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Abstract:
The main purpose of this research was to study mediating role of psychological capital in the
effect of authentic leadership on job satisfaction and life satisfaction. The study was
correlational and statistical population included all employees of organization, out of which
112 employees were selected through convenience sampling method, in autumn 1396. The
research instruments consisted of authentic leadership, Job Satisfaction, Life Satisfaction and
Psychological Capital. The data were analyzed with use of structural equation modeling
(SEM). Results revealed that, there were significant positive effect of authentic leadership on
psychological capital, job satisfaction and life satisfaction. Moreover, there were significant
positive effects of psychological capital on job satisfaction and life satisfaction. Furthermore,
result of structural equation modeling showed that there was significant positive indirect
effect of authentic leadership on job satisfaction and life satisfaction through psychological
capital. According to the findings of this study, it can be concluded that authentic leadership
directly affects psychological capital and through the effect on the psychological capital,
increases job and life satisfaction.
Keywords: authentic leadership, job satisfaction, life satisfaction, psychological capital,
Isfahan municipality
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چکیده
این پژوهش با هدف بررسي نقش میانجيگرانه سرمایۀ روانشناختي در تأثیر بین رهبري قابل اعتماد با خشننودي از شن ل و
خشنودي از زندگي انجام شد .جامعۀ آماري این پژوهش را کلیۀ کارکنان مرد و زن سازمان منورد مااععنه در پنایی 1396
تشکیل دادند که از میان آنها  112نفر به شیوۀ نمونهگیري دردسترس انتخاب شدند .اب ارهاي پژوهش شنامل رهبنري قابنل
اعتماد واعومبوا و همکاران ،خشنودي از ش ل اسمیت و همکاران ،خشنودي از زندگي داینر ،ایمنون  ،ررسنن و گنریفین و
سرمایۀ روانشناختي عوپ  ،آمو و مارتین بودند .دادهها با روش اعگوسازي معادرت ساختاري تحلیل شندند و یافتنههنا نشنان
دا دند رهبري قابل اعتماد بر سرمایۀ روانشناختي ،خشنودي از ش ل و خشنودي از زندگي و همچننین ،سنرمایۀ روانشنناختي
بر خشنودي از ش ل و خشنودي از زندگي داراي تنأثیر مثبنت و معننادار بنود .عنالوه بنر اینن ،نتنایو اعگوسنازي معنادرت
ساختاري نشان دادند رهبري قابل اعتماد به طور غیرمستقیم و ازطریق سرمایۀ روانشناختي بر خشنودي از شن ل و خشننودي
از زندگي تأثیر معنادار دارد .براساس یافتههاي این پژوهش چنین نتیجهگیري شد که رهبري قابل اعتماد بهطور مسنتقیم بنر
سرمایۀ روانشناختي تأثیر ميگذارد و درنتیجه ،سرمایۀ روانشناختي باعث اف ایش خشنودي از ش ل و زندگي ميشود.
واژههای کلیدی  :رهبري قابل اعتماد ،خشنودي از ش ل ،خشنودي از زندگي ،سرمایۀ روانشناختي ،شهرداري اصفهان
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متفاوت در محل کار تأکیند داشنت (آوي و همکناران،

مقدمه
تا ن دیک به یک دهۀ پیش ارتباط ن دیک و عمیقي

2010؛ هارمس و عوتان  .)2012 ،نخستین مرعفنۀ سنرمایۀ

بنین دو رشننتۀ مهننم علننوم انسنناني یعننني منندیریت رفتننار

روانشناختي ،خودکارآمدي یا به تعبیر آشناتر اعتمناد بنه

سننازماني و روانشناسنني بیشننتر دربننارۀ رفنن مشننکالت

نفننس اسننت (عوتننان  .)2008 ،بننندورا خودکارآمنندي را

روانشناختي نیروي انساني در محیط کار متمرک بنود .از

به صنورت قاناوت ینا بناور فنرد دربنارۀ اینکنه چگوننه

ایننن من،ننر ،مسننانلي چننون بننيانگی گنني کارکننننان،

مي تواند اقدامات رزم را براي رسیدن به موقعینت منورد

جابه جایي ،غیبت از کار و رفتارهاي انحرافني ،بیشنترین

انت،ار مدیریت کند ،تعریا کرده اسنت .دومنین مرعفنۀ

توجه پژوهشگران و ازجمله مارتین سلیگمن  1روانشنناس

سرمایۀ روانشناختي مثبت ،خوشبیني اسنت .خنوشبینني

مشهور مکتب روانشناسي مثبتگرا را به خود اختصنا

سننبک تفسننیري اسننت کننه اتفاقننات مثبننت را بننه علننل

من نيداد (کنننار  ،2004 /1385 ،2ترجمنننۀ پاشاشنننریفي و

دروني ،شخصني و فراگینر و اتفاقنات منفني را بنه علنل

نجفنيزنند) .از مااععنات او و دیگنر پژوهشنگران علنوم

خننارجي ،مننوقتي و شننرایط خننا

نسننبت مننيدهنند

رفتاري دستاوردهاي چشنمگیري در ینافتن درمنانهناي

(سلیگمن .)2011 ،عوتان  ،عبساک ،و عبساک ( )2008در

مننرثر بننراي رفتارهنناي ناکارآمنند سننازماني اصننل شنند

مااععات مدیریتي دربارۀ خوشبیني ،ارتباط خنوشبینني

( سنزاده)1389 ،؛ امنا آنچنه نادینده گرفتنه شند جنبنۀ

و عملکرد را اثبات کردند .این دستاورد در مااععۀ آوي

ساعم رواني افراد بود .پوشش این غفلتِ خود سنلیگمان،

و هوف و نورمن و عوتان ( )2009نی تأییند شند .سنومین

3

بعد سنرمایۀ روانشنناختي ،امیند اسنت .اشننایدر ()2002

و رفتار سازماني مثبنتگنرا شند (رابینن و جنا /1389 ،

امید را اعنت انگی شني مثبتني تعرینا منيکنند کنه از

 ،2009ترجمۀ زارع؛ کار .)1385 ،عوتنان  4در اینن راسنتا

س موفقیت ناشي از هندفداشنتن و بنراي رسنیدن بنه

ویژگنيهنناي مثبننت روانشنناختي افننراد را معرفنني کننرد.

آنها برنامهداشتن ناشي ميشود .سنیرل و بناربوتو ()2011

8

نشننان دادننند رفتارهنناي مثبننت و در رأس آنهننا امینند در

مت یرهاي مثبت اصلي بود که او مانر کنرد .مااععنات

ساح فردي ،گروهي و سازماني با تأثیر از ویژگنيهناي

گستردهتر او و سایر پژوهشگران بنه تعرینا اینن چهنار

رهبننري و منندیریت اثننربخش روابننط انسنناني بننه بهبننود

مت یننر در کنننار هننم و شننکلگیننري مفهننوم سنننرمایۀ

عملکرد فردي و سنازماني منجنر منيشنود .تنابآوري،

روانشناختي  9منجر شد (آوي ،نیمنیخت و گرابر2010 ،؛

نوعي اعت توسنعه پنذیر در فنرد تعرینا منيشنود کنه

عوتان و یوسا2004 ،؛ عوتان  ،یوسا و آوعینو.)2007 ،

براساس آن فرد قادر است در روینارویي بنا ناکناميهنا،

پژوهشهناي صنورت گرفتنه در اینن زمیننه ،بنر اهمینت

مصیبتها و تعنار

هناي زنندگي و تني رویندادهاي

شناخت این سرمایۀ جدید و تقویت ابعناد چهارگاننه آن

مثبت ،پیشرفت ها و مسئوعیت بیشنتر بنه تنالش افن ونتنر

بننهمن،ننور ننداکثرکردن کننارکرد افننراد در نقننشهنناي

ادامننه دهنند و بننراي دسننتیابي بننه موفقیننت بیشننتر از پنناي

سرآغاز رویکردي جدید با عنوان روانشناسي مثبتگرا

خودکارآمننندي  ،5امیننند  ،6خنننوشبینننني 7و تنننابآوري

1.

