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Extended Abstract
Summary
The aim of this work is to investigate the effect of authentic leadership style on the
organizational citizenship behavior and job performance with the role of mediating of
psychological capital among the staff of the sport and youth departments in Iran. The population
of the study consists of 1500 people. Based on the Morgan's table, 307 employees of the Iran's
sports and youth departments are selected. The psychological capital questionnaire (Nguyen et
al., 2012), authentic leadership style (Walumbwa et al., 2008), Organ and Konovsky (1996)
organizational citizenship behavior, and Paterson's (1992) job performance are used. The results
obtained show that the psychological capital has a partial mediator role between the authentic
leadership and the job performance (VAF = 0.625). Regarding the psychological capital
between the genuine leadership and the citizenship behavior, there is a partial intermediary
organization (VAF = 0.50). It is suggested that the managers of the youth departments of the
country should increase the transparency of communication and a balanced processing of
information among the organizational units, increase self-awareness, and improve the morality
among the employees in order to improve the organizational productivity.
Introduction
Studies show that one of the ways to persuade the employees to engage in extracurricular
behaviors and perform organizational citizenship duties is to strengthen the quality of
organizational leadership with the employees, and provide solutions to the current leadership
challenges and future leadership studies. Authentic leadership is a process that is based on
positive psychological capacities and a highly developed organizational context, which, in turn,
leads to self-awareness, self-regulation, and emergence of positive behaviors in the leaders and
followers. The authentic leaders enhance the employees' psychological resources and help them
regenerate when faced with problems, shortcomings, and failures. The authentic leaders can
improve the individual performance and organizational citizenship behaviors of the employees
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by utilizing the potential of psychological capital (optimism, self-efficacy, hope, and
resiliency).
Methodology and Approach
This research work was a descriptive-correlation one, and it was done as a field study. The
population of the study consisted of all the employees of the Iran's sports and youth departments
(1500 people). Based on the Morgan's table, 306 persons were selected, and their questionnaires
were analyzed. The psychological capital questionnaire (Nguyen et al., 2012), authentic
leadership style (Walumbwa et al., 2008), Organ and Konovsky (1996) organizational
citizenship behavior, and Paterson's (1992) job performance were used. The hypothesis test was
performed using the partial least squares structural equation model.
Results and Conclusions
The results obtained show that the psychological capital has a partial mediator role between the
authentic leadership and the job performance (VAF = 0.625), and 62.5% of the total effect of
the original leadership on job performance is explained by the variable of psychological capital
as well as the psychological capital between a genuine leadership and the citizenship behavior.
There is a partial intermediary organization (VAF = 0.50), of which 50% of the total effect of
the overall leadership on the organizational citizenship behavior is explained by the variable of
psychological capital.
The managers of the sport and youth general offices in Iran, using the authentic leadership style
along with the psychological capital, can improve the organizational citizenship behavior and
the employees’ career performance. It is suggested that the managers of the youth departments
of the country should increase the transparency of communication, the balanced processing of
information among the organizational units, increase self-awareness, and improve the morality
among the employees in order to improve the organizational productivity.
Keywords: Psychological capital, Authentic leadership, Organization citizenship behavior, Job
performance.
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تأثیر سبک رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش
و جوانان جمهوری اسالمی ایران با نقش میانجی سرمایه روانشناختی
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چکیده
هدف :هدف این تحقیق بررسی تاثیر سبک رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی با نقش میانجی سرمایه
روانشناختی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران بود.
روش شناسی :تحقیق حاضر از نوع همبستگی مبتنی بر معادالت ساختاری بوده که به صورت میدانی انجام شد .جامعه آماری
تحقیق شاااامل ،کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران ( 1500نفر) بود که نمونه آماری طبق جدول مورگان  306نفر
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همکاران ( ،)2008رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی ( )1996و عملکرد شغلی پاترسون ( )1992بود .آزمون فرضیهها
با استفاده از مدل معادالت ساختاری حداقل مربعات جز ی انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که سرمایه روانشناختی نقش میانجی بین رهبری اصیل و عملکرد شغلی ( )VAF=0/625دارد که دو
متغیر رهبری اصیل و سرمایه روانشناختی توانستهاند ،بیش از  62/5درصد از کل واریانس عملکرد شغلی کارکنان را تبیین نمایند؛
همچنین سرمایه روانشناختی نقش میانجی بین رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی ( )VAF=0/50دارد که دو متغیر رهبری
اصیل و سرمایه روانشناختی توانستهاند 50 ،درصد از کل واریانس رفتارشهروندی سازمانی کارکنان را تبیین نمایند.
نتیجهگیری :مدیران ادارات کل ورزش و جوانان کشااور با اسااتفاده از ساابک رهبری اصاایل به همراه ساارمایه روانشااناختی،
میتوانند موجب بهبود رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شوند .پی شنهاد می شود ،مدیران ادارات کل ورزش و
جوانان کشاااور با افزایش شااافافیت ارتباطی ،پردازش متوازن اطالعاتی بین واحدهای ساااازمانی ،افزایش خودآگاهی و بهبود
اخالقیات در بین کارکنان برای بهبود عملکرد کارکنان و افزایش رفتارهای فرانقشی اقدام نمایند.
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مقدمه
