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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.
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چکیده
این پژوهش با هدف بررسي نقش میانجيگرانه سرمایۀ روانشناختي در تأثیر بین رهبري قابل اعتماد با خشنودي از شغلل و
خشنودي از زندگي انجام شد .جامعۀ آماري این پژوهش را کلیۀ کارکنان مرد و زن سازمان مورد مطالعغه در پغایی 1331
تشکیل دادند که از میان آنها  119نفر به شیوۀ نمونهگیري دردسترس انتخاب شدند .اب ارهاي پژوهش شامل رهبغري قابغل
اعتماد والومبوا و همکاران ،خشنودي از شلل اسمیت و همکاران ،خشنودي از زندگي داینر ،ایمون  ،الرسغن و گغریفین و
سرمایۀ روانشناختي لوپ  ،آمو و مارتین بودند .دادهها با روش الگوسازي معادالت ساختاري تحلیل شدند و یافتغههغا نشغان
دادند رهبري قابل اعتماد بر سرمایۀ روانشناختي ،خشنودي از شلل و خشنودي از زندگي و همچنین ،سغرمایۀ روانشغناختي
بر خشنودي از شلل و خشنودي از زندگي داراي تأثیر مثبت و معنغادار بغود .عغالوه بغر ایغن ،نتغایو الگوسغازي معغادالت
ساختاري نشان دادند رهبري قابل اعتماد بهطور غیرمستقیم و ازطریق سرمایۀ روانشناختي بر خشنودي از شلل و خشغنودي
از زندگي تأثیر معنادار دارد .براساس یافتههاي این پژوهش چنین نتیجهگیري شد که رهبري قابل اعتماد بهطور مستقیم بغر
سرمایۀ روانشناختي تأثیر ميگذارد و درنتیجه ،سرمایۀ روانشناختي باعث اف ایش خشنودي از شلل و زندگي ميشود.
واژههای کلیدی  :رهبري قابل اعتماد ،خشنودي از شلل ،خشنودي از زندگي ،سرمایۀ روانشناختي ،شهرداري اصفهان
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متفاوت در محل کار تأکیغد داشغت (آوي و همکغاران،

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

9414؛ هارمس و لوتان  .)9419 ،نخستین مرلفغۀ سغرمایۀ

بغین دو رشغغتۀ مهغم علغغوم انسغغاني یعنغي مغغدیریت رفتغغار

روانشناختي ،خودکارآمدي یا به تعبیر آشناتر اعتمغاد بغه

سغغازماني و روانشناسغغي بیشغغتر دربغغارۀ رفغغ مشغغکالت

نفس اسغت (لوتغان  .)9440 ،بنغدورا خودکارآمغدي را

روانشناختي نیروي انساني در محیط کار متمرک بود .از

به صغورت قاغاوت یغا بغاور فغرد دربغارۀ اینکغه چگونغه

ایغغن من،غغر ،مسغغانلي چغغون بغغيانگی گغغي کارکنغغان،

مي تواند اقدامات الزم را براي رسیدن به موقعیت مغورد

جابهجایي ،غیبت از کار و رفتارهاي انحرافغي ،بیشغترین

انت،ار مدیریت کند ،تعریا کرده اسغت .دومغین مرلفغۀ

توجه پژوهشگران و ازجمله مارتین سلیگمن 1روانشناس

سرمایۀ روانشناختي مثبت ،خوشبیني است .خغوشبینغي

مشهور مکتب روانشناسي مثبتگرا را به خود اختصاص

سغغبک تفسغغیري اسغغت کغغه اتفاقغغات مثبغغت را بغغه علغغل

مغغيداد (کغغغار ،9440 /1301 ،9ترجمغغغۀ پاشاشغغغریفي و

دروني ،شخصغي و فراگیغر و اتفاقغات منفغي را بغه علغل

نجفي زنغد) .از مطالعغات او و دیگغر پژوهشغگران علغوم

خغغارجي ،مغغوقتي و شغغرایط خغغاص نسغغبت مغغيدهغغد

رفتاري دستاوردهاي چشغمگیري در یغافتن درمغانهغاي

(سلیگمن .)9411 ،لوتان  ،لبساک ،و لبساک ( )9440در

مغغرثر بغغراي رفتارهغغاي ناکارآمغغد سغغازماني حاصغغل شغغد

مطالعات مدیریتي دربارۀ خوش بیني ،ارتباط خوشبینغي

(حسن زاده)1303 ،؛ اما آنچغه نادیغده گرفتغه شغد جنبغۀ

و عملکرد را اثبات کردند .این دستاورد در مطالعۀ آوي

سالم رواني افراد بود .پوشش این غفلتِ خود سلیگمان،

و هوف و نورمن و لوتان ( )9443نی تأیید شغد .سغومین

3

بعد سغرمایۀ روانشغناختي ،امیغد اسغت .اشغنایدر ()9449

و رفتار سازماني مثبت گغرا شغد (رابینغ و جغا /1303 ،

امید را حالت انگی شغي مثبتغي تعریغا مغيکنغد کغه از

 ،9443ترجمۀ زارع؛ کار .)1301 ،لوتان  0در ایغن راسغتا

حس موفقیت ناشي از هدفداشغتن و بغراي رسغیدن بغه

ویژگي هغاي مثبغت روانشغناختي افغراد را معرفغي کغرد.

آنها برنامهداشتن ناشي ميشود .سیرل و بغاربوتو ()9411

0

نشغغان دادنغغد رفتارهغغاي مثبغغت و در رأس آنهغغا امیغغد در

متلیرهاي مثبت اصلي بود که او مطغر کغرد .مطالعغات

سطح فردي ،گروهي و سازماني با تأثیر از ویژگغيهغاي

گستردهتر او و سایر پژوهشگران بغه تعریغا ایغن چهغار

رهبغغري و مغغدیریت اثغغربخش روابغغط انسغغاني بغغه بهبغغود

متلیغغر در کنغغار هغغم و شغغکلگیغغري مفهغغوم سغغرمایۀ

عملکرد فردي و سغازماني منجغر مغيشغود .تغابآوري،

روانشناختي 3منجر شد (آوي ،نیمنیخت و گرابر9414 ،؛

نوعي حالت توسعه پغذیر در فغرد تعریغا مغيشغود کغه

لوتان و یوسا9440 ،؛ لوتان  ،یوسا و آولیو.)9441 ،

براساس آن فرد قادر است در رویغارویي بغا ناکغاميهغا،

پژوهشهغاي صغورتگرفتغه در ایغن زمینغه ،بغر اهمیغت

مصیبتها و تعغار

هغاي زنغدگي و حتغي رویغدادهاي

شناخت این سرمایۀ جدید و تقویت ابعغاد چهارگانغه آن

مثبت ،پیشرفتها و مسئولیت بیشغتر بغه تغالش افغ ونتغر

بغغهمن،غغور حغغداکثرکردن کغغارکرد افغغراد در نقغغشهغغاي

ادامغه دهغغد و بغغراي دسغغتیابي بغغه موفقیغغت بیشغغتر از پغغاي

سرآغاز رویکردي جدید با عنوان روانشناسي مثبتگرا

خودکارآمغغدي ،1امیغغغد ،1خغغوشبینغغغي1و تغغغابآوري

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.)1301 ،
لوتان و یوسا ( )9441بیان ميکنند که در افغرادي
با سطو باالي تابآوري ،خشنودي از شلل ،شادي در
محیط کار و تعهد سازماني باالتر و خروجي فردي آنهغا
نیغغغ بیشغغغتر اسغغغت .سغغغرمایهگغغغذاري روي سغغغرمایۀ

نقش میانجيگرانۀ سرمایۀ روانشناختي در تأثیر رهبري قابل اعتماد بر خشنودي از شلل و خشنودي از زندگي01/