Seligman
. Carr
3
. Positive Psychology
5
. Luthans
6
. Self - efficiency
7
. Hope
8
. Optimism
9
. Resilience
10.
Psychological Capital
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ننشیند (سیماراصل و فیاضي.)1387 ،
عوتان و یوسا ( )2007بیان مي کنند که در افنرادي
با ساو باري تابآوري ،خشنودي از ش ل ،شنادي در
محیط کار و تعهد سازماني بارتر و خروجي فردي آنهنا
نیننن بیشنننتر اسنننت .سنننرمایهگنننذاري روي سنننرمایۀ

نقش میانجيگرانۀ سرمایۀ روانشناختي در تأثیر رهبري قابل اعتماد بر خشنودي از ش ل و خشنودي از زندگي81/

روانشننناختي ،باعننث افنن ایش دسننتکننم ده درصنندي

مبني بر راباۀ سرمایۀ روانشنناختي بنا خشننودي از شن ل

عملکرد منيشنود (انوینک )2005 ،؛ ازایننرو برخني از

اشاره ميشود .خشنودي از ش ل عبارت اسنت از ندي

پژوهشگران ضمن مقایسه سنرمایۀ روانشنناختي بنا منناب

از ا ساسات و نگرشهاي مثبت که افراد نسبت به شن ل

مادي و سنتي سرمایۀ اجتمناعي و سنرمایۀ انسناني ارهنار

خننود دارننند .هنگننامي کننه شخصنني مننيگوینند داراي

کردهاند که سرمایۀ روانشناختي م یت رقابتي پایندار در

خشنودي باریي از ش لش است ،این بدان مفهنوم اسنت

سننازمانهنناي امننروزي اسننت (انویننک2005 ،؛ عوتننان ،

که او واقعاً ش لش را دوست دارد و براي کنارش ارزش

یوسننا و آوعیننو)2007 ،؛ بنننابراین ،ایننن مرعفننههننا در

بسیاري قانل است (مهداد.)1397 ،

فرآیننند تعنناملي و ارزشننیابانه ،بننه زننندگي فننرد معنننا

عالوه بر این ،یکني از مهنمتنرین پیامندهاي سنرمایۀ

مي بخشد ،تالش فرد را براي ت ییر موقعینتهناي فشنارزا

روانشناختي خشنودي از زندگي است .در اینن راسنتا بنه

تداوم مي دهد و او را براي ورود به صحنۀ عمنل ،آمناده

پننژوهشهنناي انجننامشنندۀ یوکننول – گننانیرون (،)2012

و مقاومت و سرسختي او را در تحقنق اهنداف ،تانمین

واعومبنننا و کریستنسنننن ،و هنننایلي ( ،)2011گینننورکتي

منننيکنننند (وود و وود  ،1996 ،1بنننه نقنننل از پنننناهي و

( ،)2010مأعوف و تورستان و اسنچات و ینورر و روک

فناتحيزاده)1393 ،؛ ازاینننرو اینن چهننار منبن در یننک

( ،)2010گلپرور ،وکیلي و اشج  ،)1393( ،تقنيزاده و

ن،ام بههمپیوسته ،به تقویت یکدیگر و شکلدهي سنرري

اسدي ( ،)1392علیرور ،صفارينیا ،صرافيفروشنان ،آقنا

مقاوم در برابر عمل فشارآفرین عمل ميکنند .بنر همنین

علیخنناني و آخوننندي ( ،)1392مبننني بننر راباننۀ سننرمایۀ

اساس ،به اثنر ضنربهگینري اینن منناب در موقعینتهناي

روانشناختي با خشنودي از زندگي اشاره ميشود.

پرتنش تأکید شده است (رابین  ،واترمارش ،کاسنیوپه ،و

خشنودي از زندگي به فرآینند قاناوتي اشناره دارد

میلت  ،1994 ،2به نقل از پناهي و فاتحيزاده .)1393 ،بنر

کننه در آن افننراد کیفینننت زننندگي خننود را براسننناس

اسناس اینن ،مندیریت منرثر سنرمایۀ روانشنناختي داراي

مجموعننهاي از مننالکهننا ارزشننیابي م نيکنننند .اگرچننه

قابلیت توسعۀ استعدادها و توانمنديهاي کارکننان بنوده

اشخا

مختلا در زمینۀ مرعفههاي مهم زندگي خنوب

و از پتانسیل باریي براي کمک به سازمان در رسیدن بنه

ازقبیل سالمت و روابط موفق با یکدیگر توافق دارند ،به

ساح م ینت رقنابتي پایندار برخنوردار اسنت (فروهنر و

این مرعفهها وزنهاي متفاوتي منيدهنند (دایننر ،ایمنون ،

هویدا.)1390،

ررسنننن و گنننریفین .)1985 ،بننننابراین ،خشننننودي از

یکي از پیامدهاي مهم سرمایۀ روانشناختي خشننودي

زندگي ،صفت پایدار و عیني نیسنت ،بلکنه بنه ت یینرات

از ش ل است .در این راستا بنه پنژوهشهناي انجنامشندۀ

موقعیتي ،سناس اسنت و براسناس برداشنت و دیندگاه

اورنیان و هیستاد ( ،)2016کناپالن و بنیچکس (،)2013

افراد در ن،ر گرفته ميشود.

واعمبننوا ،کروپننان انو و هاتنننل ( ،)2009اوي ،عوتننان و

بنابراین با توجنه بنه اهمینت سنرمایۀ روانشنناختي در

یوسننا ( ،)2010کننالا اسننمیت ،وگلگسننانو و اوي

محیط کار ،شناسایي عوامنل اثرگنذار بنر آن اوعوینت و

( ،)2009بریمنناني ،منندانلو ،یوسننفي ( ،)1394باباییننان،

اهمیت ویژهاي پیدا ميکند که در این ارتبناط بنه عامنل

سنننیدنقوي ،علیننن اده ،پنننورغالمي ( ،)1391بهنننادري

رهبري در توسعه و بهبود سنرمایۀ روانشنناختي کارکننان

خسروشاهي ،هاشمي نصنرتآبنادي و بیرامني،)1391( ،

در محننیط کننار اشنناره مننيشننود .پننژوهشهنناي متعنندد

. Wood & Wood
. Robbins, Water-marsh, Cacioppe, & Millet

1
2

انجنامشندۀ اورنیننان و هیسنتاد ( ،)2016واننو ،سننویي،
عوتان  ،وانو ،و وو ،)2014( ،پترسون ،واعومبوا ،آوعینو،

 /82پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال چهارم ،شماره اول ،پیاپي ( ،)12بهار 1397

و هنا ( ،)2012ریگنو ،سوسنا ،منارکوس و پیتنا (،)2012

عبری از اعتماد بین آنها برقرار ميشود (جیاعناردو ،وننو

واعومبنننا ،کریستنسنننن و هنننایلي ( ،)2011اوي ،آوعینننو

و رسیو .)2010،رهبري قابل اعتماد ساحي از آگاهي و

( ،)2011واعومبوا ،عوتان  ،اوي ،و اوک ( ،)2011کنالا

نمایش اعگویي از گشودگي و شفافسازي در رفتنار بنا

اسننمیت و همکنناران ( ،)2009آوعیننو (آوعیننو ،2004 ،بننه

دیگران ازطریق تسنهیم اطالعنات بنراي تصنمیمگینري،

نقننل از صننادقي ،محمننوديکیننا ،و ارشننندي،)1394 ،

پذیرش دستاوردهاي دیگران و آشکارسنازي ارزشهنا،

سیني و زردشتیان )1395( ،نشناندهنندۀ تنأثیر رهبنري

انگی ن ههننا و ا ساسننات خننود اسننت؛ بننه گونننهاي کننه
زیردسننتان بتوانننند شایسننتگيهننا و اخننالب رهبننر را بننه

