مهيدههد

ایجادشده ن هش بسهزایي دارنهد .مهک کهول کنهدي و

تمام اجسام تمایل به بينظمهي دارنهد ازایهنرو ،داشهتن

آندرسون ( )2002بیان ميدارند افسردگي و وشبینهي

چشه انداز روشن ،پیشرفت سازمان را تسههیل مهيکنهد.

به طهور کامهل بهه رابآه بهین سهبک رهبهري و عملکهرد

اگر رهبران ،چشهانهدازي روشهن بهراي کارکنهان هود

کارکنههان ارتبههاط دارد و رهبههران ههوشبههین مههيتوانههد

بیان کنند ،احتمال بیشتري وجهود دارد کهه کارکنهان بها

موجبات درگیري شغلي  4را براي کارکنان با احساسات

انتظارات رهبران ارتباط برقرار کننهد و آن را ب،ذیرنهد و

مثبت فراهه کنند کهه ایهن موضهو در عملکهرد مثبهت

دربار دیدگاههاي رهبران وش بین باشهند .در م ابهل،

کارکنههان تأثیرگههذار اسههت (گههرین ،مههدلین و ویههتن،

اگر چشه انداز روشن نباشد و رهبران هه در ایهن راسهتا

 2004تمر.)2015 ،

تالشي نکنند ،کارکنهان چشههانهداز مشهترکي نخواهنهد

به طورکلي مآال

فوق بیان کنند این موضهو اسهت

داشت و انت هال هوش بینهي از رهبهران بهه کارکنهان بهه

که ازجمله پیشامدهاي مثبت مرتبط با بهبود ادراا جهو

حداقل واهد رسید .هنگامي که رهبران چشههانهداز را

روانشنا تي در سازمان ها مسائل مرتبط بها ویژگهيههاي

توسعه ميبخشند ،یک برنامه ميتواند چشههانهداز را بهه

رهبهههران اسهههت (دوبینسهههکي ،یامامهههارینو ،جولسهههون

1

3

. social exchanges
. clarity of vision

2

. Pareek
. Job Engagement

4

تأثیر سبک رهبري بر وشبیني سازماني با توجه به ن ش میانجیگري جو روانشنا تي53/

واس،نگلر )1995 ،و ادراا کارکنان از جو روانشهنا تي

بههر آن بههیشازپههیش مشهههود اسههت و در بررسههي پیشههین

و سبک رهبري بر رفتار و نگرش آنان تأثیر مهيگهذارد.

پژوهش ،مآالعه اي یافت نشد که بههطهور مسهت یه تهأثیر

آنچههه در ایههن پههژوهش ،مآالعهه جههو روانشههنا تي را

سههبک رهبههري و جههو روانشههنا تي را بههر ههوشبینههي

به عنوان متغیر میانجي ،ضهروري سها ته ایهن بهاور اسهت

سههازماني بررسههي کنههد و شههمار مآالعههاتي کههه بهههطههور

کههه جههو روانشههنا تي درح ی ههت ادراا کارکنههان از

ییرمست یه بهه ایهن موضهو توجهه کننهد ،بسهیار انهدا

محهیط سههازماني اسهت ،نههه آنچهه بهههصهورت واقعههي در

اسهت بنههابراین مآالعه حاضههر بها هههد ،بررسهي سههاز

سازمان وجود دارد .بر اساس این ،جو روانشنا تي قهادر

وش بیني سازماني انجام شده و بر ایهن بهاور اسهت کهه

بههه تعههدیل پاسههخهههاي رفتههاري و نگرشههي کارکنههان و

ادراا کارکنههان از سههبک رهبههري و جههو روانشههنا تي

سههازمان اسههت (اشههنایدر ،کنزالههز -رومهها ،اسههترو ،و

قابلیت تبیهین و پهیشبینهي هوشبینهي سهازماني آنهان را

وست .)2017 ،از طر ،دیگر ،با توجه به اهمیهت ن هش

دارد و جو روانشنا تي در این رابآه ن ش میهانجيگهري

هههوشبینهههي سهههازماني در تح هههق اههههدا ،سهههازماني،

دارد که این موضو در قال چهارچوب مفههومي یهل

ضرورت شنا ت هرچه بیشتر ویژگيهها و عوامهل مهثثر

بیان شده است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

ازاینرو ،فرضیههاي پژوهش حاضر عبارتند از:
 -1ادراا کارکنههان و اسههتادان از سههبک رهبههري
وظیفه مدار در چگونگي درا آنان از جهو روانشهنا تي
مثثر است.