در ع صر جهانی سازی و حداکثر رقابت ،سازمانها برای حیات و پی شرفت نیازمند بهرهوری مطلوب از منابع ان سانی خود ه ستند
( سیول و کانر)2015 ،1؛ بنابراین مدیران در سازمان تمایل دارند ،رفتارهایی از کارکنان صورت بگیرد که بیش از وظایف شغلی
خود باشد (تپر 2و همکاران )2004 ،و سازمانهای موفق به کارکنانی وابسته هستند که نه تنها کارهای رسمی خود را به صورت
صااحی انجام میدهند ،بلکه با رفتارهای داوطلبانه و فرانقشاای از همکاران و سااازمان خود به طور گسااتردهای حمایت میکنند
(اورگان 3و همکارن .)2005 ،رفتارهای شاااهروندی ،رفتارهای ارزشااامند و مفیدی هساااتند که افراد آنها را به طور داخواه و
داوطلبانه از خود بروز میدهند (گلمحمدیان و همکاران .)2016 ،رفتارهای شااهروندی سااازمانی ،رفتارهایی هسااتند که برای
سازمان مفیدند ،وای با این حال به عنوان بخشی از فعاایتهای اصلی شغل در نظر گرفته نمی شوند .این رفتارها ،اغلب از طرف
کارکنان به منظور حمایت از منابع سازمان صورت میگیرند ،هرچند که ممکن است ،مستقیماً منافع شخصی به دنبال نداشته
با شند (فرخ نژاد و همکاران .)2011،رفتار شهروندی سازمانی آن نوع رفتارهایی ا ست که فراتر از ااگوهای از پیش تعریف شده
رسمی سازمان بوده و با ساختارهای رسمی شناخته نمی شوند ،اما در موفقیت عملکردی و عملیاتی سازمان بسیار مهم هستند
(کاسترو .)2004 ،4رفتار شهروندی سازمانی با این ویژگیها مشخص می شود )1 :هدف اصلی آن کمک به افراد دیگر سازمان با
در نظر گرفتن وظایف یا روابط سازمانی (نوع دوستی) است؛  )2رفتاری داوطلبانه در جهت کمک به سازمان که در آن ،کارکنان
از حداقل اازامات مورد نیاز وظایف شان فراتر میروند (وظیفه شنا سی)؛  )3تمایل کارکنان به تحمل شرایطی ا ست که دارای
کمترین شرایط ایده آل مورد نظر آنها ست ،بدون آنکه شکایتی دا شته با شد (جوانمردی)؛  )4شامل فعاایتهایی ا ست که به
جلوگیری از ایجاد مشااکالت مرتبط کاری کمک میکند که ممکن اساات با دیگران صااورت بگیرد (تواضااع)؛  )5انعکاس دهنده
رفتارهایی است که نشانگر مشارکت مسئوالنه فرد در امور شرکت و ارزش قا ل بودن او برای سازمان است (فضیلت شهروندی)؛
(براگر 5و همکاران)2005 ،؛ بنابراین ،بررسی این گونه رفتار افراد در سازمان که به رفتار شهروندی سازمانی شهرت یافته است،
مهم و ضروری به نظر میرسد.
مطااعات نشان میدهند که یکی از روشهای ترغیب کارکنان برای درگیر شدن در رفتارهای فرانقشی و انجام وظایف شهروندی
سازمانی ،تقویت کیفیت رهبران سازمان با کارکنان است و در این زمینه یکی از جدیدترین شیوهها در زمینه رهبری سازمانها،
نظریه سبک رهبری اصیل 6است که میتواند به عنوان راهحلی برای چااشهای رهبری فعلی و مطااعات رهبری آتی مطرح شود
(تور و اوفوری .)2008 ،7رهبری اصیل فرایندی است که بر اساس ظرفیتهای روانی مثبت و بافت سازمانی بسیار توسعه یافته
ترساایم میشااود که در نتیجه منجر به خودآگاهی ،خودتنظیمی و بروز رفتارهای مثبت در رهبران و پیروان میشااود (اوتانز و
آوایو .)2003 ،8رهبران اصیل با گشادهرویی ،شفافیت ارتباطی و صداقتی که از خود نشان میدهند ،باعث روشن شدن افکار و
رفتارشااان برای کارکنان میگردند و با ایجاد اعتمادسااازی در سااازمان و با نشااان دادن رفتارهای نوع دوسااتانه ،کارکنان را به
رفتارهای فرانقشای ترغیب میکنند (رگو 9و همکاران .)2012 ،محققان بر این باورند که رهبری اصایل با نگرش کارکنان ،رفتار
کارکنان ،میزان م شارکت ،خالقیت و در نهایت عملکرد سازمان ارتباط دارد (مو سیلدی 10و همکاران .)2013 ،برا ساس تعریف
1. Seval and Caner
2. Tepper
3. Organ
4. Castro
5. Bragger
6. Authentic leadership
7. Toor and Ofori
8. Luthans and Avolio
9. Rego
10. Muceldili
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وااومبا 1و همکاران ( ،)2008رهبری ا صیل به عنوان ااگویی از رفتار رهبری م شخص می شود که هم قابلیتهای روانی مثبت و
یک جو اخالقی مثبت را بسط میدهد ،آنها خودآگاهی ،چشم انداز اخالقی درونی ،پردازش متوازن اطالعات ،شفافیت در رابطه
میان رهبر و پیرو و در نهایت خود توسااعهای مثبت 2را میپروانند (گردنر 3و همکاران .)2011 ،محققان ابعاد رهبری اصاایل را
شامل خود آگاهی؛ آگاهی از نقاط مثبت و منفی رفتاری ،چگونگی درک محیط اطراف و همچنین آگاهی از نحوه ق ضاوت سایر
افراد درباره رفتار خود تعریف نمودهاند (اسپارو .)2005 ،4پردازش متوازن اطالعات؛ شامل تجزیه و تحلیل تمام اطالعات مربوطه،
قبل از تصمیمگیری است .رهبرانی که دیدگاهها و نظرات دیگران را جویا می شوند و موقعیتهای موجود را به چااش میکشند،
از این ویژگیها برخوردارند .شفافیت ارتباطی؛ ارا ه و بیان اصاات خود به دیگران است که این قبیل رفتارها ،با آشکارسازی و به
اشااتراک گراری اطالعات و بیان افکار و احساااسااات حقیقی ،اعتماد متقابل را بهبود میبخشااند (نیدر و شااریزهایم.)2011 ،5
چشم انداز اخالقی درونی شده به رفتارهایی اشاره دارد که بیشتر از آنکه مبتنی بر فشارهای بیرونی از جمله همکاران ،سازمان و
اجتماع با شد ،بی شتر به و سیله ارزشها و معیارهای اخالقی درونی شده فرد هدایت می شود (رگو و همکاران .)2012 ،رهبران
اصیل منابع روانشناختی کارکنان را باال برده و به آنها کمک میکنند تا هنگام مواجهه با مشکالت ،کمبودها و شکستها دوباره
احیا شوند (گردنر و همکاران.)2011 ،
چونکه بسیاری از مفاهیم محیط کار در تمامی سطوح سازمانی قابل تعمیم هستند ،به نظر میرسد که سرمایه روانشناختی به
خصوص با توسعه رهبری اصیل ،فرصتهای جااب توجهی ارا ه مینمایند (اوتانز و همکاران ( ،2007به نقل از جمشیدیان و
فروهر .)2013 ،رهبران در حال توسعه میتوانند خودآگاهی ،خودتنظیمی و خودپیشروی خود را تقویت نمایند و در نتیجه نه
تنها سرمایه روانشناختی رهبران افزایش مییابد ،بلکه باعث باال رفتن اصاات پیروان نیز میشود .اگر رهبران سطوح باالی سرمایه
روانشناختی و ویژگیهای رهبری اصیل را از خود نشان دهند ،پیشبینی میشود ،سرمایه روانشناختی و اصاات کارکنان نیز
توسعه خواهد یافت (آوایو و همکاران.)2004 ،
رویکرد جدید سرمایه روانشناختی برای دستیابی به مزیت رقابتی به شکلی است که بسیاری از سازمانهای امروزی ظرفیت
واقعی منابع انسانی را نشناختهاند (آوایو .)2005 ،این سازمان ها درک درستی از ارزش منابع انسانی ندارند و به همین دایل ،نه
روی آنها سرمایهگراری میکنند و نه به طور اثر بخش آنها را توسعه داده و مدیریت میکنند (اوتانز و همکاران ( ،2007به نقل
از جمشیدیان و فروهر .)2013 ،رهبران و همکارانشان با اجتناب از مشغله ذهنی مداوم به ضعف ها و سوء عملکردهای افراد
میتوانند به قوتها و کیفیتهای مطلوب آنها توجه کنند و خوش بینی ،امیدواری و اعتماد به نفس را در کارکنان افزایش دهند
و بدین وسیله عملکرد فردی سازمانی را بهبود ببخشند (اوتانز و یوسف.)2004 ،
عملکرد شغلی نیز به عنوان عمومیترین شکل رفتار بارور در سازمان ،توجه بسیاری از روانشناسان سازمان و مدیریت را به خود
جلب نموده ا ست (پور صفر و همکاران .)2013 ،عملکرد به معنی انجام عملی ا ست که قابل م شاهده و اندازه گیری با شد .در
حقیقت عملکرد ،نتیجه عمل اسااات .عملکرد وا ه ای اسااات که مفهوم فعاایت برای انجام کار و نتیجه آن فعاایت را یک جا
دربردارد (جاج 6و همکاران .)2001 ،عملکرد تبدیل یادگیری به رفتار آشکار است؛ یعنی نتیجه یادگیری است ،نه خود یادگیری؛
ارا به رفتارهای باافعل و قابل م شاهده و اندازهگیری ،عملکرد گفته می شود (فات  .)2011 ،7آنچه که کارکنان در سازمان انجام