قابل اعتماد بر سرمایههاي روانشناختي است.
رهبنننري بنننهمن عنننۀ تواننننایي اثرگنننذاري بنننر ینننک

روشني در اعمال و رفتارهاي او مشاهده کنند (واعومبا و

گروه،براي دستیابي به اهداف توافنقشنده تعرینا شنده

همکاران .)2011 ،در مجموع رهبران قابل اعتماد ازن،نر

اسنننت (ایرلبننناوم ،بارتوعوموسننني ،بینننومیر ،بنننورنگر،

وهني پیروان را ترغیب مي کنند که در تعامل پویا بحنث

کوریگننان و دوره .)2004 ،بننه همننین دعیننل مننا امننروزه

و تبادل ن،ر کنند و تنالش کننند بنراي مسنانل سنازماني

شاهد انقالب ب رگي در ن،ریههاي شناختهشندۀ رهبنري

راه لهاي خالقانه اي مار کنند؛ بنابرین رهبران قابنل

هسننتیم (یننوکي .)2008 ،یکنني از ایننن ن،ری نههننا سننبک

اعتماد ميتواننند بنا اعمنال روشهناي رهبنري خنود بنر

رهبنننري قابنننل اعتمننناد 1اسنننت کنننه مبننندأ آن از دامننننۀ

بسیاري از مت یرهاي فردي و سازماني تأثیر بگذارنند کنه

روانشناسي مثبت و رفتار سازماني مثبنت اسنت (عوتنان و

در میان این مت یرهاي فردي و سنازماني بنه خشننودي از

آوعیو .)2003 ،با توجه به اینکنه نفنوو و اعتمناد ،جنوهرۀ

شنن ل ،کیفیننت زننندگي و سننرمایههنناي روانشننناختي

رهبري تعرینا شنده اسنت ،رهبنران منيبایند بنهمن،نور

کارکنان اشاره ميشنود .عنالوه بنر تنأثیري کنه رهبنري

هدایت اثربخش و مفید سازمانها نفنوو اجتمناعي مثبتني

قابنل اعتمناد بننر توسنعۀ سننرمایههناي روانشننناختي دارد،

در میننان کارکننننان داشننته باشنننند (کوپر،اسنننکندورا و

پننژوهشهنناي انجننامشنندۀ اورنیننان و هیسننتاد (،)2016

اسکریشیم)2005 ،؛ زیرا یکي از عوامل تعینین کننندهاي

جیاعونننناردو و همکننناران ( ،)2010واعومبنننوا ،آووعننني،

که راباه اي قوي با کیفیت و نوع نگرشها ،انگین ههنا و

گاردنر ،ورنسینو و پترسون ( ،)2008تقيزاده و اسندي

عملکرد کارکنان دارد ،می ان اعتماد کارکنان نسنبت بنه

( )1392نشنناندهننندۀ تننأثیر رهبننري قابننل اعتمنناد بننر

رهبنر سننازمان و قابننل اعتمناد یننافتن او از دینندگاه آنننان

خشنننودي از شنن ل اسننت و پننژوهشهنناي انجننامشنندۀ

است (کوپر و همکاران .)2005 ،بنر اسناس اینن ،هرچنه

گیننننورکتي ( ،)2010مننننأعوف و همکنننناران،)2010( ،

قابلیننت اعتمنناد رهبننر (بننهعنننوان منبن نفووگننذار) بیشننتر

نشناندهنندۀ تنأثیر رهبنري قابنل اعتمناد بنر خشننودي از

باشنند ،نفننوو هننم بیشننتر و هننم پاینندارتر خواهنند بننود

زندگي است.

(ارونسننون  1999 /1386 ،2ترجمننۀ شننکرکن)؛ بنننابراین،

بر اساس این و با توجه به اینکه شنواهد کنافي بنراي

رهبنري قابنل اعتمنناد بیشنترین و پاینندارترین نفنوو را بننه

تننأثیر رهبننري قابننل اعتمنناد بننر سننرمایۀ روانشننناختي،

دنبال دارد.

خشنننودي از ش ن ل و خشنننودي از زننندگي ارانننه شنند و

در سبک رهبري قابل اعتماد رهبر و پیروانش به ند

همچنین شواهد کافي براي تأثیر این مت یرها بر عملکنرد

آگاهي دست ميیابند و رواباي باز ،شنفاف ،دوسنتانه و

کارکنان موجود اسنت ،انجنام چننین پژوهشني در مینان
کارکنان شهرداري اصفهان ا سناس شند؛ سنازماني کنه

. Authentic leadership
. Aronson

1
2

وریفۀ خدمترساني در وزههاي مختلا شنهري را بنه

نقش میانجيگرانۀ سرمایۀ روانشناختي در تأثیر رهبري قابل اعتماد بر خشنودي از ش ل و خشنودي از زندگي83/

شننهروندان عهنندهدار بننوده اسننت و مننردم انت،ننار ارانننۀ

به ن،ر ميرسد وقتني بسنترهاي توجنه و ارتقناي سنرمایۀ

خنندمات مالننوب و شایسننته از شننهرداريهننا دارننند؛

روانشناختي در فااي محنیط کنار وجنود داشنته باشند،

بنابراین ،تحقق چنین رساعتي در شرایاي میسنر منيشنود

ارتقاي سرمایۀ روانشناختي کارکننان بنا ایجناد ا سناس

که کارکنان شاغل در شنهرداري ،خنوشبنین ،امیندوار،

توانمننندي روانشننناختي ،زمینننه را بننراي تجربننۀ ادراکنني

کارآمد ،خشنود از ش ل و خشنود از زندگي باشند.

مرعفههاي سرمایۀ روانشناختي و ارتقاي برخي رفتارهناي

عالوه بر این ،ضرورت بعندي انجنام اینن پنژوهش،

مثبت دیگر فراهم خواهد کرد .سراعي که از بعند ن،نري

بررسي راباۀ هم مان و ارانۀ اعگویي براي پنژوهشهناي

بسیار اهمینت دارد اینن اسنت کنه رهبنري قابنل اعتمناد

آینده در ارتباط با نقش میانجیگرانۀ سرمایۀ روانشنناختي

چگوننه بننا سنرمایۀ روانشننناختي رابانه برقننرار منيکننند.

در تننأثیر رهبننري قابننل اعتمنناد بننر خشنننودي از ش ن ل و

درخصو

پاسخ به این سنرال منيتنوان گفنت رهبنري

زننندگي اسننت و براسنناس جسننتجوهاي انجننامگرفتننه در

قابل اعتماد به دعیل توان نفوو در تجارب مختلا روانني

مناب معتبر علميپژوهشي ،منبعي یافنت نشند کنه رابانۀ

(ادراکي ،شناختي و هیجاني) و رفتاري ،ميتوانند سنبب

هم مان بین این مت یرها را در ایران مااععه کنرده باشند.

