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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 گرفته است ،امرروزه در

رابۀرآ آن برا روشبینري سرازماني،

ضرورت محسوب ميشود .در این پژوهش ،تأثیر سبک رهبري ادرا شرده برر روشبینري سرازماني برا توجره بره ن رش
میانجي گري جو روانشنا تي مۀالعه شد .روش پژوهش ازنظر هدف ،کراربردي و بره لحرار گرردآوري دادههرا ،کمري و
مبتني بر رویکرد همبستگي است .بدین منظور ،با استفاده از روش نمونهگیري در دسترس 191 ،نفر از کارکنان و اسرتادان
دانشگاه فرهنگیان استان راسان جنوبي بهعنوان نمونآ آماري ،انتخاب و دادهها ازطریق پرسشنامآ سبک رهبري (لوترانز)
جو روانشنا تي (کویز و دکوتیز) و وشبیني سازماني (اسمیت ،کاپوتي و کریتن دند) جمعآوري شدند .براي تجزیره و
تحلیل داده ها از مدل معرادتت سرا تاري اسرتفاده شرد .نتراین نشران دادنرد رابۀرآ مسرت یر سربک رهبرري رابۀرهمردار برا
وشبیني سازماني معنيدار نیست در حالي که بین جرو روانشرنا تي و روشبینري سرازمان رابۀرآ مثبرت و معنري داري
وجود داشت .همچنین فرضیآ اصلي تأیید شد و نتاین نشان دادند ( ) ./13اثر کل سبک رهبري رابۀرهمردار ،ییرمسرت یر و
ازطریق جو روانشنا تي تبیین ميشود بنابراین براساس نتاین حاصل از این پژوهش ،ميتوان از سبک رهبري رابۀهمحرور
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

*نویسنده مسئول

abbaspour1386@gmail.com

Copyright©2018, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long as
they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially

 /17پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال چهارم ،شماره اول ،پیاپي ( ،)13بهار 1331

مقدمه

کسررانيانررد کرره سررازمان را بهتررر از دیگررران در

تغییرر و تحروتت عمیرق دنیراي کسر وکرار و

مي کنند تا کارایي عملیاتي را بهبود بخشند ،کارکناني

الزامات جدید تولید و تجارت در عصر کنوني ،زمینآ

با ظرفیت بات جذب کنند ،به تغییررات پاسرخ دهنرد و

ظهور و برروز رویکردهرا و دیردگاههاي جدیردي را

درنهایت سودآوري بیشتري داشته باشند (چیرو ،هرري

فراهر کرده است که ضروري است دستاندرکاران

هیوي و تي .)0771

عرصآ تولید و دمات به آن توجه داشرته باشرند .در

ادبیات موجود نشان ميدهرد روشبینري فرردي و

این راستا رویکردها و دیردگاههاي جدیردي دربرار

سازماني جزء شایستگيهاي برترر سرازماني محسروب

روانشناسي مثبتگررا برا عنروان روشبینري گسرترش

ميشود که توانایي پیشبیني عملکرد شغلي کارکنران

یافته است به نحوي که زمینآ لق دیردگاهي جدیرد

را تا اندازهاي مست ل از تأثیر جنسیت ،نرژاد یرا عوامرل

در حروز مردیریت سرازماني را فرراهر کررده اسرت.

اجتماعي و اقتصادي دارد (مسیک )0710 ،ازایرن رو،

نتاین پژوهشها نشان ميدهند در بر ي از سرازمانهرا

با توجه به اینکره سربک تبیرین روشبینري 1برا طیر

ممکررن اسررت کارکنرران سررازمان ررود را سررازمان

گستردهاي از نتاین کارایي مثبت در زمینههاي علمري،

ببیننررد کرره ایررن

ورزشي و کاري در ارتباط است (کمرن 1و سرلیگمن،

آنهرررررا ریشررررره در سرررررا تار مررررردیریتي و

 1391نرررولن-هوکسرررما ،1گریکررروس 9و سرررلیگمن،

برنامهریزيهاي سازماني دارد .در این زمینه ،مۀالعاتي

 1391پترسون و بارت 1391 ،3پترسرون و سرلیگمن،

دربار نظریآ هویت ن ش( 1بور  ،1397 ،مک کرال

 1399به ن ل از گرینبررگ و آراکرا )0771 ،و سربک

(ترنررر،

تبیین وش بیني قابلیت پیش بیني عملکرد شغلي موفق

هوگ ،اوکس ،ریکر ،وترل )1391 ،انجام شده اسرت

را دارد (داي ،ایوانررو و کررول 0711 ،کلرروم،ر0773 ،

که نشان ميدهنرد نگررش 3و رفترار افرراد در سرازمان

گرررین ،مرردلین و ویررتن ( .)0779ایررن سررؤال مۀررر

تابعي از ن رش آنهرا در سرازمان اسرت و افرراد ترالش

مي شود که چگونره مردیران برا اتخراک سربک رهبرري

ميکنند واقعیرتهرا را اعتباربخشري کننرد حتري اگرر

بررر سرربک تبیینرري و درنهایررت رروشبینرري

مشررارکتي ،حمررایتي و عرردالتطل ر
ادرا

و سررایمونز )1319 ،و نظریررآ هویررت اجتمررا

ادرا

آنهررا از واقعیررت یررک ادرا

0

مناسرر

نرراروایي باشررد

سازماني کارکنان تأثیر ميگذارند .نتاین بررسريهراي

ازاین رو ،آنچه در اینجا ن ش اصلي را بازي مريکنرد،

انجررامشررده ارتبرراط بررین رهبررري مثبررت ،17درگیررري و

باور افراد از واقعیتهاست و این باورهاي افرراد اسرت

عملکرررد کارکنرران را تأییررد و تصرردیق کرررده اسررت

که بر نگرش کاري آنان مؤثر اسرت کره در بر ري از

(اسرتاکر و همکراران )0713،و بیران مريکنرد مرردیران

پژوهشها از این براور و نگررش مثبرت در سرازمان برا

ن ش مؤثري در افزایش وشبیني سازماني دارند کره

عنوان وشبیني سازماني 9یاد شده اسرت .بره عبرارت

ایررن موضررو در پررژوهشهرراي پرروپر ،آمیررت ،گررال،

دیگر ،وش بیني سازماني ،ارزیابي مثبت و مۀلوب از

( )0779بهشررتي فرررر ( )0713و

میشررکال و لیسرررا

توسررعآ آینررده سررازمان اسررت و کارکنرران رروشبررین
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 تي11/

کاهش انگیرزش درونري مريشرود.