1. Walumbwa
2. Self-Development
3. Gardener
4. Sparrowe
5. Neider and Schriesheim
6. Judge
7. Fatih
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میدهند و بر فعاایت سازمان تأثیرگرار ا ست ،عملکرد شغلی گفته می شود (فیلپس و فیلپس .)2003 ،1عملکرد شغلی رفتاری
است که در جهت رسیدن به اهداف سازمانی ،اندازهگیری و ارزشگراری شده است و موفقیت و شکست یک سازمان به عملکرد
شغلی کارکنان خود وابسته است و به دو بعد عملکرد وظیفهای و زمینهای تقسیم می شود که عملکرد وظیفهای مربوط به شرح
وظایف شغلی بیان شده در سازمان بوده و عملکرد زمینهای مربوط به رفتارهایی ا ست که به طور ر سمی در شرح شغل بیان
ن شده ا ست ،وای از طریق اثرگراری بر زمینههای روان شناختی و اجتماعی موجب افزایش اثربخ شی و کارآیی سازمان می شوند
(پورصفر و همکاران.)2013 ،
محققان باور دارند که برای بهبود عملکرد اعضااای یک سااازمان ،توجه به رفتار رهبری و اثربخشاای آن ضاارورت دارد (وان

و

اساااچرینگر .)2013 ،2چااش های عملکردی مرتبط با دنیای رقابتی امروز و شااارایط کنونی محیط های کاری ،توجه زیاد به
اخالقیات و اعتماد را برای تکمیل تصویر رهبری اثربخش ضروری ساخته است (رابینز و جاج .)2008 ،3تبدیل به سرمایه کردن
ا ستعدادها ،تو سعه قابلیتها و توانمندیهای سرمایه ان سانی و اجتماعی و به ویژه ظرفیتهای روان شناختی نیروی ان سانی برای
دساااتیابی به یک مزیت رقابتی پایدار اسااات .سااارمایه روانشاااناختی یک قابلیت ساااط باالی مثبت با چهار بعد مفهومی:
خودکارآمدی /اعتماد به نفس ،خوشبینی ،امیدواری و انعطافپریری ا ست و قابلیت ر شد و بهبود دارد و به همین علت هر کجا
الزم باشااد ،در چشاامانداز رویکرد رقابتی میتوان از آن برای مواجهه با چااشهای امروز و فردا اسااتفاده کرد (اوتانز و همکاران
( ،2007به نقل از جمشیدیان و فروهر .)1392 ،سرمایه روانشناختی که ریشه در روان شناسی مثبت دارد (سیلگمن و سیگزنت
میهاایای ،)2014 ،4بیشااتر به نقاط قوت کارکنان مربوط میشااود و نشااان میدهد که چگونه افراد با بهرهبرداری از جنبههای
مثبت محیط خود ،میتوانند موفق شوند .کیم و همکاران ( )2017اعتقاد دارند که برای ااهام بخشی و به کار گرفتن ظرفیتهای
روانشناختی کارکنان ،میتوان از سبک رهبری اصیل استفاده کرد .سرمایه روانشناختی همواره به عنوان برونداد و پیامد مهمی
از رهبری اصیل ترسیم شده است (آووایو و اوتانز.)2008 ،5
با وجود توجه زیاد به روانشناسی مثبت و سرمایه روانشناختی در ادبیات عمومی مدیریت ،پژوهشهای اندکی در خصوص نحوه
استفاده از این مفهوم برای رسیدن به بهزیستی روانشناختی و عملکرد کارکنان سازمانهای حوزه ورزش انجام شده است (کیم
و همکاران .)2017 ،فراتحلیل اووی 6و همکاران ( )2011در خصوص تأثیر سرمایه روانشناختی روی نگرشها ،رفتارها و عملکرد
کارکنان نشااان داد که رابطه مثبتی بین ساارمایه روانشااناختی و نگرشهای مطلوب کارکنان (رضااایت شااغلی ،تعهد سااازمانی،
بهزی ستی روان شناختی) ،رفتارهای مطلوب ( شهروندی) و اندازههای چندگانه عملکرد (خود ،ارز شیابیهای ناظر و هدف) وجود
دارد؛ همچنین ،بین ساارمایه روانشااناختی و نگرشهای نامطلوب کارکنان (بدبینی ،تمایل به ترک شااغل ،اسااترس شااغلی و
اضطراب) و رفتارهای نامطلوب (خشونت) رابطه منفی معناداری وجود دارد .قربانیزاده و همکاران ( )2016نیز در مدلیابی تاثیر
سرمایه روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان وزرات ورزش و جوانان نشان دادند که سرمایه روانشناختی تأثیر مثبت
و معناداری بر رفتار شااهروندی سااازمانی و ابعاد آن دارد و بیشااترین تاثیر ساارمایه روانشااناختی روی بعد نوع دوسااتی رفتار
شااهروندی اساات؛ همچنین نجاری و همکاران ( )2018در پژوهشاای با عنوان «بررساای و تبیین نقش ساارمایه روانشااناختی در
پیامدهای سااازمانی» نشااان دادند که ساارمایه روانشااناختی آثار و پیامدهای مثبتی بر عملکرد شااغلی ،رضااایت شااغلی و تعهد
سازمانی دارد .سن و ااماس )2015( 7نیز در برر سی تاثیر جو حمایتی سازمانی و سرمایه روان شناختی روی رفتار شهروندی
1. Phillips
2. Wong and Laschinger
3. Robbins and judge
4. seligman and csikszentmihalyi
5. Avolio and Luthans
6. Avey
7. Sen and Elmas
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سازمانی ،ن شان دادند که جو حمایتی سازمانی و سرمایه روان شناختی تاثیر مثبتی روی رفتار شهروندی سازمانی دارند؛ اما
سرمایه روان شناختی نقش تعدیلی بین جو حمایتی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ندارد .حسینی و زردشتیان ( )2016در
پژوه شی با عنوان اثر سبک رهبری ا صیل بر معنویت در کار با مالحظه نقش میانجی سرمایه روان شناختی در کارکنان ادارات
کل ورزش و جوانان غرب ایران نشان د ادند که رهبری اصیل به صورت مستقیم روی معنویت در کار کارکنان تاثیر داشته است.
همچنین رهبری ا صیل به صورت غیرم ستقیم و از طریق متغیر سرمایه روان شناختی روی معنویت در کار کارکنان تأثیر دا شته
ا ست .یو سفی و همکاران ( )2016بین رهبری ا صیل و موافههای آن با داب ستگی شغلی کارکنان از عوامل روان شنا سی مثبت
سازمانی ،ارتباط مثبت و معناداری را ن شان دادند و همچنین ،نتایج رگر سیون چندگانه نیز حاکی از آن بود که رهبری ا صیل
توان پیشبینی و تبیین  0/344از تغییرات داب ستگی شغلی کارکنان را دارد .زارع و همکاران ( )2018در برر سی «رابطه میان
رهبری ا صیل و عملکرد شغلی :بررسی نقش میانجیگری توانمندسازی روانشناختی در میان کارکنان بیمارستانهای شهرستان
اهواز» بیان کردند که ویژگی رهبری ا صیل موجب افزایش توانمند سازی روان شناختی کارکنان شده که تامین نیازهای ا صلی و
ر ضایت کارکنان و بهرهگیری بی شتر از سرمایههای ان سانی را در پی دارد .روزبهانی و همکاران ( )2017در برر سی رابطه بین
سرمایه روان شناختی و عملکرد شغلی با نقش میانجی وجدان کاری و بدبینی سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان
ایران ،نتیجه گرفتند که بین ساارمایه روانشااناختی و عملکرد شااغلی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .سااون 1و همکاران
( )2018در تحقیقی عنوان کردند که بین رهبری اصاایل و رفتار شااهروندی سااازمانی با میانجیگری رضااایت شااغلی رابطه
معناداری وجود دارد؛ همچنین میرا و اوده )2019( 2در پژوه شی ارتباط معناداری بین رهبری ا صیل و عملکرد شغلی م شاهده
کردند.
ادارات کل ورزش و جوانان ک شور ر ساات عظیمی در خ صوص بهبود سط