تقویت مرعفههناي سنرمایۀ روانشنناختي شنود و در ینک

بر اساس این ،یافتههاي این پنژوهش منيتوانند در اراننۀ

فرآیند رو به جلو موجنب افن ایش خشننودي از شن ل و

شواهد پژوهشي معتبر مبني بر راباۀ ن،ناممنند مت یرهناي

خشننودي از زنندگي در کارکننان شنود .بنر پاینۀ همنین

مننورد مااععننه در توسننعۀ علننم روانشناسنني صنننعتي و

استدرل ،در این پژوهش بنه نقنش میانجیگراننۀ سنرمایۀ

سازماني در ایران کمک شایاني کند؛ بنابراین ،از عحنا

روانشناختي در راباۀ رهبري قابل اعتماد بنا خشننودي از

ن،ري به دعیل نوینبودن عرصۀ پژوهشي دربنارۀ نقنش و

ش ل و خشنودي اززندگي پرداخته شده است .بر اسناس

تأثیر نهادینهسازي سرمایۀ روانشناختي بر زنندگي شن لي

این ،اعگوي مفهومي پژوهش به شنر شنکل  1طرا ني

و غیرش لي هنوز به پژوهشهاي بسیاري نیاز است؛ وعني

شد.

خشنودی از شغل

سرمایۀ روانشناختی

رهبری قابل اعتماد

خشنودی از زندگی
شکل .1الگوی نظری پژوهش

براساس مدل مفهومي طرا يشنده ،هندف پنژوهش
اضر پاسخگویي به این سرارت است کنه آینا رهبنري

فرضیۀ اول :رهبري قابل اعتمناد بنر سنرمایۀ روانشنناختي
تأثیر (معنادار) دارد.

قابل اعتماد بر سرمایۀ روانشنناختي ،خشننودي از شن ل و

فرضیۀ دوم :سنرمایۀ روانشنناختي بنر خشننودي از شن ل

خشنودي از زندگي تأثیر دارد ،و آیا رهبري قابل اعتمناد

تأثیر (معنادار) دارد.

ازطریننق سننرمایۀ روانشننناختي بننر خشنننودي از شنن ل و

فرضیۀ سوم :سرمایۀ روانشناختي بر خشنودي از زنندگي

خشننودي از زننندگي تنأثیر منيگننذارد .بنر اسنناس ایننن،

تأثیر (معنادار) دارد.

فرضیههاي پژوهش به شر زیر تدوین شدند:

 /84پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال چهارم ،شماره اول ،پیاپي ( ،)12بهار 1397

فرضننیۀ چهننارم :رهبننري قابننل اعتمنناد ازطریننق سننرمایۀ

خوشبیني و بدبیني بنهترتینب  0/65 ،0/7 ،0/73و 0/56

روانشننناختي بننر خشنننودي از شنن ل تننأثیر غیرمسننتقیم

گ ارش کرده اند .گلپرور و واثقي )1389( ،در ایران بنا

(معنادار) دارد.

تحلینل عناملي اکتشننافي روایني سننازه اینن پرسشنننامه را

فرضننیۀ پنننجم :رهبننري قابننل اعتمنناد ازطریننق سننرمایۀ

مستند کنرده و بنراي چهنار مرعفنۀ امیندواري (عاملینت،

روانشننناختي بننر خشنننودي از زننندگي تننأثیر غیرمسننتقیم

گذرگاه) و خوشبیني (خنوشبینني و بندبیني) بنهترتینب

(معنادار) دارد.

آعفنناي کرونبنننا برابنننر بنننا  0/74 ، 0/9 ، 0/78و 0/76
گ ارش کرده اند .در پژوهش اضر آعفاي کرونبا این

روش

پرسشنامه  0/96به دست آمد.
3

روش پنننژوهش ،جامعنننۀ آمننناري و نموننننه :روش

پرسشنامۀ رهبري قابل اعتماد  :براي سننجش رهبنري

پژوهش در این مااععه ،همبسنتگي و از ننوع اعگوسنازي

قابل اعتماد از پرسشنامۀ شان ده سراعي ارانهشدۀ واعومبنوا

معادرت ساختاري است .جامعۀ آمناري پنژوهش شنامل

و همکننناران ( )2009اسنننتفاده شننند کنننه داراي چهنننار

تمنام کارکنننان سننازمان شنهرداري مرکن ي اصننفهان در

خردهمقیاس خودآگناهي ،شنفافیت در روابنط ،پنردازش

پایی  1396به تعداد  628نفر بودند که از جامعنۀ آمناري

متعادل اطالعات و جهانبیني اخالقي دروني شنده اسنت

مورد اشاره براساس جدول جم نمونه بنه جنم جامعنۀ

و براي هر کدام از خردهمقیاسها  4سرال در ن،ر گرفتنه

آمنناري میچننل و جننوعي ( )2007و در سنناح اطمینننان

شننده اسننت و مقینناس پاسننخگویي آن بننهصننورت پنننو

آماري  ،%5تعداد  235نفنر بنهعننوان نموننه ،تعینین و بنه

درجهاي کامالً مخناعا تنا کنامالً موافنق اسنت .قنبنري،

طریق روش نمونهگیري دردسترس بین کارکنان ،توزین

زندي و سیا پناهي ( )1395این پرسشنامه را اعتبارینابي

شنند و پننس از جمنن آوري پرسشنننامههننا تعننداد 123

کرده اند و نتایو پژوهش نامبردگنان نشنان دادنند روایني

پرسشنامه به دعیل سنوگیري خنوداف اني  1پاسنخگویان از

سازه و همسناني درونني پرسشننامۀ رهبنري قابنل اعتمناد

فرایند تحلیل کنار گذاشته شد و درنتیجه ،جم نمونه بنه

تأیید شده است و ميتوان از این اب ار براي اندازهگینري

 112نفر کاهش پیدا کرد.

رهبنري قابننل اعتمناد اسننتفاده کنرد .در پننژوهش اضننر

اب ار سنجش :پرسشنامۀ سنرمایۀ روانشنناختي :2بنراي

آعفاي کرونبا این پرسشنامه  0/98به دست آمد.

سنجش سرمایۀ روانشنناختي از پرسشننامۀ دو مرعفنهاي و

پرسشنامۀ خشنودي از ش ل  :4براي سنجش خشننودي

چهارده سراعي اراننهشندۀ عنوپ  ،آمنو و منارتین)2006( ،

از ش ل از دوازده سرال مربنوط بنه خشننودي از ماهینت

اسننتفاده شنند کننه داراي دو خننردهمقینناس امینندواري

ش ن ل پرسشنننامه ارانننهشنندۀ اسننمیت ،کننندال و هیننوعین

(عاملیت و گذرگاه) و خوشبیني (خوشبیني و بندبیني)

( )1969اسنننتفاده شننند کنننه داراي پننننو خنننردهمقیننناس

است و مقیاس پاسخگویي آن بنهصنورت پننو درجنهاي

خشنننودي از شنن ل شننامل ماهیننت شنن ل ،سرپرسننت،

کامالً موافق تنا کنامالً مخناعا اسنت .عنوپ و همکناران

همکاران ،دستم د و ترفین اسنت و مقیناس پاسنخگویي

( ،)2006ازطریق تحلیل عاملي اکتشافي و تأییدي روایي

آن بهصورت پنو درجهاي کامالً مخاعا تا کامالً موافق

سازه این پرسشنامه را مستند کرده اند و آعفناي کرونبنا

است .این پرسشنامه در پنژوهشهناي متعندد در اینران و

ایننن پرسشنننامه در سنناح دو مرعفننۀ کلنني امینندواري و

خار از ایران استفاده شده است که همگي نشاندهنندۀ

خننوشبیننني و چهننار عامننل ج ننني عاملیننت ،گننذرگاه،

روایي و پایایي بناري اینن ابن ار اسنت (مهنداد.)1397 ،
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. self enhancement
. psychological capital questionnaire

2

. authentic leadership questionnaire
. job satisfaction questionnaire
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نقش میانجيگرانۀ سرمایۀ روانشناختي در تأثیر رهبري قابل اعتماد بر خشنودي از ش ل و خشنودي از زندگي85/

ارشدي این آزمون را در سال 1369براي نخستین بار (بنه

ساختاري ،استفاده و با استفاده از ننرماف ارهناي  SPSSو

نقل از عسگري ،ننادري و هیکنل )1388 ،مانر کنرده

 AMOSانجام شد.