روانشغغناختي ،باعغغث افغغ ایش دسغغتکغغم ده درصغغدي

مبني بر رابطۀ سرمایۀ روانشناختي بغا خشغنودي از شغلل

عملکرد ميشغود (انویغک )9441 ،؛ ازایغنرو برخغي از

اشاره ميشود .خشنودي از شلل عبارت اسغت از حغدي

پژوهشگران ضمن مقایسه سرمایۀ روانشغناختي بغا منغاب

از احساسات و نگرشهاي مثبت که افراد نسبت به شلل

مادي و سنتي سرمایۀ اجتماعي و سغرمایۀ انسغاني ااهغار

خغغود دارنغغد .هنگغغامي کغغه شخصغغي م غيگویغغد داراي

کردهاند که سرمایۀ روانشناختي م یت رقابتي پایغدار در

خشنودي باالیي از شللش است ،این بدان مفهغوم اسغت

سغغازمانهغغاي امغغروزي اسغغت (انویغغک9441 ،؛ لوتغغان ،

که او واقعاً شللش را دوست دارد و براي کارش ارزش

یوسغغا و آولیغغو)9441 ،؛ بنغغابراین ،ایغغن مرلفغغههغغا در

بسیاري قانل است (مهداد.)1331 ،

فرآینغغد تعغغاملي و ارزشغغیابانه ،بغغه زنغغدگي فغغرد معنغغا

عالوه بر این ،یکي از مهغمتغرین پیامغدهاي سغرمایۀ

ميبخشد ،تالش فرد را براي تلییر موقعیتهغاي فشغارزا

روانشناختي خشنودي از زندگي است .در این راسغتا بغه

تداوم ميدهد و او را براي ورود به صحنۀ عمغل ،آمغاده

پغغژوهشهغغاي انجغغامشغغدۀ یوکغغول – گغغانیرون (،)9419

و مقاومت و سرسختي او را در تحقغق اهغداف ،تاغمین

والومبغغغا و کریستنسغغغن ،و هغغغایلي ( ،)9411گیغغغوالکتي

مغ غيکنغغغد (وود و وود ،1331 ،1بغغغه نقغغغل از پنغغغاهي و

( ،)9414مألوف و تورستان و اسچات و یغوالر و روک

فاتحيزاده)1333 ،؛ ازایغنرو ایغن چهغار منبغ در یغک

( ،)9414گلپرور ،وکیلي و اشج  ،)1333( ،تقيزاده و

ن،ام بههمپیوسته ،به تقویت یکدیگر و شکلدهي سپري

اسدي ( ،)1339علیپور ،صفارينیا ،صرافيفروشان ،آقغا

مقاوم در برابر عمل فشارآفرین عمل ميکنند .بغر همغین

علیخغغاني و آخونغغدي ( ،)1339مبنغغي بغغر رابطغغۀ سغغرمایۀ

اساس ،به اثغر ضغربهگیغري ایغن منغاب در موقعیغتهغاي

روانشناختي با خشنودي از زندگي اشاره ميشود.

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

خشنودي از زندگي به فرآینغد قاغاوتي اشغاره دارد

میلت ،1330 ،9به نقل از پناهي و فاتحيزاده .)1333 ،بغر

کغغه در آن افغغراد کیفیغغت زنغغدگي خغغود را براسغغاس

اساس ایغن ،مغدیریت مغرثر سغرمایۀ روانشغناختي داراي

مجموعغغهاي از مغغالکهغغا ارزشغغیابي م غيکننغغد .اگرچ غه

قابلیت توسعۀ استعدادها و توانمنديهاي کارکنان بغوده

اشخاص مختلا در زمینۀ مرلفههاي مهم زندگي خوب

و از پتانسیل باالیي براي کمک به سازمان در رسیدن بغه

ازقبیل سالمت و روابط موفق با یکدیگر توافق دارند ،به

سطح م یت رقغابتي پایغدار برخغوردار اسغت (فروهغر و

این مرلفهها وزنهاي متفاوتي ميدهنغد (داینغر ،ایمغون ،

هویدا.)1334،

الرسغغغن و گغغغریفین .)1301 ،بنغغغابراین ،خشغغغنودي از

یکي از پیامدهاي مهم سرمایۀ روانشناختي خشنودي

زندگي ،صفت پایدار و عیني نیسغت ،بلکغه بغه تلییغرات

از شلل است .در این راستا به پغژوهشهغاي انجغامشغدۀ

موقعیتي ،حسغاس اسغت و براسغاس برداشغت و دیغدگاه

اوالنیان و هیستاد ( ،)9411کغاپالن و بغیچکس (،)9413

افراد در ن،ر گرفته ميشود.

والمبغغوا ،کروپغغان انو و هاتنغغل ( ،)9443اوي ،لوتغغان و

بنابراین با توجه بغه اهمیغت سغرمایۀ روانشغناختي در

یوسغغا ( ،)9414کغغالا اسغغمیت ،وگلگسغغانو و اوي

محیط کار ،شناسایي عوامغل اثرگغذار بغر آن اولویغت و

( ،)9443بریمغغاني ،مغغدانلو ،یوسغغفي ( ،)1330باباییغغان،

اهمیت ویژهاي پیدا ميکند که در این ارتبغاط بغه عامغل

سغغغیدنقوي ،علیغغغ اده ،پغغغورغالمي ( ،)1331بهغغغادري

رهبري در توسعه و بهبود سرمایۀ روانشغناختي کارکنغان

خسروشاهي ،هاشمي نصرتآبغادي و بیرامغي،)1331( ،

در محغغیط کغغار اشغغاره مغغيشغغود .پغغژوهشهغغاي متعغغدد
انجامشغدۀ اوالنیغان و هیسغتاد ( ،)9411وانغو ،سغویي،

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

1
2

لوتان  ،وانو ،و وو ،)9410( ،پترسون ،والومبوا ،آولیغو،
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و هنا ( ،)9419ریگو ،سوسغا ،مغارکوس و پیتغا (،)9419

لبری از اعتماد بین آنها برقرار ميشود (جیالناردو ،ونو

والومبغغغا ،کریستنسغغغن و هغغغایلي ( ،)9411اوي ،آولیغغغو

و السیو .)9414،رهبري قابل اعتماد سطحي از آگاهي و

( ،)9411والومبوا ،لوتان  ،اوي ،و اوک ( ،)9411کالا

نمایش الگویي از گشودگي و شفافسازي در رفتغار بغا

اسمیت و همکغاران ( ،)9443آولیغو (آولیغو ،9440 ،بغه

دیگران ازطریق تسهیم اطالعغات بغراي تصغمیمگیغري،

نقغغل از صغغادقي ،محمغغوديکیغغا ،و ارشغغدي،)1330 ،

پذیرش دستاوردهاي دیگران و آشکارسغازي ارزشهغا،

حسیني و زردشتیان )1331( ،نشغاندهنغدۀ تغأثیر رهبغري

انگی غ ههغغا و احساسغغات خغغود اسغغت؛ بغغه گونغغهاي کغغه

قابل اعتماد بر سرمایههاي روانشناختي است.

