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Abstract
The purpose of this study was designing and testing a model of some antecedents (perceived
organizational support, leader-member exchange, role ambiguity, Psychological ownership,
organization-based self-esteem) of positive organizational behavior. The Statistical
Population included all employees of Khuzestan Regional Electric Company. From this
Population, 350 employees were selected by stratified random sampling method. The
participants responded to positive organizational behavior, organization-based self-esteem,
leader-member exchange, Psychological ownership, perceived organizational support and
role ambiguity questionnaires. Fitness of the proposed model was examined through
structural equation modeling (SEM). The indirect effects were tested using the bootstrap
procedure. Results indicated that the proposed model fitted the data properly. Findings also
showed that the direct effects of psychological ownership, perceived organizational support
and leader-member exchange on positive organizational behavior were confirmed. Also, the
mediating role of organization-based self-esteem on all relationships was supported.
According to findings regarding fitness of the proposed model with the data and direct and
indirect relationships, concerning the antecedent variables of positive organizational behavior
was recommended.
Keywords: Positive organizational behavior, organization-based self-esteem, Psychological
ownership, leader-member exchange, role ambiguity
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف طراحي و آزمودن الگویي از برخي پیشایندهاي (حمایت سازماني ادراکشده ،مبادله رهبر -
عضو ،ابهام نقش ،مالکیت روانشناختي و عزت نفس سازمانمحور) رفتار سازماني مثبت انجام گرفت .طرح پژوهش
حاضر همبستگي با استفاده از الگویابي معادالت ساختاري بود .شرکتکنندگان در پژوهش 956نفر از کارکنان شرکت
برق منطقهاي خوزستان بودند که با استفاده از روش نمونهگیري تصادفي طبقهاي انتخاب شدند و به پرسشنامههاي رفتار
سازماني مثبت ،عزت نفس سازمانمحور ،مبادله رهبر  -عضو ،مالکیت روانشناختي ،حمایت سازماني ادراکشده و ابهام
نقش پاسخ دادند .ارزیابي الگوي پیشنهادي با استفاده از الگویابي معادالت ساختاري انجام گرفت .براي بررسي روابط
غیرمستقیم در الگوي پیشنهادي نیز از روش بوت استراپ استفاده شد .نتایج نشان دادند الگوي پیشنهادي از برازش خوبي
با دادهها برخوردار است .یافتهها همچنین حاکي از معني داري اثر مستقیم متغیرهاي مالکیت روانشناختي ،حمایت
سازماني ادراکشده و مبادله رهبر  -عضو بر رفتار سازماني مثبت بودند .روابط غیرمستقیم ازطریق عزت نفس
سازمانمحور نیز تأیید شدند .براساس یافتههاي پژوهش حاضر مبني بر تأیید برازش الگوي پیشنهادي پژوهش با دادهها و
نیز روابط مستقیم و غیرمستقیم ،توجه به متغیرهاي مؤثر بر رفتار سازماني مثبت توصیه ميشود.
واژههای کلیدی :رفتار سازماني مثبت ،عزت نفس سازمانمحور ،مالکیت روانشناختي ،مبادله رهبر  -عضو ،ابهام
نقش
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مقدمه