 -4ادراا کارکنههان و اسههتادان از سههبک رهبههري
رابآهمدار در وشبیني سازماني آنان اثرگذار است.
 -5ادراا کارکنههان و اسههتادان از جههو روانشههنا تي
در وشبیني سازماني آنان مثثر است.

 -2ادراا کارکنههان و اسههتادان از سههبک رهبههري

 -6جهو روانشههنا تي رابآه بههین ادراا کارکنههان و

رابآه مدار در چگونگي درا آنان از جهو روانشهنا تي

اسههتادان از سههبک رهبههري وظیفهههمههدار و ههوشبینههي

مثثر است.

سازماني را میانجيگري ميکند.

 -3ادراا کارکنههان و اسههتادان از سههبک رهبههري
وظیفهمدار در وشبیني سازماني آنان اثرگذار است.
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 -7جهو روانشههنا تي رابآه بههین ادراا کارکنههان و

 0/80تههها  0/89گهههزارش شهههده و همچنهههین ضهههرای

اسههتادان از سههبک رهبههري رابآهههمههدار و ههوشبینههي

همبستگي بهین نمهر ههر سهثال بها نمهر کهل آزمهون از

سازماني را میانجيگري ميکند.

 0/39تا  0/79متغیر بوده است.
پرسشهههنام سهههبک رهبهههري :2لوتهههانز ( )1985ایهههن

روش

پرسشنامه را تدوین کرد که داراي  35گویهه و  2مثلفهه

روش پههژوهش ،جامعهه آمههاري و نمونههه :پههژوهش

رابآهمداري و وظیفهمداري است کهه از ایهن  35گویهه

حاضر بر مبناي هد ،از نو کهاربردي ،از حیهم روش

 15گویه سبک رهبري رابآهمداري و  20گویهه سهبک

جمعآوري داده ها از نو توصیفي  -همبستگي و از نظر

رهبري وظیفهمداري را مهيسهنجد .نحهو نمهرهگهذاري

نو داده ههاي جمهعآوريشهده از نهو کمهي اسهت .بها

این م یاس به صورت طی

لیکهرت اسهت ولهي لوتهانز

توجه به اینکه بیشهتر افهرادي کهه بها دانشهگاه فرهنگیهان

پیشنهاد ميکند نحو نمرهگذاري به ایهن صهورت باشهد

اسههتان راسههان جنههوبي همکههاري مههيکننههد ،اداري -

که اگر کارکنان به سثا ت 7،8،12،18،19،30،34،35

آموزشي اند ،جامع آماري پژوهش حاضهر شهامل کلیه

جواب ندرتاً یا هیچگاه بدهند ،یک امتیهاز مهيگیرنهد و

کارکنان و استادان شایل در دانشهگاه فرهنگیهان اسهتان

اگر به همین سثا ت پاسخ همواره (زیاد) ،یالباً ( یلهي

راسان جنوبي (پردیس امام سجاد ( ) ،پهردیس شههید

زیههاد) یههها نظههري نهههدارم (متوسههط) دادنهههد ،امتیهههازي

باهنر و مرکز بنت الهدي صدر) در سهال تحصهیلي - 96

نمي گیرند در صورتي که بهه سهایر سهثا ت بهه ییهر از

 1395بههود کههه بهها اسههتفاده از روش نمونهههگیههري در

ایههن پاسههخ همههواره یهها یالب هاً داده باشههند ،یههک امتیههاز

دسترس  170نفر به عنوان نمونه آماري انتخهاب شهدند و

مههيگیرنههد و در ییههر ایههن صههورت امتیههازي دریافههت

پرسشههنامهههها بههین آنههها توزیههع و بعههد از یههک هفتههه

نميکنند.