زیردسغغتان بتواننغغد شایسغغتگيهغغا و اخغغالب رهبغغر را بغغه

رهبغغغري بغغغهمن لغغغۀ توانغغغایي اثرگغغغذاري بغغغر یغغغک

روشني در اعمال و رفتارهاي او مشاهده کنند (والومبا و

گروه،براي دستیابي به اهداف توافقشغده تعریغا شغده

همکاران .)9411 ،در مجموع رهبران قابل اعتماد ازن،غر

اسغغغت (ایپلبغغغاوم ،بارتولوموسغغغي ،بیغغغومیر ،بغغغوالنگر،

هني پیروان را ترغیب ميکنند که در تعامل پویا بحغث

کوریگغغان و دوره .)9440 ،بغغه همغغین دلیغغل مغغا امغغروزه

و تبادل ن،ر کنند و تالش کننغد بغراي مسغانل سغازماني

شاهد انقالب ب رگي در ن،ریههاي شناختهشغدۀ رهبغري

راهحلهاي خالقانه اي مطر کنند؛ بنابرین رهبران قابغل

هسغغتیم (یغغوکي .)9440 ،یکغغي از ایغغن ن،ریغههغغا سغغبک

اعتماد ميتوانند بغا اعمغال روشهغاي رهبغري خغود بغر

رهبغغري قابغغل اعتمغغاد1اسغغت کغغه مبغغدأ آن از دامنغغۀ

بسیاري از متلیرهاي فردي و سازماني تأثیر بگذارند کغه

روانشناسي مثبت و رفتار سازماني مثبت اسغت (لوتغان و

در میان این متلیرهاي فردي و سازماني بغه خشغنودي از

آولیو .)9443 ،با توجه به اینکه نفغو و اعتمغاد ،جغوهرۀ

شغغلل ،کیفیغغت زنغغدگي و سغغرمایههغغاي روانشغغناختي

رهبري تعریا شغده اسغت ،رهبغران مغيبایغد بغهمن،غور

کارکنان اشاره ميشغود .عغالوه بغر تغأثیري کغه رهبغري

هدایت اثربخش و مفید سازمانها نفو اجتمغاعي مثبتغي

قابل اعتمغاد بغر توسغعۀ سغرمایههغاي روانشغناختي دارد،

در میغغان کارکنغغان داشغغته باشغغند (کوپر،اسغغکندورا و

پغغژوهشهغغاي انجغغامشغغدۀ اوالنیغغان و هیسغغتاد (،)9411

اسکریشیم)9441 ،؛ زیرا یکي از عوامل تعیغینکننغدهاي

جیالونغغغاردو و همکغغغاران ( ،)9414والومبغغغوا ،آوولغغغي،

که رابطهاي قوي با کیفیت و نوع نگرشها ،انگیغ ههغا و

گاردنر ،ورنسینو و پترسون ( ،)9440تقيزاده و اسدي

عملکرد کارکنان دارد ،می ان اعتماد کارکنان نسبت بغه

( )1339نشغغاندهنغغدۀ تغغأثیر رهبغغري قابغغل اعتمغغاد بغغر

رهبغر سغازمان و قابغغل اعتمغاد یغغافتن او از دیغدگاه آنغغان

خشغغنودي از شغغلل اسغغت و پغغژوهشهغغاي انجغغامشغغدۀ

است (کوپر و همکاران .)9441 ،بر اسغاس ایغن ،هرچغه

گیغغغوالکتي ( ،)9414مغغغألوف و همکغغغاران،)9414( ،

قابلیت اعتمغاد رهبغر (بغهعنغوان منبغ نفو گغذار) بیشغتر

نشاندهنغدۀ تغأثیر رهبغري قابغل اعتمغاد بغر خشغنودي از

باشغغد ،نفغغو هغغم بیشغغتر و هغغم پایغغدارتر خواهغغد بغغود

زندگي است.

(ارونسغغون 1333 /1301 ،9ترجمغغۀ شغغکرکن)؛ بنغغابراین،

بر اساس این و با توجه به اینکه شغواهد کغافي بغراي

رهبري قابغل اعتمغاد بیشغترین و پایغدارترین نفغو را بغه

تغغأثیر رهبغغري قابغغل اعتمغغاد بغغر سغغرمایۀ روانشغغناختي،

دنبال دارد.

خشغغنودي از شغغلل و خشغغنودي از زنغغدگي ارانغغه شغغد و

در سبک رهبري قابل اعتماد رهبر و پیروانش به حد

همچنین شواهد کافي براي تأثیر این متلیرها بر عملکغرد

آگاهي دست ميیابند و روابطي باز ،شفاف ،دوسغتانه و

کارکنان موجود است ،انجغام چنغین پژوهشغي در میغان
کارکنان شهرداري اصفهان احساس شغد؛ سغازماني کغه

. Authentic leadership
. Aronson

1
2

وایفۀ خدمترساني در حوزههاي مختلا شهري را بغه

نقش میانجيگرانۀ سرمایۀ روانشناختي در تأثیر رهبري قابل اعتماد بر خشنودي از شلل و خشنودي از زندگي03/

شغغهروندان عهغغدهدار بغغوده اسغغت و مغغردم انت،غغار ارانغغۀ

به ن،ر ميرسد وقتي بسغترهاي توجغه و ارتقغاي سغرمایۀ

خغغدمات مطلغغوب و شایسغغته از شغغهرداريهغغا دارنغغد؛

روانشناختي در فااي محغیط کغار وجغود داشغته باشغد،

بنابراین ،تحقق چنین رسالتي در شرایطي میسر مغيشغود

ارتقاي سرمایۀ روانشناختي کارکنغان بغا ایجغاد احسغاس

که کارکنان شاغل در شهرداري ،خغوشبغین ،امیغدوار،

توانمنغغدي روانشغغناختي ،زمینغغه را بغغراي تجربغغۀ ادراکغغي

کارآمد ،خشنود از شلل و خشنود از زندگي باشند.

مرلفههاي سرمایۀ روانشناختي و ارتقاي برخي رفتارهاي

عالوه بر این ،ضرورت بعغدي انجغام ایغن پغژوهش،

مثبت دیگر فراهم خواهد کرد .سرالي که از بعغد ن،غري

بررسي رابطۀ هم مان و ارانۀ الگویي براي پژوهش هغاي

بسیار اهمیغت دارد ایغن اسغت کغه رهبغري قابغل اعتمغاد

آینده در ارتباط با نقش میانجیگرانۀ سرمایۀ روانشناختي

چگونه بغا سغرمایۀ روانشغناختي رابطغه برقغرار مغيکنغد.

در تغغأثیر رهبغغري قابغغل اعتمغغاد بغغر خشغغنودي از شغغلل و

درخصوص پاسخ به این سرال مغيتغوان گفغت رهبغري

زنغدگي اسغت و براسغاس جسغتجوهاي انجغامگرفتغغه در

قابل اعتماد به دلیل توان نفو در تجارب مختلا رواني

مناب معتبر علميپژوهشي ،منبعي یافغت نشغد کغه رابطغۀ

(ادراکي ،شناختي و هیجاني) و رفتاري ،ميتوانغد سغبب

هم مان بین این متلیرها را در ایران مطالعه کغرده باشغد.

تقویت مرلفههاي سغرمایۀ روانشغناختي شغود و در یغک

بر اساس این ،یافتههاي این پغژوهش مغيتوانغد در ارانغۀ

فرآیند رو به جلو موجب افغ ایش خشغنودي از شغلل و

شواهد پژوهشي معتبر مبني بر رابطۀ ن،اممنغد متلیرهغاي

خشنودي از زنغدگي در کارکنغان شغود .بغر پایغۀ همغین

مغغورد مطالعغغه در توسغغعۀ علغغم روانشناسغغي صغغنعتي و

استدالل ،در این پژوهش بغه نقغش میانجیگرانغۀ سغرمایۀ

سازماني در ایران کمک شایاني کند؛ بنابراین ،از لحغا

روانشناختي در رابطۀ رهبري قابل اعتماد با خشغنودي از

ن،ري به دلیل نوینبودن عرصۀ پژوهشي دربارۀ نقغش و

شلل و خشنودي اززندگي پرداخته شده است .بر اساس

تأثیر نهادینهسازي سرمایۀ روانشناختي بر زندگي شغللي

این ،الگوي مفهومي پژوهش به شغر شغکل  1طراحغي

و غیرشللي هنوز به پژوهشهاي بسیاري نیاز است؛ ولي

شد.