سالمتی آحاد جامعه با ورزش همگانی دا شته و از

طرفی نقش مهمی در بهبود سط قهرمانی و حرفهای ورزش کشور دارند؛ بنابراین درصد باالیی از افراد جامعه با ادارات ورزش و
جوانان سااار و کار دارند و ارا ه خدمات مطلوب به آنها نیازمند یک ساااازمان قابل اعتماد با رفتارهای مثبت کارکنان و مدیران
اساات .داشااتن سااازمان با اصاااات ،ساابب افزایش اطمینان در ارتباطات ،خالقیت ،نوآوری ،قوه ابتکار ،عملکرد تعهد و نگهداری
کارکنان می شود ( سالم .)2003 ،3با توجه به نقش مهم متغیرهای سرمایه روان شناختی و رهبری ا صیل بر رفتارهای شهروند
سازمانی و عملکرد شغلی در سازمانهای ورز شی انجام پژوهش در خ صوص این متغیرها ضروری به نظر میر سد .از طرفی
ب سیاری از تحقیقات انجام شده در خ صوص پیامدهای منفی سرمایه روان شناختی (مانند ترک خدمت و انحراف کاری) پرداخته
شده است و بیشتر بر نقشهای رسمی کارکنان تأکید شده ،وای جنبههای مثبت و نقشهای غیررسمی کارکنان پرداخته نشده
است ،ارا ضروری به نظر میرسد تا این ابعاد مثبت نیز مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند.
مسئله مهمی که در اینجا وجود دارد ،این است که ادارات کل ورزش و جوانان کشور برای حصول نتایج خود در سطوح مختلف
ورزشی از چه نوع رهبری استفاده می کنند و برای بهبود رفتارهای فرانقشی و عملکرد شغلی کارکنان چه اقداماتی انجام شده
است .آیا سبک رهبری اصیل میتواند بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان تأثیر داشته باشد؟ آیا سرمایه
روانشناختی میتواند نقش میانجی در تأثیر بین سبک رهبری اصیل با عملکرد شغلی سازمان و رفتار شهروندی سازمانی داشته
باشد؟

1. Son
2. Mira and Odeh
3. Salam

129

تأثیر سبک رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران

خوشنویس و همکاران

رفتار شهروندی

سرمایه روانشناختی

رهبری اصیل

عملکرد شغلی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی
روش تحقیق حا ضر از احاظ هدف ،کاربردی ،از نوع همب ستگی مبتنی بر معادالت ساختاری بوده که به روش میدانی اجرا شد.
جامعه آماری تحقیق ،شاااامل کلیه کارکنان رسااامی ،پیمانی ،قراردادی و کار معین ادارات کل ورزش و جوانان ایران به تعداد
 1500نفر در سااال  1397بود .نمونه آماری طبق جدول مورگان  306نفر تعیین شااد که به دایل احتمال مخدوش بودن ،عدم
پا سخ و ریزش شرکت کنندگان در مطااعه 360 ،پر س شنامه به صورت نمونهگیری خو شهای پخش و  344پر س شنامه برگ شت
داده شد که پس از حرف پرسشنامههای ناقص ،در نهایت  307پرسشنامه کامل ،مورد بررسی قرار گرفت.
از کل کشور 9 ،استان به شرح ذیل در نظر گرفته شد؛ استانهای تهران و اصفهان و زنجان از مرکز ،استان خراسان شماای از
شمال شرقی ،ا ستان مازندران از شمال ،ا ستان آذربایجان غربی از شمال غرب ،ا ستان کرمان شاه از غرب ،ا ستان خوز ستان از
جنوب غرب و اسااتان کرمان از جنوب شاارک کشااور به صااورت تصااادفی خوشااهای انتخاب شاادند .برای گردآوری دادهها از
پرسشنامههای سرمایه روانشناختی توسط ناگیو ن و همکاران ( ،)2012رهبری اصیل وااومبا و همکاران ( ،)2008رفتار شهروند
سازمانی اورگان و کانوسکی ( )1996و عملکرد شغلی پاترسون ( )1992استفاده شد .پرسشنامه سرمایه روانشناختی مشتمل بر
 13گویه و  4مؤافه خودکارآمدی ،خوشبینی ،امیدواری ،تابآوری ا ست که به صورت طیف ایکرت از نمره یک (کامالً مخاافم)
تا نمره شااش (کامالً موافقم) تنظیم شااده اساات .پرسااشاانامه رهبری اصاایل شااامل 16 ،گویه و  4مؤافه خودآگاهی ،شاافافیت
ارتباطی ،چ شم انداز اخالقی درونی شده و پردازش اطالعات متوازن ا ست که بر ا ساس طیف ایکرت از یک تا پنج تنظیم شده
است .پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی شامل  15گویه و  5مؤافه نوع دوستی ،وجدان کاری ،جوانمردی ،رفتار مدنی ،ادب و
مالحظه ا ست .پر س شنامه عملکرد شغلی پاتر سون شامل 15 ،گویه ا ست که بر ا ساس طیف  5ارز شی ایکرت از یک (هرگز) تا
پنج (همیشه) ،به صورت کلی عملکرد شغلی را مورد سنجش قرار میدهد .جهت بررسی روایی پرسشنامهها از نظرات  15نفر از
اساتید مدیریت ورزشی استفاده شد و در یک مطااعه مقدماتی( 1استان آذربایجان شرقی؛  )n=40پایایی پرسشنامهها با استفاده
از ضریب آافای کرونباخ بررسی شده و نتایج در جدول  1ذکر شدهاند.

1. Pilot study
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جدول  .1نتایج آزمون پایایی پرسشنامههای تحقیق
تعداد گویهها

آلفای کرونباخ> 0/7
0/882

متغیر

مولفهها

سرمایه روانشناختی

خودکارآمدی

4

خوش بینی

3

0/798

امیدواری

3

0/755

تاب آوری

3

0/706

خودآگاهی

4

0/806

شفافیت ارتباطی

4

0/803

چشم انداز اخالقی درونی شده

4

0/916

پردازش اطالعات متوازن

4

0/797

نوع دوستی

3

0/77

وجدان کاری

3

0/776

جوانمردی

4

0/707

رفتار مدنی

3

0/701

ادب و مالحظه

2

0/769

-

15

-

رهبری اصیل

رفتار شهروندی سازمانی

عملکرد شغلی

آلفای کرونباخ> 0/7

0/911

0/942

0/742

0/956

پس از تعیین روایی و پایایی پر س شنامهها ،با هماهنگی م سئواین آموزش ادارات کل ورزش و جوانان ک شور ،ن سبت به پخش و
جمعآوری پرسشنامهها اقدام شد .در این تحقیق از آمار توصیفی برای خالصه کردن و توصیف دادهها و از معادالت ساختاری به
روش حداقل مربعات جز ی برای برر سی مدل تحقیق و آزمون فر ضیهها ا ستفاده شد .تحلیل دادهها با ا ستفاده از نرم افزارهای
اسمارت پیالاس 1نسخه  3و اسپی اساس 2نسخه  22انجام شد.
یافتهها
ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان در جدول  2ارا ه شده است.
جدول  .2ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان ()N=307

