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رابطه رهبری موث ضعا درکلمع اب ق ای

روانشناختی و سرمایه اجتماعی

یجنایم شقن :یملع تأیه

جعفر ترکزاده ،1نیره حسینی ،2سودابه حسنزاده بارانی

مرس ا هی
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف رابطه رهبری مو ضعا درکلمع اب قث ا یملع تأیه ی

جنایم شقن رب دیکأت اب ِیِی رس  مایه    

       

روانشناختی و سرمایه اجتماعی انجام شد .روش تحقیق ،توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش ،اعضای
ه تأی

لع می دانشگاه فرهنگیان در سال ت لیصح ی  59ـ  94بود که تعداد  5 28نف نومن شور اب ر ههه هههه شوخ یریگ هه هههای به

عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از چهار پرسشنامة رهبری مو و اوبمولاو( قث ،ناراکمه    
کزاده و محترممم ،)19 13 ،و عملک در
 ،) 008 2سرمایه روانشناختی (لوتانز و همکاران ،) 2007 ،سرمایه اجتماعی (ترک ک
َحسام و همکاران )51 20 ،که روایی و پایایی آنها محاسبه و گزارش شده است ،استفاده شد .ت لیلح دادهها با
شغلی ( َح
روش مدلیابی معاد تال ساختاری انجام گرفت .یافتهها نشان داد رهبری موثق رابطه مثب دانعم و ت ا درکلمع اب یر     
اعضای ه تأی

لع می دارد .همچنین آزمون مدل مفهومی تحقیق نشان داد نقش میانج ِیِی سرمایه روانشناختی در رابطه

بین رهبری موثق و عملکرد ،مثبت ،معنادار و کامل است .با ا ایننن حاللل نت یا ججج تحق جنایم شقن دیؤم ،قی ی هیامرس       
اجتماعی در رابطه بین رهبری موثق و عملکرد ،خارج از مدل مفهومی تحقیق بود.
کلیدواژهها :رهبری موثق ،سرمایه روانشناختی ،سرمایه اجتماعی ،عملکرد ،آموزش عالی.
دریافت مقاله59 13 /3/41 :

1

پذیرش مقاله59 13 /7/ 18 :

دانشیار گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،دانشکده لع وم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز،

torkzadeh@shirazu.ac.ir
 2دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشکده لع وم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)،
hosseininayyereh@gmail.com
 3دانشجوی دکتری برنامهریزی توسعه آموزش عالی ،دانشکده لع وم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران،
s.hasanzadehbarani@gmail.com
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مقدمه
کیفیت و اثربخشی عملکرد دانشگاه تا حد زیادی به عملکرد اساتید و اعض نآ یملع تأیه یا

  

بستگی پیدا میکند .محققان بر این باورند که برای بهبود عملکرد اعضای یک سازمان ،توجه به

رفتار رهبری و اثربخشی آن ضرورت دارد (وانگ 1و همکاران7 :41 20 ،؛ ش کنا ررر21 20 ،2؛ ل ای ووو
و همکاران .) 480 :01 20 ،پژوهشگران بسیاری طی دهههای اخ شالت ری

3

درک ههه ههههان و یسررب هب د

شها ای عملک اب طبترم یدر    
معرفی یک رویکرد رهبری اثربخش بپردازند .در ای لاچ ،ریسم ن ششش ششش
دنیای رقابتی امروز و شرایط کنونی م یح طهای کاری ،توجه بیشتر به اخالقیات و اعتم یارب ار دا   

تکم لی تصویری از رهبری اثربخش ،ضروری ساخته و بر همین اساس ،مفهوم رهب ثوم یر قق ققق 4در
ساله تسا هدش حرطم ریخا یا و زنیبار( ،جاج
پژوهش دوخ هب ار نارگ

       ) 447 :39 13و توج سب تیامح و ه یی یییییاری از

گناو( تسا هدرک بلج ،ناراکمه و    

            .)6 :41 20یافتههههای قحت  یق    

والومبوا 5و همکاران ( ) 008 2حاکی از آن است که رهبری موثق به احتمال زیاد بی ربهر زا ش ی   
تحولآفرین و رهبری اخالقی میتواند واریانس نتایج سازمانی ک نییبت ار یدیل ن و گناو .دیام   

همکاران (  )41 20نیز در تحقیق خود نشان میدهند که رهبری موثق رابطه مثب دانعم و ت ا رب یر    
عملکرد پیرو دارد .رهبران موثق بر اساس ارزشهای واقعی م راتفر دوخ  ییی ییییییکنن یاتسار رد و د   
دستیابی به صداقت و راستگویی و گشودگی در روابط خود با دیگران تالش میکنن ندراگ( د رر ررر
و همکراان  .) 346 :5 200 ، ،،آنهااا ا نوگچ هکنیا صوصخ رد ار دارف ه نامز رد اجنا مک ا هر ا و      

6

       

وظایف شغلی خویش همواره هوشیار ،پرشور و باانرژی باقی بمانند ،راهنمایی میکنند .رفتارهای
اخالقی و تعهد کاری رهبران موثق ،به دل لی جذابیت و اعتبار آنها به عن دم ناو لل للله هب ،شقن یا    
احتمال زیاد هدایتگر پیروان خواه  اوبمولاو( دوب د و ،ناراکمه        .) 906 :01 20رهب رد قثوم نار   
برخورد با اعضای سازمان ،استانداردهای اخالقی باالیی نظیر انصاف ،صداقت و درستکاری را به
نمایش میگذارند؛ چنینی رهبرانی قادر به برانگ خی تن ارزشهای مش دوخ ناوریپ نایم رد کرت     
هستند (وان  و گ هههمک ،نارا

 )7 :41 20و درنت ر اضعا درکلمع هجی ا هرود کی یارب

طو و ینال     
1

Wang
Shanker
3
Liaw
4
authentic leadership
5
Walumbwa
6
Gardner
2
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پایدار بهبود میبخشند (رید و لسچینگر .)51 20 ،1روکس )01 20 ( 2نیز عنوان میکند که رهب نار
موثق با ایجاد مداخله بر روی همانندسازی ،اعتماد ،ه جی انات مثبت و امیدواری اعضا باعث ارتقاء
عملکرد واقعی و پایدار اعضا میشوند.
با توجه به اهمیت عملکرد اعضای ه تأی

نایگنهرف هاگشناد یملع ین شرورپ رد ر یناسنا یو        

توانمند برای آموزش و پرورش و با عنایت به نظ تار

قحم ق راتفر تبثم هطبار صوصخ رد نا       

رهبری موثق بر عملکرد پیرو ،بررسی رابطه رهبری موثق با عملکرد اعضای ه تأی

لع می دانشگاه

مذکور ،هدف اولیهای است که تحقیق حاضر بر مبنای آن شکل گرفت .به نظ ناققحم یخرب ر    

رهبری موثق از طریق افزایش سرمایه روانشناختی 3اعضا منجر به بهبود عملک م نانآ در یی ییییی درگ د

(آوی 4و همک را ا ،ن    11 20؛ والومب و او ،ناراکمه      11 20؛ وول یی 5و همک را ا ،ن     .)11 20س هیامر   

شبینییی 9مییی-
روانشناختی متشکل از چهار سازه خودکارآمدی ،6امیدواری ،7تا ببب آوری 8و خوش ش
میباشد (لوتانز 10و همکاران .)945 : 2007 ،رهبران مو  داجیا رد قث د و اضعا رد دیما و یمرگل

   

سرزنده نگه داشتن اعضا توانا هستند .آنها نه فقط از طری  هدارا و مزع داجیا ق در هکلب ناوریپ

   

همچنین با استفاده از جنبههای مثبت مسی اده ای ر ی رفا ت ا سم هب د ی ساسحا هک حیحص یاهر          
خودکارآمدی آنها را افزایش میدهد ،حس امیدواری را در اعضا تقویت مینماین وآ( د و یل وو ووو

11

و همکاران .) 806 : 2004 ،رهبران موثق ،اط عال ات ،تباد تال و تعام تال با اعضا را از یک دیدگاه
مثب  ت ت م ریسف یییی ییکنند    و بن اسحا نیاربا سا رد ار تبثم ت

دارفا مارف یییی ی ییی یییخوانن و د

نینچ ةجیتن     

احساساتی ،افزایش سرمایه روانشناختی در اعضا است (لوتانز و آوولیو ) 2003 ،و افزایش س هیامر
روانشناختی رابطه قاب للل ت رگن رب یهجو ششش ششششه و راتفر ،ا ضعا درکلمع ا

،ناراکمه و یوآ( دراد      

 .)11 20با این حال ،وانگ و همکاران (  )41 20اظهار میدارن گا د ر ر هچ  هبر قیرط زا قثوم ی      
1

