Knowledge & Research in Applied Psychology

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي

Vol 19. No. 4 (Continuous No. 74)- winter 2018

)74  (پیاپی،1397  زمستان،4  شمارۀ،سال نوزدهم
1-12 صص

PP: 1-12

 نقش:تأثیر رهبری اصیل بر سالمت روانی
Effect of authentic leadership on mental
health: the mediating roles of areas of
worklife and occupational coping selfefficacy

میانجیگرانه حیطههای زندگی کاری و
خوداثربخشی مقابله شغلی
*کریمی

Reza Karimi. M.A.
Department of industrial and organizational psychology,
Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

Kioumars Beshlideh. Ph.D.
Department of industrial and organizational psychology,
Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

Seyed Esmaeil Hashemi. Ph.D.

رضا

 دان شگاه شهید چمران،کار شنا سی ار شد روان شنا سی صنعتی و سازمانی
. ایران، اهواز،اهواز

کیومرث بشلیده
، دان شگاه شهید چمران اهواز،ا ستاد گروه روان شنا سی صنعتی و سازمانی
. ایران،اهواز

سیداسماعیل هاشمی

Department of industrial and organizational psychology,
Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی
.ایران

Abstract
This study aimed at investigating the effect of
authentic leadership on mental health through
mediating roles of areas of worklife and
occupational coping self-efficacy. The statistical
population of this study were all employees of a
public company affiliated to the Ministry of
Power, from whom 325 were selected through
stratified random sampling. The instruments used
in the study consisted of Authentic Leadership
Questionnaire (ALI) (Walmba et al, 20008), Areas
of Worklife (Leiter and Maslach, 2004),
Occupational Coping Self-Efficacy (Peasanti et al,
2008), and General Health (Goldberg and
Williams, 1998).The proposed model was tested
using structural equation modeling (SEM) using
path analysis.The bootstrapping method was used
to test the mediation Effects. The hypothesized
model of the study fitted the data reasonably well.
The results indicated that authentic leadership had
a significant direct effect on areas of worklife (p <
0.001), areas of worklife had a significant direct
effect on occupational coping self-efficacy and
mental health (p < 0.001) and occupational coping
self-efficacy had a significant direct effect on
mental health (p < 0.001). The results also
supported the mediating roles of areas of work life
and occupational coping self-efficacy between
authentic leadership and mental health.
Keywords: authentic leadership, mental health,
areas of worklife, occupational coping selfefficacy

چکیده
 بررسیی تأثیر رهبری اصیییب بر سییت روان با،هدف پژوهش
نقش یانج گرانه حیطههای زندگ کاری و خوداثربخ ش قابله
 جا عة آ اری پژوهش کلیة کارکنان یک شییرک. شیییل اسیی
 نفر از325 دولت تابعه وزارت نیرو در اسییتان خوزسییتان اس ی که
آنها به روش نمونهگیری تصییاد طبقهای بهعنوان نمونه انتخاب
)ALI(  ابرارهای پژوهش شییا ب پرسییشیینا ة رهبری اص ییب.شییدند
 حی طه های ز ندگ کاری (الیتر و،)2008 ،(والو با و هم کاران
، خوداثربخش ی قابله شیییل (پیرانت و همکارن،)2004 ،سییلش
.) هسیییتند1998 ،) و سیییت عمو (گلدبرگ و ویلیا ر2008
ارزیاب الگوی پیشییینیادی از طریل الگویاب عادالت سیییاختاری
 برای آز ون اثرهای. ) از نوع تحل یب سییییر ان جام گرSEM(
واسییطهای در الگوی پیشیینیادی از روش بوت اسییترات اسییتفاد
 الگوی رضی ی پژوهش از برازش نسیییبتا خوب با داد ها.گردید
 یا تهها نشییان داد که رهبری اصیییب بر حیطههای. برخوردار اسیی
 حیطههای زندگ،)P>0/001( زندگ کاری تأثیر ستقیم عنادار
کاری بر خوداثربخش قابله شیل و ست روان تأثیر ستقیم
) و خوداثربخش قابله شیل بر ست روانP>0/001( عنادار
.)P>0/001( تأثیر ستقیم عنادار داش
، حیطه های زندگ کاری، رهبری اصییییب:واژه های کلیدی
خوداثربخش قابله شیل و ست روان
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مقدمه
امروزه با رشدددد اات ددداد جهانی ،تالش برای دسدددتیابی ب

م ش ال

روانی همچون تنیدگی شغلی برای کارکنان دا شت

باشدددد رکوسدددلواسد د ای ،3کلوگر 4و ریچ1995 ،5؛ کوپر 6و
اسدددتراو ،1979 ،7ب ن قل از انبری1385 ،؛ م هداد1381 ،؛

فرصتهای راابتی ،فناوری و فنّاوریهای نوین ،زندگی شغلی
ب شددد تغییر کرده و توج ب سددمت توسددع فردی متمرک

فال وم 8و واگلوم .)2005 ،9صواملی همچون سدددختی کار،

شددده اسددت .نیروی انسددانی سددازمان نقش کلیدی و مهمی در

درآمد کم ،سددبر رهبری خشددر و کامالً رسددمی ،زمان کار،

دسددتیابی سددازمان ب اهدافش دارد .در این میان ،سددازمانها ب

سروصدا ،تراکم کار ،نوع مراجعان ،انت ارا

دنبال نیروی کار متخ ص و کارآمدی ه ستند ک با ا ستفاده از

فرهنگ سازمانی بیمار ،ارتباطا غیراثربخش رفقدان حمایت،
برخوردهای غیردوسدددتان و  )...و بسدددیاری از صوامل دیگر