جوامع کمک ميکنند تا پیشرفت کنند و شاکوفا شاوند

نگاااهي موشااکافانه بااه ساایر شااک گیااري علاام

(گاب و هایدت .)4665 ،با توجه به اینکه سازمانها نیاز

روانشناسي و به تبع آن رفتار سازماني ،6دو ناو نگارش

باه دنباال راهااي باراي کمااک باه کارکنااان خاود بااراي

مثبت و منفي را در این زمینه نشان ميدهد .یکي نگرش

حرکت به سمت اهداف سازماناند ،باهطاور فزاینادهاي

مثبت که هدف خود را یافتن راههایي باراي پرباارکردن

اهمیت مثبت گرایاي و تمرکاز بار رشاد توانمناديهااي

زندگي انسانها و کشف و پرورش توانمنديهاي ذاتاي

بالقوه کارکنان را به جاي تمرکاز بار ضاعفهاا ،درک

آنها مي داند و دیگري نگرشي منفي که تاشش خاود را

کردهاند و مطالعات ساازماني را باه سامت مثباتنگاري

صرف درمان بیماريها و آسیبشناسي و رفع کاستيهاا

سااوق دادهانااد (آوي ،لوتااانز و جنسااون .)4663 ،لوتااانز

و کژرفتاااريهاااي انسااان ماايکنااد (الااواني.)6936 ،

( )4664aرفتار سازماني مثبت را مطرح و به محیط کاار

روانشناسان در سالهاي اخیر به این نتیجه رسیدهاناد کاه

وارد کرد .او رفتار ساازماني مثبات را مطالعاه و کااربرد

براي شناخت کام افراد ،تمرکز بار جنباههااي مثبات و

توانمندي هااي مثبات روانشاناختي و نقاات قاوت مناابع

منفي روان به یک انادازه اهمیات دارد (رایاان و دساي،

انساااني تعریااف ماايکنااد کااه توسااعهپااذیر و قاباا

 .)4666از حاادود دهااه  6316بااا ظهااور دیاادگاههاااي

اندازهگیرياناد و مايتاوان در راساتاي بهباود عملکارد

جدیدي که به جااي درماان مشاکشت روانشاناختي بار

کارکنان ،آنها را بهصورت اثربخش مدیریت کرد (پان،

پیشگیري از آنها تأکید داشتند ،الگوهااي ساشمت روان

کین و گائو .)4662 ،مؤلفههاي رفتار سازماني مثبت شاام

عمدتاً بر ابعاد رواني مثبت مانند توانایيهاي انسان ،رشد

امید ،5خوشبیناي ،1خودکارآمادي 1و تاابآوري 0اسات

شخصي ،بهزیساتي و  ...متمرکاز شادند (ایبانزساوولودا،

(لوتانز4664 b ،؛ لوتانز و یوسف4662 ،؛ یوسف و لوتانز،

 .)4669روانشناساي مثبات 4از آغااز شاک گیاري ساهم

 .)4661از میان ایان چهاار ساازه ،خودکارآمادي بیشاترین

چشمگیري بر تغییر تمرکز از بیماري و آسیبشناسي باه

تأثیر را در ترکیب رفتار سازماني مثبت (بنادورا ،6331 ،باه

سمت بهزیستي روانشناختي و ساازههااي مارتبط داشاته

نقا از ارشاادي )6901 ،و عملکاارد (اساتاکویچ 3و لوتااانز،

است .آنچاه در روانشناساي مثبات شاایان توجاه اسات،

 ،6330به نق از ارشدي )6901 ،دارد .اساتاکویچ و لوتاانز

شکوفایي انسان و چگونگي به فع درآمدن توان باالقوه

( ،6330به نق از ارشدي )6901 ،خودکارآمدي را اعتقااد

انسانهاست .درواقع ،روانشناسي مثبت علم شادکامي 9و

و اطمینااان فاارد در رابطااه بااا توانااایي خااویش بااراي بساایج

شکوفایي 2انسان است (کاموتون و هاافمن .)4664 ،ایان

انگیااازش ،مناااابع شاااناختي و اعماااال الزم باااراي انجاااام

حیطه خاص از روانشناسي که سالیگمن ( )6333مطارح

موفقیااتآمیااز وظیفااهاي ویااژه در مااتن و مااوقعیتي خاااص

کرد ،بر موفقیت انسانها تمرکز دارد .روانشناسي مثبات

تعریف کردهاند .رفتارهاي ساازماني مثبات ،توساعهپاذیر و

مطالعۀ علمي عملکارد بهیناۀ انساان اسات و هادف آن،

قابا اناادازهگیااريانااد و ماايتواننااد بااراي بهبااود عملکاارد

کشف و ارتقاي عواملي است که به افراد ،خاانوادههاا و
5

1

. positive organization
. positive psychology
3
. happiness
4
. flourishing
2

. hope
. optimism
7
. self-efficacy
8
. resiliency
9
. Stajkovic
6
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کارکنان باه کاار روناد (لوتاانز4664b ،؛ نلساون و کاوپر،6

ميکنند ،خود را مهم و ارزشمند مايدانناد و عمیقااً اعتقااد

 ،4661بااه نق ا از پااان و همکاااران .)4662 ،در پایااانِ یااک

دارند که عضو مهمي از ساازمان خودناد (پیارس ،گااردنر،

نظرساانجي عمااومي ازطریااق بااارش مغاازي ،4مصاااحبه،

کاااامینگز و دونهاااام .)6303 ،افااارادي کاااه عااازت نفاااس

رویااادادهاي رفتااااري و پرسشااانامه پاااان ( ،)4660رفتاااار

سازمانمحور باالیي دارند ،بیشتر بر این باورند که در محا

سازماني مثبت ،رفتاار خاصاي تعریاف شاده اسات کاه باه

کار و سازمان ،منحصربهفرد ،شایان توجه و ارزشامندند .در

ارتقاي عملکرد تکلیفي و بهبود عملکرد فاردي و ساازماني

عین حال عزت نفسي کاه در محا کاار و ساازمان شاک

منجر ميشود .دو نکته در این تعریف شاایان توجاه اسات:

ميگیارد ،عاما تعیاینکننادهاي در ارتباات باا انگیازش و

 -6رفتار مثبت کارکناان ،رفتاار خاارجي اسات کاه نتیجاۀ

نگرشهاي شغلي ،عملکرد فردي و سازماني است (پیارس

تعام ویژگيهاي فردي و محیط سازماني اسات و باه نفاع

و گاااردنر .)4662 ،عاازت نفااس سااازمانمحااور بااهطااور

سازمان است و  -4رفتار سازماني مثبت باه بهباود عملکارد

چشمگیري بر انگیزش و نگرش کارکنان تاأثیر مايگاذارد

فااردي و سااازماني قااادر اساات (پااان و همکاااران.)4662 ،

و موجب افزایش رفتارهاي سازماني مثبت ميشود که ایان

ارزش چنااین دانشااي در ایاان اساات کااه باعاا ارتقاااي

بهبود عملکرد شغلي را به دنبال دارد؛ بنابراین ،عازت نفاس

فعالیتها و نیاز ساطوح بااالتري از قادرداني در ارتباات باا

سازمانمحور ،پیشباین قاوي باراي رفتاار ساازماني مثبات

دیگران ميشود (رامشل ،آلکاتاني و دامانهوري.)4660 ،

است .عزت نفس سازمانمحور نقش میانجي باین مالکیات

در مطالعااات متعااددي رابطاۀ رفتااار سااازماني مثباات بااا
متغیرهاااي سااازماني ازجملااه رفتارهاااي ماادني سااازماني

9

روانشناختي و رفتار سازماني مثبات دارد (پاان و همکااران،
.)4662

(آوي ،لوتانز و یوسف ،)4666 ،بهزیساتي کارکناان (آوي

متغیر مهم دیگري که پیشباین نیرومنادي باراي رفتاار

و همکاران ،)4666 ،مالکیت روانشاناختي (پاان و همکااران،

سازماني مثبت باه حسااب مايآیاد ،مالکیات روانشاناختي

 ،)4662حمایت سازماني ادراکشده ،استرسزاهاي نقاش

است .باه عقیاده پاان ( )4660مالکیات روانشاناختي ناوعي

و مبادله رهبر  -عضو (خرم ،اسماعی  ،جعفاري و ساوهود،

آگاهي یا نگرش است کاه ازطریاق آن شاخص چیازي را

 ،)4669عدالت سازماني و اشتیاق شغلي (شاهووري آراناي،

بخشي از خود در نظر ميگیرد .مالکیت روانشاناختي در

کیوان آرا و عریضي )6939 ،و اخشق کاار (سايساختي و

سازمان باه شارایطي اشااره دارد کاه کارکناان احسااس

شیرواني )6936 ،نشان داده شده است.