که ضرایب پایایي بخشهاي مختلا آزمنون بنین 0/73
تا  0/85گ ارش شده است .ارشدي و شکرکن (،)1379

یافتهها
یافتنههنناي پننژوهش نناکي از آن اسننت کننه از کننل

بین  0/24تا  0/71گ ارش کردهاند .در پنژوهش آراسنته

اعاننننناي نموننننننۀ  112نفنننننري ،توزیننن ن فراوانننننني

و مهننداد ( ،)1395پایننایي ایننن پرسشنننامه بننا اسننتفاده از

شرکتکنندگان مرد با تعداد  57نفر (معادل  51درصند)

آعفناي کرونبننا برابننر بنا 0/84گن ارش شننده اسننت .در

و شرکتکنندگان زن  55نفنر (معنادل  49درصند) بنود.

پژوهش اضر آعفاي کرونبنا اینن پرسشننامه  0/93بنه

فراواني مربوط به شرکتکننندگان بنا مندرک تحصنیلي

دامنه ضریب روایي بخشهاي مختلا اینن پرسشننامه را

دیرلم و پایینتر  6نفنر (معنادل  5/3درصند) ،بنا مندرک

دست آمد.
1

پرسشنننامۀ خشننننودي از زنننندگي  :بنننراي سننننجش

تحصننیلي فننوب دیننرلم  11نفننر (معننادل  10درصنند) ،بننا

خشنودي از زندگي از پرسشننامۀ پننو سنراعي اراننهشندۀ

مدرک تحصیلي عیسانس  74نفر (معادل  66درصند) ،بنا

داینر ،ایمون  ،ررسن و گریفین ( )1985استفاده شند کنه

مدرک تحصیلي فوب عیسنانس و بنارتر  21نفنر (معنادل

داراي  3عامل است و مقیاس پاسخگویي آن بنهصنورت

 18/7درصننند) اسنننت .همچننننین فراوانننني مربنننوط بنننه

هفنت درجنهاي کنامالً موافننق تنا کنامالً مخناعا اسننت.

شرکتکنندگان با سابقۀ ش لي تنا  5سنال  3نفنر (معنادل

اعتبار و روایي مقیاس خشنودي از زنندگي در مااععنات

 2/5درصد) ،با سابقۀ ش لي  6تا  10سال  27نفنر (معنادل

متعددي بررسني شنده اسنت .دایننر و همکناران ()1985

 24درصنند) ،بننا سننابقۀ ش ن لي  11سننال و بننارتر  82نفننر

ضریب همبستگي بازآزمایي این ابن ار را پنس از دو مناه

(معادل  73/5درصد) است .و درنهایت ،فراواني مربنوط

اجننرا  0/82و ضننریب آعفنناي کرونبنننا آن را  0/87و

به شرکتکنندگان در سمت سرپرسنت  9نفنر (معنادل 8

اسنچیمک ،ردهاکریشننن ،اویشنني ،زوکوتنو و آهننادي،

درصد) ،در سمت کارمند  103نفنر (معنادل  92درصند)

( )2002اعتبار این مقیاس را با استفاده از ضنریب آعفناي

است.

کرونبنا بنراي ملینتهناي آمریکنایي ،آعمناني ،ژاپننني،

به من،ور ارزیابي اعگوي پیشنهادي از روش اعگوینابي

مک یکي و چیني بنهترتینب  0/76 ،0/79 ،0/82 ،0/90و

معادرت ساختاري استفاده شد .ینک اعگنوي مناسنب از

 0/61گنن ارش کننردهاننند .در پننژوهش اضننر آعفنناي

عحا شاخص هاي برازش باید داراي خيدو غیرمعنادار،

کرونبا این پرسشنامه  0/93به دست آمد.

نسننبت خننيدو بننه درجننۀ آزادي کمتننر از  ،3شنناخص

روش اجرا و تحلیل :اینن پنژوهش بنه روش مینداني،
اجننرا و بننا مراجعنۀ اننوري پژوهشننگر بننه بخننشهنناي
مختلا سازمان شهرداري مرک ي اصنفهان و بنا تشنریح
هدف پژوهش و محرمانهماندن پاسخ هنا بنراي کارکننان
انجننام شنند .بننراي تحلیننل دادههننا از روشهنناي آمنناري

3

2

نیکویي برازش ) (GFIو شاخص برازش تابیقني )(CFI
4

بیشتراز  ،0/95شاخص برازش اف ایشني ) (IFIبن ر تنر
از  ،0/9ریشۀ مجدورات باقیمانده  (RMR)5کوچنکتنر
از  0/05و تقرینننننب ریشنننننۀ مینننننانگین مجنننننذورات
6

خاا ) (RMSEAکوچکتر از  0/08باشند (شنوماخر و

همبسننننتگي پیرسننننون و روش اعگوسننننازي معننننادرت
1.

Goodness of Fit Index
Comparative Fit Index
3.
Incremental Fit Index
4.
Root Mean of Residual
5.
Root Mean Square of Error Approximation
2.

. life satisfactionquestionnaire

1
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عننومکس 2004/1388 ،ترجمننه قاسننمي) .در جنندول 1

بننننننازنگريشنننننندۀ پننننننژوهش آمننننننده اسننننننت.

نتایو اعگوسازي معادعه ساختاري بنراي اعگنوي نهنایي و
جدول  . 1مسیرهای مدل رهبری قابل اعتماد با سرمایۀ روانشناختی ،خشنودی از شغل و خشنودگی از زندگی
β

R2

P

1

رهبري قابل اعتماد← سرمایۀ روانشناختي

**0/69

0/04

**0/86

0/74

0/001

2

سرمایۀ روانشناختي← خشنودي از ش ل

**0/74

0/08

**0/72

0/52

0/001

3

سرمایۀ روانشناختي← خشنودي از زندگي

**

0/05

**

0/14

ردیا

مسیرهاي مدل

B

0/17

SE

0/37

0/001

با توجه به جدول  ،1رهبري قابنل اعتمناد بنر سنرمایۀ

داراي تننأثیر معنننادار اسننت .شنناخصهنناي بننرازش منندل

روانشننناختي ( )β= 0/86 ،p<0/01داراي تننأثیر معنننادار

نهایي تأثیر رهبري قابل اعتماد بر سنرمایۀ روانشنناختي و

اسنننت و توانسنننته  74درصنننند از وارینننانس سننننرمایۀ

تأثیر سرمایۀ روانشنناختي بنر خشننودي از شن ل  -نتنایو

روانشننناختي را تبیننین کننند؛ بنننابراین فرضننیۀ نخسننت

آن در جدول  1ارانه شد  -به این شر اند :خنيدو مندل

پژوهش تأیید شد ،مبني بر اینکه رهبري قابنل اعتمناد بنر

نهننایي برابننر بننا  ،4/08درجننۀ آزادي برابننر بننا  ،1نسننبت

سرمایۀ روانشناختي تأثیر معننادار دارد .در ادامنه سنرمایۀ

خننيدو بننه درجننۀ آزادي برابننر بننا  GFI ،4/08برابننر بننا

روانشناختي بنر خشننودي از شن ل ()β= 0/72 ،p<0/01

 CFI ،0/97برابر با  IFI ،0/98برابر با  0/98و RMSEA

داراي تأثیر معنادار اسنت و توانسنته اسنت  52درصند از

برابر با  0/19است .همچنین ،شاخص هناي بنرازش مندل

واریانس خشنودي از ش ل را تبیین کند؛ بنابراین فرضنیۀ

نهایي تأثیر رهبري قابل اعتماد بر سنرمایۀ روانشنناختي و

دوم پنننژوهش تأییننند شننند ،مبنننني بنننر اینکنننه سنننرمایۀ

تأثیر سرمایۀ روانشناختي بر خشنودي از زنندگي  -نتنایو

روانشننناختي بننر خشنننودي از شن ل داراي تننأثیر معنننادار

آن در جدول  1ارانه شد  -بنه اینن شنر اسنت :خنيدو

اسننت .همچنننین ،سننرمایۀ روانشننناختي بننر خشنننودي از

مدل نهنایي برابنر بنا  ،0درجنۀ آزادي برابنر بنا  ،0نسنبت

زندگي ( )β= 0/37 ،p<0/01داراي تأثیر معننادار اسنت

خيدو به درجۀ آزادي برابنر بنا  GFI ،0برابنر بنا CFI ،1

و توانسته  14درصد از واریانس خشننودي از زنندگي را

برابر با  IFI ،1برابر با  1و  RMRبرابر بنا  0/0001اسنت.