خشنودی از شغل
سرمایۀ روانشناختی

رهبری قابل اعتماد

خشنودی از زندگی
شکل .1الگوی نظری پژوهش

براساس مدل مفهومي طراحي شده ،هغدف پغژوهش

فرضیۀ اول :رهبري قابل اعتمغاد بغر سغرمایۀ روانشغناختي

حاضر پاسخگویي به این سراالت است کغه آیغا رهبغري

تأثیر (معنادار) دارد.

قابل اعتماد بر سرمایۀ روانشناختي ،خشغنودي از شغلل و

فرضیۀ دوم :سرمایۀ روانشغناختي بغر خشغنودي از شغلل

خشنودي از زندگي تأثیر دارد ،و آیا رهبري قابل اعتماد

تأثیر (معنادار) دارد.

ازطریغغق سغغرمایۀ روانشغغناختي بغغر خشغغنودي از شغغلل و

فرضیۀ سوم :سرمایۀ روانشناختي بر خشنودي از زندگي

خشنودي از زنغدگي تغأثیر مغي گغذارد .بغر اسغاس ایغن،

تأثیر (معنادار) دارد.

فرضیههاي پژوهش به شر زیر تدوین شدند:

 /00پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال چهارم ،شماره اول ،پیاپي ( ،)13بهار 1331

فرضغغیۀ چهغغارم :رهبغغري قابغغل اعتمغغاد ازطریغغق سغغرمایۀ

خوشبیني و بدبیني بغهترتیغب  4/11 ،4/1 ،4/13و 4/11

روانشغغناختي بغغر خشغغنودي از شغغلل تغغأثیر غیرمسغغتقیم

گ ارش کردهاند .گلپرور و واثقي )1303( ،در ایران بغا

(معنادار) دارد.

تحلیغل عغاملي اکتشغافي روایغي سغازه ایغن پرسشغنامه را

فرضغغیۀ پغغنجم :رهبغغري قابغغل اعتمغغاد ازطریغغق سغغرمایۀ

مستند کغرده و بغراي چهغار مرلفغۀ امیغدواري (عاملیغت،

روانشغغناختي بغغر خشغغنودي از زنغغدگي تغغأثیر غیرمسغغتقیم

گذرگاه) و خوشبیني (خوشبینغي و بغدبیني) بغهترتیغب

(معنادار) دارد.

آلفغغاي کرونبغغا برابغغر بغغا  4/10 ، 4/3 ، 4/10و 4/11
گ ارش کردهاند .در پژوهش حاضر آلفاي کرونبا این

روش

پرسشنامه  4/31به دست آمد.
3

روش پغغغژوهش ،جامعغغغۀ آمغغغاري و نمونغغغه :روش

پرسشنامۀ رهبري قابل اعتماد  :براي سنجش رهبغري

پژوهش در این مطالعه ،همبسغتگي و از نغوع الگوسغازي

قابل اعتماد از پرسشنامۀ شان ده سرالي ارانهشدۀ والومبوا

معادالت ساختاري است .جامعۀ آماري پغژوهش شغامل

و همکغغغاران ( )9443اسغغغتفاده شغغغد کغغغه داراي چهغغغار

تمام کارکنغان سغازمان شغهرداري مرکغ ي اصغفهان در

خردهمقیاس خودآگاهي ،شغفافیت در روابغط ،پغردازش

پایی  1331به تعداد  190نفر بودند که از جامعغۀ آمغاري

متعادل اطالعات و جهانبیني اخالقي دروني شده اسغت

مورد اشاره براساس جدول حجم نمونه به حجغم جامعغۀ

و براي هر کدام از خردهمقیاسها  0سرال در ن،ر گرفته

آمغغاري میچغغل و جغغولي ( )9441و در سغغطح اطمینغغان

شغغده اسغغت و مقیغغاس پاسغغخگویي آن بغغهصغغورت پغغنو

آماري  ،%1تعداد  931نفغر بغهعنغوان نمونغه ،تعیغین و بغه

درجه اي کامالً مخالا تغا کغامالً موافغق اسغت .قنبغري،

طریق روش نمونهگیري دردسترس بین کارکنان ،توزی

زندي و سیا پناهي ( )1331این پرسشنامه را اعتباریابي

شغغد و پغغس از جمغغ آوري پرسشغغنامههغغا تعغغداد 193

کردهاند و نتایو پژوهش نامبردگان نشغان دادنغد روایغي

پرسشنامه به دلیل سغوگیري خغوداف اني 1پاسغخگویان از

سازه و همساني درونغي پرسشغنامۀ رهبغري قابغل اعتمغاد

فرایند تحلیل کنار گذاشته شد و درنتیجه ،حجم نمونه به

تأیید شده است و ميتوان از این اب ار براي اندازهگیغري

 119نفر کاهش پیدا کرد.

رهبري قابغل اعتمغاد اسغتفاده کغرد .در پغژوهش حاضغر

اب ار سنجش :پرسشنامۀ سغرمایۀ روانشغناختي :2بغراي

آلفاي کرونبا این پرسشنامه  4/30به دست آمد.

سنجش سرمایۀ روانشناختي از پرسشغنامۀ دو مرلفغهاي و

پرسشنامۀ خشنودي از شلل :0براي سنجش خشنودي

چهارده سرالي ارانهشغدۀ لغوپ  ،آمغو و مغارتین)9441( ،

از شلل از دوازده سرال مربغوط بغه خشغنودي از ماهیغت

اسغغتفاده شغغد کغغه داراي دو خغغردهمقیغغاس امیغغدواري

شغغلل پرسشغغنامه ارانغغهشغغدۀ اسغغمیت ،کنغغدال و هیغغولین

(عاملیت و گذرگاه) و خوشبیني (خوشبیني و بغدبیني)

( )1313اسغغتفاده شغغد کغغه داراي پغغنو خغغردهمقیغغاس

است و مقیاس پاسخگویي آن بهصغورت پغنو درجغهاي

خشغغنودي از شغغلل شغغامل ماهیغغت شغغلل ،سرپرسغغت،

کامالً موافق تا کغامالً مخغالا اسغت .لغوپ و همکغاران

همکاران ،دستم د و ترفی اسغت و مقیغاس پاسغخگویي

( ،)9441ازطریق تحلیل عاملي اکتشافي و تأییدي روایي

آن بهصورت پنو درجهاي کامالً مخالا تا کامالً موافق

سازه این پرسشنامه را مستند کردهاند و آلفغاي کرونبغا

است .این پرسشنامه در پژوهشهغاي متعغدد در ایغران و

ایغغن پرسشغغنامه در سغغطح دو مرلفغغۀ کلغغي امیغغدواري و

خار از ایران استفاده شده است که همگي نشاندهنغدۀ

خغغوشبینغغي و چهغغار عامغغل ج نغغي عاملیغغت ،گغغذرگاه،

روایي و پایایي بغاالي ایغن ابغ ار اسغت (مهغداد.)1331 ،
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. self enhancement
. psychological capital questionnaire

. authentic leadership questionnaire
. job satisfaction questionnaire

نقش میانجيگرانۀ سرمایۀ روانشناختي در تأثیر رهبري قابل اعتماد بر خشنودي از شلل و خشنودي از زندگي01/

ارشدي این آزمون را در سال 1313براي نخستین بار (به

ساختاري ،استفاده و با استفاده از نغرماف ارهغاي  SPSSو

نقل از عسگري ،نغادري و هیکغل )1300 ،مطغر کغرده

 AMOSانجام شد.

که ضرایب پایایي بخشهاي مختلا آزمغون بغین 4/13
تا  4/01گ ارش شده است .ارشدي و شکرکن (،)1313

یافتهها
یافتغغههغغاي پغغژوهش حغغاکي از آن اسغغت کغغه از کغغل

بین  4/90تا  4/11گ ارش کرده اند .در پژوهش آراسغته

اعاغغغغغاي نمونغغغغغۀ  119نفغغغغغري ،توزیغغغ غ فراوانغغغغغي

و مهغغداد ( ،)1331پایغغایي ایغغن پرسشغغنامه بغغا اسغغتفاده از

شرکتکنندگان مرد با تعداد  11نفر (معادل  11درصد)

آلفاي کرونبغا برابغر بغا 4/00گغ ارش شغده اسغت .در

و شرکتکنندگان زن  11نفر (معغادل  03درصغد) بغود.