مالکیت خود را نسبت به هر یک از زمینههااي مختلاف

عزت نفس سازمانمحور 2متغیر مهم دیگري است کاه

سازمان ،شغ  ،فضاي کاري ،ابزار و تجهیزات ،ایدهها و

در مطالعه حاضر نقش میاانجي دارد .تصاوري کاه افاراد از

پیشنهادات و اعضاي گروه گسترش ميدهناد (وندایان

ارزشمندي خود بهعنوان عضوي از ساازمان دارناد ،عازت

و پیرس .)4662 ،فربي ( )6336بیان مايدارد فاردي کاه

نفااس سااازمانمحااور نامیااده ماايشااود (پیاارس و گاااردنر،

نسبت باه موضاوعي (ساازمان) احسااس مالکیات دارد،

 .)4662افرادي کاه روي ایان ساازه نمار بااالیي دریافات

آماده است از آن محافظت کند .احسااس ماالکیتي کاه

1

با عواطف افراد درگیر است ،آنها را بیشتر به بروز رفتاار

. Nelson & Coper
. brain storming
3
. organizational citizenship behavior
4
. organization-based self-esteem
2
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سازماني مثبت ترغیاب خواهاد کارد (باه نقا از پاان و

شغلي آنان بها ميدهد و دغدغۀ رفاه و آساایش آناان را

همکاران.)4662 ،

دارد (آیزنبرگر ،هانتینگتون ،هاتچیسون و ساوا6301 ،2؛

نظریااۀ مبادلااه اجتماااعي 6بااشو ( )6312یکاااي از

بااه نق ا از حیاااوي .)6936 ،ازنظاار راناادال کروپااانزانو،

مهم ترین الگوهاي رفتاري باراي درک رفتاار کارکناان

بورمن و بیرجولین ( )6333سازماني حماایتي اسات کاه

در محیط کار است .باا اینکاه دیادگاههااي مختلفاي در

به کارکنانش افتخار کند ،به آنهاا باه شاک منصافانهاي

ارتبات با مبادالت اجتماعي وجاود دارد ،نظریاهپاردازان

حقوق و مزایا بواردازد و باه نیازهااي آناان توجاه کناد.

دربار این نکته اتفاق نظر دارند کاه مباادالت اجتمااعي

پژوهشهاا نشاان دادهاناد رابطاۀ مثبات معنايداري باین

دربرگیرنااد روابااط متقااابلي اساات کااه تعهااداتي را در

مبادله رهبر  -عضو و نیز حمایت ساازماني ادراکشاده

طاارفین رابطااه ایجاااد ماايکنااد .دو مااورد از مفاااهیم

با رفتار سازماني مثبات وجاود دارد (خارم و همکااران،

مطرحشاده در نظریاۀ مبادلاه اجتمااعي ،مبادلاۀ رهبار -

.)4669

عضو 4و حمایت سازماني ادراکشدهاند( 9کروپانزانو و

ابهام نقش 5نیز یک استرسزاي نقش اسات کاه رابطاۀ
نیرومندي باا عملکارد شاغلي و رفتاار ساازماني دارد .ابهاام

میچ .)4665 ،
کروپانزانو و میچ ( )4665مبادلاۀ رهبار  -عضاو را

نقش زماني به وجود ميآید که فارد اطشعاات ناکاافي در

یکي از شیوههاي مدیریت ميدانند که بر کیفیت رابطاه

ارتبات باا نقاش کااري خاویش دارد و باه عباارت دیگار،

تأکید دارد .مبادلۀ رهبر  -عضو کیفیت رابطۀ کاري بین

واضح و روشن نبودن نقشِ فرد و ابهام در ایان ارتباات کاه

کارکنان و سرپرست بشفص آناان تعریاف مايشاود و

انجام وظایف نیازمند چه چیزهاایي اسات و بار چاه مبناایي

نشاندهند رابطۀ دوطرفۀ کارکن با رهبار یاا سرپرسات

عملکاارد ارزیااابي ماايشااود (میچ ا  ،6310 ،بااه نق ا از

است .به اعتقاد دانسرو ،گرائن و هاگاا ( )6315یکاي از

معظمااي گااودرزي .)6901 ،خاارم و همکاااران ()4669

محدودیتهااي بیشاتر پاژوهشهااي رهباري ایان بااور

نشان دادهاند بین ابهام نقش و رفتار سازماني مثبت رابطۀ

ضمني است که زیردستانِ یاک سرپرسات ،متجاانس و

منفي وجود دارد.