Read & Laschinger
Roux
3
Psychological Capital
4
Avey
5
Woolley
6
self-efficacy
7
hope
8
resilience
9
optimism
10
Luthans
11
Avolio
2
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افزایش سرمایه روانشناختی ،عملکرد افراد را بهبود میبخشد ،اّمّما این رابطه مثبت ،بیشتر مربوط به
پیروانی است که نیاز به منابع روانشناختی مثبت دارند و هنگ  دارفا هک یما از کی حطس

یالاب      

سرمایه روانشناختی برخورار میباشند ،رابطه رهبری موثق بر بهبود عملکرد نیز کاهش مییابد .به
عبارت دیگر پیروا ِنِن با سرمایه روانشناختی باال با ویژگیهای امیدوار ،خوشبین ،انعطافففپ و ریذ
دارای اعتماد به نفس مشخص میشوند و این قاب یل ته دوخ هب ،تبثم یا ِیِی دوخ  اهنآ یارب ار      
دستیابی به عملکرد باال برمیانگیزد و در نت جی ه صرفنظر از اینکه تحت رهبری موثق قرار یگ رند یا
نه ،انتظار میرود در سطح باالیی عمل نمایند .در مقابل ،اعضایی که از سرمایه روانشناختی پ یا ین
برخوردارند برای داشتن عملکرد عالی ،بیشتر به توسعة مثبت ارائه شده توسط رهبر مو هتسباو قث   
هستند؛ رفتارهای مثبت رهبران موثق ،فقدان یا ضعف قاب یل تهای روانش ارفا رد تبثم یتخان ِدِد ب  ا    
سرمایه روانشناختی پایین را جبران میکند و به نوبة خود عملکرد آنها را بهبود میبخش  هب .د هر    
حال ،وانگ و همکاران (  )41 20معتقدند نقش میانجی سرمایه روانشناختی در روابط میان رهبری
موثق و عملکرد پیروان ،هنوز نیازمند بررسیها و تحقیقات بیشتر میباشد .در مطالعة حاضر ،نقش
میانجی سرمایه روانشناختی در روابط میان رهبری موثق و عملکرد اعضای ه تأی

لع می نومزآ    ،

میگردد.
الف) رهبری موثق :تئ ربهر یرو ی رد قثوم 

اس لللل للللله یهافم کارتشا و عطاقت زا ریخا یا ممممم ممممم
م

رهبری ،اخالقیات و رفتار سازمانی مثبتگرا ظه بهر .تسا هدرک رو ر ناونع هب قثوم ی کی         
الگوی رفتار رهبری میباشد که هم از ظر یف تهای روانشناختی مثبت و یک ج تبثم یقالخا و    

1

ی،
سازمانی حاصل میگردد و هم آن را ترویج مینماید و همچنین موجبات پرورش خودآ هاگ ی ی
دیدگاه اخالق ِیِی درونی شده ،2پردازش متوازن اط عال ات 3و شفا یف ت روابط 4را در ک ناوریپ اب را    
پیروان فراهم میسازد و نهایت ًاًا خودتوسعهای مثبت 5را میپروران یربهر ةزاس بیترت نیا هب .د       

موثق از چهار ُبُبعد خودآگاهی ،دیدگاه اخالق ِیِی درونی شده ،پردازش متوازن اط عال ات و شفا یف ت
رابطهای تشک لی میگردد (والومبوا و همکاران.)59 : 008 2 ،
1 self-awareness
2 Internalized moral perspective
3 balanced processing of information
4 relational transparency
5 positive self-development
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شه ،تاساسحا ،ا
خودآگاهی به این معنا است که رهبران میدانند که باید ک زرا ماد ش ش

و فادها

انگیزههای خویش را بشناسند تا آگاهی و شناخت کاملی از خود داشته باشند (آوولیو و ،رندراگ
 .) 321 :5 200خودآگاهی همچنین به درک نقاط ض توق و فع

اب طابترا یگنوگچ و یدرف    

ی ش ما للل ه د ر ووو
دنیای پیرامون شخص اشاره دارد (والومب راکمه و او ا ،ن     .)59 : 008 2خودآ هاگ ی ی

مرجع بیرونی و درونی است .مرجع درونی ،به شناخت رهبر از نقاط ضعف و قو تتت و موقعیتتت-
های ذهنی مانند باورها ،خواستهها ،انگیزهها و احساسات مربوط میییشوددد درح لا ییی کههه مرجععع

بیرونی به انعکاس تصویر خود و شناخت آنچه دیگران از رهبرشان درک کردهاند ،مربوط می-
گردد (والومبوا و همکاران.) 906 :01 20 ،

دیدگاه اخالقی درونی شده به یک شک ِلِل نهادینه شده و یکپارچه شدة خ میظنتدو ییی 1اش دراد هرا
که این شکل از خودتنظیمی باعث میشود تصمیمات و رفتاره زا شیب درف یا

رب ینتبم هکنآ       

شه اهرایعم و ا ی درف رد هدش ینورد      
فشارهای گروهی ،سازمانی و اجتماعی باشد بوسی زرا ةل ش ش
هدایت شود (والومبوا و همکاران.)59- 96 : 008 2 ،
پردازش متوازن اط عال ات به این معنا است که رهبران قبل از تصمیم یگ ری ،همة اط عال ات مرب طو
ته م شلاچ هب ار دوجوم یا یییی یییییییکش و دن
را تجزیه و ت لیلح میکنند و مواضع خ یعقوم و شیو تت تت
دیدگاهها و نظرات مختلف را جویا میشوند (گاردنر و همکاران.)5 200 ،
شفا یف ت رابطهای به ارائة اصالت خویش (و نه یک خود کاذب یا تحریف شده) به دیگران اشاره
ک و تاعالطا یراذگ
دارد .چنین رفتاری اعتماد متقابل را از طریق گشودگی در به اش ارت ک ک

نایب    

افکار و احساسات حقیقی بهبود میبخشد (والومبوا و همکاران.)59 : 008 2 ،
ب) سرمایه روانشناختی :سرمایه روانش عسوت تلاح کی ،یتخان هههه هههههای مثب رد یتخانشناور ت   
یک فرد است و با مش صخ ههای زیر توصیف میشود )1 :داشتن اعتماد به نفس برای متعهد ش ند
شبرانگ ؛زی  )2داش  نت ِاِا ابرد تبثم دانس رة     
و انجام تالش الزم جه لاچ یاهراک رد تیقفوم ت شششش شششش
موفقیتهای حال و آینده؛  )3پای و فده هار رد مزال یراد

نداد رییغت موزل تروص رد ریسم    

رسیدن به هدف برای ن لی به موفقیت؛ و  )4پایداری هنگام مواجهه با مشک تال و سختیه یارب ا   
کسب موفقیت .بر این اساس سرمایه روانشناختی متشکل از چهار ُبُبعد خودکارآمدی ،خوشبینی،

1 self-regulation
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ات ببببب آوری م ییباش سوی ،زناتول( د فففففف ف 1و آوول ،وی     2007؛ لوت آ ،ویلووآ ،زنا وی و   

نورمن.) 2007 ،2

خودکارآمدی عبارت است از باور یا اعتماد به نفس شخص دربارة تواناییهای خود برای بسیج
انگیزش ،منابع شناختی و مسیرهای موردنیاز برای اجرای موفقیتآمیز یک وظیفه خاص در یک
حوزه معین.

امیدواری ،یک حالت انگیزشی مثبت است که بر یک احساس مرکب از موفقیت در عام یل ت 3یا
ی ب تسد یار ی یبا   
اراده و عزم راسخ (معطوف نمودن انرژی در راستای هدف) و مسیر (برنامهریزی ی
به هدف) پایهگذاری میشود .امیدواری یک حالت شناختی است که در آن فرد ق نییعت هب ردا
اهداف و انتظارات واقعبینانه اّمّما چالشبرانگیز و سپس دس دها نیا هب یبایت ا و مزع قیرط زا ف    
انرژی خودراهبری شده و احساس کنترل درونی میباشد و این همان چیزی است که عام ای تیل   
اراده و عزم راسخ نامیده میشود .جزء دوم امیدواری یعنی مسیر نیز به ای  انعم ن ا هک تس

دارفا      

قادر به ایجاد مسیرهای جایگزین برای رسیدن به اهداف و مطلوبیتهای خ هک یعقاوم رد شیو    
مسیر اصلی مسدود میشود ،میباشند.
تابآوری پدیدهای است که بوس لی ة الگوهایی از سازگاری و انطباقپذیری مثب هجاوم رد ت ه اب     
سختیها و خطرا ِتِت قابل توجه توصیف میشود .تابآوری به عنوان ظر یف ت دوباره به حالت ا ّوّول
برگشتن از تعارض ،شکست یا حتی هر رویداد مثبت ،پیش یلوئسم شیازفا و تفر تتت تتتته فیرعت ا   
میشود.
خوشبینی به ارزیابی کّلّلی از نتایج مورد انتظار و پیشبینی نتایج مثبت اشاره دارد؛ اّمّما خوشبینی
تنها پیشبینی اتفاقات خوبی که در آینده رخ خواهد داد نمیباشد بلکه مهمتر از آن ب و لیالد ه
نسبتهایی که شخص برای توضیح اینکه چرا ح هچ و تبثم هچ( ثداو

