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چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک رهبری اصیل بر اشتیاقشغلی و رفت لعم تبثم ینامزاس را م رود نا ههههههههه -

های ابتدایی و متوسطهاول در سال صحت یلی  5931- 96میباشد .پژوهش حاضر با توجه بههه ه فد  ،،ک دربرا ييي و با ا
توجه به نحوه گردآوري دادهها از نوع حت قیقات توصیفی ـ همبستگی محسوب میشود .جامعه آماری ش لما

مامت

تکنندگان  280نف ناملعم زا ر   
مع مل ان زن و مرد شاغل در آموزش و پرورش شهر سمنان ( 350 1نفر) میباشد .شرک 
  

دوره ابتدایی و متوسطه اول (  173نفر مع مل ان دوره ابتدایی 107 ،نفر مع مل ان دوره متوس اب هک دندوب )هط فتسا ا زا هد

روش نمونهگیری صت ادفی طبقهای نسبی انتخاب شدند .ابزار حت قیق شامل پرسشنامه رهبری اصییل آلی راکمه و و ا نن ننن

( ،) 007 2پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت نگا نی و نگا نی  )21 20 (4و پرسشنامه اشتیاق ش و اونالاس یلغ  یلفوش ((( (((( ) 2001

بوده است .دادهها با مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  LISRELلحت یل شدند .یافتهها نشان داد ک نیب ه   
رهبری اصیل با اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت مع مل ان رابط و تبثم ه

 .دراد دوجو یرادانعم ر لیصا یربه رب        

اشتیاقشغلی مع مل ان اثر مثبت و معناداری دارد .همچنین رهبری اصیل بر رفتار سازمانی مثبت اث و تبثم ر

یرادانعم    

دارد .بنابرا نی  ،رهبری اصیل میتواند اشتیاق شغلی و همچنین رفتارسازمانی مثبت مع مل ان را به صورت مستقیم تحت
تأثیر قرار دهد .همچنین میتوان با افزایش ا رد یربهر عون نی

 شزومآ و رپ  و ثعاب ش

تبثم یاهریغتم شیازفا    

    

(اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت) در ا نی سازمان مهم شد.
کلید واژهها :رهبری اصیل ،اشتیاقشغلی ،رفتار سازمانی مثبت ،معلمان.
دریا تف

مقاله5931/7/ 20 :

پذیرش مقاله96 31/2/9 :
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مقدمه
در عصر حاظر سازمانهای مدرن بر مدیر تی

سرمایه انس رتشیب زکرمت ینا ی یلک روطب .دنراد 

  

سازمانها انتظار دارند که کارکنانشان بیش فعال بوده ،از خ اب ،هداد ناشن راکتبا دو دی اب نارگ       
م تمیال

کار کنند ،مسئولیت توسعه حرفه خود را برعهده گیرند و به کیفیت باالی استانداردهای

س21 20 ،1؛ ب لفاش و رک ییییی .) 2008 ،2در واق هک هنوگنامه ع    
ع کلم ردی متعهد باشند (چووو و ل يو س س

اورلیج ) 1997 ( 3بیان کرده است سازمانهای امروزی به کارکنانی نیاز دارند که نه تنها جس شم ان
ب کل ه روح و ذهنشان نیز در کار خود درگیر باشد (ب لفاش و رک ی .) 2008    ،در ا نایم نی    کی ی زا 

مهمتر نی سازمانها در هر کشوری ،سازمان آموزش و پرورش اس هم .ت مم ممم کی تفرشیپ نیرت    
جامعه وجود مع مل ان با انگیزه و اثربخش میباشد ،مع مل انی که به عنوان اصلیتر نی عنصر فرآیند
یاددهی و یادگیری میتوانند با داشتن سطح باالیی از انگی ،هز روحی تشا و ه ی ثا قا ررر ررررب شخ ی ماظن    
آموزشی یک کشور را تضمین نمایند (کارنی51 20 ،4؛ حاجلو ،قرام کل ی و هوشمند.) 94 31 ،

در طول سالهای متوالی محققان عوامل درونی و بیرونی را که بر ع کلم رد مع مل ان و به سبب نآ 
ع کلم رد دانشآموزان تأثیرگذار بوده است

 دروم ار بب بببررسی ارق  ر اد  د ههههه ان دادعت براجت هک ،د     

زیادی از مع مل ان بیانکننده استرس و فرسودگی ب هدو .تسا

گدوسرف ،ببس نیمه هب یی ی ییی یییییییش یلغ

مع مل ان سالها جزو موضوعاتی بود که محققان آموزشی زیادی را به خ ات دوب هدرک بلج دو

   

زمانی که اخیرًاًا مفه بثم یسانشناور مو تتتتتتت ن خاش و رگ هه هههه گ نایب نآ یا رر رررد هدی ،سپالک( تسا    

رورنتراکل و وانگ وانیچ .)41 20 ،5روانشناسی مثبتگرا در انتقاد ب اور ه نننشناسی دتبا رد هک  ااا اااا
بیشتر بر نقاط منفی و بیماریه ا تشاد زکرمت ینهذ یا ی ب( دیدرگ داج ک ،یلفاش و ر
روانشناسی بثم  تتتتت گ لاس رد ار     

    

   .) 2008

 1998توس ترام ط ی درگ حرطم شناراکمه و نمگیلس ن یی ی ییییییی ید.