پژوهش حاضر آلفاي کرونبغا ایغن پرسشغنامه  4/33بغه

فراواني مربوط به شرکتکنندگان بغا مغدرک تحصغیلي

دامنه ضریب روایي بخشهاي مختلا این پرسشغنامه را

دیپلم و پایینتر  1نفر (معغادل  1/3درصغد) ،بغا مغدرک

دست آمد.
1

پرسشغغنامۀ خشغغنودي از زنغغدگي  :بغغراي سغغنجش

تحصغغیلي فغغوب دیغغپلم  11نفغغر (معغغادل  14درصغغد) ،بغغا

خشنودي از زندگي از پرسشنامۀ پغنو سغرالي ارانغهشغدۀ

مدرک تحصیلي لیسانس  10نفر (معادل  11درصغد) ،بغا

داینر ،ایمون  ،الرسن و گریفین ( )1301استفاده شد کغه

مدرک تحصیلي فوب لیسغانس و بغاالتر  91نفغر (معغادل

داراي  3عامل است و مقیاس پاسخگویي آن بغهصغورت

 10/1درصغغغد) اسغغغت .همچنغغغین فراوانغغغي مربغغغوط بغغغه

هفت درجغهاي کغامالً موافغق تغا کغامالً مخغالا اسغت.

شرکتکنندگان با سابقۀ شللي تا  1سغال  3نفغر (معغادل

اعتبار و روایي مقیاس خشنودي از زنغدگي در مطالعغات

 9/1درصد) ،با سابقۀ شللي  1تا  14سال  91نفر (معغادل

متعددي بررسي شغده اسغت .داینغر و همکغاران ()1301

 90درصغغد) ،بغغا سغغابقۀ شغغللي  11سغغال و بغغاالتر  09نفغغر

ضریب همبستگي بازآزمایي این اب ار را پغس از دو مغاه

(معادل  13/1درصد) است .و درنهایت ،فراواني مربغوط

اجغغرا  4/09و ضغغریب آلفغغاي کرونبغغا آن را  4/01و

به شرکتکنندگان در سمت سرپرست  3نفغر (معغادل 0

اسچیمک ،ردهاکریشغنن ،اویشغي ،زوکوتغو و آهغادي،

درصد) ،در سمت کارمند  143نفر (معغادل  39درصغد)

( )9449اعتبار این مقیاس را با استفاده از ضریب آلفغاي

است.

کرونبا بغراي ملیغتهغاي آمریکغایي ،آلمغاني ،ژاپنغي،

بهمن،ور ارزیابي الگوي پیشنهادي از روش الگویغابي

مک یکي و چیني بغهترتیغب  4/11 ،4/13 ،4/09 ،4/34و

معادالت ساختاري استفاده شد .یغک الگغوي مناسغب از

 4/11گغغ ارش کغغردهانغغد .در پغغژوهش حاضغغر آلفغغاي

لحا شاخصهاي برازش باید داراي خيدو غیرمعنادار،

کرونبا این پرسشنامه  4/33به دست آمد.

نسغغبت خغغيدو بغغه درجغغۀ آزادي کمتغغر از  ،3شغغاخص

روش اجرا و تحلیل :این پغژوهش بغه روش میغداني،
اجغغرا و بغغا مراجعغۀ حاغغوري پژوهشغغگر بغغه بخغغشهغغاي
مختلا سازمان شهرداري مرک ي اصفهان و بغا تشغریح
هدف پژوهش و محرمانهماندن پاسخهغا بغراي کارکنغان
انجغغام شغغد .بغغراي تحلیغغل دادههغغا از روشهغغاي آمغغاري

3

9

نیکویي برازش ) (GFIو شاخص برازش تطبیقي )(CFI
0

بیشتراز  ،4/31شاخص برازش اف ایشي ) (IFIبغ ر

تغر

از  ،4/3ریشۀ مجدورات باقیمانده (RMR)1کوچغکتغر
از  4/41و تقریغغغغغب ریشغغغ غۀ میغغغغغانگین مجغغغغغذورات
1

خطا ) (RMSEAکوچکتر از  4/40باشغد (شغوماخر و

همبسغغغتگي پیرسغغغون و روش الگوسغغغازي معغغغادالت
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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لغغومکس 9440/1300 ،ترجمغغه قاسغغمي) .در جغغدول 1

بغغغغغغازنگريشغغغغغغدۀ پغغغغغغژوهش آمغغغغغغده اسغغغغغغت.

نتایو الگوسازي معادله ساختاري بغراي الگغوي نهغایي و
جدول  .1مسیرهای مدل رهبری قابل اعتماد با سرمایۀ روانشناختی ،خشنودی از شغل و خشنودگی از زندگی
ردیا

مسیرهاي مدل

B

SE

1

رهبري قابل اعتماد← سرمایۀ روانشناختي

**

4/13

4/40

9

سرمایۀ روانشناختي← خشنودي از شلل

**4/10

4/40

3

سرمایۀ روانشناختي← خشنودي از زندگي

**

4/41

4/11

β
**

R2

P

4/01

4/10

4/441

**4/19

4/19

4/441

**

4/10

4/31

4/441

با توجه به جدول  ،1رهبري قابل اعتمغاد بغر سغرمایۀ

داراي تغغأثیر معنغغادار اسغغت .شغغاخصهغغاي بغغرازش مغغدل

روانشغغناختي ( )β= 4/01 ،p<4/41داراي تغغأثیر معنغغادار

نهایي تأثیر رهبري قابل اعتماد بر سغرمایۀ روانشغناختي و

اسغغغت و توانسغغغته  10درصغغغد از واریغغغانس سغغغرمایۀ

تأثیر سرمایۀ روانشناختي بغر خشغنودي از شغلل  -نتغایو

روانشغغناختي را تبیغغین کنغغد؛ بنغغابراین فرضغغیۀ نخسغغت

آن در جدول  1ارانه شد  -به این شر اند :خيدو مغدل

پژوهش تأیید شد ،مبني بر اینکه رهبري قابغل اعتمغاد بغر

نهغغایي برابغغر بغغا  ،0/40درجغغۀ آزادي برابغغر بغغا  ،1نسغغبت

سرمایۀ روانشناختي تأثیر معنغادار دارد .در ادامغه سغرمایۀ

خغغيدو بغغه درجغغۀ آزادي برابغغر بغغا  GFI ،0/40برابغغر بغغا

روانشناختي بر خشغنودي از شغلل ()β= 4/19 ،p<4/41

 CFI ،4/31برابر با  IFI ،4/30برابر با  4/30و RMSEA

داراي تأثیر معنادار اسغت و توانسغته اسغت  19درصغد از

برابر با  4/13است .همچنین ،شاخصهغاي بغرازش مغدل

واریانس خشنودي از شلل را تبیین کند؛ بنابراین فرضغیۀ

نهایي تأثیر رهبري قابل اعتماد بر سغرمایۀ روانشغناختي و

دوم پغغغژوهش تأییغغغد شغغغد ،مبنغغغي بغغغر اینکغغغه سغغغرمایۀ

تأثیر سرمایۀ روانشناختي بر خشنودي از زندگي  -نتغایو

روانشغناختي بغر خشغغنودي از شغلل داراي تغأثیر معنغغادار

آن در جدول  1ارانه شد  -به ایغن شغر اسغت :خغيدو

اسغغت .همچنغغین ،سغغرمایۀ روانشغغناختي بغغر خشغغنودي از

مدل نهایي برابغر بغا  ،4درجغۀ آزادي برابغر بغا  ،4نسغبت

زندگي ( )β= 4/31 ،p<4/41داراي تأثیر معنغادار اسغت

خيدو به درجۀ آزادي برابر بغا  GFI ،4برابغر بغا CFI ،1

و توانسته  10درصد از واریانس خشغنودي از زنغدگي را

برابر با  IFI ،1برابر با  1و  RMRبرابر بغا  4/4441اسغت.