تبیین کند؛ بنابراین فرضیۀ سوم پژوهش تأیید شند ،مبنني

در شننکل  2اعگننوي نهننایي و بننازنگريشننده ارانننه شننده

بننر اینکننه سننرمایۀ روانشننناختي بننر خشنننودي از زننندگي

است.

()0/52

خشنودی از شغل

()0/14

**0/72

()0/74

سرمایۀ روانشناختی

**0/86

رهبری قابل اعتماد

**/37

خشنودی از زندگی
شکل  .2الگوی ساختاری نهایی تأثیر رهبری قابل اعتماد بر سرمایۀ روانشناختی ،خشنودی از شغل و
خشنودی از زندگی

نقش میانجيگرانۀ سرمایۀ روانشناختي در تأثیر رهبري قابل اعتماد بر خشنودي از ش ل و خشنودي از زندگي87/

با توجه به شکل  ،2رهبري قابل اعتمناد بنر خشننودي

یافتنننۀ فرضنننیۀ دوم پنننژوهش نشنننان داد سنننرمایۀ

از ش ل و بر خشنودي از زندگي داراي تنأثیر غیرمسنتقیم

روانشناختي بنر خشننودي از شن ل تنأثیر (معننادار) دارد.

اسننت .بررسنني اثننرات واسنناهاي نناکي از آن بننود کننه

این یافته با نتایو پژوهشهاي اورنیان و هیستاد (،)2016

سننرمایۀ روانشننناختي مت یننر واسنناهاي کامننل در راباننۀ

کنناپالن و بننیچکس ( ،)2013بریمنناني و همکنناران ،ي

رهبري قابل اعتماد بنا خشننودي از شن ل و خشننودي از

( ،)1394بابایینننننان و همکننننناران ( ،)1391بهنننننادري

زندگي است؛ بننابراین فرضنیۀ چهنارم و پننجم پنژوهش

خسروشاهي و همکناران ( ،)1391همسنویي دارد .نتنایو

تأیید شد ،مبني بر اینکه رهبري قابل اعتماد بنر خشننودي

مربننوط بننه فرضننیۀ دوم پننژوهش مبننني بننر تننأثیر سننرمایۀ

از شننن ل و خشننننودي از زنننندگي ازطرینننق سنننرمایۀ

روانشناختي بر خشنودي از ش ل چنین تبیین ميشنود کنه

روانشناختي تأثیر معنادار دارد.

هرچننه کارکنننان از سننرمایۀ روانشننناختي (امینندواري،
خودکارآمننندي ،تنننابآوري و خنننوشبینننني) بیشنننتري

بحث

برخوردار باشنند ،نسنبت بنه مسنانل سنازماني و شخصني

نتایو این پژوهش نشان دادند رهبري قابل اعتمناد بنر

خود امیدوارتر و خوشبینانهتنر عمنل منيکننند کنه اینن

سنرمایۀ روانشننناختي تننأثیر (معنننادار) دارد .ایننن یافتننه بننا

باعث ميشنود کارکننان ،خشننودي از شن ل بیشنتري را

نتایو پژوهشهاي اورنینان و هیسنتاد ( ،)2016واننو و

ادراک کننند .هنگنامي کننه افنراد نسنبت بننه شن ل خننود

همکاران ،)2014( ،پترسون و همکاران ،)2012( ،ریگنو

ا ساس مثبتي داشنته باشنند ،نسنبت بنه سنازمان خنویش

و همکنناران ،)2012( ،واعومبننا و همکنناران ،ي (،)2011

متعهدتر خواهند شند و بنا انگین ۀ بیشنتري سنازمان را در

اوي ،آوعیننو ( ،)2011اوي و همکنناران ( ،)2009کننالا

دستیابي به اهدافش یاري خواهند رساند.

اسننمیت و همکنناران ( ،)2009آوعیننو ( ،2004بننه نقننل از

همچنننین ،مشنناهده شنند سننرمایۀ روانشننناختي بننر

صنننادقي و همکننناران ،)1394 ،سنننیني و زردشنننتیان

خشننودي از زنندگي تنأثیر (معننادار) دارد .اینن یافتنه بنا

( ،)1394صننادقي و همکنناران )1394( ،همسننویي دارد.

نتایو پژوهشهاي یوکول  -گانیرون ( ،)2012گلپنرور

نتایو مربوط بنه فرضنیۀ نخسنت پنژوهش مبنني بنر تنأثیر

و همکنناران ،)1393( ،همسننویي دارد .بننر مبننناي نتننایو

رهبري قابل اعتمناد بنر سنرمایۀ روانشنناختي را منيتنوان

مربوط بنه فرضنیۀ سنوم پنژوهش مبنني بنر تنأثیر سنرمایۀ

چنین تبیین کرد که رهبران قابل اعتماد بهوسیلۀ بنازخورد

روانشناختي بر خشنودي از زندگي ،چنین تبیین منيشنود

مثبت و سازندهاي که به کارکنانشان ميدهند ،امیدواري

که سرمایۀ روانشناختي ،سازهاي ترکیبي و بنههنمپیوسنته

واق بینانه را در کارکنانشان به وجود ميآورنند و از اینن

اسنت کنه چهنار مرعفنۀ ادراکني  -شنناختي یعنني امینند،

طریق س خودکارآمندي کارکنانشنان را نین افن ایش

خوشبینني ،خودکارآمندي و تنابآوري را در بنر دارد.

م نيدهننند .رهبننران قابننل اعتمنناد امینندواري را در قاعننب

این مرعفهها در فرآیند تعناملي و ارزشنیابانه ،بنه زنندگي

ا ساسني از خودکارآمنندي ،امنینت و اعتمنناد بنه وجننود

فرد معنا ميبخشند ،تالش فرد را براي ت ییر موقعیتهناي

مي آورنند؛ بننابراین نتیجنهگینري منيشنود رهبنري قابنل

فشارزا تداوم مي دهند ،او را براي ورود بنه صنحنۀ عمنل

اعتمنناد باعننث تقویننت سننرمایۀ روانشننناختي کارکنننان

آمناده مننيکنننند و مقاومنت و سرسننختي او را در تحقننق

ميشنود و تقوینت سنرمایۀ روانشنناختي در کارکننان بنه

اهداف تامین ميکننند (وود و وود ،1996 ،بنه نقنل از

اف ایش عملکرد آنها منجر ميشود.