پرسشههنامهههها جمههعآوري شههد .در بررسههيهههاي اولیههه

پرسشههنام

ههوشبینههي سههازماني  :3در ایههن پههژوهش

مشخص شد بر ي از پرسشنامهها بهطور ناقص و بر هي

براي سهنجش هوشبینهي سهازماني از فهرم توسهعهیافته

هه با بيدقتي تمام تکمیل شده اند ازاین رو ،از مجمو

پرسشههنام سههبک تببههین محههل کههار اسههتفاده شههد کههه

پرسشههنامههههاي جمههعآوريشههده (160پرسشههنامه) 15

اسههمیت ،کههاپوتي و کههریتن دنههد در سههال ( )2013ایههن

پرسشنامه از فرایند تحلیل ،حذ ،و درنهایهت دادهههاي

پههنشگزینهههاي لیکههرت از

حاصل از  145پرسشنامه تجزیهوتحلیل شدند.
ابزار سنجش :پرسشهنام جهو روانشهنا تي  :1کهویز و

پرسشههنامه را براسههاس طی ه

یلههي کههه تهها یلههي زیههاد و در قال ه

16گویههه تنظههیه

کردهاند و پژوهشگر آن را ترجمه کرده است.

دکههوتیز ( )1991ایههن پرسشههنامه را در قالهه م یههاس

در این پژوهش ،براي اطمینهان از صیصه پایهایي

پههنشگزینهههاي لیکههرت و  40گویههه تههدوین کههردهانههد و

ابزارهاي اندازه گیري از روش آلفهاي کرونبها  ،پایهایي

شهامل هشهت هردهم یههاس اسهت الل ،انسهجام ،اعتمههاد،

ترکیبههي و ضههرای بارهههاي عههاملي و بههراي اطمینههان از

فشار ،حمایت ،قدرداني ،انصها ،و نهوآوري اسهت .در

صیص روایي ابزار اندازهگیري از روش روایي همگرا

پهههژوهش کهههویز و دکهههوتیز ( )1991ضهههرای آلفهههاي

و واگرا استفاده شد .نتایش نشان دادنهد بهراي هریهک از

گزارششهده بهراي ههر هردهم یهاس ،در دامنههاي بهین
. psychological climate questionnaire

1

. leadership style questionnaire
. organizational optimism questionnaire

2
3

تأثیر سبک رهبري بر وشبیني سازماني با توجه به ن ش میانجیگري جو روانشنا تي55/

متغیرهههاي سههبک رهبههري رابآهههمههدار ،سههبک رهبههري

مدل اندازهگیري  3و مدل سا تاري  4تشکیل شده اسهت.

وظیفه مدار ،سبک رهبهري ،هوشبینهي سهازماني و جهو

همچنههین ،بههراي انجههام تحلیههلهههاي آمههاري زم ،کلی ه

روانشههنا تي م ههدار آلفههاي کرونبهها بهههترتی ه (،./96

متغیرهاي پهژوهش در سهآک اول بهه کهار گرفتهه شهد و

 )./90 ،./87 ،./93 ،./89م هدار ضهری پایهایي ترکیبهي

متغیر سبک رهبري رابآهمدار داراي  15نشانگر ،سهبک

( )./92 ،./90 ،./94 ،./95 ،./95گزارش شد و کلی ایهن

رهبري وظیفهمهدار داراي  20نشهانگر ،جهو روانشهنا تي

م ادیر با تر از  0.7گزارش شد .عالوه بهر ایهن ،پایهایي

داراي  40نشانگر و داراي  15نشانگر و درنهایهت متغیهر

ابزارهههاي انههدازهگیههري بهها محاسههب م ههدار همبسههتگي
شا ص هاي یک سازه با آن سازه محاسهبه شهد و کلیه

یافتهها

م ادیر ،بیشتر از م دار 0.4گهزارش شهد و ایهن موضهو
نشان ميدهد ابزارهاي انهدازهگیهري پهژوهش از پایهایي
زم بر وردار است .0.52،0.61،0.52،0.54،0.58
روایي پرسشنامه ها با دو معیار روایي همگرا و واگهرا
بررسي شد .بدین منظور براي ارزیابي روایهي همگهرا از
معیار میانگین واریانس استخراجشهده  ) AVE(1اسهتفاده
شد .با توجه بهه اینکهه تمهامي م هادیر  AVEمربهوط بهه
تمامي سازهها از  ./5بزرگتر اسهت (،./52 ،./54 ،./58
 ،)./52 ،./61روایهي همگهراي پرسشههنامههها تأییهد شههد.
همچنهین ،بههمنظهور سههنجش روایهي واگهراي ابزارهههاي
اندازه گیهري از روش فورنهل و رکهر  )1981(2اسهتفاده
شههد و میههزان تفههاوت بههین شهها صهههاي یههک سههازه بهها
شا صهاي سازه هاي دیگر با م ایسه جهذر  AVEههر
سازه با م ادیر ضرای
شد و ضری

وشبیني سازماني داراي  16نشانگر بود.