ماسکال ،لیتوود ،استراوس و ساکس ( )0779نیز تأیید

منفي عملکرد سب

شده است .در این زمینه پوپر و همکاران ( )0779بیران

لوتانز و آولیو )0773( 1به ن ل از والومبا،آولیو،گاردنر،

مرريکننررد رروشبینرري یکرري از سرره ظرفیررت روانرري

ورنسرررین

و پترسرررون ( )0779آولیرررو و همکررراران

ضروري براي رهبري است (آراکاوا و گرینبرگ ،1به

( )0779به ن ل از والومبا و همکراران ( )0779آولیرو و

ن ل از برون .)0719 ،کراردون ( )0779بیران مريکنرد

گاردنر )0771( 9به ن ل از والومبرا و همکراران()0779

وش بیني ،حالرت یرا صرفتي اسرت کره برر هیجانرات

آولیررو و لوتررانز ( )0771برره ن ررل از والومبررا و همکرراران

تأثیرگررذار اسررت ،ولرري یررک نررو هیجرران محسرروب

( )0779و جنسن 3و لوتانز ( )0771به ن رل از والومبرا و

نميشود ازاینرو ،کاردون بیان ميکند دو راه اصرلي

همکاران ( )0779بیان ميکنند یکي از عوامل مرؤثر در

0

انت ررال رروشبینرري از مرردیران برره کارکنرران ،اصررالت

انت ال وش بیني از مدیران به کارکنان ،ت لید عاطفي

رهبري 17است .رهبري اصریل بره ایرن معنري اسرت کره

و م ایسه اجتماعي 3است.
گرینبرررگ و همکرراران ( )0771در ایررن زمینرره بیرران

رهبران ،ود و کارکنان ود را افرادي معتمد ميدانند

ميکنند روشبینري یکري از سره ظرفیرت روانشرنا تي

و بهعنوان الگوي رفتاري ،برراي پررورش ودآگراهي،

ضروري براي رهبري مثبت گرا است کره در ایرن میران

جنبههاي درونري ا الق ،پرردازش متعرادل اطالعرات و

1

شررفافیت ارتبرراط بررا کارکنرران بررره ترررروین و بهبرررود

و شررنا ت کررافي از دسررتاوردهاي کارکنرران بیشررترین

ظرفیت هراي روانشرنا تي مثبرت و ایجراد جرو ا القري

ارتباط را با وشبیني دارنرد .برر اسراس ایرن ،نخسرتین

مثبت مي پردازد (والومبا و همکاران )0779 ،ازایرنرو،

مؤلفآ رهبري مثبت ،داشتن رویکرد مبتني بر ن اط قوت

بهمنظور انت ال وشبیني ،کارکنان ميبایرد بره اصرالت

و دومررین مؤلفرره ،نررو دیرردگاه مرردیریتي هنگررام وقررو

رهبررري برراور داشررته باشررند .اگررر کارکنرران ،مرردیران را

مشکالت و سومین مؤلفره ،رهبرري مثبرت ،تشرخیص و

معتمد ندانند ،این موضو بهطور چشمگیري مانع انت ال

تشویق است .کوزس و پوسرنر ( )1331بیران مريدارنرد

وش بیني از مدیران به کارکنان واهد شد .بررسيهرا

 ٪39جواب افرراد بره ایرن سرؤال مثبرت اسرت کره آیرا

نشان ميدهنرد اصرالت رهبرري برهشردت از رابۀرآ برین

تشررویق برره عملکرررد سررۀک برراتتر کمررک مرريکنررد.

رهبر و پیرو تأثیر ميگیرد و یک ویژگي رابۀهاي است

فردریکسون و لوسادا )0771( 1بیان مريکننرد عملکررد

(فرررریمن و آسرررتر .)0711 ،در ایرررن زمینررره والومبرررا و

تیر هراي کراري کره از سرۀک تعرامالت مثبرت بیشرتري

همکرراران ( )0779بیرران مرريکننررد برره اشررترا گررذاران

نسبت به تعامالت منفي بر وردارند ،نسبت به تریرهراي

اطالعات و شفافیت رابۀه با زیردستان ،برهعنروان عامرل

دیگرررر بهترررر اسرررت .رایررران و دسررري ( ،0777ص )17

مهر براي توسعآ اصالت رهبري محسوب مريشرود کره

اطرنشان مريکننرد براز ورد مثبرت عملکررد موجر

این اصالت بر رابۀآ رهبر-پیررو و درنهایرت چگرونگي

افزایش انگیزش دروني ميشود در حالي که براز ورد

انت ال اثربخش وشبیني از رهبران بره کارکنران ترأثیر

سه مؤلفآ رویکرد مبتني بر ن اط قوت ،9دیردگاه مثبرت

ميگذارد .نظریآ مبادله رهبر-پیرو 11انت رال روشبینري
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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برره کارکنرران را ازطریررق مبررادتت اجتمرراعي 1توضرریک

واقعیت تبدیل کند .اشترا

ميدهد و بیان ميکند رابۀرآ زوجري برین رهبرر و پیررو

کارکنانش مي توانرد موجبرات ایجراد انگیرزه را فرراهر

وجود دارد و رهبران الگوي رابۀهاي یا مبادلهاي واحرد

کند و راهنمایي براي تصمیرگیريهراي راص باشرد.