م خر )یفنم ییییی ییییییییدهن ،د

مربوط میشود .افراد خوشبین کسانی هستند که رویدادهای مثبت را به منبع درونی نس م تب ییییی-

دهند و آنها را فرا یگ ر و پایدار میدانند و رویدادهای منفی را به منبع بیرونی ِاِاسناد میدهند و آنها
را موقت و یغ رپایدار میدانند (لوتانز و همکاران 2007 ،؛ لوتانز.)11 20 ،

1 Youssef
2 Norman
3 agency
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ج) سرمایه اجتماعی :براک مغریلع ر امرس ةدرتسگ د یه      اجتم نیمز رد یعا هه هههه ،نوگانوگ یا   
تعریف این مفهوم به طور واضح و آشکار دشوار اس قحم و ت ق راعت نا ی نیا یارب یددعتم ف
مفهوم ارائه کردهاند که به برخی از آنها اش م هرا یییییش یدروب .دو وو ووو 1س یعامتجا هیامر

روط هب ار     

سیستماتیک ت لیلح کرده ،آن را به منزله مجموعهای از من فلاب عبا عع عععل ی م اب هوقلاب ا ا کی تیکل
شبکه بادوام از روابط کم و بیش نهادینه شده ،که از آشنایی و ش و لباقتم تخان

    
   

دنویپ هبناجود     

یافته است ،میداند .به عبارت دیگر ،عضویت در یک گروه هر یک از اعض تشپ زا ار شیا ی یناب   

گ .) 008 2 ،2رویک لک در مم مممن 3درب هیامرس ةرا   
سرمایه جمعی برخوردار میسازد (چان ناچ و گ گگ گگ

اجتماعی مبتنی بر کارهای پیشین او در نظریه مبادله اجتماعی است (کینگ و والدگریو.) 2002 ،4

کلمن سرمایه اجتماعی را تعهدات و انتظارات ،کانالهای اط عال اتی و هنجارهای اجتم م یعا ییییی-

داند (لوتز .) 341 :11 20 ،5به نظر کلمن ( ) 990 1سرمایه اجتماعی در س راتخا رواب نیب ط
گروهها شکل می یگ رد .وی بیان میکند که س یعامتجا هیامر

و دارفا
   

جوم و هکلب تسین یدحاو تید

مجموعهای از موجودیتهای گوناگون است که دو ویژگی مشترک دارند :در همة آنها جنبههه-

ای از ساختار اجتماعی وجود دارد و همة آنها َاَاعمال کنشگران داخل ساختار را تسه لی میکنند
(ساباتینی .) 2009 ،6پوتنام 7معتقد است سرمایه اجتماعی ،مجموعهههای از مف نام یمیها ن ،دامتعا د    
هنجارها و شبکهها است که میتواند ب هست ا یل امه تامادقا ه رهب ،گن هه ه هه ههههههوری اجتم دوبهب ار عا   

بخشد (اریکسون 8و همکاران )11 20 ،و موج کی یاضعا هنیهب تکراشم و طابترا داجیا ب    
اجتم ،ینیغاب یعاجش( دوش نانآ لباقتم عفانم تیاهن رد و عا    

   

           .) 1387مینکلررر) 658 :41 20 ( 9

سرمایه اجتماعی را چنین تعریف میکند :مناب ِعِع در دسترس و یا استفاده شده توسط ی هب درف ک    
واسطة عضویت در یک شبکه اجتماعی در راستای تولید پیامدها یا نتایجی ک ،درف دوخ یارب ه     
افراد دیگر عضو آن شبکه و در نهایت شبکه اجتماعی به عنوان یک کل ،مفید و سودمند هستند.
1 Bourdieu
2 Chuang & Chuang
3 Coleman
4 King & Waldegrave
5 Luts
6
Sabatini
7
Putnam
8
Eriksson
9
Minckler
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محققان ابعاد و عناصر متعددی برای سرمایه اجتماعی برشمردهاند .از جمله این ابعاد میییت هب ناو   
،تاطابترا و

گروهها و شبکهها ،اعتماد و انسجام ،عمل جمعی و همکاری ،اط تاعال

گتسبمه ی    

اجتماعی (گروتارت و همکاران ) 2004 ،و نیز کیفیت (هنجار) و ساختار (شبکه) روابط اجتماعی
(اس ،نت     ) 2001اش رت( دومن هرا کککککک کزاده ومحت ،مر     .)39 13در همین رت اتسار کککککک کزاده و محتمر   
(  )19 13با بررسی مطالعات انجام شده و با الهام از گزارش تحقیقی کمسیون استرالیا (  ) 2003سه
ُبُبعد کّلّلی یعنی ُبُبعد شبکة اجتماعی ،هنجار اجتماعی و اعتماد اجتماعی که تع یی ن کنن ةد کیفی یت
سرمایة اجتماعی میباشد را شناسایی نمودند .هنجارهای اجتماعی ،قواعد رسمی شکلدهن هب هد   
رفتار در شرایط مختلف ،و اعتماد ،سطح اطمینان افراد به یکدیگر میباشد .شبکة اجتماعی نیز به
عنوان گروهی از درون پیوسته متشکل از افرادی میباشد که دارای نسبتی ب دکی ا ی ک هدوب رگ ه    
ضمن برخورداری از هنجارهای اجتماعی خاص خود ،دارای سطوح تعهد متقابلی به یکدیگر نیز
میباشند .بدین ترتیب ،وجود گرههای اجتماعی بررر پای یة اعتماددد متقاب للل و هنجارها ای مشترررک
منجر به ایجاد شبکههای اجتماعی ،تسهههیل همک ککاری ب ببین اعضا ای شببکه و حماییت دو سووویة

اعضای شبکه از یکدیگر و به طور کلی توسعة سرمایة اجتماعی در یک نظام و ییا جامعههه مییی-
شود و منافعی را برای آنها به بار میآورد (ترکزاده و محترم.) 422 :19 13 ،
د) عملکرد :لع ی ـ حسن ،نوو  دیو و  (( ((((  )51 20عملک در ش م ءزج ود لماش ار یلغ ییی ییییییدانن :د )1
فعالیتهای معمول که در یک روش ثابت و مطمئن انجام می یگ رند و  )2فعالیتتته یا ی هناروآون    
  

که مش صخ ات و جنبههای معمول و روتین فراتر رفته و به ارائة نت یدج یاهدمایپ و جیا د دیفم و 

میپردازند .جزء اول که عملکرد شغلی روتین( 1معمول) نامیده میشود نشاندهندة امور ،کاره ،ا

وظایف و مسئولیتهای شغل ِیِی اجباری و الزامی میباشد که همگی توسط سازمان هماهنگ می-
شوند و سازمان بابت آنها حقوق مشخص میپردازد .عملکرد شغلی معمول شامل ک رد ندرک را   

ساعات کاری معین شده و تکم لی به موقع وظایف مطابق با قوانین و مقرر  ماجنا ،تا م یلوئس تتت تتتت-
های ضروری و واجب و محقق وظایف و مسئولیتها مطابق با ش اظو حر ی لغش ف ی ،م ییی ییییییباش .د
جزء دوم عملکرد شغلی ،رفتار اختیاری اس زا رتارف هک ت لغش حرش

یمسر

تحت و

ناونع

     

عملکرد شغلی نوآورانه 2نامیده میشود .عملکرد شغلی نوآورانه فعالیتهای خالقانه و بکار یگ ری
1 routine job performance
2 innovative job performance

رابطه رهبری موثق با عملکرد اعضای ه تأی

55

لع می  /...ترک زاده و همکاران

بکار یگ ری ایدههای مفید در کار تعریف میشود .فرد در عملکرد شغلی نوآورانه ب و یگدیسر ه
توجه به مشک تال  ،فرصتها و موقعیتهای خارقالعاده میپردازد .عملکرد شغلی نوآورانه شامل
ایجاد و استفاده از ایدههای سودمند ،ایجاد ائتالف و کسب قدرت الزم برای اجرای موفقیتآمیز
نوآوریهای جدید میشود.
در باب رهبری موثق ،سرمایه روانشناختی ،سرمایه اجتماعی و عملکرد ب تاقیقحت ازجم روط ه    
زیادی انجام شده است اّمّما پژوهشی که رابطه این متغیرها را در یک تحقیق واح یسررب دروم د    
قرار دهد ،به چشم نیامد .با این حال پژوهش حاضر بر مبنای پژوهشهای چندی سازماندهی شده
است که در زیر به آنه م هراشا ا یی ییییی درگ د اتن  .ی قحت ج یق لاو تا و بم و  ناراکمه و ا ((((( ((((((،01 20 ، 008 2
 )11 20حاکی از آن است رفتار رهبری موثق ارتباط مثبت و معناداری ب لغش درکلمع ا ی ،راتفر     