محیط اثر گذاشددت و در صرصدد راابتی موفش باشددد .اف ایش

میتوانند فشار روانی در کارکنان را سبس شوند و در صور

توانایی آن ها ب م یت های راابتی دسدددت یابند و بتوانند بر

نامربوط مقاما ،

اابلیت های کارکنان صالوه بر بهبود نتایج مالی سدددازمان رب ر،

اسدددتمرار ،اختالال

2001؛ ب ن قل از بااری ،رزمجویی و سددداصی ،)1397 ،ارت قا

رکوسددلواس د ای و هم اران ،1979 ،ب نقل از انبری1385 ،؛
مهددداد1381 ،؛ فددال وم و واگلوم .)2005 ،بددار نهددایی این

روانی و جسددد مانی ب وجود آور ند

بهرهوری را در جامع فراهم ساخت و باصث رونش اات اد ملی
خواهد شدددد رمشدددب ی1376 ،؛ ب نقل از ب نقل از بااری و

مش د ال

هم اران)1397 ،؛ بنابراین ،توج ب توسدددع فردی مهم ب ن ر

اف ایش ه ین های درمانی می شود .لذا این نیاز وجود دارد ک

آمد .دلیل دیگر آن را میتوان در آن دانسددت ک سددازمانها اگر

راه هایی را ک افراد میتوانند ب وسدددی لة آن ها از صواملی ک

از نیروی انسددانی متخ ددص و کارآمد برخوردار نباشددند و یا

موجس کاهش سالمت روانی میشود جلوگیری کنند ،بررسی
کرده و شناخت.

ب سددازمان تحمیل میشددود؛ چراک اینها موجس

توانایی ا ستفاده در ست و کارآمد از نیروهای موجود را ندا شت
باشدددند ،حتی اگر دارای بهترین ف نّاوری باشدددند و از بهترین

باید در ن ر داشدت ک روشهای مقابل با فشدار روانی و

بهره گیرند ،اادر نیسدددتند بر محیط اثر بگذارند و در

دیگر متغیرهای شخ ی با صوامل محیطی و سازمانی تعامل

صر ص راابت موفش با شند .صوامل متنوصی در محیطهای کاری

مینمایند و سددبس بروز ص سالعملهای خاصددی از سددوی
شدددخص میشدددوند رطوسدددی و هم اران1994 ،؛ ب نقل از

ام انا

وجود دارند ک از ن ر روحی و روانی بر کارکنان اثر گذاشت و
نحوه کار را متأثر میکند .این صوامل هم میتوانند بر کارکنان

شدددریفی .)1393 ،ی ی از این روشهای مقابل وجود رهبری

اثر مثبت دا شت و منجر ب شادکامی و بهبود رفاه و حال خوب

است ک اصتماد و امیدواری را در سازمان رشد میدهد رلئو،10

منفی بر آنان گذارد .ازجمل این صوامل،

 .)2012این سددبر نوین رهبری در ت میل بحثهای مربوط

فشارزای شغلی است ک شامل حجم زیاد کار ،رفتار نامطلوب

ب رهبری و ب صنوان یر سدددبر مثبت رهبری مطرد شدددده
ا ست ک از آن ب صنوان رهبری ا صیل 11یاد می شود راانع نیا،

آنان شددود و هم اثرا

و نامناسددس سددرپرسددتان ،کشددم ش و ت دداد میان هم اران و
م ش ال خارج از محیط کار ه ستند ک ب کار صدم میزند

جلیلی و فوهر .)1393 ،رهبران اصدددیددل بددا تددأثیر روی

رموس 1و بیلینگ.)1981 ،2

ه مان ندسدددازی ،12اصت ماد ،13ام یدواری 14و هی جا نا

فشار روانی شغلی در محیط کار میتواند آثار زیانباری بر

مث بت

کارک نان با صث اف ایش صمل رد وااعی و پا یدار کارک نان
می شوند رروکس .)2010 ،15در تحقیقا گذ شت ن شان داده

سدددالمت جسدددمی و روانی کارکنان مثل فشدددارخون باال،
مشددد ال گوارشدددی ،بی ماری های البی-صروای و اف ایش

شده ک سبرهای رهبری توانمندساز مانند رهبری اصیل ،از

رفتاری مثل غیبت و تدرک سازمدان و

طدریش ایجداد تطابش بین شخص-شغدل ،میتدواندد احسداس

ضربان الس ،مش ال

2. Billing
4. Kluger
6. Cooper
8. Falkum
10. Liu
12. Identification
14. Hope

1. Moos
3. Koslowsky
5. Reich
7. Straw
9. Vaglum
11. Authentic leadership
13. Trust
15. Roux
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و وااعیت محیط کار و این

کارکنان را برآورده میکند ،ب آنان راه ارهای مقابل ای مثبت

خوشبینی و تطابش بین انت ار

حس ک کارکنان مورد حمایت سازمان هستند ،ب آنها منتقل
سازد و در مقابل آنان را در کار درگیر کند رالسچینگر ،وونگ

برای پاسخگویی ب خواست های شغلیشان را میدهند.
از طر دیگر ،حیط های زندگی کاری پیامدهایی را برای

و گرو2013 ،1؛ گیالندرو ،2وونگ 3و ایواس ،)2010 ،4این امر

سدددازمان در بردارد ک ی ی از آن ها ،خوداثربخشدددی مقابل

زمانی ک اتفاق افتاد ،با سددطود باالتر سددالمت روانی مواج

شدددغلی 19اسدددت .هنگامیک کارکنان ،ب ویژه کارکنان جدید،

میشدددویم رالسدددچینگر ،5بورگوگنی ،6کانسدددیگلیو 7و رید،8

اح ساس تعلش و صدالت کنند و اح ساس کنند ک سازمان شان،

 .)2015رهبری اصدددیل با درگیر سددداختن کارکنان با کار و
حمایتی ک از آن ها میکند ،آنان را از تنش های شدددغلی دور

ارزش های آ نان را با خود دارد ،اصت ماد ب نفس و توا نایی
بیشددتری در انجام مناسددس کارها خواهند داشددت .کارکنان،

می سازد ،درنتیج از کاهش سالمت روانی جلوگیری میکند.