و منحصررربهفررردي را بررا هررر یررک از زیردسررتان ایجرراد

گذاشرتن چشررانرداز برا زیردسرتان

مي کنند .به عبارت دیگر ،رهبران هر یک از زیردسرتان
ود را منحصربهفرد تل ي ميکنند و رابۀرآ رود را برر

همچنین به اشترا
موج

چشر انرداز یرک رهبرر برا

ميشود تا آن دسته از کارکناني که تصرمیر بره

باقيماندن در سازمان دارند ،متعهد براقي بماننرد (پونیرا،

مبررادتت و تعررامالت زوجرري اسررتوار مرريکننررد .فررر

 .)0771پاریک )0770( 3به ن رل از بررون ( )0719بیران

اصلي این نظریه این است که نو رابۀآ رهبرران برا هرر

ميکند چشرانداز ميبایرد واقرعبینانره باشرد ترا موجر

یک از زیردستان ،متفاوت است و کیفیت رابۀرآ رهبرر

انگیررز زیردسررتان شررود ،از سررۀک برراتیي از شررفافیت

 -عضو به سۀک اعتماد ،دوستداشتن و احترام بسرتگي

بر وردار باشد و درنهایت مۀلوب و دردسرترس باشرد

دارد بدین صورت که به هر میزان این عناصر از شدت

و تنها در این صورت واهد بود که انت ال روشبینري

و قرردرت بیشررتري بر رروردار باشررند ،رابۀررآ مبادلررهاي

به راحتري انجرام واهرد شرد و رهبرران قرادر بره انت رال

قوي ترري ایجراد مريکننرد و باعر

مريشروند رهبرر و

زیردستان فراتر از الزامات قرارداد کراري یرا شرغلي بره
یکدیگر کمک کنند (برون.)0719 ،

بر ي از سۀو

وشبیني به کارمندان واهند بود.

نترراین مۀالعررات لرروین ،لی،یررت و وایررت ( )1333بررا
عنوان «بررسي جو ایجادشده توسط سبکهاي مختل

مۀالعررات نشرران مرريدهنررد ویژگرري دیگررر رهبررران

رهبرري و پیامردهاي ایرن جوهراي مختلر

برر رفترار و

وضو چشرانداز 0است که در انت ال وشبینري مرؤثر

نگرش اعضاي گروه» نشان دهند این موضو است که

است .وضو چشر انداز ن ش تعدیل کنندگي در انت ال

رفتررار سررازماني و رفتررار رهبررري در شررکلگیررري جررو

وشبیني دارد .قانون دوم ترمودینامیک نشان ميدهرد

ایجادشده ن رش بسرزایي دارنرد .مرک کرول کنردي و

تمام اجسام تمایل به بينظمي دارنرد ازایرنرو ،داشرتن

آندرسون ( )0770بیان ميدارند افسردگي و وشبیني

چشرانداز روشن ،پیشرفت سازمان را تسرهیل مريکنرد.

به طور کامرل بره رابۀرآ برین سربک رهبرري و عملکررد

اگر رهبران ،چشراندازي روشرن برراي کارکنران رود

کارکنرران ارتبرراط دارد و رهبررران رروشبررین مرريتوانررد

بیان کنند ،احتمال بیشتري وجود دارد کره کارکنران برا

موجبات درگیري شغلي 9را براي کارکنان با احساسات

انتظارات رهبران ارتباط برقرار کنند و آن را ب،ذیرنرد و

مثبت فراهر کنند کره ایرن موضرو در عملکررد مثبرت

دربار دیدگاههاي رهبران وشبین باشرند .در م ابرل،

کارکنرران تأثیرگررذار اسررت (گرررین ،مرردلین و ویررتن،

اگر چشرانداز روشن نباشد و رهبران هر در ایرن راسرتا

 0779تمر.)0711 ،

تالشي نکنند ،کارکنان چشرر انرداز مشرترکي نخواهنرد

بهطورکلي مۀال

فوق بیانکنند این موضرو اسرت

داشت و انت ال روش بینري از رهبرران بره کارکنران بره

که ازجمله پیشامدهاي مثبت مرتبط با بهبود ادرا

حداقل واهد رسید .هنگامي که رهبران چشر انرداز را

روانشنا تي در سازمانها مسائل مرتبط برا ویژگريهراي

توسعه ميبخشند ،یک برنامه ميتواند چشرانرداز را بره

رهبرررران اسرررت (دوبینسرررکي ،یامامرررارینو ،جولسرررون

1

3

. social exchanges
. clarity of vision

2

جرو

. Pareek
. Job Engagement

4

تأثیر سبک رهبري بر وشبیني سازماني با توجه به ن ش میانجیگري جو روانشنا تي13/

کارکنان از جو روانشنا تي

بررر آن برریشازپرریش مشررهود اسررت و در بررسرري پیشررینآ

واس،نگلر )1331 ،و ادرا

و سبک رهبري بر رفتار و نگرش آنان تأثیر ميگرذارد.