همبستگي بهین سهازههها محاسهبه

روایي هم متغیرهاي پژوهش بیشتر از ./7

گزارش شد که این موضهو نشهاندهنهد پایهایي بسهیار
وب ابزارهاي اندازهگیري است.

نمون ه آمههاري ایههن پههژوهش شههامل  37/24درصههد
کارکنان بخش اداري و  62/75درصد استادان بهود کهه
از ایههن تعههداد  31/03درصههد نمون ه آمههاري را زنههان و
 68/96درصد را مردان تشکیل ميدهند و  91نفهر بهیش
از  20سههال سههاب کههار داشههتند و  25نفههر بهههصههورت
شرکتي و قراردادي و  120نفر به صورت رسمي مشغول
به کار بودند.
در ایهن پههژوهش ،بههراي آزمهههون فرضهیهههها از مههدل
5

معاد ت سا تاري و روش حهداقل مربعههات جزئههي

6

اسهتفاده شهد و بها توجهه بهه اینکهه در نهرمافهزار Smart

 PLS3براي بررسي برازش مهدل سها تاري پهژوهش از
ضههرای مسههیر ( )Betaو م ههادیر  R2یهها واریههانس
تبیهینشههده فرضههیههههاي پهژوهش اسههتفاده مههيشههود ،در
ادامه ،برازش مهدلههاي سها تاري پهژوهش ،بررسهي و
روجههي نههرمافههزار  Smart PLS3در (شههکل (3و )2و
جدول ( )1ارائه شده است.

روش اجهرا و تحلیههل :در ایهن پههژوهش بعهد از ا ههذ
مجوزهاي زم ،پرسشنامه هها بهین جامعه ههد ،توزیهع
شد و با توجه به پایینبهودن حجهه نمونهه ،بهراي تحلیهل
دادهههها از روش مهههدلسهههازي معهههاد ت سههها تاري و
نهرمافهزار  Smart PLS2اسهتفاده شهد کهه از دو بخهش
. average variance extracted

1

3

.measure Model
.Structural Model
4
.leadership style Questionnaire
5.
.psychological climate
5
).structural equation model (SEM
6
.partial least squares (PLS) path modeling
2
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شکل  .2ضرایب مسیر مدل مفهومی پژوهش

چهین ،مههارکولین ،و نیهوزد ( )2003سههه م ههدار ،./19

سههبک رهبههري رابآهههمههدار  ./40از تغییههرات متغیههر جههو

 ./33و  ./67را م ههدار مههالا بههراي م ههادیر ضههعی ،

روانشهههنا تي و  ./47از تغییهههرات متغیهههر هههوشبینهههي

متوسط و قوي  R2معرفي مي کننهد .همهانگونهه کهه در

سههازماني ،سههبک رهبههري وظیفهههمههدار  ./54از تغییههرات

الگوي تابع سا تاري در شکل مشاهده ميشود ،با توجهه

متغیهههر جهههو روانشهههنا تي و  -./93از تغییهههرات متغیهههر

به اینکه م دار  R2در این پهژوهش  ./41گهزارش شهده،

وش بیني سازماني و جهو روانشهنا تي  ./92از تغییهرات

نشان از مناس بودن رابآ بین سازههاي پژوهش است و

متغیر وش بینهي سهازماني اسهتادان و کارکنهان دانشهگاه

نشههان مههيدهههد مههدل در وضههعیت مناسههبي قههرار دارد.

فرهنگیههان اسههتان راسههان جنههوبي را تبیههین مههيکنههد.

همچنین ضرای

استانداردشده (شکل )2نشهان مهيدههد

شکل.3ضرایب معناداری  zمدل مفهومی پژوهش

معنهيداري  Zرا نشهان مهيدههد.