جنسیت
سن

تعداد

درصد

زن

140

45/6

مرد

167

54/4

 25-21سال

4

1/3

 30-26سال

37

12/1

 35-31سال

72

23/5

 40-36سال

88

28/7

 45-41سال

51

16/6

 50-46سال

27

8/8

 55-51سال

21

6/8

1. Smart PLS3
2. SPSS22
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تحصیالت

 60-56سال

7

2/3

دیپلم

10

3/3

کاردانی

24

7/8

کارشناسی

124

40/4

کارشناسی ارشد

142

46/3

7

2/3

تربیت بدنی

128

41/7

غیرتربیت بدنی

179

58/3

 5سال و کمتر

85

27/7

 6-10سال

46

15

 20-11سال

114

37/1

 30-21سال

56

18/2

باالی  30سال

6

2

قراردادی

102

33/2

پیمانی

98

31/9

رسمی آزمایشی

21

6/8

رسمی قطعی

86

28

دکتری
رشته تحصیلی
سابقه خدمت

وضعیت استخدامی

خوشنویس و همکاران

میانگین و انحراف ا ستاندارد متغیرهای مورد برر سی نیز در جدول  3ارا ه شده ا ست .همانطور که م شاهده می شود ،متغیر
سرمایه روان شناختی با میانگین  4/56و انحراف معیار  0/65ن شان دهنده باال بودن سط سرمایه روان شناختی کارکنان ادارات
کل و ورزش و جوانان ایران بود و همچنین عملکرد شاغلی کارکنان نیز با میانگین  4/37و انحراف معیار  0/58در ساط باالیی
قرار داشت .سط رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی نیز از سط میانگین باالتر بودند.
جدول  .3توصیف متغیرهای تحقیق
متغیر

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

حداقل و حداکثر نمره ممکن

سرمایه روانشناختی

307

4/56

0/65

1-6

رهبری اصیل

307

3/29

0/79

1-5

رفتار شهروندی سازمانی

307

3/28

0/47

1-5

عمکرد شغلی

307

4/37

0/58

1-5

اواین گام برای تایید پایایی مدل اندازهگیری ،برر سی قابلیت اطمینان بارهای عاملی شاخصها ا ست که اگر این مقدار برابر و یا
بی شتر از مقدار  0/4با شد (هااند ،)1999 ،1موید این مطلب ا ست که واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای
اندازهگیری آن سااازه بیشااتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری قابل قبول اساات (به نقل از داوری و رضااازاده.)2014 ،
برای ارزیابی بارهای عاملی تمامی سواالت تحقیق مورد برر سی قرار گرفتند و طبق شکل ( ،)1سواالت  7،8،9،12پر س شنامه
رفتار شهروندی سازمانی حرف گردیدند که بارعاملی کمتر از  0/4دا شتند .طبق خروجی نرم افزار بقیه گویهها دارای بار عاملی
بیشتر از  0/4بوده و در سط اطمینان  95درصد معنادار هستند.

1. Hulland
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شکل .2بارهای عاملی گویههای تحقیق

طبق جدول ( ،)4آافای کرونباخ تمامی متغیرهای تحقیق از  0/7باالتر بوده و مورد تایید هستند .مقدار آافای کرونباخ باالتر از
( 0/7کرونباخ ،)1951،1نشانگر پایایی قابل قبول است ( به نقل از داوری و رضازاده .)2014 ،اگر مقدار پایایی ترکیبی 2برای
هریک از سازهها باالی  0/7باشد (نوناای ،)1978 ،3نشان دهنده پایایی درونی مناسب برای مدلهای اندازهگیری است .در این
تحقیق پایایی ترکیبی تمامی متغیرهای تحقیق ،باالی  0/7بودند و پایایی درونی آنها مورد تایید قرار گرفت.
فورنل و الرکر )1981(4مقدار بحرانی میانگین واریانس اساااتخراج شاااده را عدد  0/5تعیین نموده و مقادیر باالی  0/5روایی
همگرایی قابل قبول را نشاااان میدهند (به نقل از داوری و رضاااازاده .)2014 ،در این تحقیق طبق جدول  4میانگین واریانس
استخراج شده تمامی متغیرهای تحقیق باالتر از  0/5بوده و روایی همگرایی مدل را نشان میدهند.
جدول  .4پایایی آافای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده
متغیر

آلفای کرونباخ> 0/7

پایایی ترکیبی> 0/7

میانگین واریانس استخراجی> 0/5

سرمایه روانشناختی

0/885

0/904

0/641

رهبری اصیل

0/952

0/957

0/585

رفتار شهروندی سازمانی

0/818

0/854

0/504

عملکرد شغلی

0/941

0/948

0/551

1. Cronbach
2. Composite Reliability
3. Nunnally
4. Fornell and Larcker
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سومین معیار برازش مدل اندازهگیری روایی افتراقی ا ست که با جدیدترین روشهای معیارهای فورنل-الرکر و ن سبت خ صی صه
تک ارزشی 1مورد بررسی قرار گرفتند .فورنل و الرکر ( )1981بیان میکنند که روایی واگرا وقتی در سط

قابل قبول است که

میزان میانگین واریانس ا ستخراج شده برای هر سازه بی شتر از واریانس ا شتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر (یعنی مربع
مقدار ضرایب همب ستگی بین سازهها) در مدل با شد (به نقل از ر سوای و همکاران .)2018 ،همان طور که در جدول  5اعداد
ماتریس نشان میدهند ،تمام سازههای مدل در تعامل بیشتری با شاخصهای خود نسبت به سایر سازهها دارند ،بنابراین روایی
واگرای مناسب مدل را نشان میدهند.
جدول  .5معیار فورنل-الرکر
نام متغیر

رفتار شهروندی سازمانی

سرمایه روانشناختی

رهبری اصیل

رفتار شهروندی سازمانی

0/597

رهبری اصیل

0/323

0/765

سرمایه روانشناختی

0/570

0/342

0/650

عملکرد شغلی

0/550

0/174

0/606

عملکرد شغلی

0/743

معیار نسبت خصیصه تک ارزشی؛ نسبت به معیارهای فورنل -الرکر و بارهای عرضی که عمدت ًا قادر به تشخیص عدم اعتبار
افتراقی نیستند ،عملکرد بهتری دارد .طبق جدول  6نسبت خصیصه تک ارزشی به دست آمده برای تمامی متغیرهای مدل زیر
 0/9بوده و روایی واگرایی مدل تایید میشود.
جدول  .6معیار نسبت خصیصه تک ارزشی
نام متغیر

رفتار شهروندی سازمانی

رهبری اصیل

رهبری اصیل

0/400

سرمایه روانشناختی

0/633

0/365

عملکرد شغلی

0/570

0/178

سرمایه روانشناختی

0/644

کوهن )1988(2مقادیر  0/15 ،0/02و  0/35را به ترتیب نشان از اندازه تاثیر کوچک ،متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر
معرفی کرده است (به نقل از داوری و رضازاده .)2014 ،در همین راستا ،طبق جدول  ،7میتوان استنباط نمود که مسیر رهبری
اصیل به سرمایه روانشناختی 0/132اندازه اثر متوسط دارد و مسیرهای سرمایه روانشناختی به رفتارشهروندی سازمانی با
ضریب  0/482و عملکرد شغلی با ضریب  0/582اندازه اثر بزرگ دارند و مدل مورد تایید است.
جدول  .7اندازه اثر کوهن f2
نام متغیر