شهروندی سازمانی و در یگ ری با کار پیروان دارد .جورج ) 2003 ( 1نیز با ان ت ماج ححح قیقی دهاشم  ه   
نمود که رهبران موثق پیروان خود را با استفاده از مدلسازی و انتقال یک حس عم تیلوئسم قی

برای ارائه نتایج کاری مثبت ،برمیانگیزند .یافتههای تحقیقات وانگ و لسچینگر )31 20 ( 2و لییی

3

(  )41 20نیز بیانگر آن است که رهبران موثق از طریق ای خاس یزاسدنمناوت داج تتت تتتتاری 4در محیط

کار میتوانند بر عملکرد شغلی پرس لوو .دنراذگب هطبار نارات ییی یییییی 5و همک  نارا ((  )11 20تحقیقی

تحت عنوان ”رهبری موثق و توسعه پیروان :س یسنج و تبثم یراک وج ،یتخانشناور هیامر تتتتتت تتتتتتت“

انجام دادند و به این نت جی ه رسیدند که بین رهبری موثق و سرمایه روانشناختی پیروان با ا م جنای ییی-
گری جو کاری مثبت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .آنها دریافتند ک هب قثوم ناربهر ه    
ایجاد جو کاری مثب مک نامزاس رد ت ک م 

ییی ییییییکنن وج کی رد نانکراک و د

هیامرس زا تبثم       

روانشناختی باالتری برخوردار میشوند .یافتههای آنها همچنین نشان میده ر هطبار هک د هبری     
ی م یرگ یییییش دو
موثق بر سرمایه روانشناختی مردان به طور کامل توسط جو کاری مثب جنایم ت یی یی
درحالیکه اثرات واسطه جو کاری مثبت در رابطه رهب و قثوم یر

ات نانز یتخانشناور هیامرس       

1 George
2
Wong & Laschinger
3
Leigh
4
Structural empowerment
5
Woolley
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حدودی و به طور نسبی برآورد میگردد که این نت جی ه ،اهمیت درنظرگرفتن ویژگیهای پ ناوری
را در درک رابطهات رهبری موثق نشان میدهد.

نتایج تحقیق آباس و راجا )51 20 ( 1حاکی از آن است که سرمایه روانشناختی افراد رابطه مثبت و
معناداری با عملکرد شغلی نوآورانه آنها دارد و بر اساس ارزیابی سرپرستان ،کارکن هیامرس اب نا    

روانشناختی باال در مقایسه با کارکنان با سرمایه روانش ششناختی پ یا ی اهراتفر ،ن ی لغش  ی و هناقالخ    
نوآورانه بیشتری ارائه میدهند .یافتههای تحق و زناتول قی  ناراکمه ((( ((((  ) 2007ن هطبار دوجو زا زی    
مثبت بین سرمایه روانشناختی و عملکرد شغلی افراد حمایت میکند.

پیترسون 2و همکاران (  )21 20با انجام تحقیقی تحت عنوان ”رابطه بی ربهر ن ی    مو درکلمع و قث   
شغلی پیرو :نقش میانجی مثبت بودن پیرو در بافتهای س شخ و تخ

ک“ دریافتن وارف هک د ا ین    
کک کک

رفتار رهبری موث ِقِق نشان داده شده توسط رهبران به طور مثبت با عملکرد شغلی پیرو م م طبتر ییییی-
گردد و احساسات مثبت پیرو تا حدی در این رابطه نقش میانجی ایفا مینماید و همچنین س هیامر
روانشناختی پیرو به طور کامل این رابطه را واسطهگری مینماید .وان راکمه و گ ا  ن (( (((  )41 20در
تحقیق خود با عنوان ”رابطه رهبری موثق بر عملکرد :نقش س  ناوریپ تبثم یتخانشناور هیامر و   
فرایندهای ارتباطی“ نشان میدهن جنایم اب قثوم یربهر هک د یی ی ییی ییییییی شناور هیامرس یرگ ن تخا ییی یییی بر
عملکرد پیروان رابطه مثبت دارد به طوری که رابطه مثبت رهبری موثق بر عملکرد پیروانی که از
س یاپ حط ی  هیامرس ن روا د دنرادروخرب یتخانشن ر اقم  ی هس

اب اوریپ ِنِن هیامرس یالاب حطس اب                 

        

روانشناختی ،بیشتر است .یافتههای تحقیق رید و لس  رگنیچ ((  )51 20ب ر هک تسا نآ رگنای هبری     

موثق به طور یغ رمستقیم و از طریق اثرگذاری بر توانمندسازی ساختاری ،سرمایه اجتماعی رابطه-

ای را در م یح ط کار افزایش میدهد .نتایج تحقیق ن یص ری و همکاران ( )4931نیز مؤید آن است
که رهبری موثق رابطه مثبت و معناداری ب عامتجا هیامرس ر ی راک  ک د نان ا تفای .در ههههه ههههههه قیقحت یا   

رابرتز )31 20 ( 3نیز از وجود رابطه مثبت میان توسعه رهبری اثربخش و ایجاد سرمایه اجتماعی در
سازمان حمایت میکند.

1

Abbas & Raja
Peterson
3
Roberts
2
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رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی نیز در چندین مطالعه تجربی مورد بررسی قرار گرفته
است و روابط مثبت بی فلتخم داعبا ن امرس ی  ه ا متج ا ر یلغش درکلمع و یع ااااااا اااااااا نش تسا هداد نا   

(داونپورت 008 2 ،1؛ لندری 2و همکاران 2002 ،؛ سیبرت و همکاران .) 2001 ،الینگر 3و همک نارا

(  )31 20در تحقیق خود به این نت جی ه دست یافتند که سرمایهگذاری سازمان در س یعامتجا هیامر
رابطه مطلوبی بر تعهد و عملکرد شغلی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی آنان دارد .یافتهه یا
تحقیق لع ی ـ حسن ،نوو و وید (  )51 20نیز از رابطه ُبُبعد ساختاری س یعامتجا هیامر

درکلمع رب     

شغلی روتین و نوآورانه حمایت میکند .نتایج همچنین حاکی از این است که بین بعد رابطهای و
شناختی سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی روتین ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
تحقیق حاضر ،همچنین به دنبال بررسی نقش م عامتجا هیامرس یجنای ی رد 
موثق و عملکرد اعضای ه تأی

م طباور ی یربهر نا       

لع می نیز میباشد .مطابق نظر ناهاپیت و گوشاللل ) 1998 ( 4س هیامر

اجتماعی مجموعه نتایج واقعی و بالقوهای است که در شبکه روابطی که زیر نف و ای درف ذو ا ححح ح حححححد
اجتماعی است ریشه دارد و از طریق این شبکه قابل دسترسی است و از همین ش هدش یشان هکب    

است .لیف د ) 2003 ( 5معتقد است عقیدة اص عامتجا هیامرس یل ی رد  دو هملک

م هصالخ یی ییی ییییییییش :دو

اهمیت روابط .رهبران موثق ،جو اعتماد را توسعه داده و ارتباطات آزاد را تقویت میکنند (رابینز
و جاج ) 448 :39 13 ،و از این طریق نقش ک یل دی در س عامتجا هیامرس تخا ی رد 

امزاس نننن نننننه و ا

گروهها ایفا مینمایند (ک لی پاتریک 6و همکاران .)01 20 ،رید و لس  رگنیچ ( (  )51 20ب م نای یییییکنند

رهبران موثق باعث میشوند افراد اهداف کاری خود را با موفق اجنا هب تی م اج هب و دنناسر  ی

    

صرف انرژی در جهت رقابت برای منابع کمیاب ،روابط مثبتی با یکدیگر در محی قرب راک ط ر را    
نمایند که نت جی ة آن افزایش سرمایه اجتماعی در م یح ط کار میباشد و اثر مثبت سرمایه اجتم یعا

بر کیفیت عملکرد شغلی افراد در تحقیقات مختلف نشان داده شده است (سی رب تتت  7و همک ،نارا

 2001؛ آدلر و کاون 2002 ،8؛ برت5 200 ،1؛ ت لی ند و واسکو 2009 ،2؛ لع ی  وون ،نسح ـ  و یو  دددد دددددد،3
1

Davenport
Landry
3
Ellinger
4
Nahapiet & Ghoshal
5
Field
6
Kilpatrick
7
Seibert
8
Adler and Kwon
2
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وید .)51 20 ،3لذا تحقیق حاضر این فرض را نیز درنظرمی یگ رد که رهبری موثق از طریق افزایش
سرمایه اجتماعی گروههای آموزشی در دانشگاه ،عملک اضعا در ی یملع تأیه 

م دوبهب ار ی یییی یییییییی-

بخشد .با توجه به آنچه گفته شد ،و از آنجا که بررسی روابط م اهریغتم نای ی قحت  یق رد رضاح

  

قالب یک مدل واحد مطابق شکل ( )1به منظور رابطه رهبری مو ضعا درکلمع رب قث ا تأیه ی   
لع می ،کمتر کانون تمرکز محققان بوده است ،پژوهش حاضر ت و یبرجت تروص هب دراد شال   
مطابق با مدل مفهومی تحقیق (شکل شماره  ،)1به شناسایی و تب یی ن نقش رهب هب رد قثوم یر ب دو    
عملکرد اعضای ه تأی

لع می بپردازد.