رو یداد های محیط کاری را درک و ارز یابی میکن ند .واتی

اسددت از حالت رفاه کامل جسددمی،

کارکنان صدم تناسددس در حیط های زندگی کاری را احسدداس

روانی و اجتماصی و ن فقط نبود بیماری رسددازمان بهداشددت
جهانی.)2001 ،9

کنند ،پاس د های روانی نشددان میدهند .مهار های مقابل ای،
هسددت کنترل درونی فرد را غنی میسددازد و ب اینترتیس فرد

ی ی از پیامدهای رهبری اصددیل تطابش حیط های زندگی

خویش اثر گذاشدددت و تغییر

سددالمت روانی صبار

میآموزد ک میتواند بر اطرا

کاری 10است .مسلش 11و الیتر 12ر )1997بیان کردند ک شش

ایجاد کند رف س و اسددت تور .)1999 ،خوداثربخشددی مقابل

حی ط ز ندگی کاری رحجم کار ،13کنترل ،14مشدددار کت،15

شغلی ،ا شاره ب ارزیابی و اصتمادب نفس کارکنان دارد ،اینک

پاداش ،16ان دددا  ،17ارزشها )18وجود دارد ک در آن تطابش
شخص -شغل میتواند موجس اف ایش تعهد کارکنان در کار

آ یا آن ها میتوان ند خواسددد ت های کار خود را اداره کن ند
رپی انتی ،20لوم باردو ،21لوسددد یدی ،22الزاری 23و برتینی،24

شود .رهبران اصیل ب احتمالزیاد برای کارکنان ب من ور درک

 .)2008رهبران اصدددیل با ایجاد یر محیط کاری مثبت ک

این

در مواعیت های کاری خود و در کار سدددازمان تأثیر

انت ارا

کارک نان را برآورده میک ند و همچنین از طریش

دارند ،فرصددتهایی همچون مشددارکت در ت ددمیمگیری و
طراحی شغل فراهم میکنند .هنگامیک کارکنان ،رهبران خود

پرورش انگی ههای رشدددد مانند سدددرمای های روانشدددناختی
رآوالیو و گاردنر )2005 ،موجس اف ایش حالت روانی مثبت

و اخالای در فرآی ند های

در کارکنان میشددوند ک باصث اف ایش منابع خودکارآمدی و

ت میمگیری ادراک کنند ،در حیط های زندگی کاری احساس

خودتن یمی رفتار کارکنان و همچنین کاهش فشدددار روانی

تنا سس پیدا میکنند رال سچینگر و هم اران .)2015 ،واتیک

آنها میشود رلوتان و آوالیو2003 ،؛ آوالیو و گاردنر.)2005 ،

رهبران م حل کاری برای کارک نان فراهم کن ند ک م طابش
انت ارا آنها ست رحیط های زندگی کاری) ،کارکنان ب طور

پی انتی و هم اران ر )2008یافتند ک خوداثربخشی مقابل
شغلی میانجیگر رابط بین حیط های زندگی کاری و سالمت

منطقی برای رویارویی با خواسدددت های شدددغل تمایل نشدددان

روانی کارکنان است .هنگامیک تناسس بین حیط های زندگی

میدهند و درنتیج اصتمادب نفسددشددان اف ایش مییابد .رهبران

کاری وجود داشت باشد ،این شرایط منجدر

را ب صدددور

خودآ گاه ،شددد فا

اصیل با ایجاد چنین محیط کداری مثبت کد انت ارا

2. Giallonardo
4. Iwasiw
6. Borgogni
8. Read
10. Areas of worklife
12. Leiter
14. Control
16. Reward
18. values
20. Pisanti
22. Lucidi
24. Bertini

ب اح ساس

1. Grau
3. Wong
5. Laschinger
7. Consiglio
9. World Health Organization
11. Maslach
13. Workload
15. Community
17. Fairness
19. Occupational coping self-efficacy
21. Lombardo
23. Lazzari
محیط
خوشبینی و تطابش بین انت ار و وااعیت

کار کارکنان میشددود ک موجس تقویت اصتمادب نفس کارکنان
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برای از صهده خواسدددت های شدددغلی برآمدن آنها میشدددود،

پژوهشگر ،شناسایی صواملی است ک منجر ب کاهش سالمت

درنتیج کارکنان را در مقابل کاهش سدددالمت روانی حفظ
میکند رالسددچینگر و هم اران .)2015 ،افراد با خودکارآمدی

روانی میشدددود و از آن ب من ور تعیین راه هایی برای حفظ
ارزش کارمند و کمر ب او برای اف ایش تعادل بهتر میان کار

باال ،با بروز صواطف مث بت باال ،ب شدددرایط و ات فا اا

ب

و زندگی ،خواهد بود.