پژوهش ،مۀالعهاي یافت نشد که برهطرور مسرت یر ترأثیر

آنچرره در ایررن پررژوهش ،مۀالعررآ جررو روانشررنا تي را

سرربک رهبررري و ج رو روانشررنا تي را بررر رروشبینرري

به عنوان متغیر میانجي ،ضروري سرا ته ایرن براور اسرت

سررازماني بررسرري کنررد و شررمار مۀالعرراتي کرره بررهطررور

کرره جررو روانشررنا تي درح ی ررت ادرا

کارکنرران از

ییرمست یر به ایرن موضرو توجره کننرد ،بسریار انرد

محیط سرازماني اسرت ،نره آنچره برهصرورت واقعري در

اسرت بنرابراین مۀالعرآ حاضرر برا هردف بررسري سراز

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

وشبیني سازماني انجام شده و بر ایرن براور اسرت کره

برره تعرردیل پاسررخهرراي رفترراري و نگرشرري کارکنرران و

ادرا

کارکنرران از سرربک رهبررري و جررو روانشررنا تي

سررازمان اسررت (اشررنایدر ،کنزالررز -رومررا ،اسررتروف و

قابلیت تبیین و پریشبینري روشبینري سرازماني آنران را

وست .)0711 ،از طرف دیگر ،با توجه به اهمیرت ن رش

دارد و جو روانشنا تي در این رابۀه ن ش میانجيگرري

رروشبینرري سررازماني در تح ررق اهررداف سررازماني،

دارد که این موضو در قال چرارچوب مفهرومي کیرل

ضرورت شنا ت هرچه بیشتر ویژگيها و عوامرل مرؤثر

بیان شده است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

ازاینرو ،فرضیههاي پژوهش حاضر عبارتند از:
 -1ادرا

کارکنرران و اسررتادان از سرربک رهبررري

وظیفه مدار در چگونگي در

آنان از جو روانشرنا تي

مؤثر است.
 -0ادرا

رابۀهمدار در وشبیني سازماني آنان اثرگذار است.
 -1ادرا

کارکنران و اسررتادان از جرو روانشررنا تي

در وشبیني سازماني آنان مؤثر است.
کارکنرران و اسررتادان از سرربک رهبررري

رابۀهمدار در چگونگي در

آنان از جرو روانشرنا تي

مؤثر است.
 -3ادرا

 -9ادرا

کارکنرران و اسررتادان از سرربک رهبررري

 -1جو روانشرنا تي رابۀرآ برین ادرا

اسررتادان از سرربک رهبررري وظیفررهمرردار و رروشبینرري
سازماني را میانجيگري ميکند.

کارکنرران و اسررتادان از سرربک رهبررري

وظیفهمدار در وشبیني سازماني آنان اثرگذار است.

کارکنران و
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 -1جو روانشرنا تي رابۀرآ برین ادرا

کارکنران و

 7/97ترررا  7/93گرررزارش شرررده و همچنرررین ضررررای

اسررتادان از سرربک رهبررري رابۀررهمرردار و رروشبینرري

همبستگي بین نمرر هرر سرؤال برا نمرر کرل آزمرون از

سازماني را میانجيگري ميکند.

 7/33تا  7/13متغیر بوده است.
پرسشررنامآ سررربک رهبررري :2لوترررانز ( )1391ایرررن

روش

پرسشنامه را تدوین کرد که داراي  31گویره و  0مؤلفره

روش پررژوهش ،جامعررآ آمرراري و نمونرره :پررژوهش

رابۀهمداري و وظیفهمداري است کره از ایرن  31گویره

روش

 11گویه سبک رهبري رابۀهمداري و  07گویره سربک

جمعآوري دادهها از نو توصیفي  -همبستگي و از نظر

رهبري وظیفهمداري را مريسرنجد .نحرو نمررهگرذاري

نو دادههاي جمرعآوري شرده از نرو کمري اسرت .برا

این م یاس به صورت طی

لیکررت اسرت ولري لوترانز

توجه به اینکه بیشرتر افررادي کره برا دانشرگاه فرهنگیران

پیشنهاد ميکند نحو نمرهگذاري به این صرورت باشرد

اسررتان راسرران جنرروبي همکرراري مرريکننررد ،اداري -

که اگر کارکنان به سؤاتت 1،9،10،19،13،37،39،31

آموزشي اند ،جامعآ آماري پژوهش حاضر شرامل کلیرآ

جواب ندرتاً یا هیچگاه بدهند ،یک امتیراز مريگیرنرد و

کارکنان و استادان شایل در دانشرگاه فرهنگیران اسرتان

اگر به همین سؤاتت پاسخ همواره (زیاد) ،یالباً ( یلري

راسان جنوبي (پردیس امام سجاد ( ) ،پردیس شرهید

زیرراد) یررا نظررري نرردارم (متوسررط) دادنررد ،امتیررازي

باهنر و مرکز بنتالهدي صدر) در سرال تحصریلي - 31

نمي گیرند در صورتي که به سرایر سرؤاتت بره ییرر از

 1331بررود کرره بررا اسررتفاده از روش نمونررهگیررري در

ایررن پاسررخ همررواره یررا یالب راً داده باشررند ،یررک امتیرراز

دسترس  117نفر بهعنوان نمونه آماري انتخاب شردند و

مرريگیرنررد و در ییررر ایررن صررورت امتیررازي دریافررت

پرسشررنامههررا بررین آنهررا توزیررع و بعررد از یررک هفترره

نميکنند.

حاضر بر مبناي هدف از نو کراربردي ،از حیر

پرسشررنامههررا جمررعآوري شررد .در بررسرريهرراي اولیرره

پرسشررنامآ رروشبینرري سررازماني :3در ایررن پررژوهش

مشخص شد بر ي از پرسشنامهها بهطور ناقص و بر ي

براي سنجش روشبینري سرازماني از فررم توسرعهیافترآ

هر با بيدقتي تمام تکمیل شدهاند ازاین رو ،از مجمو

پرسشررنامآ سرربک تببررین محررل کررار اسررتفاده شررد کرره

پرسشررنامههرراي جمررعآوريشررده (117پرسشررنامه) 11

اسررمیت ،کرراپوتي و کررریتن دنررد در سررال ( )0713ایررن

پرسشنامه از فرایند تحلیل ،حذف و درنهایرت دادههراي

پررننگزینررهاي لیکرررت از

حاصل از  191پرسشنامه تجزیهوتحلیل شدند.
ابزار سنجش :پرسشنامآ جرو روانشرنا تي :1کرویز و
دکرروتیز ( )1331ایررن پرسشررنامه را در قالرر

پرسشررنامه را براسرراس طی ر

یلرري کررر تررا یلرري زیرراد و در قالر

11گویرره تنظرریر

کردهاند و پژوهشگر آن را ترجمه کرده است.