رفتار شهروندی سازمانی

رهبری اصیل
سرمایه روانشناختی

سرمایه روانشناختی

عملکرد شغلی

0/132
0/482

0/582

)1. Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT
2. Cohen
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هیر 1و همکاران ( )2010دامنه مورد تایید ضریب تعیین 2در مدل معادالت ساختاری را بین  0/1اای  0/87تعریف نمودهاند (به
نقل از رسااوای و همکاران .)2018 ،نتایج به دساات آمده در جدول  8ضااریب تعیین رفتار شااهروندی و عملکرد شااغلی در حد
متوسااط بوده و نشااان میدهند که به ترتیب  0/325و  0/368از تغییرات رفتارشااهروندی و عملکرد شااغلی به وساایله ساارمایه
روانشناختی پیشبینی می شود؛ وای ضریب تعیین تاثیر سرمایه روانشناختی  0/117بوده و ضعیف محسوب می شود .هنسلر 3و
همکاران ( )2009بیان میکنند ،اگر متغیر مکنون درونزا تحت تاثیر تعداد معدودی (یک یا دو) متغیر برونزا قرار داشته باشد؛
مقادیر متوسط ضریب تعیین قابل پریرش است (به نقل از داوری و رضازاده.)2014 ،
جدول  .8شاخصهای ارزیابی کیفیت مدل
نام متغیر

رفتار شهروندی سازمانی

سرمایه روانشناختی

عملکرد شغلی

ضریب تعیین

0/325

0/117

0/368

توانپیشبینیکنندگی مدل

0/104

0/045

0/186

نیکویی برازش مدل

0/392

ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده

0/080

ماتریس کوواریانس باقیمانده از ریشه های بیرونی مدل

0/107

هن سلر و همکاران ( )2009مقدار  Q2در خ صوص شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد سازههای درونزا را به ترتیب ،0/02
 0/15و  0/35از ضااعیف تا قوی تعیین نمودهاند (داوری و رضااازاده .)2014 ،طبق جدول  8مقدار  Q2به دساات آمده برای
متغیرهای درونزای رفتار شااهروندی سااازمانی ،ساارمایه روانشااناختی و عملکرد شااغلی به ترتیب برابر با  0/045 ،0/104و
 0/186به دست آمده است که میتوان چنین تفسیر نمود که مقادیر  Q2به دست آمده باالی صفر بوده و نشان میدهند که
مقادیر مشاهده شده خوب بازسازی شده و مدل توانایی پیش بینی دارد؛ به عبارتی در صورتی که کلیه مقادیر به دست آمده
برای شاخص  Q2با در نظر گرفتن متغیر پنهان درونزا انعکا سی شده مثبت با شد ،میتوان گفت ،مدل ساختاری از کیفیت
مناسبی برخوردار است.
برای برازش کلی مدل ،شاخص نیکویی برازش مدل 4مورد بررسی قرار گرفت .وتزاس 5و همکاران ( )2009سه مقدار ،0/01
 ./25و  0/36را به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی نمودهاند (به نقل از داوری و رضازاده،
 .)2014طبق جدول 8مقدارشاخص نیکویی برازش مدل  0/392است که برازش کلی قوی مدل را نشان میدهد.
ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده 6در این تحقیق برابر  0/080است که بنتلر )1998( 7و کلین )2011( 8عدد
 0/08را برای آن ،مورد تایید قرار دادهاند ،بنابراین مدل تحقیق برازش دارد.
آخرین شاخص برای ارزیابی برازش مدل ،شاخص ماتریس کوواریانس باقیمانده از ریشههای بیرونی مدل 9است .مقادیر زیر
 0/12نشان دهنده یک مدل مناسب است ،در حاایکه مقادیر باالتر ،نشان دهنده عدم مناسب بودن مدل است (هنسلر و

1. Hair
2. R Squares
3. Henseler
4. Goodness of fit
5. Wetzels
6. SRMR
7. Bentler
8. Kline
9. RMS_theta
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همکاران .)2014 ،مقدار به دست آمده ماتریس کوواریانس باقیمانده از ریشه های بیرونی در این تحقیق ،برابر  0/107است
که از  0/12کمتر بوده و برازش مناسب تحقیق را نشان میدهد.
ارزیابی اثرات مسااتقیم متغیرها طبق جدول  9نشااان میدهند که بین متغیرهای رهبری اصاایل ،ساارمایه روانشااناختی ،رفتار
شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی در سط اطمینان  99/99درصد رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  .9اثرات مستقیم و غیرمستقیم مدل ساختاری با میانجی سرمایه روانشناختی
β