شکل  .1مدل مفهومی ژپ وهش

فرضیات تحقیق
 .1رهبری موثق رابطه مثبت و معناداری با عملکرد اعضای ه تأی

لع می دارد.

 .2رهبری موثق با میانجی یگ ری سرمایه روانشناختی رابطه مثبت و معناداری با عملک اضعا در ییییی
ه تأی

لع می دارد.
1

Burt
Teigland and Wasko
3
Ali-Hassan, Nevo & Wadec
2

رابطه رهبری موثق با عملکرد اعضای ه تأی
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 .3رهبری موثق با میانجی یگ ری سرمایه اجتماعی رابطه مثب دانعم و ت ا رکلمع اب یر دددد ددددد اعضاییی
ه تأی

لع می دارد.

تحقیق حاضر همچنین بدنبال پاسخگویی به سؤال زیر نیز بوده است:
از میان سرمایههای روانشناختی و اجتماعی ،ک درکلمع و قثوم یربهر هطبار کیماد

رتشیب ار

    

واسطهگری مینماید؟
روش تحقیق
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آم  شهوژپ یرا ش ضعا لما ای     
ه تأی

لع می دانشگاه فرهنگیان در پردیسها و مراکز کل کشور در سال  59ـ  4931که با استفاده

از روش نمونه یگ ری خوشهای چندمرحلهای 5 28 ،نفر ب  ناونع ه ن وژپ هنوم هههه هههههش انت ندش باخ د   .
برای جمعآوری دادههای پ ب همانشسرپ راهچ زا شهوژ ه حرش زیر :دش هدافتسا           پرسش همان
رهب و قثوم یر ا اراکمه و اوبمول نننننننن ن ( ) 008 2ک رب لمتشم ه

    

 16گوی  راهچ رد ه ُبُب دع       

خودآگاهی ( 4گویه) ،دیدگاه اخالقی  هدش ینورد  ((( (((( 4گوی تاعالطا نزاوتم شزادرپ )،ه

(((( (((((3

گویه) و شفا یف ت روابط ( 5گویه) و به صورت طیف لیکرت پنج گزینهای درجهبندی شده است
(هر زگ == =1؛ ب تردن ه ==== ==2؛ بعضی تاقوا  ==== ==3؛ ا بلغ == = 4و همیشه == = .)5پرسشنا مرس هم ا هی     
روانشناختی لوتانز و همکاران (  ) 2007که شامل  24گویه در چه  را ُبُب  یدمآراکدوخ دع ((( ((((6
گویه) ،خوشبینی ( 6گویه) ،امیدواری ( 6گویه) و تابآوری ( 6گویه) میییباش تروص هب و د   
طیف لیکرت هفت گزینهای درجهبندی ش ماک( تسا هد ًالًال مفلاخم  ==== =====1؛ م مفلاخ ===2؛ تاح یدود
مخالفم=3؛ نظری ن =مراد

 ،4تاح مقفاوم یدود == ===5؛ م مقفاو ===6؛ ک ما ًالًال مقفاوم  == === .)7پرسش همان

سرمایه اجتماعی گروههای آموزشی ترکزاده و محترم (  )19 13که شا امل  44گویه
در سه ُبُبعد شبکه اجتماعی (  12گویه) ،هنجار اجتماعی (  21گویه) و اعتماد اجتماعی (  11گوی )ه
میباشد و به صورت طیف لیک تر

نیزگ جنپ ههه ههههای درجهههبن ماک( تسا هدش ید ًالًال م مفلاخ ===== ======1؛

ًال م مقفاو === .)5پرسشنامه عملکرد ش  یلغ
مخالفم=2؛ نظری ندارم=3؛ موافقم=4؛ کام ًال

ُحُح س ،ما   

دریت و میشل (  )51 20که مشتمل بر  9گویه در دو ُبُبعد عملکرد نوآورانه ( 5گویه) و عملکرد
روتین ( 4گویه) میباشد و به صورت طیف لیکرت هفت گزینهای درجهبندی شده اس یارب .ت   
اطمینان از روایی پرسشنامهها ،الع وه بر بکار یگ ری پرسشنامههای استاندارد که در تحقیقات چاپ
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شده در م تالج با ضریب رابطه ( )IFباال مورد استفاده قرار گرفتهاند ،روایی محتوا با اس زا هدافت
نظرات اساتید و خبرگان حوزه مدیریت بررسی شد .همچنین روایی مقیاسها با اس شور زا هدافت
ت لیلح گویه (محاسبه ضریب همبستگی بین گویههای هر مق لک هرمن اب سای )هطوبرم سایقم       
محاسبه شد که نتایج آن به صورت کمترین و بیش رض نیرت ی گتسبمه ب ی رد 

 لودج (((( ((((( )1ارائه

شده است .پایایی پرسشنامهها نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که نت نآ جیا

در جدول ( )1آمده است و با توجه به تعداد گویههای هر یک از ابعاد ،مناسب و مورد تأیید می-

باشد .بررسی فرضیات و سؤال تحقیق و آزمون مدل مفهومی پژوهش حاض  اب ر ا زا هدافتس رن مممم ممممم-
افزار  AMOSنسخه  8و روش مدل معاد تال ساختاری انجام گرفت.
جدول  .1ضرایب روایی و پایایی مقیاسهای تحقیق
نام پرسشنامه

رهبری موثق

سرمایه روانشناختی

سرمایه اجتماعی

عملکرد

ابعاد

طیف ضرایب همبستگی

خودآگاهی

 0/ 68ـ 0/ 44

سطح معناداری
 0/1 000ـ 0/ 02

آلفای کرونباخ
0/ 78

دیدگاه اخالقی درونی شده

 0/ 70ـ 0/ 57

0/1 000

0/ 81

پردازش متوازن

 0/ 76ـ 0/ 65

0/1 000

0/ 84

شفا یف ت روابط

 0/95ـ 0/ 45

0/1 000

0/ 69

خودکارآمدی

 0/ 75ـ 0/ 43

0/1 000

0/ 81

خوشبینی

 0/ 60ـ 0/ 38

0/1 000

0/ 71

امیدواری

 0/ 55ـ 0/ 36

0/1 000

0/ 74

تابآوری

 0/26ـ 0/ 34

0/1 000

0/ 68

شبکه اجتماعی

 0/ 76ـ 0/ 55

0/ 000

0/ 89

هنجار اجتماعی

 0/28ـ 0/25

0/ 000

0/59

اعتماد اجتماعی

 0/ 87ـ 0/ 74

0/ 000

0/ 94

عملکرد نوآورانه

 0/28ـ 0/ 71

0/ 000

0/ 91

 0/ 83ـ 0/ 58

0/ 000

0/28

عملکرد روتین

یافتهها
جدول شماره ( )2ضرایب همبستگی ابعاد متغیرهای تحقیق را نشان میدهد .نتایج جدول ح یکا
از آن است که بین اکثر ابعاد متغیرهای تحقیق ب دکی ا ی گتسبمه رگ ی رادانعم و تبثم  ی دوجو 
دارد.
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رابطه رهبری موثق با عملکرد اعضای ه تأی

جدول  .2ماتریس همبستگی بین ابعاد متغیرهای تحقیق
13

12

11

01

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابعاد

متغیر

1

روابط)

( 1شفا یف ت

1

0/124

**

اخالقی)

( 2دیدگاه

1

0/ 473

0/ 573

**

**

متوازن)

( 3پردازش

رهبری موثق

1

0/955

0/ 504

0/ 508

**

**

**

( 4خودآگاهی)

5

1

-

0/ 396

0/ 279

0/ 32 9

**

**

**

(خودکارآمدی)