م یرراس

در این پژوهش ،براي اطمینران از صیصرآ پایرایي

پررننگزینررهاي لیکرررت و  97گویرره ترردوین کررردهانررد و

ابزارهاي اندازه گیري از روش آلفاي کرونبرا ،،پایرایي

شامل هشرت ررده م یراس اسرت الل ،انسرجام ،اعتمراد،

بارهرراي عرراملي و بررراي اطمینرران از

ترکیبرري و ضرررای

فشار ،حمایت ،قدرداني ،انصراف و نروآوري اسرت .در

صیصآ روایي ابزار اندازهگیري از روش روایي همگرا

آلفررراي

و واگرا استفاده شد .نتاین نشان دادنرد برراي هریرک از

پرررژوهش کرررویز و دکررروتیز ( )1331ضررررای

گزارش شده برراي هرر رردهم یراس ،در دامنرهاي برین
2

. psychological climate questionnaire

1

. leadership style questionnaire
. organizational optimism questionnaire

3

تأثیر سبک رهبري بر وشبیني سازماني با توجه به ن ش میانجیگري جو روانشنا تي11/

متغیرهرراي سرربک رهبررري رابۀررهمرردار ،سرربک رهبررري

مدل اندازه گیري 3و مدل سا تاري 9تشکیل شده است.

وظیفهمدار ،سبک رهبري ،روشبینري سرازماني و جرو

همچنررین ،بررراي انجررام تحلیررلهرراي آمرراري تزم ،کلیررآ

(،./31

متغیرهاي پژوهش در سرۀک اول بره کرار گرفتره شرد و

پایرایي ترکیبري

متغیر سبک رهبري رابۀه مدار داراي  11نشانگر ،سبک

( )./30 ،./37 ،./39 ،./31 ،./31گزارش شد و کلیآ ایرن

رهبري وظیفهمدار داراي  07نشرانگر ،جرو روانشرنا تي

م ادیر باتتر از  7.1گزارش شد .عالوه بر ایرن ،پایرایي

داراي  97نشانگر و داراي  11نشانگر و درنهایرت متغیرر

روانشررنا تي م رردار آلفرراي کرونبررا ،بررهترتی ر
 )./37 ،./91 ،./33 ،./93م دار ضرری

ابزارهرراي انرردازهگیررري بررا محاسرربآ م رردار همبسررتگي
شا صهاي یک سازه با آن سازه محاسربه شرد و کلیرآ
م ادیر ،بیشتر از م دار 7.9گزارش شرد و ایرن موضرو
نشان مي دهد ابزارهاي اندازه گیرري پرژوهش از پایرایي
تزم بر وردار است .7.10،7.11،7.10،7.19،7.19
روایي پرسشنامه ها با دو معیار روایي همگرا و واگرا
بررسي شد .بدین منظور براي ارزیابي روایي همگررا از
معیار میانگین واریانس استخراجشده ) AVE(1اسرتفاده
شد .با توجه بره اینکره تمرامي م رادیر  AVEمربروط بره
تمامي سازهها از  ./1بزرگتر اسرت (،./10 ،./19 ،./19
 ،)./10 ،./11روایي همگرراي پرسشرنامه هرا تأییرد شرد.
همچنین ،بره منظرور سرنجش روایري واگرراي ابزارهراي
اندازه گیري از روش فورنرل و ترکرر )1391(0اسرتفاده
شررد و میررزان تفرراوت بررین شررا صهرراي یررک سررازه بررا
شا صهاي سازههاي دیگر با م ایسرآ جرذر  AVEهرر
سازه با م ادیر ضرای
شد و ضری

همبستگي برین سرازههرا محاسربه

روایي همآ متغیرهاي پژوهش بیشتر از ./1

گزارش شد که این موضو نشراندهنرد پایرایي بسریار
وب ابزارهاي اندازهگیري است.

وشبیني سازماني داراي  11نشانگر بود.
یافتهها
نمونررآ آمرراري ایررن پررژوهش شررامل  31/09درصررد
کارکنان بخش اداري و  10/11درصد استادان برود کره
از ایررن تعررداد  31/73درصررد نمونررآ آمرراري را زنرران و
 19/31درصد را مردان تشکیل مي دهند و  31نفر بریش
از  07سررال سرراب آ کررار داشررتند و  01نفررر بررهصررورت
شرکتي و قراردادي و  107نفر به صورت رسمي مشغول
به کار بودند.
در این پرژوهش ،برراي آزمررون فرضریههرا از مردل
1

معادتت سا تاري و روش حرداقل مربعررات جزئرري

1

استفاده شرد و برا توجره بره اینکره در نررمافرزار Smart

 PLS3براي بررسي برازش مدل سرا تاري پرژوهش از
ضرررای

مسرریر ( )Betaو م ررادیر  R0یررا واریررانس

تبیین شرده فرضریه هراي پرژوهش اسرتفاده مريشرود ،در
ادامه ،برازش مردلهراي سرا تاري پرژوهش ،بررسري و
روجرري نرررمافررزار  Smart PLS3در (شررکل (3و )0و
جدول ( )1ارائه شده است.