همگناند و هر سرپرست براي مدیریت تمام زیردساتان

با توجه به آنچه گفته شاد پاژوهش حاضار باا هادف

از یااک شاایوه اسااتفاده ماايکنااد .بااه اعتقاااد دانساارو و

طراحاااي الگاااویي از برخاااي پیشاااایندهاي (مالکیااات

همکاااران ( ،)6315رابط اۀ سرپرسااتان بااا هاار زیردساات

روانشااناختي ،مبادلااه رهباار  -عضااو ،حمایاات سااازماني

متفاوت است .در نظریۀ مبادله رهبر  -عضو بیشتر تمرکاز

ادراکشااده ،ابهااام نقااش و عاازت نفااس سااازمانمحااور)

بر رابطۀ بینفاردي رهبار  -عضاو و شخصایت رهبار اسات

رفتااار سااازماني مثباات و آزمااودن آن صااورت گرفاات.

(گرائن و اوهي  -باین6335 ،؛ فریز ،براون و هلر.)4663 ،

همچنین ،در این الگو عزت نفاس ساازمانمحاور باهعناوان

حمایت سازماني ادراکشده متغیر دیگري است که

میاانجيِ رابطاۀ مالکیات روانشاناختي ،مبادلاۀ رهبار  -عضااو،

با نظریۀ مبادلۀ اجتماعي مرتبط است .حمایات ساازماني

حمایت سازماني ادراکشده و ابهام نقش باا رفتاار ساازماني

ادراکشااده بااراي توصاایف باورهاااي کلااي کارکنااان

مثباات ایفاااي نقااش ماايکنااد .شااک  6الگااوي پیشاانهادي

دربار میزاني به کار مايرود کاه ساازمان باه مشاارکت

پژوهش حاضر را نشان ميدهد.

1

. social exchange
). leader-member exchange (LMX
3
). perceived organizational support (POS
2

4

. Eisenberger, Huntington, Hutchison, & Sova
5
. role ambiguity

طراحي و آزمودن الگویي از برخي پیشایندهاي رفتار سازماني مثبت 5/

خودکارآمد

مالکیت روانشناختي

تابآوري

مبادله رهبر  -عضو

امید

عزت نفس سازمانمحور

رفتار سازماني مثبت

حمایت سازماني ادراکشده

خوشبیني

ابهام نقش

شکل  .1الگوی پیشنهادی پژوهش

سازماني مثبت از پرسشنامۀ رفتار سازماني مثبت نگاین و

روش
روش پژوهش ،جامعاۀ آمااري و نموناه :روش پاژوهش

نگاین ( )4664استفاده شد .این پرسشنامه داراي  69ماده

حاضاار ،توصاایفي از نااو همبسااتگي ازطریااق الگویااابي

است و پاسخهاي آن بهصورت لیکرت  5درجاهاي از 6

معادالت ساختاري )SEM( 6است .جامعۀ آماري پاژوهش

(کااامشً مخااالفم) تااا ( 5کااامشً مااوافقم) نماارهگااذاري

شام کلیۀ کارکنان شرکت برق منطقهاي اساتان خوزساتان

ماايشااوند .ایاان پرسشاانامه داراي  2بعااد امیااد ( 9ماااده)،

بااه تعااداد  4950نفاار اساات .بااا اسااتفاده از روش تصااادفي

تابآوري ( 9ماده) ،خوشبیني ( 9مااده) و خودکارآمادي

طبقااهاي  956نفاار از ایاان جامعااه بااه عنااوان اعضاااي نمونااه

( 2ماااده) اساات .در ایاان پااژوهش از نسااخۀ ترجمااهشااد

انتخااب شادند .از باین پرسشانامههااي توزیاعشاده در باین

جهانبخش گنجه و عریضي ( )6936استفاده شد .پایاایي

شرکتکننادگان944 ،پرسشانامه برگشات داده شاد (نار

این پرسشنامه در پژوهش شااهووري آراناي و همکااران

بازگشاات  34درصااد) .در پیشااینۀ مربااوت بااه الگویااابي

( )6939بااا اسااتفاده از آلفاااي کرونبااا بااراي امیااد،

معادالت ساختاري ،براي تعیاین تعاداد حجام نموناه کاافي

تابآوري ،خوشبیني و خودکارآمدي بهترتیاب ،6/11

پیشانهاداتي ارائااه شاده اساات .حااداق حجام نمونااه ازنظاار

 6/01 ،6/14 ،6/10باه دساات آمااد .در پااژوهش حاضاار

اندرسون و گربینگ ( 656 )6330نفر و ازنظار چاو و بنتلار

پایایي به دو روش آلفاي کرونبا و تنصایف باراي ایان

( 466 )6335نفر است.

پرسشنامه بهترتیب  6/19و  6/16محاسابه شاد .همچناین

از بین شرکتکنندگان در پاژوهش  15درصاد مارد

بررسي روایي پرسشنامۀ رفتار سازماني مثبت با استفاده از

بودند .میاانگین و انحاراف معیاار سان و ساابقۀ خادمت

تحلی عوام تأییدي نشان داد تماامي ماادههااي پرسشانامه

بهترتیب  93/01سال با انحراف معیار  0/1و  65/42سال

بااهطااور معناايداري روي ساااز رفتااار سااازماني مثباات بااار

با انحراف معیار  3/1بود .همچنین  15نفر داراي مدرک

گذاشتهاند.