یکند که درم زکرمتم نا   
روانشناسی مثبتگرا تنها بر بیماریهای روانی مت رکز نمیکند و بیان م 
بر ضعفها نیست ،ب کل ه درمان عب اهزیچ نداد شرتسگ و نتخاس زا تسا ترا ی و دیفم هک ی      
خوب هستند ،یعنی مطالعه ،ش اد شرتسگ و نتخان د مناوت ن ندیییییییه لیضف و ا تتتتته اسنا رد ا نن نننه و ا
1
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جوامع (سلی نمگ و کسا تکی

مایهلی .) 2000 ،1اش یلغش قایت و  نامزاس راتفر م د تبث ووووو وووووو مفه مو

جدید از شاخههای روانشناسی مثبتنگر میباشند (بکر و شا لف ی.) 2008 ،
اشتیاق شغلی مع مل ان به چگونگی درگیر شی ان در کار و عالقهای که به شغل خ طوبرم دنراد دو    

میباشد (بکر و بال01 20 ،2؛ کالسن ،الدهفری ،منسفیلد و ه اراکم ننن .)21 20 ،3مطالع یدایز تا   
نشان میدهند که اشتیاقشغلی با متغیرهای مهمی جورخ نوچمه  یی یییییه مزاس ره یا ان     (ش ،یلفا

تاریس و بکر) 2006 ،4؛ ترک سازمان و تعهد نسبت به سازمان (شا لف ی و بکر) 2004 ،5؛ ع درکلم

صحت یلی (شا لف ی ،مارتینز ،مارکزپینتو و ه کم اران) 2002 ،6؛ کیفیت خدمات در ارتباط با مشتریان

(ساالنوا ،آگتو و پیروف) 2005 ،7؛ ع کلم رد شغلی (بکر و بال )01 20 ،ارتباط معن هب ،دراد یرادا   
طور کلی کارکنان مشتاق ب س اب لماکروط ه ا یکی نامز مییی یی ییییییییش دوخ تیوه ار نامزاس و دنو     
میپندارند و شکست و موفقیت سازمان را شکست و موفقی تتت خ م دو یییییپندارن  یوقن دیس( د و
کاهه .) 93 31 ،که ا نی موارد حاکی از اهمیت

د ریغتم نیا ر مزاس اا اا ااااانه مزاس رد صخالاب و ا ان    

آموزش و پرورش میباشد.
دومین متغیر مورد بررسی در ا نی پژوهش رفتار سازمانی مثبت میییییباش مزاس راتفر ،د ا بثم ین تتتتتتتتت
نهضت جدیدی است که با احیای نگرش مثبت به انسان و رفتارهای وی درح کش لا لل لللگی و یر

توسعه است (لوتانز .) 2002 ،8طبق نظریه لوتانز (  ) 2002رفتار س تبثم ینامزا

ن هب رگ    "مطالع و ه

درخواست نقاط قوت منابع انسانی و ظرفیتهای روانشناسی ک بایزرا لباق ه ی و هعسوت لباق     ،
قابل مدیر تی

برای بهبود ع کلم رد در کارکنان میباشد" متمایل است ،به صورت کلی پیام رفت را

یه یا
صه تساک و ا یی یی
سازمانی مثبتگرا به مدیران ا قن ،اهدوبمکرب هکنآ زا لبق هک تسا نی صصصصصصص صصصصصصص
یه اناوت و ا ی یی یییه انآ یتاذ یا ن دینک دیکأت       
کارکنان متمرکز شوید بر قوته یلباق ،ا تتتتته بوخ ،ا یی یی

1

Seligman & Csiketmihaly
Bakker & Bal
3
Klassen, Aldhafri, Mansfield, Purwanto, Siu, Wong, & Woods
4
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5
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8
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(الوانی .) 93 31،ه روطنام یییک و دلوسدز ه پ تتتتتتت  ) 2004 ( 1بی د نا ااشتهههان لغش تمالس د ی هافر و     
یباشد .اهمیت ا اهریغتم نی   
کارکنان نه تنها هزینه محسوب نمیشود ب کل ه نوعی سرمایهگذاری م 
(رفتار سازمانی مثبت و اشتیاقشغلی) از آن بابت است که در حت قیقات انجام شده سالهای اخیر
م خش ص شده که واژههایی با رو کی رد منفی مانند برد باخت ،نارضایتیشغلی ،غیبت

..و راک زا    ..

رشد چهار برابری نسبت به واژههای مثبتگرایانه مانند شفقت ،پرهیزکاری ،اش  .و قایت  ....داشتههه
است (بکر و شا لف ی.) 2008 ،
از آنجاییکه مدیر تی

و رهبری در هر سازمانی میتواند مهمتر نی عامل در رشد ،حیات ،بالندگی

یا مرگ یک سازمان باشد (باقری ،جاجرمیزاده و کیانی .) 93 31 ،بنابرا نی کی ی هم لماوع زا  م    

ی ،اح اسح و دم نن ننن61 20 ،2؛
تأثیرگذار بر ا نی دو متغیر میتوان ربهر د ی مزاس  ا آ( دشاب ن لللل لللللس ها ی ی

یامرینو ،دیانا ،شریزهایم و دنسرو 2008 ،3؛ برد ،چانگ ،واتس رام و نو یی ییی .)21 20 ،4پژوه نارگش

معتقدند که سبکهای قد می ی رهبری برای عصر حاضر مفید نیستند .گونهای از رهبری نیاز است
که به کمک آن بین اه و نامزاس فاد

راک یاهزاین ک وال( دوش داجیا لداعت نان ببببببببببببببب .) 2003 ،5

رهبری اصیل که از تئوری روانشناسی مثبتنگر ناشی یلوآ( تسا هدش  و ندراگ و  رر ر رر رررررر ) 2005 ،6و
س01 20 ،7؛ والوب ،زناتول ،او   
همچینین با رهبری حت ولی نیز ارتباط مثبت دارد (اس یلیا و رلومزتیپ سس سس

یتواند به ا نی اهداف
یباشد که م 
اوی و اوک )11 20 ،8کی ی از جدیدتر نی تئوریها در رهبری م 
جامه عمل بپوشاند.
رهبران اصیل کسانی هستند که به خودشناسی رسیدهاند ،از چگونگی رفتار خود آگاهی دارند و
از بینش ارزشی -اخالقی برخوردارند و از دانش و توانمندیهای افراد د گی ر که ب تیلاعف اهنآ ا   
میکنند ،شناخت دارند .رهبران اصیل مطمئن ،امیدوار ،خوش تیصخش و دنتسه فطعنم و نیب

   