شددیوهای مثبتتر و سددازگاران تر پاسدد میدهند ،از سددط

از اینرو ،فرضی های پژوهش صبار اند از:

اسدددترس کمتری برخوردار هسدددتند ،دروااع افراد شددداد در

 .1رهبری ا صیل بر حیط های زندگی کاری تأثیر م ستقیم

مواجه با فراز و نشیسهای روزمره زندگی و در کنار آمدن با
حوادث اسدددترسزا موفشتر ص مل میکن ند ،انت ارا مث بت

دارد.
 .2رهبری اصدددیل بر خوداثربخشدددی مقابل شدددغلی تأثیر

بی شتری دارند و خوشبینترند رمحمدی و هم اران،)1397 ،

مستقیم دارد.

درنتیج کمتر دچار کاهش سالمت روانی میشوند.

 .3رهبری اصیل بر سالمت روانی تأثیر مستقیم دارد.

اگرچ رابط بین فشدددارزاها و آسدددیسهای جسدددمانی و
روان شناختی مورد تأیید ارار گرفت ا ست ،اما فرآیندهایی ک

 .4حیط های زندگی کاری بر خوداثربخ شی مقابل شغلی
تأثیر مستقیم دارد.

از طریش آنها ،فشدددارزاها در محیط کار باصث ادراک فشدددار

 .5حیط های زندگی کاری بر سالمت روانی تأثیر مستقیم

روانی میشوند و این فشار روانی با آسیسهای روانشناختی،

دارد.

جسددمانی و رفتاری و نهایتاً با صمل رد شددغلی چگون ارتباط

 .6خوداثربخشددی مقابل شددغلی بر سددالمت روانی تأثیر

پیدا میکند ،ب طور کامل درک نشدددهاند .اهمیت این پژوهش
در بررسدی م انی مهای زیربنایی رابط فشدارزاها -حیط های

مستقیم دارد.
 .7رهبری اصدددیل بر خوداثربخشدددی مقابل شدددغلی با

زندگی کاری ا ست و این برر سی میتواند منجر ب درک بهتر

میانجیگری حیط های زندگی کاری تأثیر غیرمستقیم دارد.

این مسئل شود ک چگون فشارزاها مانع صمل رد میشوند ،یا

 .8رهبری اصددد یل بر سدددال مت روانی با م یانجیگری

ب آنها کمر میکنند .این امر ضدددرور مطالع حاضدددر را
نشدددان میدهد؛ ازجمل از دالیل دیگر ضدددرور انجام این

حیط های زندگی کاری تأثیر غیرمستقیم دارد.
 .9رهبری اصددد یل بر سدددال مت روانی با م یانجیگری

پژوهش ،خأل مطالعاتی این متغیرهای حیاتی در سددازمانهای

خوداثربخشی مقابل شغلی تأثیر غیرمستقیم دارد.

امروزی اسدددت ک اگر بدان توج نشدددود سدددازمانها را با

 .10حی ط های ز ندگی کاری بر سدددال مت روانی با

مع التی همراه خواهد داشت و مطالع این ضرور  ،دغدغة

میانجیگری خوداثربخشی مقابل شغلی تأثیر غیرمستقیم دارد.

پژوهشدددگر اسدددت .دلیل دیگر انجام این پژوهش ،توسدددط

سالمتروانی

خوداثربخشی مقابله شغلی

حیطههای زندگی کاری

شکل  .1مدل کلی روابط مفروض بین متغیرهاي پژوهش

رهبری اصیل
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روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :این پژوهش از نوع
همب ستگی ا ست ک از روش الگویابی معادال

ساختاری 1یا

را از طریش همب ست کردن با یر سؤال محقش ساخت  0/70و
سددط معنیداری  0/01ب دسددت آورده اسددت .در پژوهش
حا ضر برای سنجش ضریس پایایی مقیاس رهبری ا صیل و

الگویابی صلی ،2از نوع تحلیل مسیر استفاده شده است .جامعة
آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان یر شرکت دولتی تابع

ضدددریس  0/94برای کل پرسدددشدددنام و برای خودآگاهی،

نیرو در اسددتان خوزسددتان بود ک در سددال  96در این

و

وزار

مؤل ف های آن از روش آل فای کرون باخ اسدددت فاده گرد ید ک
جنب های اخالای درونی شدددده ،پردازش متعادل اطالصا

شرکت مشغول ب کار بودند .در این پژوهش با توج ب تعداد

شدددفافیت در روابط ب ترتیس  0/89 ،0/79 ،0/79و  0/86ب
دسددت آمد .با توج ب اینک در این پرسددشددنام  4بعد مورد

واریانسهای خطا ر ،)4تعداد  11پارامتر محاسب گردید .با در

سنجش ارار میگیرد یر نمون سؤال متناسس با هر بعد ارائ

مسیرهای مستقیم ر 6مسیر) ،تعداد متغیر برونزاد ر )1و تعداد
ن ر گرفتن پیشنهاد کلین 3ر ،)1998ب ازای هر پارامتر محاسب

میشود :خودآگاهی رسرپرست من برای بهبود ارتباطا

شددده برای آزمودن مدل دسددتکم نیاز ب  10شددرکتکننده

با دیگران ،همواره ب گرفتن بازخورد از دیگران اهم یت
میدهد) ،جنب های اخالای درونی شددده رسددرپرسددت من ب

پژوهش حاضدددر ر 325نفر) ،ب ازای هر پارامتر حدود 29
آزمودنی در ن ر گرفت شده است ک ح ایت از کفایت نمون

روشددنی آنچ را ک مد ن رش اسددت ،بیان میکند) ،پردازش
مت عادل اطال صا

برای آزمون مدل دارد .در این روش نمون گیری افراد جامع

سدددازگاری و همخوانی وجود دارد) و شدددفافیت در روابط

ب واحدهای سازمانی مختلف تق سیم گردید و ستس از میان

ر سرپر ست من دیگران را ب شنیدن دیدگاهها و نقط ن رهای
مخالف تشویش میکند).