T

P value

0/342

7/158

0/001

تایید فرضیه پژوهش

سرمایه روانشناختی

رفتار شهروندی سازمانی

0/570

10/289

0/001

تایید فرضیه پژوهش

سرمایه روانشناختی

عملکرد شغلی

0/606

13/357

0/001

تایید فرضیه پژوهش

رهبری اصیل

رفتار شهروندی سازمانی

0/171

3/023

0/001

تایید فرضیه پژوهش

رهبری اصیل

عملکرد شغلی

0/207

6/082

0/001

تایید فرضیه پژوهش

رهبری اصیل

سرمایه روانشناختی

رهبری اصیل

سرمایه روانشناختی

مسیر فرضیه
رهبری اصیل

سرمایه روانشناختی

رفتار شهروندی سازمانی
عملکرد شغلی

VAF

نتیجه

0/195

5/148

0/001

0/50

تایید فرضیه پژوهش

0/207

6/082

0/001

0/625

تایید فرضیه پژوهش

ارزیابی اثرات غیرمستقیم متغیرها با توجه به جدول  9نشان میدهند که:
 -1در سط اطمینان  99/99در صد سرمایه روان شناختی بین رهبری ا صیل و رفتار شهروندی ،تاثیر معنادار میانجی را دارد و
شاخص  VAFبرابر  0/50است که نشان میدهد ،میزان اثر غیرمستقیم به اثر کل توسط متغیر میانجی (سرمایه روانشناختی)
 50درصد بوده و به طور کلی دو متغیر رهبری اصیل و سرمایه روانشناختی توانستهاند  50درصد از کل واریانس رفتارشهروندی
سازمانی کارکنان را تبیین نمایند.
 -2در سط اطمینان  99/99در صد سرمایه روان شناختی بین رهبری ا صیل و عملکرد شغلی ،تاثیر معنادار میانجی را دارد و
طبق شاااخص  VAFبرابر  0/625اساات که نشااان میدهد ،میزان اثر غیرمسااتقیم به اثر کل توسااط متغیر میانجی (ساارمایه
روان شناختی) بیش از  62/5در صد بوده و به طور کلی دو متغیر رهبری ا صیل و سرمایه روان شناختی توان ستهاند ،بیش از 62/5
درصد از کل واریانس عملکرد شغلی کارکنان را تبیین نمایند.
بحث و نتیجهگیری
هدف تحقیق حاضر ،بررسی تاثیر سبک رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی با نقش میانجی سرمایه
روانشناختی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود .نتایج نشان داد که میانگین سرمایه روانشناختی کارکنان ادارات کل
ورزش و جوانان ایران در سط مطلوبی قرار دارد .با توجه به اینکه سرمایه روانشناختی میتواند مزیت رقابتی برای ادارات کل
ورزش و جوانان باشد و شکاف بین سرمایه اجتماعی و سرمایههای انسانی را پر نماید و همان طور که نتایج تحقیق نشان میدهد،
موجب بهبود عملکرد و رفتارهای فرانقشی کارکنان میشود .توسعه هر چه بیشتر سرمایه روانشناختی میتواند موجب بروز
رفتارهای مثبت در ادارات کل ورزش و جوانان گردد و زمینه بروز رفتارهای انحرافی و ضدکار را کاهش دهد.
همچنین یافته های تحقیق ن شان داد که میانگین سبک رهبری ا صیل در ادارات کل ورزش و جوانان ایران از حد متو سط باالتر
است و این امر بدین معنی است که میزان اعتماد کارکنان به مدیران در ادارات کل ورزش و جوانان باال است و همچنین میزان
صداقت مدیران با کارکنان در سط مطلوبی قرار داد و در نتیجه موجب پرورش خودآگاهی ،جنبههای اخالقی درونی ،پردازش
متعادل اطالعات و شفافیت روابط در بین کارکنان می شود .یافتههای دیگر تحقیق ن شان داد که سط رفتار شهروند سازمانی
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کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کشااور از حد متوسااط باالتر بوده و نشااان دهنده این اساات که میزان کمک به دیگران،
وظیفهشااناساای ،جوانمردی و فضاایلت سااازمانی در بین کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان باالتر بوده و میتواند در کاهش
مشکالت سازمانی با رفتارهای فرانقشی و خارج از شرح وظایف پست سازمانی نقش بسیار مهمی داشته باشد .در نهایت نتایج
تو صیفی متغیر عملکر د شغلی ن شان داد که سط عملکرد شغلی در ادارات کل ورزش و جوانان ک شور ب سیار باال بوده و ن شان
دهنده عالقه و توجه کارکنان به شغل خودشان است .با افزایش و بهبود عملکرد شغلی ،بهرهوری کلی سازمان نیز افزایش یافته
و در نتیجه موجب رضایت مشتریان داخلی و خارجی ادارات کل ورزش و جوانان میشود.
نتایج تحقیق نشان داد که بین رهبری اصیل و سرمایه روانشناختی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این یافته با نتایج
تحقیقات مرادی و همکاران ( ،)2018ترکزاده و همکاران ( ،)2017حسینی و زردشتیان ( ،)2016کاملی و همکاران (،)2016
قانعنیا و همکاران ( ،)2015کیم و همکاران ( ،)2017مک موری 1و همکاران ( )2010همخوانی دارد .در رهبری اصیل به علت
توجه به فطرت ف رد و اینکه مدیران به دور از ریا و تزویر برای رسیدن به اهداف سازمان به همراه کارکنان ،تالش میکنند ،جو
سازمانی قابل اعتماد را افزایش خواهند داد .باالبردن سط رهبری قابل اعتماد در ادارات کل ورزش و جوانان موجب میشود که
بین مدیران و کارکنان ادارات ارتباط شفاف و بدون نیاز به سیاسی کاری به وجود آید .ارا ه اطالعات الزم به واحدهای مربوطه
بدون تغییر و تحریف صورت میگیرد و چون ارتباطات بین کارکنان و مدیران در تمامی حوزهها به صورت اثربخش صورت
میگیرد ،موجب افزایش کیفیت خدمات شده و سرعت پاسخگویی به مشتریان داخلی و خارجی سازمان نیز بهبود خواهد یافت.
مدیران ادارات کل ورزش و جوانان با استفاده از سبک رهبری اصیل از نقاط ضعف و قوت خود آگاهی بیشتری خواهند داشت و
در خصوص مشکالت سازمان با کارکنان تعامل بیشتری دارند .از طرفی مثبت گرایی در ادارات کل ورزش و جوانان میتواند یک
ضرورت باشد که مدیران می توانند با پرورش آن به همراه اعتمادسازی از بروز رفتارهای انحرافی و ضد تواید جلوگیری نمایند و
آموزش سرمایه روانشناختی را به عنوان یک ضرورت جدی ،در برنامههای آموزش ضمن خدمت کارکنان و خودشان قرار دهند.
نتایج تحقیق نشان داد که بین رهبری اصیل و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد که با نتایج تحقیقات
شکوه و نیکپور ( ،)2018قالوندی و همکاران ( ،)2018قنبری و همکاران ( ،)2016عباسی و همکاران ( ،)2016وااسانیا 2و همکاران
( )2012همخوانی دارد .رهبری اصیل به علت مثبتگرا بودن ،موجب میشود که کارکنان عالقه و احترام بیشتری نسبت به مدیران
خود داشته باشند و با همسو دیدن اهداف مدیران که همان اهداف سازمان هستند با اهداف خودشان (هدفهای سازمانی و فردی)
و اعتماد کامل داشتن به مدیران خود تحت تاثیر رهبری اصیل ،موجب میشود که با تحریک فرایندها روانشناختی و استفاده از
روشهای نوآورانه و خالقانه در سازمان عالوه بر شرح وظایف سازمانی خود ،تالش بیشتری داشته باشند که در نتیجه رفتارهای
فرانقشی(رفتارها شهروندی سازمانی) در بین کارکنان افزایش مییابد (قانع نیا و همکاران .)2015 ،رهبری اصیل به عنوان یکی از
سبکهای رهبری ،میتواند با ایجاد زمینههای روانی مثبت و ایجاد بستر مناسب برای تبلور ارزشهای اخالقی در کارکنان ،موجب
بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکنان میشود (شکوه و نیکپور)2018 ،؛ بنابراین در ادارات کل ورزش و جوانان کشور
با استفاده موثر از سبک رهبری اصیل ،میتوان رفتارهای فرانقشی کارکنان را تقویت و توسعه داد.
نتایج تحقیق ن شان داد که بین رهبری ا صیل و عملکرد شغلی به طور م ستقیم رابطه معنادار وجود دارد که با تحقیقات انجام
شده تو سط یو سف بروجردی و همکاران ( ،)2020زارع و همکاران ( ،)2018قانعنیا و همکاران ( ،)2015میرا و اوده،)2019( 3

1. McMurray
2. Valsania
3. Mira and Odeh

137

تأثیر سبک رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران

ریبریو ،)2018( 1اروی 2و هم کاران ( ،)2015وا ن

خوشنویس و همکاران

و اساااچرینگر ( )2013همخوانی دارد .ه مان طور که باس )1998(3در

خصاااوص سااابک رهبری اثربخش بیان نموده؛ رهبری اثربخش روی عملکرد فردی و ساااازمانی کارکنان تاثیر دارد ،گاردنر و
ا سچمهورن )2004( 4اذعان دارند که رهبری ا صیل نیز از چنین قابلیتی برخوردار ا ست و رهبران ا صیل با ایجاد مداخله روی
همانندساااازی ،اعتماد ،امیدواری و هیجانات مثبت کارکنان باعث افزایش عملکرد واقعی و پایدار کارکنان میشاااوند (روکس،5
2010؛ به نقل از قانعنیا و همکاران .)2015 ،در رهبری اصاایل که با ویژگیهای مثبت روانشااناختی ،پردازش متوازن اطالعات،
خودآگاهی فردی ،چ شم انداز اخالقی درونی شده و شفافیت ارتباطاتی در سازمان همراه ا ست و اعتماد بین مدیران و کارکنان
را افزایش میدهد ،سبب می شود ،کارکنان خود را بخشی از سازمان دانسته و در جهت اهداف سازمان گام بردارند و در نتیجه
موجب بهبود عملکرد کارکنان خواهد شااد .از سااوی دیگر چون رهبران اصاایل ،مثبتگرا هسااتند ،میتوانند مثبتگرایی را در
سازمان افزایش دهند و در نتیجه موجب فعالسازی انر ی مثبت کارکنان خواهند شد .چون فعالسازی انر ی با هیجانات مثبت
همراه است ،میتواند به بهبود سریعتر وضعیت قلب و عروک کمک نماید (فروهر و همکاران )2016 ،و در نتیجه عملکرد فرد را
افزایش میدهد؛ بنابراین مدیران ادارات کل ورزش و جوانان ایران با استفاده رهبری اصیل به همراه نظریه یو وارونه ،فعال سازی
انر ی مثبت را در سط

بهینه کارکنان انجام دهند تا بتوانند عملکرد شغلی آنان را بهبود بخشند.

نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و رفتارهای شهروندی سازمانی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که با
تحقیقات قربانیزاده و همکاران ( ،)2016عبدوی و همکاران ( )2016و پرادهان )2016( 6همخوانی دارد .بهبود سرمایه
روانشناختی در سازمان ،موجب افزایش خودکارآمدی ،خوش بینی ،امیدواری و انعطافپریری کارکنان شده و با افزایش اشتیاک
شغلی ،موجب غرقه شدن کارکنان در شغل شان خواهد شد .غرقه شدن در کار زمانی به وجود میآید که فرد دارای مهارت باال
بوده و مشغول انجام یک چااش مهم و قابل توجه باشد (سیگزنت میهاایای .)1997 ،7غرقه شدن در کار به جای اینکه اتمام
وظیفه برای اهدافی مانند پرداخت ،ارتقاء ،مدیریت فشار و غیره باشد برای رضایت درونی فرد است(ناکومورا 8و سیگزنت میهاایای
 .)2014 ،زمانی فرد برای رفتارهای فرانقشی در سازمان تالش میکند که ممکن است ،خارج از وقت اداری بوده و حتی در
روزهای تعطیلی با انجام برخی فعاایتهای سازمانی ،از حل مشکالت سازمانی حس خوشنودی به دست میآورد؛ بنابراین با
تقویت و آموزش سرمایه روانشناختی به کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ،میتوان انجام وظایف فرا نقشی را در آنها تقویت
نمود و در ضمن با تقویت وجدان کاری از موافههای رفتار شهروندی سازمانی با مثبت اندیشی ،در وضع کنونی کشور که با
مشکالت عدیده اقتصادی و تحریم های کشورهای غربی مواجه است که امکان خرید تجهیزات ورزشی که بیشتر آنها وارداتی
هستند ،وجود ندارد؛ ارا صرفهجویی و جلوگیری از اس راف داخل ادارات ،اردوها و رویدادهای ورزشی میتواند با بهبود رفتارهای
فرانقشی و افزایش انعطافپریری کارکنان امکانپریر گردد.
نتایج تحقیق ن شان داد که بین سرمایه روان شناختی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که با نتایج تحقیقات
میرزا ی و گلپرور ( ،)2019روزب هانی و هم کاران ( ،)2017ساااوادکوهی و معت مدی ( ،)2017ع بدوی و هم کاران (،)2016
اا ساندری ،)2018( 9آوی و همکاران ( ،)2011وااومبا و همکاران ( )2010همخوانی دارد .سرمایه روان شناختی با افزایش سط
خودکارآمدی ،انگیزهای ایجاد میکند که فرد چااش ها را انتخاب و با آغوش باز با اساااتقبال آنها میرود و از توانمندی ها و
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مهارتهای خود جهت غلیه بر آنها ا ستفاده میکند و انر ی و انگیزهای ایجاد میکند که به و سیله آن اهداف خود را پیگیری و
روی زمان ،سرمایهگراری و سخت کوش با شد .در برخورد با موانع و م شکالت ،پایداری و تالش خود را حفظ میکند؛ بنابراین
میتواند با امیدواری ،خوش بینی و انعطاف پریری نیز مربوط باشااد (اوتانز و همکاران ( ،2007به نقل از جمشاایدیان و فروهر،
 .)2013عملکرد شغلی میتواند تحت تاثیر عوامل زیادی از قبیل ا سترس ،عدم اعتماد به نفس ،اهمال کاری ،س ستی در کار،
عدم انگیزه ،روزمرهگی و غیره قرار بگیرد که با افزایش مث بت نگری در بین کارک نان و کاهش منفیگرایی کارک نان از طریق
توجه به افزایش سااارمایه روانشاااناختی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ،نگرش و رفتار کارکنان تغییر یافته و در نتیجه
عملکرد شغلی نیز بر اثر تغییر رفتارها ،بهبود خواهد یافت.
نتایج تحقیق ن شان داد که سرمایه روان شناختی بین رهبری ا صیل و رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و
جوانان کشاااور نقش میانجی جز ی دارد که با نتایج تحقیقات نیکپی و همکاران ( ،)2014منتخبیگا نه و همکاران ()1393
همخوانی دارد .رهبری اصیل با شفاف سازی ارتباطات ،افزایش خودآگاهی ،افزایش اخالک مداری و پردازش متوازن اطالعات بین
کارکنان سااازمان به همراه افزایش خودکارآمدی ،انعطافپریری در مقابل مشااکالت و چااشهای سااازمان ،بهبود امیدواری و
خوش بینی ن سبت به آینده در ادارات کل ورزش و جوانان که ر ساات خطیری در خ صوص سالمت ج سمانی سرمایه ان سانی
کشور دارد و به طور مستقیم با احاد مردم جامعه اعم از ورزشکاران و خانوادههای آنان ارتباط تنگاتن

دارد ،موجب می شود که

رفتارهای فرانق شی کارکنان برای خدمت ر سانی افزایش دا شته با شد؛ بنابراین مدیران ادارات کل ورزش و جوانان ک شور برای
موفقیت در بهبود کیفیت خدمات ارا ه شده به ورز شکاران و سایر اق شار جامعه الزم ا ست ،از سبک رهبری ا صیل به همراه
سرمایه روانشناختی ،نسبت به بهبود رفتارهای شهروند سازمانی استفاده نمایند.
نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه روانشناختی بین رهبری اصیل و عملکرد سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کشور
نقش میانجی جز ی دارد که با نتایج تحقیقات ترکزاده و همکاران ( ،)2017پوررمضان و امیریانزاده ( )2017و وان

و ایسچرینگر

( )2013همخوانی دارد .رهبری اصیل با افزایش قابلیت های روانشناختی کارکنان از قبیل افزایش خودکارآمدی و اعتماد به نفس،
خوش بینی در خصوص چااشهای سازمان ،امیدواری به پیروزی در حل مشکالت سازمان و انعطاف پریری و سازگاری در مقابل
مشکالت ایجاد شده ،میتواند در بهبود عملکرد کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان تاثیرگرار باشد.
در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد میشود ،مدیران ادارات کل ورزش و جوانان کشور با بهرهگیری همزمان از
سبک رهبری قابل اعتماد و سرمایه روانشناختی برای بهبود و توسعه رفتارهای فرانقشی ،افزایش وجدان کاری ،افزایش روحیه
جوانمردی و افزایش عملکرد شغلی استفاده نمایند.
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