دیولم و کارداني 631 ،نفر داراي مادرک کارشناساي و
 16نفر داراي مدرک کارشناسي ارشد و باالتر بودند.
2

اباازار ساانجش :پرسشاانامۀ رفتااار سااازماني مثباات
( :)POBQدر پااژوهش حاضاار بااراي ساانجش رفتااار

پرسشانامۀ عاازت نفااس سااازمانمحااور:)OBSEQ( 3
بهمنظور سنجش عزت نفس ساازمانمحاور از پرسشانامۀ
پیاارس و همکاااران ( )6303اسااتفاده شااد .ایاان مقیاااس
داراي 66ماااده اساات و پاسااخهااا براساااس لیکاارت 5

1

). structural equation modeling (SEM
. Positive Organizational Behavior Questionnaire
)(POBQ
2

Questionnaire

Self-Esteem

Based

3

. Organization
)(OBSEQ

 /1پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال چهارم ،شماره چهارم ،پیاپي ( ،)61زمستان 6931

درجااهاي از ( 6کااامشً مخااالفم) تااا ( 5کااامشً مااوافقم)

( 6کااامشً مخااالفم) تااا ( 5کااامشً مااوافقم) نماارهگااذاري

ارزیابي ميشوند .پیرس و همکااران ( )6303باا اساتفاده

ميشوند .ونداین و پیارس ( )4662باا اساتفاده از روش

از روش آلفاي کرونبا پایایي این مقیاس را  6/36و در

آلفاي کرونبا پایایي این پرسشنامه را در بعاد مالکیات

بازآزمایي 6/15گازارش کاردهاناد .در ایان پاژوهش از

روانشناختي مبتناي بار ساازمان  6/39و در بعاد مالکیات

نسخۀ ترجمهشد زار ( )6936استفاده شد .در پاژوهش

روانشناختي مبتني بر شغ  6/02گزارش کردند .در ایان

زار ( )6936پایااایي ایاان مقیاااس  6/00و در پااژوهش

پژوهش از نسخۀ ترجمهشاد خساروي ( )6903اساتفاده

گودرزي (6/34 )6932گزارش شد .در پژوهش دمیري

شد .خسروي ( )6903پایایي این پرسشنامه را باا اساتفاده

( )6936نیز ضاریب پایاایي باه روش آلفااي کرونباا و

از روش آلفاااي کرونبااا و تنصاایف بااهترتیااب 6/00

تنصیف بهترتیب  6/00و  6/04و ضریب روایي  6/16باه

و 6/02محاسبه کرد .پایاایي ایان پرسشانامه در پاژوهش

دست آمد .در پژوهش حاضر پایایي به دو روش آلفااي

حاضاار بااا اسااتفاده از روش آلفاااي کرونبااا و تنصاایف

کرونبااا و تنصاایف بااهترتیااب  6/11و  6/14و ضااریب

بااهترتیااب  6/11و  6/14و ضااریب روایااي آن ازطریااق

روایي با اساتفاده از همبساتهکاردن باا یاک ساؤال کلاي

همبستهکردن با یک سؤال کلي  6/14به دست آمد.
پرسشنامۀ حمایت ساازماني ادراکشاده:)POSQ( 9

 6/11محاسبه شد.
6

پرسشاانامۀ مبادلااۀ رهباار  -عضااو ( :)LMXQبااراي

براي سنجش حمایت سازماني ادراکشده از فرم کوتااه

سنجش مبادلۀ رهبر  -عضو از پرسشنامۀ گرائن و اوهي-

 0ماده اي پرسشنامه حمایت سازماني ادراکشده روآدز

باین ( )6335استفاده شد .ایان پرسشانامه داراي  1مااده باا

و آیزنبرگاار ( )4664اساااتفاده شاااد .پاساااخهااااي ایااان

لیکرت  5درجهاي اسات .گارائن و اوهاي  -بااین ()6335

پرسشاانامه بااهصااورت لیکاارت  1درجااهاي از ( 6کااامشً

آلفاي کرونبا این پرسشنامه را بین  6/06تاا 6/36گازارش

مخالفم) تا ( 1کامشً موافقم) نمرهگاذاري مايشاوند .در

کااردهانااد .در ایاان پااژوهش از نسااخۀ ترجمااهشااد زار

این پژوهش از نسخۀ ترجمهشاد زار ( )6936اساتفاده

( )6936اسااتفاده شااد .زار ( )6936در پااژوهش خااود،

شد .در پژوهش زار ( )6936پایایي ایان مقیااس 6/06

ضاریب پایاایي ایان مقیااس را باا اساتفاده از روشهااي

محاسبه شد .پایایي این پرسشنامه در پاژوهش حاضار باا

آلفاي کرونبا و تنصیف بهترتیب برابر باا  6/01و 6/01

اسااتفاده از روش آلفاااي کرونبااا و تنصاایف بااهترتیااب

گزارش کرده است .در پژوهش حاضر ،پایاایي پرسشانامۀ

 6/16و  6/19و ضریب روایي آن از طریق همبستهکردن

مبادلۀ رهبر  -عضو به دو روش آلفاي کرونباا و تنصایف

با یک سؤال کلي  6/16به دست آمد.

بهترتیب  6/03و  6/01و روایي نیز ازطریق همبستهکردن باا
یک سؤال کلي  6/06محاسبه شد.