وجود دارد رب نقل از بشلیده .)1393 ،با توج ب حجم نمونة

شماره پرسنلیهایی ک سازمان در اختیار پژوهشگر ارار داده
بود ،با ا ستفاده از گ ین نمون ت ادفی از موردها 4در نرماف ار
 ،spssمتناسس با حجم هر واحد ،افراد انتخاب گردیدند.

ربین اصت قادا

خود

و رف تار سدددرپرسدددت من

مقیاس حیطههاي زندگی کاري :این مقیاس تو سط الیتر
و م سلش ر )2004ساخت شد .این پر س شنام  28سؤال دارد
ک ب ترتیس  5سددؤال برای اندازهگیری حجم کار 4 ،سددؤال
برای اندازهگیری کنترل 4 ،سددؤال برای اندازهگیری پاداش5 ،

ابزار سنجش
مقیاس رهبري ا صیل :این مقیاس توسدط والومبا و هم اران

سؤال برای اندازهگیری م شارکت 6 ،سؤال برای اندازهگیری

ر )2008تهی شدددده اسدددت ک دارای  16ماده و چهار بعد از

ان ا

و  4سؤال برای اندازهگیری همسانی ارزشها رتجانس

رفتار رهبری اصدددیل شدددامل خودآگاهی ،جنب های اخالای
درونی شددده ،پردازش متعادل اطالصا و شددفافیت در روابط

ارزش ها) اسدددت .این اب ار در مق یاس لی ر

را مورد سددنجش ارار میدهد .پاس د های این پرسددشددنام بر
اسددداس لی ر

از  1ر کامالً

م خالفم) تا  5ر کامالً موافقم) نمره گذاری میشدددود .آل فای
کرونباخ در مطالع السددچینگر و هم ارن ر 0/81 )2015بود.

 5در ج ای از  0ربرای کامالً م خالفم) تا 4

در این پژوهش برای پایایی مقیاس حیط های زندگی کاری و

ربرای کامالً موافقم) نمره گذاری میشدددود .گ یالو ناردو و

مؤلف های آن ،ضریس  0/86برای کل پرسشنام و برای حجم

هم اران ر )2010برای پایایی آن ضریس آلفای کرونباخ 0/91
را گ ارش نمودها ند و پا یایی برای مؤل ف های خودآ گاهی،

کار ،کنترل ،پاداش ،مشددارکت ،ان ددا و ارزشها ب ترتیس
 0/75 ،0/77 ،0/73 ،0/75 ،0/74و  0/77ب دسددت آمد .برای

شفافیت در روابط ،جنب های درونی شده اخالای و پردازش

بررسددی روایی این پرسددشددنام از روش تحلیل صامل تأییدی

بد ترتیددس  0/88 ،0/69 ،0/71و 0/83

استفاده شد ک شاخصهای برازش  CFI=0/90 ،IFI=0/90و

متعددادل اطالصددا

گ ارش کردند .ال سچینگر و هم اران ر )2015پایایی ایددددن
پدرسشنامد را بدا روش آلفای کدرونباخ  0/96بد دست

 RMSEA=0/07نشانگدر بدرازش مناسس ایدن

2. causal modeling
4. Random sample of cases

بعد
پر س شنام ا ست .با توج ب اینک در این پر س شنام 6
3. Kline

1. structural equation modeling

آوردند .شجاصی راد ر )1393پایایی این پرسشنام را با روش

مورد سددنجش ارار میگیرد یر نمون سددؤال متناسددس با هر

آلفای کرونباخ و توصیف ب ترتیس  0/85و  0/82و روایی آن

بعد ارائ میشددود :حجم کار رشددغلم ،وات زیادی را از من
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میگیرد) ،کنترل رمن بر چگونگی ان جام کارم کنترل الزم را

سنجش ضریس پایایی مقیاس سالمت روانی و مؤلف های آن

دارم) ،پداداش راز کداری کد من انجدام میدهم ،اددردانی
میشدددود) ،مشدددارکت راص دددای گروه کاری من با ی دیگر

از روش آلفای کرونباخ ا ستفاده گردید ک ضریس  0/91برای
کل پرسددشددنام و برای نشددان های جسددمانی ،اضددطراب و

ررفتار مدیریت با هم کارمندان

بیخوابی ،اختالل در کارکرد اجتماصی و افسددردگی ب ترتیس

من فان است) و همسانی ارزشها رارزشهای من و سازمان

 0/87 ،0/84و  0/91ب دسددت آمد ک نشدداندهندة ضددریس

ی ی هستند).

پایایی اابلابول این مقیاس اسدددت .با توج ب اینک در این

هم اری میکنند) ،ان دددا

مقیاس خوداثربخ شی مقابله شغلی :این مقیاس تو سط
پی انتی و هم ارن ر )2008ساخت شد و دارای  9ماده ا ست.