پناهي و فاتحيزاده)1393 ،؛ ازاینرو این چهنار منبن در
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یک ن،ام بههمپیوسته ،به تقویت یکندیگر و شنکلدهني

که در تبیین فرضیۀ نخست پژوهش بیان شد رهبران قابنل

سرري مقاوم در برابر عمل فشارآفرین عمل ميکننند .بنر

اعتمنناد بننهوسننیلۀ بننازخورد مثبننت و سننازندهاي کننه بننه

همنین اسنناس ،بنه اثننر ضننربهگینري (رابینن و همکنناران،

کارکنانشان ميدهند ،ميتواننند امیندواري واقن بیناننه را

 ،1994به نقل از پناهي و فناتحيزاده )1393 ،اینن منناب

در کارکنانشان بنه وجنود آورنند و از اینن طرینق نس

در موقعیتهاي پرتنش تأکید شده است .همانگونه کنه

خودکارآمدي کارکنانشان را نی اف ایش دهنند .رهبنران

بیننان شنند سننرمایۀ روانشننناختي ،مجموعننه از مرعفننههنناي

قابنننل اعتمنننناد امیننندواري را در قاعننننب ا ساسنننني از

امینندواري ،تننابآوري ،خننوشبیننني و خودکارآمنندي

خودکارآمندي ،امنیننت و اعتمنناد بننه وجننود منيآورننند؛

است .از طرف دیگنر ،بهبنود و تقوینت هنر ینک از اینن

درنتیجه ،این رهبران با تأثیري که بر توسعۀ سنرمایههناي

مرعفهها ميتوانند بنهنوبنۀخود بنر کیفینت روابنط فنرد بنا

روانشناختي دارنند ،سنبب خشننودي از شن ل منيشنوند.

دیگننران تننأثیرات سننازندهاي داشننته باشنند .ایننن امننر در

همننانگونننه کننه در تبیننین فرضننیۀ دوم بیننان شنند هرچننه

محننیط کننار کننه سرشننار از روابننط پیچیننده بننین افننراد

کارکننننننان از سنننننرمایۀ روانشنننننناختي (امیننننندواري،

تشکیلدهندۀ آن اسنت ،منيتوانند نمنود بیشنتري داشنته

خودکارآمننندي ،تنننابآوري و خنننوشبینننني) بیشنننتري

باشد .بنه عبنارت دیگنر ،تقوینت سنرمایۀ روانشنناختي و

برخوردار باشنند ،نسنبت بنه مسنانل سنازماني و شخصني

ارتقنناي روزافنن ون آن مننيتواننند تحمننل سننختيهننا و

خود امیدوارتر و خوشبینانهتنر عمنل منيکننند کنه اینن

نامالیمات زندگي فردي را براي افراد میسر کنند و آنهنا

باعث ميشود تا کارکنان خشننودي از شن ل بیشنتري را

را در رکننت بننه سننوي راباننهاي موفننق و همننراه بننا

ادراک کنند.

خشنودي یاري رساند.

یافتۀ نهایي این پژوهش نشان داد سرمایۀ روانشناختي

عننالوه بننر ایننن ،ایننن پننژوهش نشننان داد سننرمایۀ

در راباننۀ میننان رهبنننري قابننل اعتمنناد و خشننننودي از

روانشننناختي در رابانننۀ میننان رهبنننري قابننل اعتمننناد و

زننندگي ،میننانجي کامننل اسننت .ایننن یافتننه بننا نتننایو

خشنودي از ش ل یک میانجي است .اینن یافتنه بنا نتنایو

پننژوهشهنناي اورنیننان و هیسننتاد ،)2016( ،وانننو و

پنننژوهشهننناي اورنینننان و هیسنننتاد ( ،)2016واننننو و

همکنناران ،)2014( ،موسننیلدیلي و همکننناران (،)2013

همکاران ()2014؛ کاپالن و بیچکس)2013( ،؛ پترسنون

ریگو و همکاران ( ،)2012یوکنول – گنانیرون (،)2012

و همکناران ()2012؛ ریگننو و همکنناران)2012( ،؛ اوي،

واعومبنننا و همکننناران ،)2011( ،اوي ،آوعینننو (،)2011

آوعیو ( )2011و واعمبووا و همکناران ( ،)2011واعومبنا و

واعمبننننووا و همکنننناران ( ،)2011گیننننورکتي (،)2010

همکنناران،)2011( ،جیاعونننناردو و همکننناران،)2010( ،

مأعوف و همکناران ،)2010( ،اوي و همکناران (،)2009

اوي و همکنناران ( ،)2009کننالا اسننمیت و همکنناران

کننالا اسننمیت و همکنناران ( ،)2009آوعیننو ( ،2004بننه

( ،)2009واعومبننننوا و همکننننناران ()2008؛ و آوعینننننو،

نقل از صادقي و همکاران ( ،)1394همسو و با یافتههناي

( ،)2004همسننو و بننا یافتننههنناي بریمنناني و همکنناران

سننیني و زردشننتیان ،)1394( ،گننلپننرور و همکنناران

( ،)1394سننننیني و زردشننننتیان ،)1394( ،صننننادقي و

( ،)1393صننادقي و همکنناران )1394( ،همخننواني دارد.

همکاران ،)1394( ،تقيزاده و اسدي ( ،)1392بابایینان و

در تبیین این یافته همنانگوننه کنه در تبینین فرضنیههناي

همکنناران ،)1391( ،بهننادري خسروشنناهي و همکنناران،

اول و سنوم بیننان شنند چننین نتیجننه گیننري منيشننود کننه

( )1391همخواني دارد .در تبینین اینن یافتنه همنانگوننه

رهبران قابل اعتماد با توسعۀ امیندواري ،خودکارآمندي،
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خنننوشبینننني و تنننابآوري در کارکننننان (فرضنننیه ،)1

پننژوهش اضننر همچننون سننایر پننژوهشهننا داراي

سننرمایههنناي روانشننناختي را در میننان کارکنننان توسننعه

محدودیت هایي بود شنامل کوچنکبنودن جنم نموننه

ميدهند و از این طریق زمینههاي رزم را براي خشننودي

براي پژوهشهاي معادرت ساختاري ،عدمتفسنیر علنت

از وجوه مختلا زندگي (فرضیه  )3فراهم ميکنند.

و معلوعي از نتایو پژوهش به خناطر روش اسنتفادهشنده،

در مجموع نتنایو اصنل از اینن پنژوهش شنواهدي

محدودبودن گروه نمونه به کارکنان منرد و زن شنهرداي

مبني بر تأثیر رهبري قابل اعتماد بر سنرمایۀ روانشنناختي،

مرکننن ي اصنننفهان ،محننندودیت روش خودسننننجي و

خشننودي از شن ل و خشنننودي از زنندگي ارانننه داد .بننر

انتخاب غیرتصادفي نمونه است که باید در تعمنیم نتنایو

همین اسناس بنه مندیران سنازمان منورد مااععنه بنهطنور

ا تیاط رزم صورت گیرد.

خا

و مندیران سنایر سنازمانهنا بنهطنور عنام پیشننهاد

ميشود چنون رهبنري قابنل اعتمناد منيتوانند زمیننهسناز

منابع

عملکرد فردي و سازماني بهتر را فراهم کنند و بنا تأکیند

آراسننته صنناعح کننوه ،ن .و مهننداد ،ع .)1395( .اعگننوي

بر این نکتنه کنه سنرمایۀ روانشنناختي بنهعننوان سنازهاي

رابانۀ زنجینرهاي ویژگننيهنناي شن لي ،خشنننودي از

اعتگونه قابلیت تقویتشدن را دارد ،پیشنهاد منيشنود

شن ل بننا رفتننار نوآورانننه .فصننلنامۀ مشنناوره شن لي و

آموزشهاي علمني و کناربردي سنرمایۀ روانشنناختي بنا

سازماني.76-92 ،)28( 8 ،

استفاده از بستههاي آموزشني معتبنر و مسنتند و از طرینق

ارشدي ،ن .و شکرکن .)1379( . ،بررسي راباۀ فشنار

افراد متخصص در سازمانهایي ن،ینر سنازمان شنهرداري

رواني ناشني از تعنار

و ابهنام نقنش بنا عملکنرد و

مرک ي اصفهان به کنار گرفتنه شنوند .همچننین ،شنایان

خشنودي از ش ل با توجنه بنه اثرهناي تعندیلکننندۀ

توجه قرار گنرفتن ،قابنل اعتمناد بنودن و صنداقت رهبنر

اسننتقالل کنناري و پیوسننتگي گروهنني در کارکنننان

بنهعننوان منالک در فراینند گن ینش رهبنران ،برگن اري

شرکت ملي مناطق نفتخی جننوب – مناقنۀ اهنواز.