1

0/ 526

0/ 386

0/ 537

*

**

**

**

0/5 20

0/ 361

**

( 6امیدواری)

1

0/ 538

0/9 39

0/ 341

0/ 417

-

0/ 385

**

**

**

**

**

( 7تابآوری)

سرمایه روانشناختی

1

0/124

*

**

0/9 35

0/ 189

*

**

0/ 203

0/ 271

*
**

0/ 16 2

0/ 217

*

( 8خوشبینی)

( 9شبکه

1

-

0/ 229

*

*

**

**

**

0/ 219

0/ 247

0/ 449

0/ 472

0/ 348

**

0/ 476

*

اجتماعی)

**

**

**

**

1

0/ 679

0/5 27

-

0/ 312

0/ 262

0/ 518

0/ 450

0/ 466

**

**

**

**

**

**

**

1

0/ 730

0/2 66

**

-

0/ 252

0/5 29

0/ 290

0/ 526

0/ 577

**

**

**

0/ 351

0/ 536

**

0/ 497

**

اجتماعی)

( 01هنجار

اجتماعی)

( 11اعتماد

سرمایه اجتماعی
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**

**

-

-

1

0/ 406

0/ 373

0/ 342
**

**

**

**

**

**

**

**

0/ 202

0/ 58 2

0/ 487

0/ 636

0/ 623

0/ 313

0/ 32 5
0/ 376
**

**

0/ 393
0/ 260

0/ 247
**

0/ 427
**

نوآورانه)

( 12عملکرد

روتین)

( 13عملکرد

عملکرد

1

0/ 336
**

*

0/ 48 2

0/ 281

**

**

0/ 302

*

**

0/ 220

0/5 22
*

** همبستگی در سطح  0/10معنادار است
* همبستگی در سطح  0/ 05معنادار است
ب قیقحت تایضرف یسررب یار

تالداعم یزاسلدم شور زا شهوژپ لاؤس هب ییوگخساپ و

         

       

ساختاری استفاده شد .با توجه به شکل شماره ( )2و جدول شماره ( )3رهبری موثق رابط تبثم ه   
و معناداری با عملکرد اعضای ه تأی

یملع    دارد () .ß =0.85, P < 0.05ج  هرامش لود (( ((()4

شاخصهای برازندگی مدل رابطه رهبری موثق با عملکرد را نشان میییده شزارب زا یکاح و د    
مطلوب مدل میباشد .به این ترت بی

فرضیه اول پژوهش تأیید میگردد.

شکل  .2مدل معادله ساختاری رابطه رهبری موثق با عملکرد

رابطه رهبری موثق با عملکرد اعضای ه تأی
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جدول  .3نتایج مدلسازی معادالت ساختاری برای بررسی فرضیه اول ژپ وهش
ضریب استاندارد

مسیر
رهبری موثق عملکرد

0/ 85

نسبت بحرانی

سطح معناداری
0/ 000

5/ 516

عملکرد نوآورانه عملکرد

0/ 71

4/ 151

0/ 000

عملکرد روتین عملکرد

0/ 48

3/ 874

0/ 000

شفا یف ت در روابط رهبری موثق

0/ 702

6/ 323

0/ 000

دیدگاه اخالقی رهبری موثق

0/26

5/3 71

0/ 000

پردازش متوازن رهبری موثق

0/28

7/ 019

0/ 000

0/ 68

5/ 901

0/ 000

خودآگاهی رهبری موثق

جدول  .4شاخصهای برازندگی مدل رابطه رهبری موثق با عملکرد
شاخص

دامنه قابل قبول

مقدار مشاهده شده

نت جی ه برازش

Chi-square/df

کمتر از 3

1/ 16

مناسب

CFI

0/ 90 – 1

0/ 99

مناسب

TLI

0/ 90 – 1

0/ 98

مناسب

IFI

0/ 90 – 1

0/ 99

مناسب

NFI

0/ 90 – 1

0/59

مناسب

GFI

0/ 90 – 1

0/ 97

مناسب

PCFI

0/ 50 – 1

0/ 51

مناسب

PNFI

0/ 50 – 1

0/ 53

مناسب

RMSEA

کمتر 0/ 08

0/ 038

مناسب

در ادامه و به منظور بررسی فرضیه دوم تحقیق و نیز پاسخگویی به سؤال پژوهش ،م یموهفم لد   
تحقیق با روش مدلسازی معاد تال ساختاری آزمون شد .بر اساس نتایج این آزمون که در ش لک
( )3و جدول ( )5نمایان است ،رهبری موثق رابط و تبثم ه

اب یرادانعم تخانشناور هیامرس یی یییی ییییییی ß

) )=0.66, t = 4.92و سرمایه روانشناختی رابطه مثبت و معناداری با عملکرددد ( ß =0.89, t
)= 5.10دارد .بنابراین فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اینکه رهبری مو جنایم اب قث ییی یییی هیامرس یرگ   

روانشناختی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد اعضای ه تأی

لع می دارد ،تأیید مییی درگ د اتن  .یج   

این مدلسازی همچنین حاکی از آن است که رهب طبار قثوم یر ههه هههه مثب دانعم و ت ا امرس اب یر یه     

اجتماعی دارد ) (ß = 0.78, t = 6.60اّمّما رابطه سرمایه اجتماعی با عملکرد معنادار نمیباشددد
( )ß =0.03, t = 0.19و درنت جی ه مدل تجربی پژوهش نق طساو ش هه هههای س یعامتجا هیامر

رد   

رابطه بین رهبری موثق و عملکرد را در این مدل تأیید نمیکند .به ع الالال وه ،معن هطبار ندوبن رادا    
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مستقیم رهبری موثق با عملکرد در مدل مذکور ( )ß =0.12, t = 0.57بیانگر نقش واسطهههای
کام ِلِل سرمایه روانشناختی در رابطه بین رهبری موثق و عملکرد اعضای ه تأی
این ترت بی

لع می میباش هب .د   

در پاسخ به سؤال تحقیق حاضر باید گفت سرمایه روانشناختی به طور کامل رابطه بین

رهبری درکلمع و قثوم 

یاضعا یملع تأیه طساو ار هههههههههههههه ه رگی م  یی یینمای و د

روانشناختی ،سرمایه اجتم  مهس یعا م رد یرادانع

هیامرس دوجو اب         

نییبت یا ن  هطبار ا من افی ییی یییی ییییییییییکن  لودج .د (( ((()6

شاخصهای برازش مدل نهایی تحقیق را نشان میدهد و بیانگر آن است که مدل نهایی از برازش
مطلوبی برخوردار میباشد.

شکل  .3ضرایب استاندارد مسیرها در مدل تجربی ژپ وهش
جدول  .5نتایج آزمون مدل مفهومی ژپ وهش
مسیر

ضریب استاندارد

نسبت بحرانی

معناداری

رهبری موثق عملکرد

0/ 12

0/ 57

0/ 57

رهبری موثق سرمایه روانشناختی

0/ 66

4/ 92

0/ 000

سرمایه روانشناختی عملکرد

0/ 89

5/01

0/ 000

رهبری موثق سرمایه اجتماعی

0/ 78

6/ 60

0/ 000

سرمایه اجتماعی عملکرد

0/ 03

0/ 19

0/ 84

رابطه رهبری موثق با عملکرد اعضای ه تأی
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جدول  .6شاخصهای برازندگی مدل نهایی ژپ وهش
مقدار مشاهده شده

نت جی ه برازش

شاخص

دامنه قابل قبول

Chi-square/df

کمتر از 3

1/ 60

مناسب

CFI

0/ 90 – 1

0/ 94

مناسب

TLI

0/ 90 – 1

0/39

مناسب

IFI

0/ 90 – 1

0/ 94

مناسب

NFI

0/ 90 – 1

0/ 87

تقریب ًاًا مناسب

GFI

0/ 90 – 1

0/ 90

مناسب

PCFI

0/ 50 – 1

0/ 72

مناسب

PNFI

0/ 50 – 1

0/ 66

مناسب

RMSEA

کمتر 0/ 08

0/ 073

مناسب

به منظور بررسی فرضیه سوم تحقیق و برای روشنتر شدن نقش سرمایه اجتماعی در تبیی هطبار ن   
بین رهبری موثق و عملکرد اعضای ه تأی

لع می ،رابطه رهبری موثق بر عملکرد با م جنای ییی یرگ

سرمایه اجتماعی ،مستقل از م قحت یموهفم لد یق  نودب و درن هیامرس یجنایم ریغتم نتفرگرظ

       

روانشناختی ،با استفاده از روش مدل مع الدا ت لکش .دش یسررب یراتخاس ((((( (((((( )4و ج  لود (()7
رب یرادانعم    

نتایج این بررسی را نشان میدهد و بیانگر آن است که رهبری موثق رابط و تبثم ه

سرمایه اجتماعی ( )ß =0.83, t = 6.52و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری بر عملکرد

اعضای ه تأی

لع می ) )ß =0.55, t = 2.07دارد؛ بن م نیاربا یییییت وم یربهر تفگ ناو ثثثثثثثثث ق با

میانجیگری سرمایه اجتماعی رابطه مثب دانعم و ت ا یاضعا درکلمع رب یر هی تأ

یملع

راد دددد د دد دددددددد.