روش اجرا و تحلیرل :در ایرن پرژوهش بعرد از ا رذ
مجوزهاي تزم ،پرسشنامه ها برین جامعرآ هردف توزیرع
شد و با توجه به پایین بودن حجرر نمونره ،برراي تحلیرل
دادههررا از روش مرردلسررازي معررادتت سررا تاري و
نررمافرزار  Smart PLS2اسرتفاده شرد کره از دو بخرش
. 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

 /11پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال چهارم ،شماره اول ،پیاپي ( ،)13بهار 1331

شکل  .2ضرایب مسیر مدل مفهومی پژوهش

چین ،مرارکولین ،و نیروزد ( )0773سره م ردار ،./13

سرربک رهبررري رابۀررهمرردار  ./97از تغییرررات متغیررر جررو

بررراي م ررادیر ضررعی ،

روانشرررنا تي و  ./91از تغییررررات متغیرررر ررروشبینررري

متوسط و قوي  R2معرفي ميکننرد .همرانگونره کره در

سررازماني ،سرربک رهبررري وظیفررهمرردار  ./19از تغییرررات

الگوي تابع سا تاري در شکل مشاهده ميشود ،با توجه

متغیرررر جرررو روانشرررنا تي و  -./33از تغییررررات متغیرررر

به اینکه م دار  R2در این پرژوهش  ./91گرزارش شرده،

وش بیني سازماني و جو روانشرنا تي  ./30از تغییررات

نشان از مناس بودن رابۀآ بین سازههاي پژوهش است و

متغیر وشبیني سرازماني اسرتادان و کارکنران دانشرگاه

نشرران مرريدهررد مرردل در وضررعیت مناسرربي قرررار دارد.

فرهنگیرران اسررتان راسرران جنرروبي را تبیررین مرريکنررد.

 ./33و  ./11را م رردار مررال

همچنین ضرای

استانداردشده (شکل )0نشران مريدهرد

شکل.3ضرایب معناداری  zمدل مفهومی پژوهش

معنريداري  Zرا نشران مريدهرد.

مسیر مست یر سبکهاي رهبري رابۀهمدار و وظیفهمردار

شکل ( )3ضرای

نترراین نشرران مرريدهنررد م رردار  T-valueمسرریر مسررت یر

با وشبیني سازماني کارکنان دانشگاه بهترتی

1/19و

سبکهاي رهبري برا جرو روانشرنا تي  9/19و  1/31از

 1/99گزارش شده است ازایرنرو ،برا توجره بره اینکره

م رردار معیررار  1/31بیشررتر اسررت بنررابراین ،سرربکهرراي

م دار  T-valueمسیر مست یر سبک رهبري وظیفه مردار

رهبري در شرکلدهري جرو روانشرنا تي ن رش مرؤثري

بررا رروشبینرري سررازماني از م رردار معیررار ( )1/31بیشررتر

دارند .همچنین نتراین نشران مري دهنرد م ردار T-value

است ،ميتوان گفت سبک رهبري وظیفهمدار برا توجره

تأثیر سبک رهبري بر وشبیني سازماني با توجه به ن ش میانجیگري جو روانشنا تي11/

استاندارد (شکل  )1تأثیر منفي بر وشبینري

سازماني کارکنان و اسرتادان دانشرگاه فرهنگیران اسرتان

به ضرای

سازماني دارد در حالي که سربک رهبرري رابۀرهمردار

راسرران جنرروبي دارد کرره نترراین حاصررل از آزمررون

بررهطررور ییرمسررت یر و ازطریررق متغیررر میررانجي جررو

فرضیههاي مست یر و ییرمست یر پژوهش در جردول ()1

روانشررنا تي تررأثیر مثبررت و معنرراداري بررر رروشبینرري

گزارش شدهاند (.)ρ>7/71

جدول  .1نتایج آزمون تأثیر مستقیم و غیرمستقیم سبکهای رهبری بر جو روانشناختی و خوشبینی سازمانی
اثرات مستقیم
فرضیهها
سبک رهبري رابۀهمدار ← جو روانشنا تي

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

ضرای

t value

نتیجه

./97

9/19

تأیید

./91
./19
-./33

1/19
1/31
1/99

./30

1/13

رد
تأیید
تأیید ( تأثیر منفی)
تأیید

استاندارد

اثرات غیرمستقیم
ضرای استاندارد
فرضیهها
./91
سبک رهبري رابۀهمدار ← جو روانشنا تي ←
./11
وشبیني سازماني
./99
سبک رهبري وظیفهمدار ← جو روانشنا تي ←
وشبیني سازماني
./17

ۀاي استاندارد
./71
./01
./71

نتیجۀ آزمون سوبل
2/9
8/7

./79

براسرراس اطالعررات جرردول ( ،)1نخسررتین فرضرریآ

وظیفهمدار بهصورت مست یر و معکروس برر روشبینري

پژوهش مبنري برر اینکره سربک رهبرري برر روشبینري

سازماني اثرگذار است بدین معنري کره هرچره مردیران

سازماني کارکنان تأثیر ميگذارد ،با توجه بره یافترههراي

بیشررتر از سرربک رهبررري وظیفررهمرردار اسررتفاده کننررد ،از

این پرژوهش تأییرد نشرد ولري ترأثیر ییرمسرت یر سربک

وش بیني سازماني کارکنان کاسته واهد شرد و یرا بره

رهبري با وشبیني سازماني تأیید شرد و یافترههرا نشران

عبارتي دیگرر ،موجبرات بردبیني کارکنران و اسرتادان را

دادنررد سرربک رهبررري ازطریررق متغیررر میررانجي جررو

فراهر ميآورند.