مسیر مست یه سبک هاي رهبري رابآهمدار و وظیفهمهدار

شکل ( )3ضهرای

نتههایش نشههان مههيدهنههد م ههدار  T-valueمسههیر مسههت یه

با وشبیني سازماني کارکنان دانشگاه بهترتیه

1/78و

سبک هاي رهبهري بها جهو روانشهنا تي  8/74و  7/35از

 5/44گزارش شده اسهت ازایهنرو ،بها توجهه بهه اینکهه

م ههدار معیههار  1/96بیشههتر اسههت بنههابراین ،سههبکهههاي

م دار  T-valueمسیر مست یه سبک رهبري وظیفههمهدار

رهبهري در شههکلدهههي جهو روانشههنا تي ن ههش مههثثري

بهها ههوشبینههي سههازماني از م ههدار معیههار ( )1/96بیشههتر

دارند .همچنهین نتهایش نشهان مهيدهنهد م هدار T-value

است ،ميتوان گفت سبک رهبري وظیفهمهدار بها توجهه

تأثیر سبک رهبري بر وشبیني سازماني با توجه به ن ش میانجیگري جو روانشنا تي57/

استاندارد (شکل  )1تأثیر منفي بر هوشبینهي

سازماني کارکنهان و اسهتادان دانشهگاه فرهنگیهان اسهتان

به ضرای

سازماني دارد در حالي کهه سهبک رهبهري رابآههمهدار

راسههان جنههوبي دارد کههه نتههایش حاصههل از آزمههون

بههههطهههور ییرمسهههت یه و ازطریهههق متغیهههر میهههانجي جهههو

فرضیههاي مست یه و ییرمست یه پژوهش در جهدول ()5

روانشههنا تي تههأثیر مثبههت و معنههاداري بههر ههوشبینههي

گزارش شدهاند (.)ρ>0/05

جدول  .1نتایج آزمون تأثیر مستقیم و غیرمستقیم سبکهای رهبری بر جو روانشناختی و خوشبینی سازمانی
اثرات مستقیم
فرضیهها

ضرای استاندارد

t value

نتیجه

سبک رهبري رابآهمدار ← جو روانشنا تي
سبک رهبري رابآهمدار ← وشبیني سازماني
سبک رهبري وظیفهمدار ← جو روانشنا تي
سبک رهبري وظیفهمدار ← وشبیني سازماني
جو روانشنا تي ← وشبیني سازماني

./40
./47
./54
- ./93
./92

8/74
1/78
7/35
5/44
5/63

تأیید
رد
تأیید
تأیید ( تأثیر منفی)
تأیید

اثرات غیرمستقیم
ضرای استاندارد
فرضیهها
./87
سبک رهبري رابآهمدار ← جو روانشنا تي ←
./61
وشبیني سازماني
./88
سبک رهبري وظیفهمدار ← جو روانشنا تي ←
وشبیني سازماني
./70

براسههاس اطالعهههات جههدول ( ،)1نخسهههتین فرضهههی

آاي استاندارد
./01
./21
./01

نتیجۀ آزمون سوبل
2/9
8/7

./08

وظیفهمدار بهصورت مسهت یه و معکهوس بهر هوشبینهي

پهژوهش مبنههي بههر اینکههه سهبک رهبههري بههر ههوشبینههي

سازماني اثرگذار است بهدین معنهي کهه هرچهه مهدیران

سازماني کارکنان تأثیر مي گذارد ،با توجه بهه یافتههههاي

بیشههتر از سههبک رهبههري وظیفهههمههدار اسههتفاده کننههد ،از

این پهژوهش تأییهد نشهد ولهي تهأثیر ییرمسهت یه سهبک

وش بیني سازماني کارکنان کاسته واههد شهد و یها بهه

رهبري با وش بیني سازماني تأیید شهد و یافتهههها نشهان

عبهارتي دیگهر ،موجبههات بهدبیني کارکنهان و اسههتادان را

دادنهههد سهههبک رهبهههري ازطریهههق متغیهههر میهههانجي جهههو

فراهه ميآورند.