پرسشنام  4بعد مورد سنجش ارار میگیرد یر نمون سؤال
متنا سس با هر بعد ارائ می شود :ن شان های ج سمانی رآیا از

پاسدد دهندگان بر اسددداس آنک آنها تا چ حد معتقدند ک

یرماه گذشدددت تا ب امروز احسددداس ضدددعف و سدددسدددتی

میتوانند با مواعیتهای ا سترسزای شغلی مقابل کنند ،روی

کردهاید؟) ،اضددطراب و بیخوابی رآیا از یرماه گذشددت تا ب

ال م خالفم) تا 5
یر مق یاس  5در ج ای لی ر از  1ر کام ً
ر کامالً موافقم) امت یاز میده ند .پی انتی و هم اران ر،)2008

امروز ات فاق اف تاده ک براثر نگرانی د چار بیخوابی شدددده
با شید؟) ،اختالل در کارکرد اجتماصی رآیا از یرماه گذ شت تا

آلفای کرونباخ این پرسددشددنام را  0/83ب دسددت آوردند .در

ب امروز توانست اید خودتان را مشغول و سرگرم نگ دارید؟)

این پژوهش برای سنجش ضریس پایایی مقیاس خوداثربخشی

و افسردگی رآیا از یرماه گذشت تا ب امروز احساس کردهاید

مقابل شدددغلی از روش آلفای کرونباخ اسدددتفاده گردید ک

ک زندگی کامالً ناامیدکننده است؟)

ضریس  0/84ب دست آمد .برای بررسی روایی این پرسشنام
از روش تحلیل صامل تأییدی اسددتفاده شددد ک شدداخصهای
برازش  CFI=0/98 ،IFI=0/98و  RMSEA=0/08نشدددانگر

روش اجرا و تحلیل دادهها
در این پژوهش ،دادههای حا صل از پر س شنام رهبری ا صیل،

برازش مناسس این پرسشنام است .یر نمون از پرسشهای

حی ط های ز ندگی کاری ،خوداثربخشدددی م قابل شدددغلی و

این مقیاس صبار بود از :هنگامیک مش التی در مورد نحوه
انجام وظایف شدددغلی وجود دارد چ اندازه ب خود اطمینان

ساختاری

دارید ک میتوانید از پس هر مواعیت برآیید.
مقیاس سالمت روانی :در پژوهش حا ضر برای سنجش
سددالمت روانی از پرسددشددنام سددالمت صمومی گلدبرگ و
ویلیام ر )1998اسددتفاده خواهد شددد ک متش د ل از  28آیتم
ا ست ک پا س دهندگان روی مقیاس  4درج ای لی ر از 0

سالمت روانی با استفاده از روش الگویابی معادال

ر )SEMاز نوع تحلیل مسددیر تج ی وتحلیل شددد .تمام مراحل
تج ی وتحلیل دادهها با نرماف ار  amos21ب انجام رسید.
یافتهها
ب من ور ارزیابی الگوی پی شنهادی از روش الگویابی معادال
ساختاری ر )SEMا ستفاده شد .الگویابی معادال

ساختاری

را صالً) تا  3رزیاد) رتب بندی میکنند .این پر س شنام از چهار

دروااع بسددط الگوی خطی کلی 1ر )GLMاسددت ک محقش را
اادر میسازد تا مجموص ای از معادال رگرسیونی را هم مان

خردهمقیاس ن شان های ج سمانی ،مادههای  8تا  14مربوط ب

بیازماید .در روانشدددناسدددی و صلوم اجتماصی این روشهای

خردهمقیاس تشدد یل شددده اسددت .مادههای  1تا  7مربوط ب
خردهمقیاس ا ضطراب و بیخوابی ،مادههای  15تا  21مربوط
ب خردهمقیاس اختالل در کارکرد اجتماصی و مادههای  22تدا

 28مربوط ب خرده مق یاس افسدددردگی اسدددت .آتشافروز
ر )1386در تحقیش خود پا یایی این پرسدددشددد نا م و خرده
مق یاس های آن را با روش آل فای کرون باخ ب ترت یس ،0/92
 0/93 ،0/80 ،0/71و  0/87ب دسدددت آورده اسدددت .برای

تأییدی اب ار جدامعی بدرای پدژوهشگران فدراهم میکندد کد
1. general
اصدددالدlinear
)model (GLM
ری
الگوهای ن
ب وسدددیلة آن میتوان ب ارزیابی و
پرداخت و همین مسئل دلیل صمده اف ایش روزاف ون استفاده

از الگویابی معادال

ساختاری ا ست ربراون و کودک1993 ،

ب نقل از هاشددمی شددی شددبانی .)1386 ،در پژوهش حاضددر
ب من ور برر سی برازندگی مدل پی شنهادی ،از نرماف ار تحلیل
ساختارهای گ شتاوری ر )AMOSا ستفاده شد .مجذور کای1
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ر )χ2شددداخص برازندگی مطلش مدل اسدددت و می ان انطباق

تقریس 5ر )RMSEAاسدددت RMSEA .ب این سدددؤال مربوط

کوواریانسهایی ک ساختار صاملی داللت ضمنی بر آنها دارد
را با کوواریانس مشدداهده شددده نشددان میدهد .هر اندازه ک

اسدددت ک تا چ اندازه مدل واجد مقادیر پارامترهای انتخاب
شده نام شخص اما بهین  ،با ماتریس کوواریانس برازش دارد.