روانشررنا تي بررر رروشبینرري سررازماني تررأثیر مثبررت و

به منظور بررسي اثرات ییرمست یر سبکهاي رهبرري

معنيداري دارد که طبق م دار روجي نررمافرزار ،PLS

و ن ش میانجي گرري متغیرر جرو روانشرنا تي از آزمرون

 13درصد ( )%91 × %11از تغییرات وشبیني سرازماني

سوبل 1استفاده شد .نظر به اینکه م دار  Zمحاسبهشده در

را بهطور ییرمست یر تبیین مريکنرد کره ایرن موضرو برا

آزمررون سرروبل  0/3و  9/1گررزارش شررده و ایررن م رردار

م ادیر  Tگزارششده در سۀک  ./71تأیید شرد .نظرر بره

بزرگتر از  1/31در سۀک اطمینان  ./71است ،ميتروان

اینکه م دار آمراره  Tبرزرگترر از  1/31گرزارش شرده

گفت تأثیر متغیر میانجي (جو روانشنا تي) در رابۀآ بین

است ،مي توان گفت سبک رهبري بهطور ییرمست یر در

سبک رهبري و وش بیني سازماني ترأثیر معنرادار دارد

تبیررین و پرریشبینرري رروشبینرري سررازماني تررأثیر مثبررت و

ازاین رو ،در ادامه به منظور تعیین شدت اثر ییرمست یر از

معناداري دارد .عالوه بر این ،یافتهها نشان دادنرد سربک

آماره  VAF0استفاده شد کره ایرن م ردار  ./11گرزارش

رهبري رابۀهمدار بهطرور مسرت یر تروان تأثیرگرذاري برر

شد .با توجه به اینکه م ردار  VAFبرین دو م ردار  7و 1

وش بیني سازماني را ندارد در حالي که سبک رهبري
. Sobel test
.variance accounted for

1
2

 /19پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال چهارم ،شماره اول ،پیاپي ( ،)13بهار 1331

است و هرچه این م دار به  1نزدیرکترر باشرد ،نشران از

سازماني ،ییرمست یر و با متغیر میانجي جرو روانشرنا تي

قويتربودن متغیر میانجي است ،ميتروان گفرت بریش از

تبیین ميشود.

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

R SQUARE

SSO

SSE

خوشبینی سازمانی

./39

1197

313/93

./09

جو روانشناختی

./13

0307

1171/93

./90

براساس اطالعرات جردول ( )0از آنجرایي کرهSSO

(مجمررو مربعررات مشرراهدات بررراي هررر بلررو

CV RED

CV COM

./91
./10

مۀالعات اولیه دربرار

GOF

./19

روش بینري برهطرور راص روي

متغیررر

مزایرراي مررادي و روانرري روشبینرري متمرکررز شرردهانررد

مکنون )1و ( SSEمجمو مربعرات ۀاهراي پریشبینري

(ترونزو 3و همکاران 0773 ،به ن ل از بهشتي فر)0713 ،

براي هر بلو

متغیر مکنون ) مثبت بودهاند و م دار R

ولرري در ادامرره ،تررأثیر رروشبینرري بررر سررایر متغیرهرراي

 squareساز

وشبیني سازماني  ./39و م دار شرا ص

سازماني ازجمله سالمت جسرمي و روحري ،افسرردگي،

0

 ./19 GOFگزارش شرده اسرت ،ایرن م رادیر برهترتیر

ا ررتالتت احساسرري ،تعررامالت میرران فررردي ،عملکرررد

بیشتر از م دار  ./33و  ./31هستند .ميتروان گفرت مردل

اجتماعي ،سۀو برنامهریزي شغلي ،جستجو و پژوهش،

سا تاري مدنظر کیفیرت مناسربي دارد و مردل مفهرومي

اهداف شغلي و فردي ،بازدهي فردي ،عملکرد فرردي و

ارائهشده از برازش بسیار مناسبي بر وردار است.

سازماني و تابآوري بررسي شد و نتراین پرژوهشهراي
انجامشده آثار مثبت آن را تأیید کردنرد و ایرن موضرو

بحث

را تأییررد و تصرردیق کردنررد کرره رروشبینرري سررازماني،

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

یا گرایش است که با در

شا صرري قدرتمنررد بررراي پرریشبینرري عملکرررد سررازماني
محسوب ميشود (کلوم،ر.)0773 ،

شده است و درنتیجه وشبرین کسري

حال با توجه به مشخصشدن ن ش مثبت روشبینري

است که احتمال نتیجآ مۀلوب را بیشتر تخمین ميزند یا

در سازمان ،سرؤالي کره در اینجرا مۀرر مريشرود ،ایرن

احتمال نتیجآ نامۀلوب را دستکر ميگیررد ازایرنرو،

اسررت کرره چگونرره مرريترروان بررر رروشبینرري سررازماني

این دیدگاه عمدتاً بر جنبههاي منفري روشبینري تأکیرد

کارکنرران تأثیرگررذار بررود .مررروري بررر پررژوهشهرراي

دارد .از سرروي دیگررر ،در ادبیررات روانشناسرري و علررر

انجام شده در زمینآ وشبینري سرازماني برهعنروان یرک

پزشکي از وش بیني بهعنوان انتظارات مثبت تعمیریافته

سازه و عوامل مؤثر بر آن ،نشان ميدهد این موضو در

دربار آینده ( وش بیني جهت مند) یاد شرده اسرت کره

دنیرراي سررازماني مغفررول مانررده اسررت و پررژوهشهرراي

برا بهررهوري

انجررامشررده در ایررن زمینرره بسرریار انررد انررد ازایررنرو،

بیشررتري در ارتبررراط اسررت (داي و همکررراران.)0711 ،

از سرربک رهبررري را بررر

این نو

وش بیني در یک شرکل فیر

پررژوهش حاضررر تررأثیر ادرا

ررروشبینررري سرررازماني ازطریرررق متغیرررر میرررانجي جرررو
.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 تي13/