روانشههنا تي بههر ههوشبینههي سههازماني تههأثیر مثبههت و

به منظور بررسي اثرات ییرمست یه سبکههاي رهبهري

معنيداري دارد که طبق م دار روجي نهرمافهزار ،PLS

و ن ش میهانجي گهري متغیهر جهو روانشهنا تي از آزمهون
1

 53درصد ( )%87 × %61از تغییرات وشبیني سهازماني

سوبل استفاده شد .نظر به اینکه م دار  Zمحاسبهشده در

را بهطور ییرمست یه تبیهین مهيکنهد کهه ایهن موضهو بها

آزمههون سههوبل  2/9و  8/7گههزارش شههده و ایههن م ههدار

م ادیر  Tگزارششده در سآک  ./05تأییهد شهد .نظهر بهه

بزرگتر از  1/96در سآک اطمینان  ./05است ،مهيتهوان

اینکه م هدار آمهاره  Tبهزرگتهر از  1/96گهزارش شهده

گفت تأثیر متغیر میانجي (جو روانشنا تي) در رابآ بهین

است ،ميتوان گفت سبک رهبري بهطور ییرمسهت یه در

سبک رهبري و وش بیني سهازماني تهأثیر معنهادار دارد

تبیههین و پههیشبینههي ههوشبینههي سههازماني تههأثیر مثبههت و

ازاینرو ،در ادامه به منظور تعیین شدت اثر ییرمسهت یه از

معناداري دارد .عالوه بر این ،یافتهها نشهان دادنهد سهبک

آماره  VAF2استفاده شهد کهه ایهن م هدار  ./67گهزارش

رهبري رابآهمدار بههطهور مسهت یه تهوان تأثیرگهذاري بهر

شد .با توجه به اینکهه م هدار  VAFبهین دو م هدار  0و 1

وش بیني سازماني را ندارد در حالي که سبک رهبهري

. Sobel test
.variance accounted for

1
2
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است و هرچه این م دار به  1نزدیهکتهر باشهد ،نشهان از

سازماني ،ییرمست یه و با متغیر میهانجي جهو روانشهنا تي

قويتربودن متغیر میانجي است ،مهيتهوان گفهت بهیش از

تبیین ميشود.

یک دوم اثر کل سبک رهبري رابآهمدار بر هوشبینهي
جدول  .2شاخصهای برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی
متغیرها

R SQUARE

SSO

SSE

خوشبینی سازمانی

./34

1740

913/89

./24

جو روانشناختی

./79

2320

1105/89

./42

براساس اطالعهات جهدول ( )2از آنجهایي کههSSO

CV RED

CV COM

./47
./52

مآالعات اولیهه دربهار

GOF

./68

هوشبینهي بههطهور هاص روي

(مجمههو مربعههات مشههاهدات بههراي هههر بلههوا متغیههر

مزایههاي مههادي و روانههي هوشبینههي متمرکههز شههدهانههد

مکنون  )1و ( SSEمجمو مربعهات آاههاي پهیشبینهي

(ترونزو  3و همکاران 2003 ،به ن ل از بهشتي فر)2013 ،

براي هر بلوا متغیر مکنون ) مثبت بودهاند و م هدار R

ولههي در ادامههه ،تههأثیر ههوشبینههي بههر سههایر متغیرهههاي

 squareساز وشبیني سازماني  ./34و م دار شها ص

سازماني ازجمله سهالمت جسهمي و روحهي ،افسهردگي،

 ./68 GOFگهزارش شهده اسهت ،ایهن م هادیر بههترتیه

ا ههتال ت احساسههي ،تعههامالت میههان فههردي ،عملکههرد

بیشتر از م دار  ./33و  ./36هستند .ميتهوان گفهت مهدل

اجتماعي ،سآو برنامهریزي شغلي ،جستجو و پژوهش،

سا تاري مهدنظر کیفیهت مناسهبي دارد و مهدل مفههومي

اه دا ،شغلي و فردي ،بازدهي فردي ،عملکرد فهردي و

ارائهشده از برازش بسیار مناسبي بر وردار است.