1

Zwetsloot & Pot
Al Sahi, Ahmad & Hossan
3
Yammarino, Dionne, Schriesheim, Dansereau
4
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8
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بسیار اخالقی دارند (گاردنر ،کاگلیسر ،دیویس و د کی نز .)11 20 ،1رهب ییاج نآ زا لیصا نار که    
حالتهای عاطفی مثبت بیشتری را تجربه میکنند ،به همین دلیل از طریق سرا تی

هیجانی پیروان

که ربهر یا ی م هبرجت رگید  ی ییی یییییییکنند
آنها نیز حالت عاطفی مثبت بیشتری را در مقایسه با سبک ک
(رگو ،سوزا ،مارکوس وکیونا .)21 20 ،2رهبری اصیل در تقو تی

نگرشهای مثبتکاری پی ناور

از ج لم ه تعهد ،درگیر شدن در کار و اش درکلمع دوبهب ،راک هب قایت

      

یدرف راتفر ،ینامزاس و

سازمانی مثبت ،حس امنیت و رضا تی شغلی نقش به سزایی دارد (آلساهی ،زمان احمد و حسام،
61 20؛ فارمانزیک01 20 ،3؛ یامرینو و ه کم اران .) 2008 ،ب یلک روط ه امزاس نننن نننننه راد هک ییا ای   

رهبری اصیل میباشند ظرفیتهای روانی مثبت و همچنین جو اخالقی رد یرتهب تبثم 

طباور     

رهبران با پیروان تجربه میکنند (هینوجوسا ،مکالی ،رندلفسنگ وگاردنر .)41 20 ،4پژوهشه یا
آلسها یی ی و ه راکم ا  ن (( ( )61 20؛ پنج و ر نرس ی یی ی)41 20 ( 5؛ کالپ سس س و ه راکم ا  ن (( ( )41 20؛ ب و در
ه کم اران ( )21 20؛ وانگ و برد )11 20 ( 6بیان کننده ارتب بباط مثبت

یتشا و لیصا یربهر نیب اق      

شغلی میباشند و در پژوهش خود بیان کردهاند رهبری اصیل تأثیر مثبت و معن قایتشا رب یرادا    
شغلی افراد سازمان دارد .نتا جی پژوهش یامرینو وه کم اران (  ) 2008نیز بی نک نا ن تبثم طابترا هد    
بین رهبری اصیل و رفتار سازمانی مثبت میباشد و سایر پژوه گش ران همچون وولی ،کازا و لوی
( )01 20؛ جنس و ن

گ) 2005 ( 9؛ در و سکی
ناتول زززز ز) 2006 ( 8؛ ا لی ی گرهن و نسگرم ،ز ن گگ گ گگگ گ

رف ی ننننن

7

10

(  ) 2002نیز در پژوهشهای خود بیان کردهاند که رهبری اصیل تأثیر مثبتی  رب  ر تبثم یاهراتف    
افراد سازمانی دارد .به صورت کلی از سال  2004ک حالطصا ه

 یربهر ااا ااااصی راب نیلوا یارب ل     

مطرح شد ،پژوهشهایی در م و اهدمایپ درو ثأت ی نآ ر رب رب و نامزاس

ینامزاس لماوع رگید

        

1

Gardner, Cogliser, Davis & Dickens
Rego, Sousa, Marques & Cunha
3
Furmanczyk
4
Hinojosa, McCauley, Randolph-Seng & Gardner
5
Penger & Černe
6
Wang & Bird
7
Woolley, Caza & Levy
8
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9
Ilies, Morgeson & Nahrgang
10
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صورت گرفته است ،که ا نی پژوهشها بیشتر در خارج از کشور انجام شد ههه ان هوژپ و د شش شششه یا
یخورد (یوسفی ،عیدی پور و غالمی.) 94 31 ،
داخلی در ا نی زمینه کمتر به چشم م 
رهبری اصیل :رهبران نقش برجستهای در تداوم حیات ،بالندگی و حتی زوال س امزا نننه .دنراد ا   
آنها با حما تی

از رفتارهای سازنده و نیز سرمایهگذاریهای مطلوب ،بالندگی و پویایی س نامزا

را تداوم خواهن  دیشخب د (( (((آولی رچم و و اا ااا11 20 ،1؛ عباسی نیسح  ،ی ،یدابآ نیسح و یمیرک       ،
 .)5931مفهوم اصالت (شناخت خو شی تن) ،از زمان ارسطو شکل گرفته و طی هد  هههههه هتشذگ یا   
مورد توجه محققان بوده است .اصالت ،مفهومی است که شامل داشتن تجارب ش صخ ی راتفر و    
مطابق با خود واقعی است (شجاعی ،صادقی و دنکوب .)5931 ،تئوری جد ربهر رد یدی ی هک     
به ا نی مفهوم اشاره دارد رهبری اصیل میییباش ربهر .د ی درف تلاصا رد هشیر لیصا 

.دراد هب        

صورت کلی به ا نی معنا میباشد که فرد با خودش صادق باشد (آولیو و گاردنر .) 2005 ،2تئوری

رهبری اصیل برای اولین بار در سال  990 1در رشته جامعهههشناسی و شزومآ و 

حرطم شرورپ     

گردید و به عنوان یک مفهوم جدید توجه بسیاری را از سوی جامعه مطالعات رهبری جلب نمود

(الدکین و تیلور .)01 20 ،3نظریه رهبری اصیل یک نظریه هنجاری است که دیا ربهر کی ههههههه آل
برای سازمانها را توصیف میکند که هدف آن ادغام ایدههای اولی رد رثؤم یربهر دروم رد ه

رابطه با رهبری اخالقی بوده است (جو و نیمون.)41 20 ،4

  

پژوه گش ران مختلف تعاریف مختلفی از رهبری اصی اد هئارا ل د هههههان و ابولاو ،د  سگلاک ((( (((( ) 2008
رهبری ناونع هب ار لیصا   یربهر راتفر زا ییوگلا ت میسر اراد هک دندرک ی یفرظ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت های   
روانشناختی مثبت میییباش ج لماش و د ّوّو ا  خ یقال