پرسشنامۀ ابهام نقش :4براي سنجش ابهام نقش از
مادههاي  6تا  1مقیاس ریزو ،هاوس و لیرتازمن ()6316

4

پرسشاانامۀ مالکیاات روانشااناختي  :بااراي ساانجش

استفاده شد .این مقیاس بهطورکلي شام  62مااده اسات

مالکیت روانشاناختي از پرسشانامه  1ماادهاي وندایان و

که  1ماده ( 5 ،2 ،9 ،4 ،6و  )1به سنجش ابهام نقش و 0

پیارس ( )4662اساتفاده شاد .از ایاان  1مااده 5 ،مااده بااه

ماده ( 69 ،64 ،66 ،66 ،3 ،0 ،1و )62به سنجش تعارض

تعیین مالکیت روانشناختي مبتني بر سازمان و  4مااده باه
تعیین مالکیت روانشاناختي مبتناي بار شاغ اشااره دارد.
پاسخهاي این پرسشنامه بهصورت لیکرت  5درجاهاي از

نقش اختصاص دارد .پاساخهاا باه ماادههااي پرسشانامه
براساس لیکرت  2درجهاي از( 6اصشً صحیح نیست) تاا
3

). Leader-Member Exchange Questionnaire (LMXQ
. Psychological Ownership Questionnaire

1
2

. Perceived Organizational Support Questionnaire
)(POSQ
4
. Role Ambiguity Questionnaire

طراحي و آزمودن الگویي از برخي پیشایندهاي رفتار سازماني مثبت 1/

( 2کااامشً صااحیح اساات) مشااخص ماايشااوند .ریاازو و

روش اجاارا و تحلیا  :پااس از انتخاااب کارکنااان بااه

همکاااران ( )6316ضااریب پایااایي ایاان پرسشاانامه را بااه

روش تصادفي طبقهاي و پس از کسب رضایت از آناان،

روش آلفاي کرونبا  6/06و روایي آن را  6/01محاسابه

پرسشنامههاا باین آناان توزیاع شاد .پاس از جماعآوري

کردهاند .در این پژوهش از نساخۀ ترجماهشاد ارشادي

پرسشنامههاي تکمی شده و کنارگذاشتن ماوارد نااقص،

( )6901اسااتفاده شااد .ارشاادي ( )6913پایااایي آن را بااا

تحلی ا هاااي آماااري روي دادههااا انجااام گرفاات .بااراي

استفاده از روش آلفاي کرونبا  6/05و ضریب روایاي را

تجزیااه و تحلیاا دادههااا از روش الگویااابي معااادالت

6/13محاساابه کاارده اساات .دمیااري ( )6936پایااایي را بااه

ساختاري ( )SEMو نرمافزار  AMOSویراست  44اساتفاده

روش آلفاااي کرونبااا 6/02و روایااي را  6/04گاازارش

شد.

کرده است.
یافتهها

در پژوهش حاضر پایایي ایان پرسشانامه باه دو روش
آلفاي کرونبا و تنصیف بهترتیب  6/13و  6/15و روایي

یافته هاي توصیفي مربوت به میانگین ،انحراف معیاار

نیز ازطریق همبساتهکاردن باا یاک ساؤال کلاي  6/51باه

و ماااتریس ضاارایب همبسااتگي متغیرهاااي پااژوهش در

دست آمد.

جدول  6نشان داده شدهاند.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

ردیف

متغیر

میانگین

6

رفتار سازماني مثبت

انحراف

6

معیار

4

2

9

55/33

9/14

4

عزت نفس سازمانمحور 24/56

9/15

**

9

96/59

9/64

**

90/21

9/00

**6/25** 6/99** 6/25

5

مالکیت روانشناختي

43/25

9/42

**6/93** 6/16** 6/96** 6/29

2

مبادله رهبر  -عضو
حمایت سازماني
ادراکشده

1

5

1

0

3

66

6
6/16
6/21

**

-6/41

6
**

6/90

**

**

**

**

1

ابهام نقش

66/60

1

خودکارآمدي

61/51

6/23

0

امید

64/31

6/93

**

3

خوشبیني

64/12

6/41

**

6/93

6/96

66

تابآوري

64/13

6/91

**6/46** 6/96** 6/21** 6/10

**6/41

6/16
6/19

6/26

**

6/96

**

6/26

**

**

6/9

6/49

**

6/45

**

-6/60

6

4/04

**

-6/63

6

**

6/13

-6/96

6

6/92

**

6/91

**

-6/462

**

6/45

**

6/96

**

6
**

-6/61

**

6

-6/696 -6/40

**

6

6/650 -6/693 -6/625

6

*6 6/99** 6/653 -6/623 -6/641
*p<6/65 **p<6/66

بااا بااهمنظااور ارزیااابي الگااوي پیشاانهادي از روش

شاخصهاي برازش به این شرح استفاده شادند :مجاذور

الگویااابي معااادالت ساااختاري ( )SEMاسااتفاده شااد.

کاي ( ،)2شاخص هنجارشاده مجاذور کااي (،)2df

تحلی ها با استفاده از نرمافزارهاي  SPSSویراست  46و

شاخص نیکویي برازش ( ،)GFIشاخص نیکویي برازش

 AMOSویراست  46انجام گرفتند .براي تعیاین کفایات

تعاادی شااده ( ،)AGFIشاااخص برازناادگي هنجارشااده

بااارازش الگاااوي پیشااانهادي باااا دادههاااا ،ترکیباااي از

( ،)NFIشاااخص برازناادگي تطبیقااي ( ،)CFIشاااخص

 /0پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال چهارم ،شماره چهارم ،پیاپي ( ،)61زمستان 6931

برازناادگي افزایشااي ( ،)IFIشاااخص تااوکر  -لااویس

پیش از بررسي ضارایب سااختاري ،بارازش الگاوي

( ،)TLIو جااذر میااانگین مجااذورات خطاااي تقریااب

پیشاانهادي بااا دادههااا بررسااي شااد .جاادول  4مقااادیر

(.)RMSEA

شاخصهاي برازش الگوي پیشنهادي با دادههاا را نشاان
ميدهد.
جدول  .2مقادیر شاخصهای برازش الگوی پیشنهادی با دادهها

شاخص
الگوي پیشنهادي

2
94/916

df
66

2df
4/329

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

./319

6/394

6/359

6/360

./354

6/396

6/610

شاااخصهاااي باارازش در جاادول  4بیااانکننااد باارازش

شک  4الگوي نهایي پژوهش را به همراه ضرایب مسایر

پذیرفتهشد الگوي پیشنهادي پژوهش است.