جدول شماره ( )8شاخصهای برازندگی مدل رابطه رهبری مو اب درکلمع رب قث میا جن یی ییی یییییی یرگ
سرمایه اجتماعی را نشان میدهد و حاکی از برازش خوب مدل میباش هیضرف بیترت نیا هب .د    
سوم پژوهش به طور مستقل تأیید میگردد اّمّما در حض شناور هیامرس رو ن رد و یتخا لدم بلاق
مفهومی پژوهش تأیید نمیگردد.
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شکل  .4مدل معادله ساختاری رابطه رهبری موثق بر عملکرد با میانجیگری سرمایه اجتماعی

جدول  .7نتایج مدلسازی معادالت ساختاری برای بررسی فرضیه سوم ژپ وهش
ضریب استاندارد

مسیر

نسبت بحرانی

معناداری

رهبری موثق سرمایه اجتماعی

0/ 83

6/25

0/ 000

سرمایه اجتماعی عملکرد

0/ 55

2/ 07

0/ 038

جدول  .8شاخصهای برازندگی مدل رابطه رهبری موثق بر عملکرد با میانجیگری سرمایه اجتماعی
مقدار مشاهده شده

شاخص

دامنه قابل قبول

Chi-square/df

کمتر از 3

1/ 97

مناسب

CFI

0/ 90 – 1

0/ 94

مناسب

TLI

0/ 90 – 1

0/ 92

مناسب

IFI

0/ 90 – 1

0/ 94

مناسب

NFI

0/ 90 – 1

0/ 90

مناسب

GFI

0/ 90 – 1

0/ 92

مناسب

PCFI

0/ 50 – 1

0/ 65

مناسب

PNFI

0/ 50 – 1

0/26

مناسب

RMSEA

کمتر 0/ 08

0/ 083

نت جی ه برازش

تقریب ًاًا مناسب

بحث و نتیجهگیری
محققان بر این باورند که رهبری موثق از جمله فاکتورهای مه درکلمع یاقترا رد راذگرثا و م     
اعضای یک س م رامش هب نامزا ییی ییییییرود (والومب راکمه و او ا ،ن     008 2؛ آوی و همک ،نارا

11 20؛
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ی
وانگ و لسچینگر31 20 ،؛ وانگ و همکاران .)41 20 ،شناسایی و درک مکانیزمهایی که رهبری ی
ا رتهب تسبراک ین     

موثق از طریق آن موجب بهبود عملکرد اعضا میشود به توس و تیلوبقم هع

رویکر ِدِد رهبری کمک مینماید .بر این اساس ،پژوهش حاضر به بررسی و تب یی ن رابط تسبراک ه   
رهبری موثق بر عملکرد اعضای ه تأی

لع می دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر نقش م هیامرس یجنای   

روانشناختی اعضا و سرمایه اجتماعی گروههای آموزشی پرداخته است .مدل مفهومی تحقیق بیان
میکند که رهبری موثق با عملک راد تبثم هطبار در د قیرط زا هطبار نیا و  تارثا بهر ری بر          
افزایش سرمایه روانشناختی افراد و سرمایه اجتماعی در محی  راک ط ر م خ یی یییییده اتن .د ی یسررب ج    
فرضیه  نیا لوا تتتت تحق تفای اب وسمه قی هههههههه ههای قحت  یق و تا ا  ناراکمه و اوبمول (((((((( ( ،) 008 2وان و گ
لسچینگر (  )31 20و لی (  )41 20نشان داد که رهبری موثق رابط و تبثم ه

    

رب یرادانعم درکلمع

اعضا دارد .در تب یی ن این یافته باید به ویژگیییه شزادرپ یگژیو .دومن هجوت قثوم ناربهر یا        
متوازن اط عال ات به رهبران مو م کمک قث

شداوری و تع واضق و بص تتتتت ه یا
یی یییییکن  ات د ا یپ ز ششش ششش

نسن یج ده و جع والنه پرهیز نمایند و در ارزیابیها و تصمیم یگ ریهای خود دیدگاه ج قاو و عما عع ععع-
بینانهای ِاِاعمال نمایند که این رفتار آنان به توسعه عدالت سازمانی کمک میکند .دیدگاه اخالقی
درونی شدة رهبران موثق نیز باعث میشود آنان هم ارش رد یتح و هراو ی هک یط

اهنآ عفانم

رد       

خطر میباشد ،برمبنای اصول و ارزشها و استانداردهای اخالقی ،هصیصخ نیا و دنیامن راتفر 
اعتماد اطرا یف ان به خیرخ ار ربهر فاصنا و یهاو رد یپ رد تیفافش .دراد

    

د زا زین طباور ی رگ         

ویژگیهای رهبران موثق است که اعتماد به صداقت رهبر را افزایش میدهد و بدیهی اس هک ت   
در چنین جو و فضایی که آکنده از عدالت ،انصاف ،شفا یف ت و اعتماد به رهبر میییباش و قلعت ،د
تعهد سازمانی اعضا و انگیزه آنها برای تالش و ارائه عملکرد بهتر افزایش مییابد .در همین راستا
وانگ و همکاران (  )41 20نیز بیان میکنند که رهبران موثق از طریق ایجاد انگ هتخیگنارب و شزی   

نمودن افراد برای عملکرد بهتر ،تواناییهای آنها را تحت رابطه قرار داده و در نت م ثعاب هجی یی ییییی-

شوند باالترین سطح تالش و عملکرد افراد به وقوع بپیوندد .روکس )01 20 ( 1نیز عنوان میییکند

که رهبران موثق با ایجاد مداخله بر روی همانندسازی ،اعتماد ،ه جی انات مثبت و امیدواری اعضا
باعث ارتقاء عملکرد واقعی و پایدار اعضا میشوند.

Roux

1
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در ادامه مدل مفهومی تحقیق آزمون شد و نتایج ،ح ر هک دوب نآ زا یکا هبر قیرط زا قثوم ی      

افزایش قاب یل تهای سرمایه روانشناختی اعضا با عملکرد آنها رابطه میگذارد و آن را بهب م دو ییییی-
بخشد .این نت جی ه با یافتههای تحقیقات پیترسون و همکاران (  )21 20و وانگ و همک  نارا ( ( )41 20
که نشان دادند سرمایه روانشناختی نقش میانجی را در رابطه بین رهبری موثق و عملک ناوریپ در   
ایفا میکند ،همخوانی دارد .الع وه بر این نت  و یلوو قیقحت جیا ههه ههههمک  نارا ((  )11 20ک هطبار زا ه   
رهبری موثق بر سرمایه روانشناختی اعضا حمایت میکند در کن تفای را هه هههه و زناتول تاقیقحت یا
همکاران (  ) 2007و آباس و راجا (  )51 20مبنی بر رابطه مثب شناور هیامرس ت ن رب یتخا درکلمع

    

شغلی افراد ،مجموع ًاًا مؤید نقش واسطهگری سرمایه روانشناختی در تب یی ن رابطه بین رهبری مو قث
و عملکرد اعضا بوده و با یافته تحقیق حاضر در این خ اگزاس صوص ر م  یی یییییباش یجنایم شقن .د    
سرمایه روانشناختی در رابطه بین رهبری و عملکرد ،منطقی و قابل توجیه است زیرا رهبران مو قث
با ویژگیهایی نظیر پایبندی به ارزشها و اصول اخالقی ،پردازش متوازن اط عال ات و شفا یف ت در
روابط به گونهای رفتار میکنند که خودکارآمدی ،دلگرمی و امید را در پیروان افزایش میدهد
(آوولیو و همکاران ) 2004 ،و نگرشها و احساس تا
آوولیو ) 2003 ،و به ای هزیگنا رثکادح بیترت ن شالت و ار

م ارف اهنآ رد ار تبثم یییی یییییییخوان و زناتول( د
اوریپ رد نننننن ننننننن برمیییانگیزن و گناو .د

همکاران (  )41 20نیز معتقدند که رهبران موثق با َاَاعمال و رفتارهای خود حا تال روانی ار تبثم    
در پیروان و همکاران خویش تقویت میکنند و این منجر به عملکرد بهتر افراد میشود.
یافت نومزآ زا هک یرگید ة وهفم لدم میتسدب رضاح قیقحت  دمآ