نورد ،یهاگآدوخ شرورپ ،تبثم ی یییییی ییییییییییس یزا

چشمانداز اخالقی ،متعادلسازی پردازش اطالع افش ،تا ف رد طابترا تی

 طباور ب و ناتسدریز ا     

پرورش و توسعه خود در زمینه مثبتنگری میباشد (کالپ راکمه و س ا ،ن     .)41 20ایرکیو و ولت
یدانند که طی آن رهبران از نحوه تفکر و رفتار خود و
چافرا (  )31 20رهبری اصیل را فرآیندی م 
نیز از زمینهای که در آن عمل میکنند آگاه میباشند .هینوسا و ه کم اران (  )41 20رهب لیصا یر   

1

Avolio & Mhatre
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3
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4
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2

73

روابط ساختاری سبک رهبری اصیل با اشتیاق شغلی  /...مرادی مقدم و همکاران

را یک الگوی رفتار رهبری میدانند ک اگدید نآ رد ه هههههه اور تبثم یا نن نننش هب یقالخا و یتخان    
کارگرفته میشود ،تا باعث خودآگاهی ،نهادینهسازی دیدگاهه و لداعتم شزادرپ ،یقالخا یا   
بیطرفانه اطالعات و باعث شفافسازی رابطهکاری میان رهبران و کارکنان شود .لوتانز ( ) 2003
معتقد است که رهبران اصیل به ع تل

توجه به مسائل و منفعت

صخش ی عفانم زا رتشیب نارگید       

یباشند .پیروان ا نی رهبران از طریق اعتماد و
ش صخ ی خود ،توان رهبری باالتری را در امور دارا م 
حت سینی که از جانب رهبر احساس میکنند جذب وی میییش وتسا( دنو ت ننننن  .)41 20 ،1ن ناش هههه یا

رهبری اصیل را در سازمانها میتوان مت ایل به تنظیم رفت بهر طسوت دوخ را ر درکلمع ،

نودب      

سوگیری یا تعصب در مصت یمگیریها و داشتن روابط حرفهای آزاد و صادقانه دانست (اس ،نتوت
 .)41 20رهبری اصیل پیامدهای مثبتی همچون ایجاد ح ب یدازآ ،لباقتم دامتعا س ی رد نا

   ارائههه

ایدههای جدید و حتی غیر متعارف و اثر ب شخ ی سازمان را به دنبال خواهد داشت (نرمن ،آولیو و

لوتانز .)01 20 ،2آولیو و گاردنر (  ) 2005معتقدند ،رهبری اصیل دارای چهار بعد ش فاف یت

طباور   

(رهبر اطالعات خود را به د گی ران نشان میدهد ،آنها را ب م میهست نارگید ا ییی ییییییکن و راکفا و د
     

احساسات خود را ابراز میکند)؛ اس هب هراشا( ینورد یقالخا لالدت اراد ندوب سایقم الاب ی

اخالقی دارد که رهبر مصت یمگیریه زرا یانبم رب ار دوخ یا شششش شششششه م رارق ینورد یا ییی ییییییده ؛)د
پردازش متوازن (رهبر را قادر میسازد اطالعات مربوط به کار خود را اع و تبثم زا م

یفنم ای     

مگی و )دزادرپب یر هاگآدوخ ی    
جمعآوری نماید و به تجزیه و لحت ی زا لبق تاعالطا ل یمصت مممم مممم
فهای فردی و چگونگی ارتباط با دنیای پیرامون رهبر دارد).
(اشاره به درک قوتها و ضع 
اشتیاق شغلی :اشتیاق شغلی یک مفهوم نسبتًاًا جدید است که نتیجه تأثیر روانشناسی مثبتنگر،
بر روی نیروهای انسانی میباشد که به ع کلم رد مطلوب و تجربههای مثبتکاری توج م ه یییییکند
(شا لف ی و بکر .) 2004 ،ر شی ه ا نی مفهوم در نظریه خودمختاری است ،که به یک حالت مثبت

رد

زمان انجام کار اشاره دارد که با سه حالت ذهنی جذب ،نیرومندی و فداکاری م خش ص میش دو

(شا لف ی ،ساالنوا ،گنزالسروما و بکر .) 2002 ،3مطالعات ابتدایی در زمینه ا نی مفهوم در ارتباط با

سازمانهای تجاری است ،که اشاره به کارمندانی با سطوح باالیی از اشتیاق ،انگیزش و ع درکلم
1
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در زمینه شغلی دارد (بکر ،شا لف ی ،لیتر و ترایس ) 2008 ،1و سپس وارد حوزههای آموزشی ش هد
است .بیکر (  )11 20معتقد است که افراد مشتاق در محیط کار رفت و هنالاعف یرا زا بوخ

دوخ     

نشان میدهند .آنها افرادی منفعل در محیط کار نیستند و در مواقع الزم به صورت فع طیحم لا   
کار خود را تغییر میدهند (بی ،رک

 .)11 20در واق قاتشم دارفا ع     ب زیف ،یتخانش ظاحل ه ی و یک   

احساسی در کار خود درگیر میباشند (کان ) 990 1 ،2اشتیاق شغلی مع مل ان نیز اشاره دارد به اینکه

چقدر مع مل ان به شغل خود سرگرم میباشند و توسط آن برانگیخته میشوند (ب لاب و رک 01 20 ،،، ،،؛
ق ش  دوجو یلغ د  :درا ا :فل    
کالسن و ه کم اران .)21 20 ،سه رو کی رد مختلف در ارتباط ب تشا ا یا قق قق
اینگونه صت ور میشود که آن به عنوان یک منبع انگیزشی ب و تیامح یار

نتخانش تیمسر هب      

ه کم اران و سرپرستان ،بازخورد ع کلم رد ،فرصتی برای یادگیری ،توسعه و استفاده از مهارتهای
فردی میباشد؛ :ب اینگونه میباشد که کارکنان مشتاق عالقه زیادی ب فوم ه قققیت