استاندارد نشان ميدهد.
0/81
0/81

مالکیت روانشناختي

خودکارآمد
ي
تابآوري
امید

رفتار سازماني مثبت

0/81

مبادله رهبر-عضو
عزت نفس سازمانمحور

حمایت سازماني ادراکشده
-0/23

خوشبیني

ابهام نقش

-0/81
0/26

شکل  .2الگوی نهایی پژوهش به همراه ضرایب مسیر استاندارد

ضاارایب مساایر در شااک  4حاااکي از معناايداري
تمامي مسیرهاست.

بااوت اسااتراپ را بااراي مساایرهاي غیرمسااتقیم مالکیاات
روانشااناختي ،مبادلااه رهباار  -عضااو ،حمایاات سااازماني

براي تعیاین معناي داري رواباط غیرمساتقیم از روش
بوت اساتراپ اساتفاده شاد .جادول  9نتاایج حاصا از

ادراکشااده و ابهااام نقااش بااه رفتااار سااازماني مثباات از
طریق عزت نفس سازمانمحور نشان ميدهد.

جدول  .3نتایج بوت استراپ برای مسیرهای غیرمستقیم
مسیرها
مالکیت روانشناختي  عزت نفس سازمانمحور  رفتار سازماني مثبت

داده

بوت سوگیري

خطاي
استاندارد

حد پایین حد باال

سطح
معنيداري

6/4194 6/6615 6/6919 6/6662 6/6096 6/6061

6/666

6/9656 6/6204 6/6936 6/6665 6/4416 6/4455

6/666

حمایت سازمانيادراکشده  عزت نفسسازمانمحور رفتار سازماني مثبت 6/4694 6/6601 6/6412 6/6669 6/6539 6/6506

6/666

6/6620 6/6345 6/6461 6/6661 -6/6252 -6/6214

6/666

مبادله رهبر  -عضو  عزت نفس سازمانمحور  رفتار سازماني مثبت
ابهام نقش  عزت نفس سازمانمحور  رفتار سازماني مثبت

فاصلههاي اطمینان براي مسایرهاي منادرد در جادول 9

چهااار مساایر غیرمسااتقیم در پااژوهش حاضاار و درنتیجااه

حاکي از قرارنگرفتن صافر در ایان فاصالههاا باراي هار

معنيداري آنهاست .سطح اطمینان براي این فاصلهها 35

طراحي و آزمودن الگویي از برخي پیشایندهاي رفتار سازماني مثبت 3/

و تعداد نموناهگیاري هااي مجادد 6باوت اساتراپ 5666

مبادله یا بده بستان مينگرند .به اعتقاد راندال و همکاران

است.

( )6333سازماني حمایتي است که به کارکنانش افتخاار
کند ،به آنها به شک منصفانهاي حقوق و مزایا بوردازد و

بحث
هدف پژوهش حاضر طراحي و آزماودن الگاویي از
برخي پیشایندهاي (حمایت سازماني ادراکشده ،تباادل
رهبر  -عضو ،ابهام نقش ،مالکیت روانشاناختي و عازت
نفس سازمان محور) رفتار سازماني مثبت بود .یافتاههااي
پژوهش حاضر حاکي از برازش خوب الگوي پیشنهادي
پژوهش با دادهها بود .این یافته با نتایج پاان و همکااران
( ،)4662پیاارس و گاااردنر ( )4662و خاارم و همکاااران
( )4669همسو است .نتایج پژوهش حاضر رابطۀ مستقیم
مالکیات روانشاناختي را بااا رفتاار سااازماني مثبات تأییااد
کرد .این یافته با نتاایج مطالعاۀ پاان و همکااران ()4662
هماهنگ بود .در تبیاین ایان یافتاه مايتاوان گفات اگار
کارکنان خود را باه لحاا روانشاناختي مالاک ساازمان
بدانند ،به سازمان احساس تعلاق خواهناد کارد و درنتیجاه
زمااان و اناار ي بیشااتري را بااه سااازمان خااود اختصاااص
ميدهند و این امر به بروز و گسترش بیشاتر رفتاار ساازماني
مثبت منجار مايشاود .پاژوهش حاضار از رابطاۀ مساتقیم
حمایت سازماني ادراکشده و مبادلاۀ رهبار  -عضاو باا
رفتار سازماني مثبات حمایات کارد .ایان یافتاه باا نتاایج
پااژوهشهاااي خاارم و همکاااران ( ،)4669آیزنبرگاار و
همکاران ( )6301و کروپانزانو و میچا ( )4665همساو
بود .در تبیین این یافته ميتوان به نظریۀ مبادلاۀ اجتمااعي
بشو ( )6312اشاره کرد .براساس این نظریاه اگار رابطاۀ
بین سرپرست و زیردست ،رابطاهاي دو طرفاه و ساازنده
باشد ،کارکنان تمای بیشتري به اِعمال رفتارهااي مثبات
و رفتارهایي خواهند داشت که به بهباود عملکارد منجار
ماايشااوند .بااه عبااارتي کارکناااني کااه رابط اۀ بهتااري بااا
سرپرستان خود دارند ،به ایان رابطاۀ دو طرفاه باهعناوان
. resampling