تسا نآ رس هک

ممم م مممممممممممممممممممممم مایه

روانشناختی در این مدل رابطه بین رهبری موثق و عملکرد اعضا را ب طساو لماک روط ه هههه ههههه یرگ
مینماید و رابطه مستقیم رهبری موثق بر عملکرد و نیز رابطه یغ رمستقیم رهبری موثق بر عملک در
با واسطهگری سرمایه اجتماعی در مدل تجربی من رادانعم شهوژپ  ییی ییییییباش جنایم شقن اذل .د ی     

سرمایه اجتماعی در تب یی ن رابطه بین رهبری موثق و عملکرد اعض من دییأت روکذم لدم رد ا یییی ییییییی-
گردد .با این حال ،نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم تحقیق نش م نا یییییده عامتجا هیامرس د ی   ،
خارج از مدل مفهومی تحقیق و بدون درنظرگرفتن سرمایه روانشناختی ،اثر مثبت و معن رب یرادا   
رابطه بین رهبری موثق و عملکرد اعضا دارد .بنابراین فرضیه سوم تحقیق و نقش م هیامرس یجنای   
اجتماعی در رابطه بین رهبری موثق و عملکرد اعض ک روط هب( ا ّلّل ی یموهفم لدم زا جراخ و        
تحقیق) تأیید میگردد .اگر چه مش صخ ًاًا در خصوص نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطه بین
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رهبری موثق و عملکرد پیروان ،تحقیقی یافت نشد اّمّما این نت جی ه به طور یغ رمستقیم با نتایج تحقیق
ن یص ری و همکاران ( )4931که نقش میانجی سرمایه اجتم بهر نیب هطبار رد ار یعا ر  قثوم ی و    
خالقیت و نوآوری کارکنان تأیید میکند ،همراستا میباشد .الع وه بر این نتایج تحقیقات رابرتز
(  ،)31 20الینگر و همکاران (  )31 20و لع ی ـ حسن ،نوو و وید (  )51 20نیز مجموع ًاًا از یافته تحقیق
حاضر در خصوص تأیید نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابط نیب ه

    

درکلمع و قثوم یربهر

اعضا حمایت میکنند .در تب یی ن این یافته باید گفت سرمایه اجتماعی نت جی ه هنجاره یعامتجا یا
است که همکاری بین دو یا چند م شیازفا ار درف

یی یییییده گژیو اب اذل و د ی یی ییییییه یا ی ،دامتعا ریظن     

ص ماجنا و دهعت ظفح ،تقاد دراوم و فیاظو تسردی زا 

پ طابترا لیبق نیای م اد یی یییییی ی ییییی ی یییی ییکند  

(فوکویاما ) 2001 ،و رهبران موثق که ارزشهای اخالقی ،انصاف ،شفا یف ت ،صداقت و اعتم ار دا
ترویج میدهند میتوانند در توسعه سرمایه اجتماعی در م یح ط کار نقشآفرینی .دنیامن     رهب نار
موثق باعث میشوند افراد به جای صرف انرژی در جهت رقابت برای منابع کمیاب ،روابط مثبتی

با یکدیگر در م یح ط کار برقرار نمایند که نت جی ة آن افزایش سرمایه اجتماعی در م یح ط کار مییی-
ن درف ِیِی  دارفا در   
باشد (رید و لسچینگر .)51 20 ،افزایش سرمایه اجتماعی و روابط مثبت قوی بین ن
سازمان که در سایة توسعة جو اعتماد و شفا یف ت توسط رهبران موثق قابل دستیابی است ،میتواند
از طریق فراهم نمودن زمینه جامعهپذیری؛ به اشتراکگذاری دانش ،ایدهه و تایبرجت و ا
های ذهنی؛ بدست آوردن اط عال ات استراتژیک و من ارب دیفم عبا ی لح 

دم للل لللل-

شه یا
لاچ و لئاسم شششششش شششششش

مربوط به کار؛ توسعه جو عاطفی و حمایت اجتماعی و کمک و راهنمایی و مشاوره باعث بهب دو
عملکرد شغلی افراد گردد (اسپارو و همکاران 2001 ،؛ کراس و کامین ،گ

 2004؛ لع ی ،نسح ـ    

نوو و وید.)51 20 ،
با این همه ،نتایج حاصل از آزمون مدل مفهومی تحقیق حاضر در خصوص تأیید نقش واسطههها ِیِی
کامل سرمایه روانشناختی در تبین رابطه بین رهبری موثق و عملکرد اعضا ،توجه ب  نیا ه ن ار هتک   
برمیانگیزد که در دنیای رقابتی ،پیچیده ،مبهم و پراسترس امروز ،سرمایه روانشناختی چه جایگاه
و نقش واالیی در موفقیت شغلی و حرفهای افراد بر عه و یلاعتم یاهدرکلمع اسب هچ .دراد هد    
قابل دستیابی و تواناییهای شغلی و حرفهای بالقوهای که میتوان اس رد د ی یتخانشناور هیامرس ه     
اعضا ،بروز یابد و بالفعل گردد و یا با عدم توجه و بیتفاوتی نسبت به این س تسد زا ،مهم هیامر    
ب رظن هب .دور او نننننن نننگ و همکراا  ن (( (  )41 20اساسًاًا ب ،یربهر  ی رتش هیامرس اب دارفا صوصخ رد              
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روانشناخت ِیِی پایین کارکرد مییابد .این محققان عقیده دارن اهراتفر د ی م قثوم یربهر  ی ییی یییییییتواند
نیازها و کمبودهای منابع روانشناخت ِیِی مثبت اعضا ِیِی با سرمایه روانشناختی پایین را جبران نمای و د
این به نوبة خود عملکرد مطلوب آنها را نت جی ه میدهد .اشارات ضمنی این یافته برای مدیران این
است که توسعه رفتار رهبری موثق بویژه در خصوص اعضایی که از سرمایه روانش ییالاب یتخان   
برخوردار نمیباشند ضرورت دارد و الزم است که رهبران ارزیابی و شناخت صحیحی حطس زا    
سرمایه روانشناختی اعضا داشته باشند و در برخوردها و رفتارهای خویش با اعض رظندم ار نآ ،ا   
قرار دهند.
از جمله مواردی که پیشنهاد میشود مدیران برای تبدیل شدن به رهبران موثق م رارق هجوت درو    
دهند آن است که همواره شفاف و روشن رفتار نموده و صحبت نمایند و مطمئن شوند که طرف
مقابل دقیق ًاًا متوجه منظور آنها شده است ،اشتباها ِتِت اتفاق افتاده را بپذیرند ،افراد را تشویق کنند تا
نظرات و دیدگاههای خود را به راحتی بیان نمایند و به نظرات آنان احترام بگذارن داقتعا ،د ا و ت
َاَاعمالشان مطابق هم باشد ،قبل از اتخاذ هر تصمیمی ،اط عال ات مربوط را به طور کامل و با کمک
پیروان و اعضایی که از آن تصمیم مت ثأ ر میشوند تجزیه و ت لیلح

مه رد ،دنیامن ه تامیمصت  و

رفتارهای خود و در ه طیارش ر ی صنا ،تلادع  ،ا زرا و ف شششش شششششه تیاعر یبوخ هب ار یقالخا یا     
نمایند ،با دیگران تعامل سازنده برقرار نموده و از دریافت بازخورد به منظور بهبود تعامل ،استقبال
نمایند و در مواقع لزوم در مواضع و تصمیمات خود در خصوص مسائل مهم تجدیدنظر نمایند.
به طور کّلّلی با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی بر رابطه رهبری موثق بر عملکرد اعض تأیه یا
لع می ،پیشنهاد میشود مسئوالن آموزش عالی برای تقویت ه گژیو رتشیب هچ ر ی یی ییییییه ناربهر یا   
موثق و بکار یگ ری این ویژگیها در فعالیتها و رفتاره یلغش یا
ه تأی

هاگشناد ناریدم ی یاضعا و 

لع می (با توجه به اینکه در گروههای آموزشی دانشگاهی هر عضو ه تأی

    

لع می خود مییی-
  

تواند نقش رهبر را برای دیگر همکاران ایفا نماید و ایفای نق ربهر ش ی مزلتسم  وخرب ر  یراد از
پست و مقام رسمی مدیریت نمیباشد) برنامهریزی و سیاستگذاری نمایند .برگزاری همایشه و ا
کارگاههای آموزشی برای اعضا در این خصوص و ایجاد س اهراک و زا ی هب بسانم یشزیگنا 
منظور تقویت رفتارهای رهبری موثق در اعضای ه تأی

   

لع می میتواند مدنظر قرار یگ رد .همچنین

پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی الگویی جامع ب نیداهن و رارقتسا هعسوت یار هههه هههههس راتفر یزا   
رهبری موثق در م یح طهای دانشگاهی کشور طراحی و تدوین گردد.
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