تبیین کند؛ بنابراین فرضیۀ سوم پژوهش تأیید شد ،مبنغي

در شغغکل  9الگغغوي نهغغایي و بغغازنگريشغغده ارانغغه شغغده

بغر اینکغه سغرمایۀ روانشغغناختي بغر خشغنودي از زنغغدگي

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 شلل و خشنودي از زندگي01/

با توجه به شکل  ،9رهبري قابل اعتماد بغر خشغنودي

یافتغغغۀ فرضغغغیۀ دوم پغغغژوهش نشغغغان داد سغغغرمایۀ

از شلل و بر خشنودي از زندگي داراي تأثیر غیرمسغتقیم

روانشناختي بر خشغنودي از شغلل تغأثیر (معنغادار) دارد.

اسغت .بررسغغي اثغرات واسغغطهاي حغاکي از آن بغغود کغغه

این یافته با نتایو پژوهشهاي اوالنیان و هیستاد (،)9411

سغغرمایۀ روانشغغناختي متلیغغر واسغغطهاي کامغغل در رابطغغۀ

کغغاپالن و بغغیچکس ( ،)9413بریمغغاني و همکغغاران ،ي

رهبري قابل اعتماد بغا خشغنودي از شغلل و خشغنودي از

( ،)1330باباییغغغغغان و همکغغغغغاران ( ،)1331بهغغغغغادري

زندگي است؛ بنابراین فرضغیۀ چهغارم و پغنجم پغژوهش

خسروشاهي و همکاران ( ،)1331همسغویي دارد .نتغایو

تأیید شد ،مبني بر اینکه رهبري قابل اعتماد بر خشغنودي

مربغوط بغه فرضغیۀ دوم پغژوهش مبنغي بغر تغأثیر سغغرمایۀ

از شغغغلل و خشغغغنودي از زنغغغدگي ازطریغغغق سغغغرمایۀ

روانشناختي بر خشنودي از شلل چنین تبیین ميشود کغه

روانشناختي تأثیر معنادار دارد.

هرچغغه کارکنغغان از سغغرمایۀ روانشغغناختي (امیغغدواري،
خودکارآمغغدي ،تغغابآوري و خغغوشبینغغي) بیشغغتري

بحث

برخوردار باشند ،نسغبت بغه مسغانل سغازماني و شخصغي

نتایو این پژوهش نشان دادند رهبري قابل اعتماد بغر

خود امیدوارتر و خوشبینانهتر عمغل مغيکننغد کغه ایغن

سغرمایۀ روانشغناختي تغأثیر (معنغادار) دارد .ایغن یافتغه بغا

باعث ميشغود کارکنغان ،خشغنودي از شغلل بیشغتري را

نتایو پژوهشهاي اوالنیغان و هیسغتاد ( ،)9411وانغو و

ادراک کنند .هنگغامي کغه افغراد نسغبت بغه شغلل خغود

همکاران ،)9410( ،پترسون و همکاران ،)9419( ،ریگغو

احساس مثبتي داشته باشغند ،نسغبت بغه سغازمان خغویش

و همکغغاران ،)9419( ،والومبغغا و همکغغاران ،ي (،)9411

متعهدتر خواهند شد و بغا انگیغ ۀ بیشغتري سغازمان را در

اوي ،آولیغغو ( ،)9411اوي و همکغغاران ( ،)9443کغغالا

دستیابي به اهدافش یاري خواهند رساند.

اسغغمیت و همکغغاران ( ،)9443آولیغغو ( ،9440بغغه نقغغل از

همچنغغین ،مشغغاهده شغغد سغغرمایۀ روانشغغناختي بغغر

صغغغادقي و همکغغغاران ،)1330 ،حسغغغیني و زردشغغغتیان

خشنودي از زنغدگي تغأثیر (معنغادار) دارد .ایغن یافتغه بغا

( ،)1330صغغادقي و همکغغاران )1330( ،همسغغویي دارد.

نتایو پژوهشهاي یوکول  -گانیرون ( ،)9419گلپغرور

نتایو مربوط به فرضغیۀ نخسغت پغژوهش مبنغي بغر تغأثیر

و همکغغاران ،)1333( ،همسغغویي دارد .بغغر مبنغغاي نتغغایو

رهبري قابل اعتماد بغر سغرمایۀ روانشغناختي را مغيتغوان

مربوط به فرضغیۀ سغوم پغژوهش مبنغي بغر تغأثیر سغرمایۀ

چنین تبیین کرد که رهبران قابل اعتماد بهوسیلۀ بازخورد

روانشناختي بر خشنودي از زندگي ،چنین تبیین ميشغود

مثبت و سازندهاي که به کارکنانشان ميدهند ،امیدواري

که سرمایۀ روانشناختي ،سازهاي ترکیبي و بغههغمپیوسغته

واق بینانه را در کارکنانشان به وجود ميآورند و از ایغن

است کغه چهغار مرلفغۀ ادراکغي  -شغناختي یعنغي امیغد،

طریق حس خودکارآمغدي کارکنانشغان را نیغ افغ ایش

خوشبیني ،خودکارآمغدي و تغابآوري را در بغر دارد.

م غيدهنغغد .رهبغغران قابغغل اعتمغغاد امیغغدواري را در قالغغب

این مرلفهها در فرآیند تعغاملي و ارزشغیابانه ،بغه زنغدگي

احساسي از خودکارآمغدي ،امنیغت و اعتمغاد بغه وجغود

فرد معنا ميبخشند ،تالش فرد را براي تلییر موقعیتهاي

ميآورند؛ بنغابراین نتیجغهگیغري مغيشغود رهبغري قابغل

فشارزا تداوم ميدهند ،او را براي ورود بغه صغحنۀ عمغل

اعتمغغاد باعغغث تقویغغت سغغرمایۀ روانشغغناختي کارکنغغان

آماده مغيکننغد و مقاومغت و سرسغختي او را در تحقغق

ميشود و تقویغت سغرمایۀ روانشغناختي در کارکنغان بغه

اهداف تامین ميکننغد (وود و وود ،1331 ،بغه نقغل از

اف ایش عملکرد آنها منجر ميشود.

پناهي و فاتحيزاده)1333 ،؛ ازاینرو این چهغار منبغ در
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یک ن،ام بههمپیوسته ،به تقویت یکدیگر و شغکلدهغي

که در تبیین فرضیۀ نخست پژوهش بیان شد رهبران قابل

سپري مقاوم در برابر عمل فشارآفرین عمل ميکنند .بغر

اعتمغغاد بغغهوسغغیلۀ بغغازخورد مثبغغت و سغغازندهاي کغغه بغغه

همین اسغاس ،بغه اثغر ضغربهگیغري (رابینغ و همکغاران،

کارکنانشان ميدهند ،ميتوانند امیغدواري واقغ بینانغه را

 ،1330به نقل از پناهي و فغاتحيزاده )1333 ،ایغن منغاب

در کارکنانشان بغه وجغود آورنغد و از ایغن طریغق حغس

در موقعیتهاي پرتنش تأکید شده است .همانگونه کغه

خودکارآمدي کارکنانشان را نی اف ایش دهند .رهبغران

بیغان شغغد سغرمایۀ روانشغغناختي ،مجموعغه از مرلفغغههغغاي

قابغغغل اعتمغغغاد امیغغغدواري را در قالغغغب احساسغغغي از

امیغغدواري ،تغغابآوري ،خغغوشبینغغي و خودکارآمغغدي

خودکارآمدي ،امنیغت و اعتمغاد بغه وجغود مغيآورنغد؛

است .از طرف دیگر ،بهبغود و تقویغت هغر یغک از ایغن

درنتیجه ،این رهبران با تأثیري که بر توسعۀ سغرمایههغاي

مرلفهها ميتواند بغهنوبغۀخود بغر کیفیغت روابغط فغرد بغا

روانشناختي دارند ،سغبب خشغنودي از شغلل مغيشغوند.