دوخ نامزاس    

یباشند و
دارند و در زمینه کار خود دارای ع کلم ردی فراتر از استانداردهای تعیین شده سازمان م 
یا به تعهد فردی ،احساس گرایش و تأکید فرد بر داش  دوخ لغش نت و ب  و  یشخب ند ا نامزاس ز       
اشاره دارد (بکر و شا لف ی) 2008 ،؛ ج :رو کی ردی متفاوت از من یلغش عبا و جورخ یی یییییه ههای مثبت
سازمانی میباشد به ا نی معنا که اشتیاق شغلی نقطهی مقابل فرسودگی شغلی است (شا لف ی ،بکر و

ساالنوا 2006 ،3؛ مسلش و لیتر .) 2008 ،4بر پایه ا نی سه رو کی رد اشتیاق شغلی در سه بع اناوت د یی   

تهای دشوار)؛ جذب ( مت رکز عمیق
( الت ش بیشتر فرد در هنگام کار و مقاومت بیشتر او در موقعی 
فرد در هنگام کار و همچنین جدایی س تخ

او از کار) و فداکاری حرفهههای (احس سا

دانعم ا یر   

انجام کار و چالشانگیز بودن آن) تقسیم ش هد لفاش ،سنرال( تسا ی رکب  ،نالاسو و اا ا ااا ااااااا 007 2 ،5؛
شا لف ی و ه کم اران 2006 ،؛ کوپر-هاکیم و ویسوسواران.) 2005 ،6

رفتار سازمانی مثبت :در عصر جدید سازمانها به م هک دنراد زاین یتیرید

یغت کی اب یر زا        

منفیگرایی به مثبتگرایی در جهت استفاده از حالتها ،توانمندیها و ظرفیتهای مثبت نی یور
1
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انسانی با اس هدافت سایس زا تتتتته مزاس تبثم یا ا دقا ین ا رکب( دننک م ،یلفاش و     
متغیرهایی که در سالهای اخیر در ا نی مسیر گام برداشته است

    .) 2008کی ی زا 

مزاس راتفر ا م تبثم ین ی ییی یییییییباش .د

رفتار سازمانی مثبت توسط لوتانز ( ) 007 2به عنوان مطالعه و کاربرد نقاط قوت منابع انسانی مثبت
و ظرفیتهای روانشناختی که قابلیت اندازهگیری و توسعه یافتن دارن رثؤم روط هب و د ی ب  ر یا      
مدیر تی

و بهب مع دو ل  درک دددددر م م و عادبا ،دنراد دربراک راک لح ع ش یفر ددددددد دددددددد (ناس و ییاز یت

جناآبادی .) 94 31 ،معمو ًالًال رفتار سازمانی مثبتنگر شرایط روانشناسی مثبت افراد و نق توق طا   
منابع انسانی را مورد برسی قرار میدهد که به عبارتی به بهبود ع کلم رد انکراک هافر ای ن طبترم      
میباشد .برای نمونه ،ا نی امر م نکم است اعتبار پیشبینی قابلیت کلی ذهن و هوش هیجانی برای
بهبود ع کلم رد را در برگیرد ،یا بر قابلیتهای شناختی ،خالقیت ،عقل ،تواناییهای انفعالی ،تعهد
به کار و شوخ طبعی متمرکزشود .رفتار سازمانی مثبتنگر در بعضی از پژوهشها نیز به بررسی
نقش عباراتی مانند خودکفایی ،خوشبینی ،امی و یگدنهج ،د

اب راگزاس یصخش عبانم رگید        

درخواستهای سازمانی یا مطابق با ارتقای ع کلم رد میپردازد (بکر و شا لف ی.) 2008 ،

لوتانز ،آولیو ،اوی و نرمن ) 007 2( 1،بیان کردهاند که رفتار سازمانی مثبت دارای چهار بع دیما د   

(یک حالت انگیزشی با در نظر گرفتن اهداف روشن ب ات ؛)یگدنز یار ببببببب آوری (ظرفی تتته یا
قابل توسعه در فرد برای برگ تش

به حالت اولیه و نخس  ماگنه نیت م اب ههجاو ،تسکش ،یتخس     

تعارض و حتی پدیدههای مثبت مانند پیشر تف
 درف د  ر ر م هچنآ اب هطبا ییی ی ییی ییتوان سد هب د تتتتتتت

و افزایش مسؤلیت)؛ خوشبینی (ارزیابی واقعبینانه
آورد در براب ین نآ بسک هب رداق هچنآ ر س ؛)ت

        

  

خودکارآمدی (قضاوت فرد درباره اینکه با توجه به مهارتهایی که دارد و موقعیتهایی ک اب ه   
یکند) میباشد.
آن مواجه میشود ،چگونه در یک موقعیت خوب یا بد عمل م 
بنابرا نی با توجه به اوصاف ذکر شده و بررسی پیشی و شهوژپ هن

یمها تتتتتتت نق ربهر ش ی ،لیصا     

اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت در موفقیت آموزش و پرورش جهت دستیابی به مطلوبیت-
های آموزشی و سازمانی ،در ا نی پژوهش مدل فرضی از روابط ساختاری بی ربهر ن ی اب لیصا     
ی اصیل
اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت در نظر گرفته شد .در مدل مفهومی ارائه شده رهبری ی
به عنوان متغیر مستقل و اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت به عنوان متغیر وابسته در نظ هتفرگ ر   
Luthans, Avolio, Avey & Norman

1
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شده است تا با توجه به نتا جی پژوهش پیشنهادهایی برای توسعه و ترو جی رهبری اصیل و به تبع آن
ترو جی و بهبود سطح رفتار سازمانیمثبت و اشتیاقشغلی در مدیر تی

و رهبری آموزش و پرورش

ارائه گردد.
متغیرهای وابسته

متغیر مستقل

فرضیههای تحقیق

شکل  .1مدل مفهومی اثر رهبری اصیل بر اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت

 -1رهبری اصیل بر اشتیاق شغلی اثر مستقیم و معناداری دارد.
 -2رهبری اصیل بر رفتار سازمانی مثبت اثر مستقیم و معناداری دارد.
روش تحقیق

مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردي و با ا توجههه بههه ن وح ههه گ روآدر ييي دادهها ا از نوععع حت قیقاتتت
توصیفی ـ همبستگی است .جامعه آماری ا نی پژوهش ش  ناملعم هیلک لما ا یادتب ی ییی یییییی (  856نفررر) و
متوسطه اول (  494نفر) در سال صحت یلی  5931- 96بودند .ک  اب ه ا دافتس ههههههه از روش نمونهههگیری ی
ی
صت ادفی طبقهای نسبی ،نمونهههای ب مجح ه   

 280نف نیا زا .دش هتفرگ رظن رد ر تکرش دادعت
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کنن شهوژپ رد ناگد     

 173نف  اب لداعم ر (((((( ( )% 61 /8مع ادتبا هرود نامل ی و    

 107نف اب لداعم ر

    

( )%83/2مع مل ان دوره متوسط بودند .ابزار پژوهش شامل الف) پرسشنامه رهبری اص لی  ::با
توجه به هدف پژوهش از پرسشنامه رهبری اصیل آلیو و ه کم اران ( ) 007 2استفاده شده است که
یباشد و به صورت طیف لیکرت پنج گزینهههای از بسی  مک را (( ((( )1رایسب ات   
مشتمل بر  14سؤال م 
زیاد ( )5درجهبندی شده است .پرسشنامه رهبری اصی ایقمریز رب لمتشم ل سسسسسسسسس ه افش یا ف رد تی   
روابط؛ استدالل اخالقی درونی؛ پردازش متوازن و خودآگاهی میباشد .اعتبار ا نی مقیاس توسط
 طباور رد (( ((( )0/ 85؛ اس ینورد یقالخا لالدت    

محقق به روش آلفای کرونباخ به ترتیب ش فاف یت

()0/38؛ پ  نزاوتم شزادر (((( (  )0/ 76و خودآگ  یها (( (  )0/ 87محاس .تسا هدش هب     

ب) پرسش همان   

اشتیاق شغلی :به منظور اندازهگیری اشتیاق شغلی مع مل ان ،از پرسشنامه اشتیاق ش و اونالاس یلغ
یباشد و به صورت طیف لیکرت پنج
شو لف ی (  ) 2001استفاده شده است که مشتمل بر  17سؤال م 
گزینهای از کام ًالًال مخالفم ( )1تا کام ًالًال موافقم ( )5درجهبندی شده است .پرسشنامه اشتیاق ش یلغ
یحرفهههای میییباش رابتعا .د   
مشتمل بر زیرمقیاسهای انرژیحرفهای؛ فداکاری حرفهای و شیفتگ 
ا نی مقیاس توسط محقق به روش آلفای کرونباخ ب ژرنا بیترت ه ی     حرفهههای ( )0/ 89؛ یراکادف
حرفهای (  )0/ 88و شیفتگیحرفهای ( )0/39محاسبه شده است .ج) پرسشنامه رفتار س ینامزا
مثبت :به منظور اندازهگیری رفتار سازمانی مثب تبثم ینامزاس راتفر همانشسرپ زا ،ت     

نگا نی  )21 20 (1استفاده ش هد تشم هک تسا م رب ل

   

 13س و لاؤ  4زیرمقی سا

ن و نیاگ

ات ؛دیما ببببببب آوری؛

خوشبینی و خودکارآمدی میباشد و به صورت طیف لیکرت پنج گزینهای از کام ًالًال مخالفم ()1
تا کام ًالًال موافقم ( )5درجهبندی ش هد .تسا

رابتعا     ا یافلآ شور هب ققحم طسوت سایقم نی       

کرونب ارب بیترت هب خا ی  دیما هفلؤم  (((((((((((( ((((( )0/ 82؛ ات ببب آوری (  ،)0/ 82خو شش شبینی (( ( )0/27و
خودکارآمدی (  )0/ 82محاسبه ش هد .تسا

ارب ی لیلحت  داد هههههههههه خاش ا صص صصصه فیصوت یا ی لماش     

میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی محاسبه شد ..رواب تخاس یضرف ط ا  یر ببب ب بببببا م لد
صهای برازندگی مدل نهایی گزارش شد.
معادالت ساختاری آزمون شد و شاخ 
یافتهها

Nguyen & Nguyen

1
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برای تعیین میانگین متغیرهای رهبری اصیل ،اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت از آمار توصیفی
میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش استفاده ش لودج( د    .)1

در نمونه مورد مطالعه میانگین رهبری اصیل ( )M =3/39در یک بازه  5درجهای ن م ناش یییییدهد

که شرکتکنندگان ،رهبری اصیل را در سطح باالی متوس درک یبایزرا ط هههههههان وگلا .د ی    تقریب ًاًا ًاًا
مشابهی در مورد رفت م هدهاشم تبثم ینامزاس را یییی یییییییش  اب .دو ا ،سایقم نیا رد هک توافت نی      
پراکندگی کمتر از رهبری اصیل است .رهبری اصیل با اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت رابطه
معنادار و در جهت نظری دارد .شدت رابطه رهبری اصیل با رفتار سازمانی مثبت در حد متوسط
ولی بیشتر از اشتیاق شغلی است ( .)r = 0.65, p<.01اش یلغش قایت

س راتفر اب ا  ینامز م تبث

مرتبط ( )r = 0.49, p<.01است.