1

به نیازهاي آنهاا توجاه کناد .کارکناان ایان حمایات را
نشانهاي از نیات خیرخواهانه سازمان در نظار مايگیرناد.
وقتي کارکنان این احساس را داشاته باشاند کاه ساازمان
نگران بهزیستي آنان اسات ،نسابت باه ساازمان احسااس
پایبندي و وفاداري ميکنند .زماني که کارکنان حمایت
سازماني را ادراک ميکنند ،خاود را ملازم مايدانناد در
دسااتیابي بااه اهااداف سااازمان بیشااتر مشااارکت کننااد و
حمایت سازمان را نسبت باه خودشاان جباران کنناد .در
تبیین تأیید رابطۀ مستقیم حمایت سازماني ادراکشده باا
عزت نفس سازمان محور ميتوان گفت محیط ساازماني
مرجع مهمي براي کارکنان به حساب ميآید؛ درنتیجاه،
ارزیااابي سااازمان از کارکنااان کااه در قالااب حمایاات
سازماني ادراکشده منعکس ميشود ،نقاش کلیادي در
افزایش سطح عزت نفس ساازمانمحاور کارکناان دارد.
بنابراین ،هرچه کارکن بیشتر احسااس کناد کاه ساازمان
بااراي همکاااري او ارزش قائاا اساات ،بیشااتر احساااس
ارزشااامندي مااايکناااد .ساااطوح بااااالي عااازت نفاااس
سازمانمحور به عنوان ارضاي یکي از نیازهاي اجتمااعي
 عاااطفي ،بااراي کارکنااان خشاانودکننده اساات و ایاانخشنودي به افازایش دلبساتگي افاراد باه ساازمان منجار
ميشود .با توجه به اینکه حمایت ساازماني ادراکشاده،
شاخصااي از شایسااتگي و ارزشااامندي کارکنااان نااازد
سازمان است ،این ادراک به خودارزیابي هاي مثبت فارد
از خویشتن بهعنوان عضوي توانا و ارزشامند در ساازمان
یا به عبارتي شک گیري عزت نفس سازمان محاور منجار
ميشود .فرد نیز براسااس ادراک ارزیاابيهااي مثبات از
خود که حاص توجه سازمان نسابت باه اوسات ،تاشش
مي کند به نحوي تکالیف کاري را باه انجاام رسااند کاه
منطبق با این ادراک خودارزشمندي باشد.
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نتایج پژوهش حاضار نشاان دادناد باین عازت نفاس

حاضر و با توجه به این نکته که مشارکت در برنامههاا و

سازمانمحور با رفتار سازماني مثبت رابطاۀ مثبات وجاود

تصمیمات ساازماني موجاب افازایش احسااس مالکیات

دارد .این یافته با نتایج پژوهش پاان و همکااران ()4662

روانشااناختي در کارکنااان ماايشااود ،پیشاانهاد ماايشااود

و خرم و همکاران ( ) 4669همسو اسات .در تبیاین ایان

مدیران و برنامهریزان سازمان به این نکتاه در تصامیمات

یافته ميتاوان گفات عازت نفساي کاه ناشاي از ادراک

سازماني توجه داشته باشند .با توجه باه اینکاه نشاان داده

ارزشمندي فرد از سوي سازمان است ،ميتواند انگیازش

شد حمایت ساازماني ادراکشاده سابب افازایش رفتاار

و نیز نگرشهاي مثبت را نسابت باه کاار در ساازمان باه

سااازماني مثباات ماايشااود ،توصاایه ماايشااود سااازمانهااا

وجااود آورد و بااه اِعمااال رفتارهاااي سااازماني مثباات

برنامههاي حمایتي خود را نسبت باه کارکناان گساترش

کارکنان و بهبود عملکرد آنان منجر شود .کارکناني که

دهند .با توجه به اثر مثبت مبادلۀ رهبر  -عضاو بار رفتاار

عزت نفس سازمانمحور باالیي دارند ،بهطاور داوطلباناه

سازماني مثبت ،مدیران ميباید تشش کنند روابط بهتري

زمااان ،اناار ي و مهااارتهاااي خااود را صاارف سااازمان

با زیردستان خویش داشته باشند.

ميکنند.
پااژوهش حاضاار نیااز ماننااد هاار پژوهشااي داراي
محاادودیتهااایي بااوده اساات .در ایاان پااژوهش بااراي
جمااعآوري دادههااا از پرسشاانامههاااي خودگزارشااي
استفاده شد که محدودیت هاي خاص خود را دارناد .باا
توجه به این پژوهش حاضر روي کارکنان شرکت بارق
منطقهاي خوزستان اجرا شده است ،تعمایم نتاایج آن باه
سایر محیط ها و مشاغ  ،به دلیا متفااوتباودن شارایط
ميباید با رعایت جانب احتیات صورت پذیرد .با وجاود
اینکااه اسااتفاده از روش الگویااابي معااادالت ساااختاري
توانااایي بااه دساات دادن اسااتنباتهاااي علااي را فااراهم
ميآورد ،اما در این خصوص باید جانب احتیات رعایت
شود.
با توجاه باه نقاش مهام و تعیاینکنناد عازت نفاس
سازمانمحور در بروز رفتارهاي سازماني مثبت و نیز این
نکته کاه عازت نفاس ساازمانمحاور موجاب مايشاود
کارکنان احساس ارزشمندي و مهمبودن داشاته باشاند و
این تأثیر بسزایي بر رفتارهاي سازماني و عملکرد شاغلي
آنان دارد ،به سازمانها پیشنهاد ميشود درصدد تقویات
این متغیر در کارکنان خویش باشند .تأییاد رابطاۀ مثبات
مالکیت روانشناختي با رفتار سازماني مثبات در پاژوهش
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