مجذور کای ر )χ2از صفر ب رگتر شود ،برازندگی مدل کمتر

اگر ماتریس کووار یانس موجود باشددددد ،ر )RMSEAاین

میشود .مجذور کای ر )χ2معنیدار تفاو بین کوواریانسهای

ناهمخوانی را اندازهگیری و آن ن سبت را ب درجة آزادی بیان

مفروض و م شاهده شده را ن شان میدهد .با وجود این ،چون

میکند .اگرچ ر )RMSEAصدددفر نشددداندهندة برازش کامل

فرمول م جذور کای ر )χ2حجم نمو ن را در بردارد ،برای
نمو ن های حجم باال ،معموالً م جذور کای ر )χ2متورم و از

ر )1993صنوان میکن ند ک ب
اسدددت ،ولی براون و
دسددت آوردن چنین مقداری مم ن نیسددت .آنها اسددتدالل

لحاظ آماری معنیدار می شود .از اینرو پی شنهاد شده ا ست

میکنند ک مقادیر ب رگتر از  0/1برازش ضعیف ،مقادیر بین

ب جای شدداخص مجذور کای ر )χ2از شدداخص دیگری ب نام

 0/08و  0/1بیانگر برازش متو سط ه ستند و مقادیر بین 0/05

مجذور کای نسبی 2ر )χ2 /dfاستفاده شود .مجذور کای نسبی
ر )χ2 /dfن د یر ب  2و کمتر ب صنوان مالکی اراردادی برای

و  0/08برازش معقول و م قادیر کمتر از  0/05نشددداندهندة
برازش خوب ه ستند رب نقل از ها شمی شی شبانی.)1386 ،

برازندگی مدل ب حسددداب میآید .همچنین شددداخص های

ازآن جایی ک مدل از براز ندگی خوبی برخوردار نبود و دو

برازش اف ایشی 3ر )IFIو برازش تطبیقی 4ر ،)CFIدو شاخص

م سیر معنیدار ن شد درنتیج ا صالحی در مدل انجام شد .در

برازندگی هسددتند ک برازش یر مدل معین را با مدل پای ک

این گام مسیرهای رهبری اصیل ب خوداثربخشی مقابل شغلی

اائل ب وجود کوواریانس میان متغیرها نیسدددت ،مقایسددد
میکنند .هرچ مقدار این دو شاخص ب یر ن دیرتر با شد،

و رهبری اصیل ب سالمت روانی ک معنیدار نبودند از الگوی
پی شنهادی حذ شدند .همانگون ک در جدول  1م شاهده

برازش بهتری را نشدددان میدهد و مقدار  0/90ب صنوان یر

می شود ،شاخصهای نی ویی برازش حا صل از ا صالد مدل

مالک سددرانگشددتی نی ویی برازش تعیین شددده اسددت ربنتلر،

با حذ

مسددیرهای غیرمعنیدار در الگوی اصددالد شددده تا

1990؛ ب نقل از هاشددمی شددی شددبانی .)1386 ،ی ی دیگر از
شدداخصهای ارائ شددده ،ریشدد میانگین مجذورا خطای

حدودی بهبود یافت.

کودک6

جدول  .1شاخصهاي برازندگی مدل تعدیلیافته
شاخصهای
برازش متغیر

χ

الگوی اولی

93/68

24

الگوی نهایی

74/76

25

2

df

𝟐𝛘/df

GFI

AGFI

NFI

CFI

IFI

TLI

RMSEA

3/90

0/931

0/870

0/854

0/885

0/887

0/828

0/10

2/99

0/942

0/895

0/884

0/918

0/919

0/882

0/08

همانطور ک نتایج مندرج در جدول  1نشدددان میدهد،
شاخصهای نی ویی برازش شامل مجذور کای نسبی ر2/99

2

= ،)χ/dfشددداخص برازش اف ایشدددی ر )IFI=0/919و برازش
تطبدیقدی ر ،)CFI=0/918شدداخص نید ددویدددی بدددرازش

شددداخص بنتلر -بو نت یا شددداخص نرم شدددده براز ندگی
ر )NFI=0/884و شاخص ریش میانگین مجدذورا

خطدای

تقریددس ر ،)RMSEA=0/08حدداکی از برازش معقول مدددل
پی شنهادی یا فر ضی با دادهها ست؛ بنابراین مدل ا صالد شده
یا نهایی از برازندگی مطلوبی برخوردار است.

ر ،)GFI=0/942شدددداخص نی ویی برازش ت عد یلشددددده
ر ،)AGFI=0/895شدددداخص توکر  -لویس ر،)TLI=0/882

2. nomedχ2 measure
4. comparative fit in
6. Brown & koudek

1. Chi - square
3. incremental fit index
5. root – mean – square of approximation

ضدددرا یس اسددد تا ندارد و دیگر پارامتر های ا ندازهگیری
متغیرهای این مدل در جدول  2ارائ شده است.
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جدول  .2پارامترهاي اثرات مستقیم بین متغیرهاي پژوهش در مدل پیشنهادي
نسبت
خطای
برآورد
برآورد
پارامترها
1
بحرانی
معیار
غیراستاندارد
استاندارد
مسیرها
7/98
0/01
0/09
0/53
رهبری اصیل ب حیط های زندگی کاری
1/23
0/04
0/05
0/08
رهبری اصیل ب خوداثربخشی مقابل شغلی
0/10
0/07
0/008
0/007
رهبری اصیل ب سالمت روانی
3/31
0/27
0/92
0/27
حیط های زندگی کاری ب خوداثربخشی مقابل شغلی
2/51
0/49
1/23
0/19
حیط های زندگی کاری ب سالمت روانی
5/29
0/10
0/76
0/40
خوداثربخشی مقابل شغلی ب سالمت روانی