    

جدول  .1نتایج میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب همبستگي متغیرهای پژوهش
متغيرها

ميان نيگ

 .1رهبری اصیل

3/39

0/ 69

-

3/ 63

0/27

**

 .2اشتیاق شغلی
 .3رفتا ررررررررررر ر
سازمانی مثبت

3/ 90

انحراف استاندارد

0/ 62

رهبری اصیل

**

0/ 54
0/ 65

اشتیاق شغلی

رفتار سازمانی مثبت

**

-

0/ 49

**P<0/1 00 *P<0/ 05

نتایج حاصل از معادالت ساختاری :در لحت یل ارتباط بین سه متغی ربهر ر ی قایتشا ،لیصا      
شغلی و رفتار سازمانی مثبت پژوهش از مدل مسیر ،ب اد ناشن یار د فتسا اهنآ طابترا ن ا .دش هد
نتا جی به دست آمده حاکی از آن است که بر اساس مق  راد ((  )t= 11 / 35ب  ه دددست

اصیل اثر س دانعم یراتخا ا  یر

،هدمآ

(( ((( P <0/01و  )β =0/27ب تشا ر ی لغش قا ی لعم  م د نا ا کبس و در

    

یربهر    
    

رهبری اصیل  % 47از اشتیاق شغلی مع مل ان را تبیین میکند .یافته د گی ر پژوهش ن رب هک داد ناش    

اساس مقدار (  )t= 11 / 20به دست آمده ،سبک رهبری اصیل اثر ساختاری معناداری ( P <0/01و
 )β =0/ 80بر رفتار س و دراد ناملعم ینامزا بهر کبس ر صا ی یل      

مع مل ان را تبیین میکند .همچنین ضرایب معناداری م  لکش رد لد

 % 58از رفت تبثم ینامزاس را   
(( ((( )3ح دانعم زا یکا ا ندوب ر    

مدل مذکور میباشد .بررسی شاخصهای برازش مدل حاکی از آن است که مدل نهایی ،برازش
مطلوبی با دادهها دارد (جدول .)2
همچنین بر اساس یافتههای به دست آمده در سبک رهبری اصیل ،ابعاد استدالل اخالق درونی و
پردازش متعادل با ضریب  0/ 67دارای بیشتر نی ب یلماع را و رد تیفافش

 طباور با

     0/ 57دارای
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یباشند؛ در اشتیاق شغلی بعد وفاداری حرفهههای با  0/ 67دارای ب راب نیرتالا   
کمتر نی بار عاملی م 
یباشند و همچنین در رفت ات دعب تبثم ینامزاس را ببببببببببب آوری ب یلماع راب ا
عاملی م 

 0/ 68دارای

بیشتر نی بار عاملی و خودکارآمدی با بار عاملی  0/ 52دارای کمتر نی بار عاملی میباشد.

شکل  .2مدل نهایی اثر سبک رهبری اصیل بر اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت

شکل  .3مدل نهایی اثر سبک رهبری اصیل بر اشتیاق شغلی و رفتاری سازمانی مثبت
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جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل نهایی اثر سبک رهبری اصیل بر اشتیاق شغلی و رفتاری سازمانی مثبت
دامنه مورد قبول

شاخص

P< 0/ 05

X2
Df
2

X /df

مقدار

نتیجه

90 /15

تأیید

-

43

-

3 -5

2/66

تأیید

RMSEA

RMSEA > 0/ 08

0/ 077

تأیید

GFI

GFI < 0/ 90

0/ 90

تأیید

AGFI

AGFI < 0/ 90

0/ 84

تأیید

NFI

NFI<0 / 90

0/ 96

تأیید

CFI

CFI< 0/ 90

0/ 97

تأیید

IFI

IFI< 0/ 90

0/ 97

تأیید

به طور خالصه با توجه به ضرایب معناداری مدل ساختاری ،نتا جی پژوهش را مییی ب ناوت هه ههه ش حر
جدول زیر ارائه نمود.
جدول  .3نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه

مسیر فرض شده

معناداری مسیر

نتیجه

1

اثر سبک رهبری اصیل بر اشتیاق شغلی

**0/27

تأیید

2

اثر سبک رهبری اصیل بر رفتار سازمانی مثبت

**

تأیید

0/ 80

بحث و نتیجه گیری
هدف ا نی پژوهش برسی مدلی در رابطه رهبری اصیل و ارتباط آن ب د ا ووو متغی تشا ر ی قا    ش و یلغ
رفتار سازمانی مثبت که دو متغیر مهم و جدید در رفتار سازمانی هستند ،میییباش هک روطنامه .د    

ترنر ،بارلینگ و زکراترز ) 2002 ( 1اظهار داشتهاند ،زمان آن فرا رسیده است که پژوهشهایی در

زمینههای مثبتکاری گسترش یابند ماج و رتشیب تبثم بناوج ات ععععع عععععع راک هنیمز رد هک ار یرت     
ناشناخته هستند کشف گردد .در ا نی رابطه دو فرضی یدرگ هئارا ه د هک 

هجوت اب  هب ی تفا هه هههههه هههههههههه یا

پژوهش فرضیه اول یعنی تأثیر سبک رهبری اصیل بر اشتیاق شغلی تأیید گردید ،که ا نی نتا جی با
پژوهشه آ نوچمه یلبق یا للل للللس ها ییی ،زم و دمحا نا

اسح

ننن نننن ( )61 20؛ پنج  ینرس و ر (( ((( )41 20؛

کالپس و ه کم اران ( )41 20؛ برد و ه کم اران ( )21 20؛ وانگ و برد (  )11 20همراستا میباش رد .د
واقع دارا بودن کارمندانی با اشتیاق شغلی باال نیازمند جوی مبتنی و قالخا ،دامتعا رب 

تیامح     

اجتماعی رهبران و مدیران است که از طریق به کارگیری مؤلفههای سبک رهبری اصیل میتوان
به ا نی مهم دست یا تف .
Turner, Barling & Zacharatos

1
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همانطور که شا لف ی و ساالنوا ( ) 007 2در مدل اشتیاق شغلی خ تشاد نایب دو ههه ههههان ربهر د ی شقن     
مهمی در اشتیاق شغلی افراد سازمان دارد .در واقع رهبرانی راد هک  ا ژرنا ی ی یربهر رد یفاک       
خود نمیباشند کارمندانی با انرژی کمتر و اشتیاق پایینتر در سازمان خود نیز دارا میییباش رد .دن
ی مه رد م
ا نی میان رهبران اصیل دارای ویژگیها و رفتاره م ییا یییییباش م هک دن یی یییییتوان تاریثأت د یی یی