سازماني و تاب آوري بررسي شد و نتهایش پهژوهشههاي

2

انجام شده آثار مثبت آن را تأیید کردنهد و ایهن موضهو
بحث

را تأییههد و تصههدیق کردنههد کههه ههوشبینههي سههازماني،

نگاهي گذرا به پژوهشهاي انجامشده نشان ميدههد
وش بیني یک نو تعص
از آینده ،تعری

یا گرایش است که با درا

شا صههي قدرتمنههد بههراي پههیشبینههي عملکههرد سههازماني
محسوب ميشود (کلوم،ر.)2009 ،

شده است و درنتیجه هوشبهین کسهي

حال با توجه به مشخصشدن ن ش مثبت هوشبینهي

است که احتمال نتیج مآلوب را بیشتر تخمین ميزند یها

در سازمان ،سهثالي کهه در اینجها مآهر مهيشهود ،ایهن

احتمال نتیج نامآلوب را دستکه مهيگیهرد ازایهنرو،

اسههت کههه چگونههه مههيتههوان بههر ههوشبینههي سههازماني

این دیدگاه عمدتاً بر جنبههاي منفهي هوشبینهي تأکیهد

کارکنههان تأثیرگههذار بههود .مههروري بههر پههژوهشهههاي

دارد .از سههوي دیگههر ،در ادبیههات روانشناسههي و علههه

انجامشده در زمین

هوش بینهي سهازماني بههعنهوان یهک

پزشکي از وشبیني به عنوان انتظارات مثبت تعمیهیافتهه

سازه و عوامل مثثر بر آن ،نشان ميدهد این موضهو در

دربار آینده ( وشبیني جهتمند) یهاد شهده اسهت کهه

دنیههاي سههازماني مغفههول مانههده اسههت و پههژوهشهههاي

بها بههرهوري

انجههامشههده در ایههن زمینههه بسههیار انههداانههد ازایههنرو،

بیشهههتري در ارتبهههاط اسهههت (داي و همکهههاران.)2017 ،

پههژوهش حاضههر تههأثیر ادراا از سههبک رهبههري را بههر

این نو

وش بیني در یهک شهکل فیه

هههوشبینهههي سهههازماني ازطریهههق متغیهههر میهههانجي جهههو
.sum of squares of observation for block
.sum of squared prediction errors for block

1
2

.Trunzo

3

تأثیر سبک رهبري بر وشبیني سازماني با توجه به ن ش میانجیگري جو روانشنا تي59/

روانشنا تي بررسي کرد .یافتههههاي پهژوهش ،حهاکي از

کارکنان ود را با افزایش سآک وشبینهي کارکنهان و

آن بود که تهأثیر مسهت یه سهبک رهبهري وظیفههمهدار بهر

وشبیني بهبهود بخشهند پهژوهش

توسع

ردهفرهن

وش بیني سازماني تأثیر منفي و معنيدار بهود در حهالي

ماسههکال و همکههاران ( (2008کههه بیههان داشههتند سههآو

که تأثیر ییرمست یه سبک رهبري بر وشبیني سهازماني

با ي وشبیني علمي با سبک رهبري ارتباط مسهت یه و

مثبت و معنيدار است .بهه عبهارتيدیگهر ،سهبک رهبهري

مثبتههي دارد و هههر چههه مههدیران نسههبت بههه زیردسههتان

رابآهههمههدار بههه ههودي ههود توانههایي تبیههین ههوشبینههي

وشبینتهر باشهند ،بهه همهان نسهبت مسهئولیت و دایهر

سازماني را ندارد ولي با تأثیرگذاري بر جو روانشهنا تي

ا تیار زیردسهتان بیشهتر واههد بهود پهژوهش والومبها و

ایجههاد تمههایالت ههوشبههین مههيشههود و باعههم

همکههاران ( )2008کههه بیههان مههيکننههد اشههترااگههذاري

ميشود سازمان ،وشبینتر عمل کند .همچنهین م هدار

اطالعات و شهفافیت رابآهه بها زیردسهتان ،کانهالي بهراي

انداز اثر محاسبهشده نشان ميدهد تهأثیر ادراا از جهو

توسع اصالت رهبري محسوب ميشود که ایهن اصهالت

روانشنا تي بهر هوشبینهي سهازماني بههمراته بیشهتر از

روي رابآ رهبهر-پیهرو تهأثیر مهيگهذارد و درنتیجهه ،بهر

سبک رهبري است و ت ریبهاً بهیش از یهک دوم اثهر کهل

چگههونگي انت ههال اثههربخش ههوشبینههي از مههدیران بههه

سبک رهبري رابآهمدار ،ییرمسهت یه و بها متغیهر میهانجي

کارکنهان تههأثیر مههيگهذارد و درنهایهت ،پههژوهش بههرون

جو روانشنا تي تبیین ميشود.