روانشنا تي بررسي کرد .یافتههراي پرژوهش ،حراکي از

کارکنان ود را با افزایش سۀک وشبیني کارکنران و

آن بود که تأثیر مسرت یر سربک رهبرري وظیفرهمردار برر

وشبیني بهبرود بخشرند پرژوهش

توسعآ ردهفرهن

وش بیني سازماني تأثیر منفي و معنيدار بود در حرالي

ماسررکال و همکرراران ( (0779کرره بیرران داشررتند سررۀو

که تأثیر ییرمست یر سبک رهبري بر وشبیني سازماني

باتي وشبیني علمي با سبک رهبري ارتباط مست یر و

مثبت و معنيدار است .برهعبرارتيدیگرر ،سربک رهبرري

مثبترري دارد و هررر چرره مرردیران نسرربت برره زیردسررتان

رابۀررهمرردار برره ررودي ررود توانررایي تبیررین رروشبینرري

وشبینتر باشرند ،بره همران نسربت مسرئولیت و دایرر

سازماني را ندارد ولي با تأثیرگذاري بر جو روانشنا تي

ا تیار زیردستان بیشرتر واهرد برود پرژوهش والومبرا و

موجر

ایجرراد تمررایالت رروشبررین مرريشررود و باع ر

همکراران ( )0779کرره بیرران مرريکننررد اشررترا گررذاري

ميشود سازمان ،وشبینتر عمل کند .همچنرین م ردار

اطالعات و شرفافیت رابۀره برا زیردسرتان ،کانرالي برراي

انداز اثر محاسبهشده نشان ميدهد ترأثیر ادرا

از جرو

توسعآ اصالت رهبري محسوب ميشود که ایرن اصرالت

روانشنا تي بر روشبینري سرازماني برهمراتر

بیشرتر از

روي رابۀآ رهبر-پیررو ترأثیر مريگرذارد و درنتیجره ،برر

سبک رهبري است و ت ریباً بریش از یرک دوم اثرر کرل

چگررونگي انت ررال اثررربخش رروشبینرري از مرردیران برره

سبک رهبري رابۀهمدار ،ییرمست یر و برا متغیرر میرانجي

کارکنان ترأثیر مري گرذارد و درنهایرت ،پرژوهش بررون
( )0719کرره نشرران داد کیفیررت رابۀرره ،در

جو روانشنا تي تبیین ميشود.

اعتبررار و

مروري بر ادبیرات و پیشرینآ پرژوهش نشران مريدهرد

وضو چشر انداز از مهرترین عوامل انت ال روشبینري

پژوهشهراي پیشرین مبتنري برر دادههراي تجربري ،ترأثیر

محسوب ميشوند .مۀالعات لوین و همکاران ( )1333با

متغیرهاي سبک رهبري (وظیفهمدار و رابۀهمدار) و جرو

عنرروان «بررسرري جررو ایجادشررده براسرراس سرربکهرراي

روانشررنا تي را بررر رروشبینرري سررازماني نیررازمودهانررد

مختل

بر رفتار

درنتیجه نميتوان بهطور مست یر به م ایسآ نتراین حاصرل

و نگرش اعضاي گروه» چرارچوب مناسربي برراي تبیرین

از این پرژوهش برا سرایر پرژوهشهرا پردا رت .هرچنرد

یافتههاي این پژوهش فراهر ميکند بنابراین با توجه بره

روشبینري سرازماني

اینکه رفتار سازماني و رفتار رهبري در شکلگیرري جرو

وجود دارد ،در همآ پژوهشهاي انجامشرده آثرار مثبرت

ایجادشده ن ش بسزایي دارند و جو روانشنا تي ویژگري

آن ،تأیید و این موضو تأیید و تصدیق شرده اسرت کره

فردي است و بیانکنند قضراوت فرردي دربرار محریط

وش بیني سازماني ،شا ص قدرتمنرد برراي پریشبینري

وابسرته بره رویرههرا و

مۀالعات رارجي انردکي دربرار

رهبري و پیامدهاي این جوهاي مختل

سازماني است و بخشري از ادرا

عملکرد فردي و سازماني محسوب ميشود ولري اینکره

ویژگيهاي محیط کارسازماني افراد محسوب ميشود و

وشب ینري سرازماني معلرول چره عراملي اسرت ،از دیرد

از ارزیرررابيهررراي شرررنا تي ،سرررا تارهاي اجتمررراعي و

پژوهشگران مغفول مانده است .یافته هراي ایرن پرژوهش

احساسات افراد ناشي مري شرود ،م تضري اسرت مردیران

بررهنرروعي بررا پررژوهشهررایي کرره تررأثیر سرربک رهبررري و

مثبررت

سررازمانهررا بررهمنظررور ایجرراد و ت ویررت ادرا

وش بیني سازماني را بهطور جداگانه بررسي کردهانرد،

کارکنررران از رویررههررراي سرررازماني از سررربک رهبرررري

قیاسپذیر است .بر اساس این ،یافتههاي این پرژوهش برا

وظیفرهمردار فاصرله بگیرنررد ترا موجبرات ایجراد سررازمان

این پژوهشها همسوسرت :پرژوهش گررین و همکراران
( )0779و تمر ( )0711که نشان دادند مردیران عملکررد

وشبین را فراهر کنند.
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این پژوهش چون دیگر مۀالعات با محدودیتهرایي
مواجرره بررود ازجملرره مهرررترررین محرردودیتهرراي ایررن
پژوهش این بود که این مۀالعه در استان راسان جنوبي
و صرفاً در دانشگاه فرهنگیان انجام شد و جامعآ آمراري
 ممکن است تکرار ایرن،پژوهش محدود است ازاینرو
 نتراین متفراوت بره دنبرال،پژوهش در دانشرگاهي دیگرر
داشته باشد و براي تأیید نتراین ایرن پرژوهش تزم اسرت
پررژوهشهرراي دیگررري بررا همررین عنرروان در بررین جامعررآ
 در ایرن، از طرفري دیگرر.دانشگاهي دیگرر انجرام شرود
پژوهش براي جمرع آوري داده هرا از پرسشرنامه اسرتفاده
شررد کرره جنبررآ ررودگزارشدهرري دارد بنررابراین در
پژوهش هاي آتي به ابزارهاي اندازه گیري عینريترر نیراز
 مشراهد رفترار در محریط واقعري،است ازقبیل مصاحبه
.کار و گزارش همتایان تا نتاین عینيتري گزارش شود
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