دیگغغران تغغأثیرات سغغازندهاي داشغغته باشغغد .ایغغن امغغر در

همغغانگونغغه کغغه در تبیغغین فرضغغیۀ دوم بیغغان شغغد هرچغغه

محغغیط کغغار کغغه سرشغغار از روابغغط پیچیغغده بغغین افغغراد

کارکنغغغغغان از سغغغغغرمایۀ روانشغغغغغناختي (امیغغغغغدواري،

تشکیلدهندۀ آن است ،مغيتوانغد نمغود بیشغتري داشغته

خودکارآمغغدي ،تغغابآوري و خغغوشبینغغي) بیشغغتري

باشد .به عبغارت دیگغر ،تقویغت سغرمایۀ روانشغناختي و

برخوردار باشند ،نسغبت بغه مسغانل سغازماني و شخصغي

ارتقغغاي روزافغغ ون آن مغغيتوانغغد تحمغغل سغغختيهغغا و

خود امیدوارتر و خوشبینانهتر عمغل مغيکننغد کغه ایغن

نامالیمات زندگي فردي را براي افراد میسر کنغد و آنهغا

باعث ميشود تا کارکنان خشغنودي از شغلل بیشغتري را

را در حرکغغت بغغه سغغوي رابطغغهاي موفغغق و همغغراه بغغا

ادراک کنند.

خشنودي یاري رساند.

یافتۀ نهایي این پژوهش نشان داد سرمایۀ روانشناختي

عغغالوه بغغر ایغغن ،ایغغن پغغژوهش نشغغان داد سغغرمایۀ

در رابطغغۀ میغغان رهبغغري قابغغل اعتمغغاد و خشغغنودي از

روانشغغناختي در رابطغغۀ میغغان رهبغغري قابغغل اعتمغغاد و

زنغغدگي ،میغغانجي کامغغل اسغغت .ایغغن یافتغغه بغغا نتغغایو

خشنودي از شلل یک میانجي است .این یافتغه بغا نتغایو

پغغژوهشهغغاي اوالنیغغان و هیسغغتاد ،)9411( ،وانغغو و

پغغغژوهشهغغغاي اوالنیغغغان و هیسغغغتاد ( ،)9411وانغغغو و

همکغغاران ،)9410( ،موسغغیلدیلي و همکغغاران (،)9413

همکاران ()9410؛ کاپالن و بیچکس)9413( ،؛ پترسغون

ریگو و همکاران ( ،)9419یوکول – گغانیرون (،)9419

و همکاران ()9419؛ ریگغو و همکغاران)9419( ،؛ اوي،

والومبغغغا و همکغغغاران ،)9411( ،اوي ،آولیغغغو (،)9411

آولیو ( )9411و والمبووا و همکاران ( ،)9411والومبغا و

والمبغغغووا و همکغغغاران ( ،)9411گیغغغوالکتي (،)9414

همکغغاران،)9411( ،جیالونغغاردو و همکغغاران،)9414( ،

مألوف و همکاران ،)9414( ،اوي و همکغاران (،)9443

اوي و همکغغاران ( ،)9443کغغالا اسغغمیت و همکغغاران

کغالا اسغغمیت و همکغاران ( ،)9443آولیغغو ( ،9440بغغه

( ،)9443والومبغغغغوا و همکغغغغاران ()9440؛ و آولیغغغغو،

نقل از صادقي و همکاران ( ،)1330همسو و با یافتههغاي

( ،)9440همسغغو و بغغا یافتغغههغغاي بریمغغاني و همکغغاران

حسغغیني و زردشغغتیان ،)1330( ،گغغلپغغرور و همکغغاران

( ،)1330حسغغغغیني و زردشغغغغتیان ،)1330( ،صغغغغادقي و

( ،)1333صغغادقي و همکغغاران )1330( ،همخغغواني دارد.

همکاران ،)1330( ،تقيزاده و اسدي ( ،)1339باباییان و

در تبیین این یافته همانگونغه کغه در تبیغین فرضغیههغاي

همکغغاران ،)1331( ،بهغغادري خسروشغغاهي و همکغغاران،

اول و سوم بیغان شغد چنغین نتیجغه گیغري مغيشغود کغه

( )1331همخواني دارد .در تبیین ایغن یافتغه همغانگونغه

رهبران قابل اعتماد با توسعۀ امیغدواري ،خودکارآمغدي،
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خغغغوشبینغغغي و تغغغابآوري در کارکنغغغان (فرضغغغیه ،)1

پغغژوهش حاضغغر همچغغون سغغایر پغغژوهشهغغا داراي

سغغرمایههغغاي روانشغغناختي را در میغغان کارکنغغان توسغغعه

محدودیتهایي بود شغامل کوچغکبغودن حجغم نمونغه

ميدهند و از این طریق زمینههاي الزم را براي خشنودي

براي پژوهشهاي معادالت ساختاري ،عدمتفسغیر علغت

از وجوه مختلا زندگي (فرضیه  )3فراهم ميکنند.

و معلولي از نتایو پژوهش به خاطر روش اسغتفادهشغده،

در مجموع نتایو حاصغل از ایغن پغژوهش شغواهدي

محدودبودن گروه نمونه به کارکنان مرد و زن شغهرداي

مبني بر تأثیر رهبري قابل اعتماد بر سرمایۀ روانشغناختي،

مرکغغغ ي اصغغغفهان ،محغغغدودیت روش خودسغغغنجي و

خشنودي از شغلل و خشغنودي از زنغدگي ارانغه داد .بغر

انتخاب غیرتصادفي نمونه است که باید در تعمغیم نتغایو

همین اسغاس بغه مغدیران سغازمان مغورد مطالعغه بغهطغور

احتیاط الزم صورت گیرد.

خاص و مدیران سغایر سغازمانهغا بغهطغور عغام پیشغنهاد
ميشود چون رهبغري قابغل اعتمغاد مغيتوانغد زمینغهسغاز

منابع

عملکرد فردي و سازماني بهتر را فراهم کند و بغا تأکیغد

آراسغغته صغغالح کغغوه ،ن .و مهغغداد ،ع .)1331( .الگغغوي

بر این نکته کغه سغرمایۀ روانشغناختي بغهعنغوان سغازهاي

رابطغۀ زنجیغرهاي ویژگغيهغاي شغللي ،خشغنودي از

حالتگونه قابلیت تقویتشدن را دارد ،پیشنهاد ميشغود

شغلل بغغا رفتغار نوآورانغغه .فصغلنامۀ مشغغاوره شغغللي و

آموزشهاي علمي و کغاربردي سغرمایۀ روانشغناختي بغا

سازماني.11-39 ،)90( 0 ،

استفاده از بستههاي آموزشي معتبغر و مسغتند و از طریغق

ارشدي ،ن .و شکرکن .)1313( . ،بررسي رابطۀ فشغار

افراد متخصص در سازمانهایي ن،یر سغازمان شغهرداري

رواني ناشي از تعغار

و ابهغام نقغش بغا عملکغرد و

مرک ي اصفهان به کغار گرفتغه شغوند .همچنغین ،شغایان

خشنودي از شلل با توجغه بغه اثرهغاي تعغدیلکننغدۀ

توجه قرار گرفتن ،قابغل اعتمغاد بغودن و صغداقت رهبغر

اسغغتقالل کغغاري و پیوسغغتگي گروهغغي در کارکنغغان

بهعنغوان مغالک در فراینغد گغ ینش رهبغران ،برگغ اري

شرکت ملي مناطق نفتخی جنوب – منطقغۀ اهغواز.