( )2014کههه نشههان داد کیفیههت رابآههه ،درا اعتبههار و

موجه

مروري بر ادبیهات و پیشهین پهژوهش نشهان مهيدههد

وضو چشه انداز از مههترین عوامل انت هال هوشبینهي

پهژوهشهههاي پیشههین مبتنههي بهر دادههههاي تجربههي ،تههأثیر

محسوب ميشوند .مآالعات لوین و همکاران ( )1939با

متغیرهاي سبک رهبري (وظیفهمدار و رابآهمهدار) و جهو

عنههوان «بررسههي جههو ایجادشههده براسههاس سههبکهههاي

روانشههنا تي را بههر ههوشبینههي سههازماني نیههازمودهانههد

مختل

بر رفتار

درنتیجه نميتوان بهطور مست یه به م ایسه نتهایش حاصهل

و نگرش اعضاي گروه» چهارچوب مناسهبي بهراي تبیهین

از ایهن پهژوهش بهها سهایر پهژوهشههها پردا هت .هرچنههد

یافتههاي این پژوهش فراهه ميکند بنابراین با توجه بهه

هوشبینهي سهازماني

اینکه رفتار سازماني و رفتار رهبري در شهکلگیهري جهو

وجود دارد ،در هم پژوهشهاي انجامشهده آثهار مثبهت

ایجادشده ن ش بسزایي دارند و جو روانشنا تي ویژگهي

آن ،تأیید و این موضو تأیید و تصدیق شهده اسهت کهه

فردي است و بیان کننهد قضهاوت فهردي دربهار محهیط

وشبیني سازماني ،شها ص قدرتمنهد بهراي پهیشبینهي

سازماني است و بخشهي از ادراا وابسهته بهه رویهههها و

عملکرد فردي و سازماني محسوب ميشود ولهي اینکهه

ویژگيهاي محیط کارسازماني افراد محسوب ميشود و

هوشبینههي سهازماني معلههول چههه عهاملي اسههت ،از دیههد

از ارزیهههابيههههاي شهههنا تي ،سههها تارهاي اجتمهههاعي و

پژوهشگران مغفول مانده است .یافتههههاي ایهن پهژوهش

احساسات افراد ناشهي مهيشهود ،م تضهي اسهت مهدیران

بهههنههوعي بهها پههژوهشهههایي کههه تههأثیر سههبک رهبههري و

سههازمانههها بهههمنظههور ایجههاد و ت ویههت ادراا مثبههت

وش بیني سازماني را بهطور جداگانه بررسي کهردهانهد،

کارکنهههان از رویه ههههههاي سهههازماني از سهههبک رهبهههري

قیاسپذیر است .بر اساس این ،یافتههاي این پهژوهش بها

وظیفههمههدار فاصههله بگیرنههد تهها موجبههات ایجههاد سههازمان

مآالعات هارجي انهدکي دربهار

این پژوهش ها همسوسهت :پهژوهش گهرین و همکهاران
( )2004و تمر ( )2015که نشان دادنهد مهدیران عملکهرد

رهبري و پیامدهاي این جوهاي مختل

وشبین را فراهه کنند.
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این پژوهش چون دیگر مآالعات با محدودیتههایي
مواجههه بههود ازجملههه مههههتههرین محههدودیتهههاي ایههن
پژوهش این بود که این مآالعه در استان راسان جنوبي
و صرفاً در دانشگاه فرهنگیان انجام شد و جامعه آمهاري
 ممکن است تکرار ایهن،پژوهش محدود است ازاین رو
 نتهایش متفهاوت بهه دنبهال،پهژوهش در دانشهگاهي دیگهر
داشته باشد و براي تأیید نتهایش ایهن پهژوهش زم اسهت
پههژوهشهههاي دیگههري بهها همههین عنههوان در بههین جامع ه
 در ایههن، از طرفهي دیگههر.دانشهگاهي دیگههر انجهام شههود
پژوهش بهراي جمهعآوري داده هها از پرسشهنامه اسهتفاده
هههودگزارشدههههي دارد بنهههابراین در

شههد کهههه جنبهه

پژوهش هاي آتي به ابزارهاي اندازهگیهري عینهيتهر نیهاز
 مشهاهد رفتهار در محهیط واقعهي،است ازقبیل مصهاحبه
.کار و گزارش همتایان تا نتایش عینيتري گزارش شود
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