دورههاي آموزشي توسعۀ رفتارهاي رهبري قابنل اعتمناد

مجلننۀ علننوم تربیتنني و روانشناسنني دانشننگاه شننهید

براي تمام ساو مدیریتي ،ایجاد مسیرهاي باز و شنفاف

چمران اهواز1( 14 ،و.129 -148 ،)2

ارتباطي بهمن،ور افن ایش روابنط کارکننان بنا مندیران و

ارونسنننون ،ا .)1386( .روانشناسننني اجتمننناعي (ترجمنننۀ

اختینار

سین شکرکن) .تهران :انتشارات رشد (سنال انتشنار

همچنین افن ایش خودآگناهي مندیران ،تفنوی

رزم براي کارکنان در انجنام تکناعیا و مسنئوعیتهناي

اثر به زبان اصلي.)1999 ،

شن لي و سننازماني ،ارانننۀ بازخوردهنناي رزم از عملکننرد

باباییان ،ع ،.سیدنقوي ،م .ع ،.علین اده . ،و پنورغالمي،

کارکنان ،ایجاد زمینۀ رزم بنراي تقوینت هوینت شن لي،

م .ر .)1391( .تأثیر سرمایۀ روانشناختي بنر رضنایت

اهمیننت و جایگنناه شن ل بننراي کارکنننان ،تننأمین امنیننت

ش لي افسران مرد نا ) موردمااععنه :فنا .ا .قن وین(.

شنن لي کارکنننان ،برقننراري زمینننۀ رزم بننراي برقننراري

فصلنامۀ پژوهشهاي مدیریت انت،امي-369 ،)3( 7 ،

ارتبنناط معقننول و مناقنني بننین سرپرسننتان و کارکنننان،

.346

فننراهمکننردن فرصننت ترقنني و پیشننرفت و مایننت و

بریمنناني ،ا ،.منندانلو  ،ي .و یوسننفي .)1394( . ،راباننۀ

قننندرداني سرپرسنننتان از عملکنننرد کارکننننان پیشننننهاد

بین سرمایۀ روانشنناختي و رضنایت شن لي کارکننان

ميشود.

کمیته امداد امام خمیني شرقاستان مازندران .فصلنامۀ
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علمي  -پژوهشي پژوهشنامۀ تربیتني-145 ،)44(10 ،

و ید قاسمي) .تهران :انتشارات جامعهشناسنان (سنال

.129

انتشار اثر به زبان اصلي.)2004 ،

بهادري خسروشاهي ،. ،هاشمي نصنرتآبنادي ،ت .و

صنننادقي ،م .ب ،.محمنننودي کینننا ،م .و ارشننندي ،ن.

بیرامنني ،م  .)1391( .راباننۀ سننرمایۀ روانشننناختي و

( .)1394تحلینننل رابانننۀ مت یرهننناي شخصننننیتي و

ویژگي هاي شخصیتي با رضایت ش لي در کتابداران

سازماني با رهبري قابنل اعتمناد .فصنلنامۀ اخنالب در

کتابخاننههنناي عمننومي شنهر تبرین  .مجلننۀ پژوهشنني

علوم و فناوري.38-50 ،)1( 10 ،

دانشگاه علوم پ شکي شنهید بهشنتي-318 ،)90( 6 ،
.312
تقنننيزاده ،ه .و اسننندي ،ن .)1392( .بررسننني ارتبننناط
ویژیگيهاي فردي  -اجتمناعي بنا خشننودي شن لي
کارکنان .مااععات جامعهشناسي .سال سنوم ،شنماره
دهم ،بهار  ،1390صص.113-124
سنزاده ،ژ .)1389( .مثبنتگرایني در رفتنار سنازماني.
ماهنامۀ تدبیر.24 – 29 ،216 ،
سیني ،م .و زردشتیان ،ش .)1394( .اثر سنبک رهبنري
قابنل اعتمنناد بنر معنویننت در کننار بنا مال ،ننه نقننش

عسگري ،ا ،.نادري ،ف .و هیکل ،ک .)1388( .راباۀ
ویژگننيهنناي شخصننیتي و مایننت اجتمنناعي بننا

خشنودي از ش ل معلمان زن شهر اهواز .نشنریۀ زن و
فرهنو.69 -80 ،)1( 1 ،
علیرنور ،ا ،.صنفاري نینا ،م ،.صنرافي فروشناني ،غ،.
آقاعلیخناني ،ع .و آخونندي ،ا .)1392( .بررسني
اثربخشني مداخلنه سنرمایۀ روانشنناختي عوتنان بنر
فرسودگي ش ل کارشناسان شاغل در شرکت ایران
خودرو دی ل .فصلنامۀ علمي تخصصي طب کنار5 ،
(.35 -40 ،)3

میانجي سرمایۀ روانشناختي در کارکنان ادارات کنل

فروهننر ،م .و هوینندا ،ر .)1390( .تبیننین راباننۀ سننرمایۀ

ورزش و جوانننان غننرب ایننران .مااععننات منندیریت

روانشننناختي و کننارآفریني سننازماني اعانناي هیئننت

رفتار سازماني در ورزش.11 -19 ،)10( 3 ،

علمي دانشنگاه .فرهننو مشناوره و رواندرمناني2 ،

رابین  ،آ .و جنا  ،ت .)1389( .رفتنار سنازماني (ترجمنۀ
مهدي زارع) ،چاا اول ،تهران ،انتشارات نص (سال
انتشار اثر به زبان اصلي .)2009
سننننیمار اصننننل ،ن .و فیاضنننني ،م . )1387( .سننننرمایۀ

روانشناختي؛ مبنایي نوین براي م یت رقابتي .ماهنامۀ
تدبیر.44 –48 ،)10( 19 ،
پننناهي ،ا .و فنناتحيزاده ،م .)1393( .بررسنني رابانۀ بننین
مرعفننههنناي سننرمایه روانشننناختي و کیفیننت زننندگي
زناشویي در بین زوجین شنهر اصنفهان .زن و جامعنه
(جامعهشناسي زنان.139-155 ،)1( 5 ،
شوماخر ،رندال ،اي؛ عنومکس ،ریچنارد ،جني.)1388( .
مقدمننهاي بننر مدعسننازي معادعننۀ سنناختاري( .ترجمننۀ

(.83 – 100 ،)8
قنبننري ،س .زننندي . ،و سننیا پننناهي.)1395( . ،
ساختار عاملي و همسناني درونني پرسشننامۀ رهبنري
قابل اعتماد .مجلۀ مدیریت توسنعه و تحنول67 ،24 ،
–.57
کننار ،آ .)1385( .روانشناسننني مثبنننت (ترجمنننۀ سنننن
پاشاشننریفي و جعفننر نجفننيزننند) .تهننران ،انتشننارات
سخن (سال انتشار اثر به زبان اصلي.)2004 ،
گننلپننرور ،م ،.وکیلنني ،ن .و اشننج  ،آ .)1393( .منندل
ساختاري مرعفه هاي رهبري تحنولگنرا ،غننيسنازي

ش ن ل و رفتارهنناي منندني سننازماني .نشننریۀ فرآیننند
مدیریت و توسعه ،دوره .95-114 ،)1( 27
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