سطوح اشتیاق شغلی افراد سازمان داشته باشد .س روک ههه  )51 20 ( 1نی یربهر کبس اب هطبار رد ز      
اصیل بیان داشته است که ا نی رهبری منبع مهمی جهت راهنمایی و ه تیاد

لیلد هب ،نادنمراک     

دارا بودن جذابیت و اعتبار الزم میباشد .در واقع بدانگونه است که توجه رفتاری د هب ار نارگی   
خودش جذب میکند و امکان هدا تی
نها تی

رفتاری آنها را به صورت مثبت امکان پذیر میسازد .در

میتوان بیان داشت که دارا بودن ارزشها ،اعتقادات و باورهای مهمی در رفت دم را ی ینار   

در آموزش و پرورش که دارای ویژگیهای رهب م لیصا نار یی یییییباش و هسردم رد ،دن و شزومآ
پرورش سبب مت ایل بیشتر مع مل ان به شناسایی آن ارزشها ،باورها و اعتقادات میگردد و ب عبت ه   
آن ،ارزشها ،اعتقادات و باورهایی در مع مل ان ایجاد میگ در د ریگرد هک  ی یتشا و تیلاعف  ،اق      
شغلی آنها را افزایش خواهد داد .همچنین رهبران اصیل دارای تبادل اطالعات به صورت واضح
و شفاف میباشند که ا نی امر نیز به اشتیاق بیشتر مع مل ان کمک میکند (سکوره.)51 20 ،
فرضیه دوم ا نی پژوهش نیز یعنی بررسی اثر سبک رهبری اصیل بر رفتار سازمانی مثبت نیز تأیید
گردید ،که ا نی نتا جی با پژوهشهای قبلی وولی و ه کم اران ( )01 20؛ یامرینو ،وه کم اران ( ) 2008؛
جنسن و لوتانز ( ) 2006؛ ا لی یز و ه کم اران ( ) 2005؛ در کی س و فر نی (  ) 2002همراستا میباش اب .د   
توجه به نتا جی پژوهش حاضر مدیرانی در آموزش و پرورش که دارای ویژگیهای رهبران اصیل
میباشند ،میتوانند نقش و الگوی مثبتی برای رشد روانشناختی مثبت

رد و دنشاب ناملعم عقاو     

بسیاری از محققان معتقدند اولین مکانیسمی که باعث میشود رهبران اصیل بر روی پیروان خود

تأثیرگذار باشند نقش الگوی مثبت آنها است (میچاممم .) 007 2 ،2کههه ا م هیضق نی یی یییییتوان راتفر د   
سازمانی مثبت مع مل ان را نیز تحت

تأثیر قرار دهد .از سوی د گی ر مدیرانی در آم ورپ و شزو رش   

که داراری ویژگی رهبران اصیل میباشند ،رفتارهایی از خود بروز میدهند که عم ًالًال ب شیازفا ه   
رفتار سازمانی مثبتنگر مع مل ان منجر میشود .ب بهر لاثم ناونع ه ر راد نامزاس رد لیصا نا ای      
Sekoere
Meacham

1
2
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و دوخ فعض و توق طاقن هب و دنتسه یفافش و حضاو یقالخا     

    

پیروانشان آگاهی کاملی دارند که ا نی امر سبب یک سری فرآیندهای قانونی درونی در مع نامل
  

میگردد که بر رفتار سازمانی مثبت آنها  دهاوخ ریثأت دا شش ش ششششت .همچنی زا لبق لیصا ناربهر ن

مصت یمگیری از نظرات و دیدگاههای متفاوت افراد مختلف در زمینه موضوع مورد مصت یمگیری
آگاهی کسب میکنند ،که ا نی مورد نیز سبب انگیزههای ذاتی و ناملعم رد 

ینچمه ن سحا  اس    

اینکه به منافع آنها در سازمان توجه میگردد ،میییش انح ،یچناچ( دو  ،،،، ،،،راب مکسچ و تر سس سسس،1
 .)41 20که انتظار میرود ا نی موارد نیز در افزایش رفتارسازمانیمثبتنگر مع مل ان تأثیرگذار باشد.
نیز میتوان بیان داشت از آنجایی هرایعم یاراد لیصا ناربهر هک ا ب ی ا خا یال ال و یق

   

در نها تی

معنوی در رفتار خود میباشند ،ا نی امر میتواند تأثیرات مثبت و ش فرگ ی یقالخا تیوه رب 

و   

معنوی و توسعه عاطفی مع مل ان داشته باشد (ژو ،آولیو ،ر گی و و ساسیک  .)11 20 ،2که ه نیا هم   

موارد نیز تأثیرات قابل مالحظهای در رشد و ارتقاء رفتارس بثم ینامزا تتتتت ن دهاوخ ناملعم رد رگ    
داشت .در واقع میتوان گفت با توجه به اینکه اشتیاقشغلی و رفتار سازمانی مثبت دو متغیر مهم
فه شچ و ا
و جدید در رفتار سازمانی میباشند و دو ابزار مهم برای رسیدن ب ده ه فف فف

مم مممان رد اهزاد

سازمان هستند .و از آنجاییکه رهبری اصیل در پاسخ به نیازهای جوام اونع هب ینونک ع ن هشیر       
مت ام سبکهای نو نی رهبری و جامعتر نی و ک دربرا ییی هیرظن نیرت    رهب م یر یییییتوان ار د ههه گ یاش
بسیاری از معظالت سازمانها و بروز پیامدهای مثبت در محی بهر ،ددرگ راک ط ر و شزومآ نا    
پرورش باید به تقو تی

م صخش ههای ا نی الگوی رفتاری بکوشند تا از مزایای آن بهرهمند گردند.
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