دورههاي آموزشي توسعۀ رفتارهاي رهبري قابل اعتمغاد

مجلغغۀ علغغوم تربیتغغي و روانشناسغغي دانشغغگاه شغغهید

براي تمام سطو مدیریتي ،ایجاد مسیرهاي باز و شفاف

چمران اهواز1( 10 ،و.193 -100 ،)9

ارتباطي بهمن،ور اف ایش روابغط کارکنغان بغا مغدیران و

ارونسغغون ،ا .)1301( .روانشناسغغي اجتمغغاعي (ترجمغغۀ

اختیغار

حسین شکرکن) .تهران :انتشارات رشد (سال انتشغار

همچنین افغ ایش خودآگغاهي مغدیران ،تفغوی

الزم براي کارکنان در انجغام تکغالیا و مسغئولیتهغاي

اثر به زبان اصلي.)1333 ،

شللي و سغازماني ،ارانغۀ بازخوردهغاي الزم از عملکغرد

باباییان ،ع ،.سیدنقوي ،م .ع ،.علی اده . ،و پغورغالمي،

کارکنان ،ایجاد زمینۀ الزم براي تقویغت هویغت شغللي،

م .ر .)1331( .تأثیر سرمایۀ روانشناختي بغر رضغایت

اهمیغغت و جایگغغاه شغغلل بغغراي کارکنغغان ،تغغأمین امنیغغت

شللي افسران مرد نا ) موردمطالعغه :فغا .ا .قغ وین(.

شغغللي کارکنغغان ،برقغغراري زمینغغۀ الزم بغغراي برقغغراري

فصلنامۀ پژوهشهاي مدیریت انت،امي-313 ،)3( 1 ،

ارتبغغاط معقغغول و منطقغغي بغغین سرپرسغغتان و کارکنغغان،

.301

فغغراهمکغغردن فرصغغت ترقغغي و پیشغغرفت و حمایغغت و

بریمغغاني ،ا ،.مغغدانلو  ،ي .و یوسغغفي .)1330( . ،رابطغغۀ

قغغغدرداني سرپرسغغغتان از عملکغغغرد کارکنغغغان پیشغغغنهاد

بین سرمایۀ روانشناختي و رضغایت شغللي کارکنغان

ميشود.

کمیته امداد امام خمیني شرقاستان مازندران .فصلنامۀ
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علمي  -پژوهشي پژوهشنامۀ تربیتغي-101 ،)00(14 ،

وحید قاسمي) .تهران :انتشارات جامعهشناسان (سغال

.193

انتشار اثر به زبان اصلي.)9440 ،

بهادري خسروشاهي ،. ،هاشمي نصغرتآبغادي ،ت .و

صغغغادقي ،م .ب ،.محمغغغودي کیغغغا ،م .و ارشغغغدي ،ن.

بیرامغغي ،م  .)1331( .رابطغغۀ سغغرمایۀ روانشغغناختي و

( .)1330تحلیغغغل رابطغغغۀ متلیرهغغغاي شخصغغغیتي و

ویژگيهاي شخصیتي با رضایت شللي در کتابداران

سازماني با رهبري قابغل اعتمغاد .فصغلنامۀ اخغالب در

کتابخانغههغاي عمغومي شغهر تبریغ  .مجلغۀ پژوهشغي

علوم و فناوري.30-14 ،)1( 14 ،

دانشگاه علوم پ شکي شغهید بهشغتي-310 ،)34( 1 ،
.319
تقغغغيزاده ،ه .و اسغغغدي ،ن .)1339( .بررسغغغي ارتبغغغاط
ویژیگيهاي فردي  -اجتمغاعي بغا خشغنودي شغللي
کارکنان .مطالعات جامعهشناسي .سال سغوم ،شغماره
دهم ،بهار  ،1334صص.113-190
حسنزاده ،ژ .)1303( .مثبتگرایغي در رفتغار سغازماني.
ماهنامۀ تدبیر.90 – 93 ،911 ،
حسیني ،م .و زردشتیان ،ش .)1330( .اثر سبک رهبغري
قابغل اعتمغاد بغر معنویغت در کغار بغا مالح،غه نقغغش

عسگري ،ا ،.نادري ،ف .و هیکل ،ک .)1300( .رابطۀ
ویژگغغيهغغاي شخصغغیتي و حمایغغت اجتمغغاعي بغغا

خشنودي از شلل معلمان زن شهر اهواز .نشریۀ زن و
فرهنو.13 -04 ،)1( 1 ،
علیپغور ،ا ،.صغفاري نیغا ،م ،.صغرافي فروشغاني ،غ،.
آقاعلیخغاني ،ع .و آخونغدي ،ا .)1339( .بررسغي
اثربخشغي مداخلغه سغرمایۀ روانشغناختي لوتغان بغر
فرسودگي شلل کارشناسان شاغل در شرکت ایران
خودرو دی ل .فصلنامۀ علمي تخصصي طب کغار1 ،
(.31 -04 ،)3

میانجي سرمایۀ روانشناختي در کارکنان ادارات کغل

فروهغغر ،م .و هویغغدا ،ر .)1334( .تبیغغین رابطغغۀ سغغرمایۀ

ورزش و جوانغغان غغغرب ایغغران .مطالعغغات مغغدیریت

روانشغغناختي و کغغارآفریني سغغازماني اعاغغاي هیئغغت

رفتار سازماني در ورزش.11 -13 ،)14( 3 ،

علمي دانشغگاه .فرهنغو مشغاوره و رواندرمغاني9 ،

رابین  ،آ .و جا  ،ت .)1303( .رفتغار سغازماني (ترجمغۀ
مهدي زارع) ،چاا اول ،تهران ،انتشارات نص (سال
انتشار اثر به زبان اصلي .)9443
سغغغغیمار اصغغغغل ،ن .و فیاضغغغغي ،م . )1301( .سغغغغرمایۀ

روانشناختي؛ مبنایي نوین براي م یت رقابتي .ماهنامۀ
تدبیر.00 –00 ،)14( 13 ،
پنغاهي ،ا .و فغاتحيزاده ،م .)1333( .بررسغي رابطغۀ بغین
مرلفغغههغغاي سغغرمایه روانشغغناختي و کیفیغغت زنغغدگي
زناشویي در بین زوجین شغهر اصغفهان .زن و جامعغه
(جامعهشناسي زنان.133-111 ،)1( 1 ،
شوماخر ،رندال ،اي؛ لومکس ،ریچغارد ،جغي.)1300( .
مقدمغغهاي بغغر مدلسغغازي معادلغغۀ سغغاختاري( .ترجمغغۀ

(.03 – 144 ،)0
قنبغغري ،س .زنغغدي . ،و سغغیا پنغغاهي.)1331( . ،
ساختار عاملي و همسغاني درونغي پرسشغنامۀ رهبغري
قابل اعتماد .مجلۀ مدیریت توسعه و تحغول11 ،90 ،
–.11
کغغار ،آ .)1301( .روانشناسغغي مثبغغت (ترجمغغۀ حسغغن
پاشاشغغریفي و جعفغغر نجفغغيزنغغد) .تهغغران ،انتشغغارات
سخن (سال انتشار اثر به زبان اصلي.)9440 ،
گغغلپغغرور ،م ،.وکیلغغي ،ن .و اشغغج  ،آ .)1333( .مغغدل
ساختاري مرلفههاي رهبري تحغولگغرا ،غنغيسغازي

شغغلل و رفتارهغغاي مغغدني سغغازماني .نشغغریۀ فرآینغغد
مدیریت و توسعه ،دوره .31-110 ،)1( 91
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