سط
معنیداری
0/001
0/20
0/90
0/001
0/01
0/001

همانگون ک نتایج مندرج در جدول  2ن شان میدهد ،نتایج این آزمون برای فر ضی های تحقیش ن شان داد ک آزمون فر ضیة
اول ،رهبری اصددیل ر )β=0/53 ،p>0/001بر حیط های زندگی کاری دارای تأثیر مسددتقیم و معنادار بود .آزمون فرضددیة دوم،
رهبری اصیل ر )β=0/08 ،p>0/20بر خوداثربخشی مقابل شغلی و آزمون فرضیة سوم ،رهبری اصیل ر )β=0/007 ،p>0/90بر
سالمت روانی دارای تأثیر مستقیم و معنادار نبود .همچنین آزمون فرضیة چهارم ،حیط های زندگی کاری ر)β=0/27 ،p>0/001
بر خوداثربخ شی مقابل شغلی دارای تأثیر م ستقیم و معنادار ،آزمون فر ضیة پنجم ،حیط های زندگی کاری ر)β=0/19 ،p>0/01
بر سالمت روانی دارای تأثیر م ستقیم و معنادار و آزمون فر ضیة ش شم ،خوداثربخ شی مقابل شغلی ر )β=0/40 ،p>0/001بر
سددالمت روانی دارای تأثیر مسددتقیم و معنادار بود .درنتیج فرض شددمارة  5 ،4 ،1و  6پژوهش تأیید و فرض دیة شددماره  2و 3
پژوهش رد میشود.
یر فرض زیربنایی الگوی پی شنهادی پژوهش حا ضر ،وجود م سیرهای وا سط ای بود ک برای تعیین معنیداری این روابط
واسط ای ،از روش بو

استراپ استفاده شد .جدول  5نتایج حاصل از بو

استراپ در برنام ماکرو ،پریچر و هی ر )2008را

برای روابط واسط ای نشان میدهد.
جدول  .3نتایج بوت استرپ براي مسیرهاي واسطهاي
مسیر
رهبری اصددد یل ← حی ط های ز ندگی کاری←
خوداثربخشی مقابل شغلی
حیط های زندگی کاری ← خوداثربخشددی مقابل
شغلی ←سالمت روانی
ر ه بری اصددددیددل ← ح یط د هددای زنددد گی
کاری←سالمت روانی
رهبری اصددیل ← خوداثربخشددی مقابل شددغلی
←سالمت روانی

مقدار

بوت

سوگیری

0/0697

0/0707

0/0010

خطای
معیار
0/0243

0/0261

0/1229

0/1220

0/0009

0/0296

0/0709

0/1874

0/1206

0/1254

0/0048

0/0424

0/0357

0/1979

0/1227

0/1209

0/0018

0/0427

0/0461

0/2138

حد پایین

حد باال
0/1194

 .1مقدار بحرانی باالتر از مثبت یا منفی  1/96معنیدار است.

بر اسددداس آنچ در جدول  3ارائ شدددد ،فرضدددیة هفتم
پژوهش مبنی بر این رهبری اصددیل بر خوداثربخشددی مقابل

سدددالمت روانی با میانجیگری حیط های زندگی کاری تأثیر
غیرمسددتقیم دارد ،فرضددیة نهم پژوهش مبنی بر این رهبری

شغلی با میانجیگری حیط های زندگی کاری تأثیر غیرم ستقیم

اصددیل بر سددالمت روانی با میانجیگری خوداثربخشددی مقابل

دارد ،فرضددیة هشددتم پژوهش مبنی بر این

رهبری اصددیل بر

شغلی تأثیر غیرم ستقیم دارد و همچنین فر ضیة دهم پژوهش

تأثیر رهبري اصیل بر سالمت روانی :نقش میانجیگرانه حیطههاي زندگی کاري و خوداثربخشی مقابله شغلی 9 /

حیط های زندگی کاری بر سدددالمت روانی با

ریچارد ،)2013 ،6حمایت ضعیف رگوسلین ،لمیر و کورنیل،7

میانجیگری خوداثربخ شی مقابل شغلی تأثیر غیرم ستقیم دارد،
تأیید میگردد .درنتیج فر ضیة شماره  9 ،8 ،7و  10پژوهش

 ،)2013روابط کاری با کیفیت پایین رهانسدددن و آندرسدددون،
 )2008یا حجم کار ز یاد رجون  )2011 ،هم ب احت مالز یاد

تأیید میشدددود .فاصدددلة اطمینان در این روابط  0/95و تعداد

کاهش سدددالمت روانی را در پیدارند رب نقل از محمدی،

مبنی بر این

نمون گیری مجدد بو

 .)1389در شرایط ناهماهنگی و صدم تنا سس شغل -شخص

استراپ  5000تعیین شد.

کارکنان ب احتمال بی شتری دچار نار ضایتی و در درازمد

با

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هد  ،تأثیر رهبری ا صیل بر سالمت روانی با

کاهش سالمت روانی روب رو میشوند.
درزمینة حیط های زندگی کاری و خوداثربخشدددی مقابل

میانجیگری حیط های زندگی کاری و خوداثربخشدددی مقابل

شغلی یافت ها نشان داد حیط های زندگی کاری ب طور مستقیم

شغلی انجام شد .نتایج ب د ستآمده ن شان داد متغیر رهبری

بر خوداثربخشدددی مقابل شدددغلی تأثیر میگذارد .این نتیج با

ا صیل بر حیط های زندگی کاری تأثیر میگذارد .این نتیج با

پژوهشهای السدددچینگر و هم اران ر ،)2015السدددچینگر و
هم ارن ر ،)2013گ یاال ندرو و هم اران ر ،)2010پی انتی و

پژوهشهددای پژوهش السدددچینگر و هم دداران ر،)2015
السچینگر و هم اران ر ،)2013گیاالندرو و هم اران ر)2010

هم اران ر )2008هم سو ا ست .تطابش میان حیط های زندگی

همسدددو اسدددت .رهبران اصدددیل ب احتمالزیاد برای کارکنان

کاری منجر ب ارز یابی های مث بت از مواع یت میشدددود ک

در مواع یت های کاری خود و در کار

ص سالعمل های روانی و فی ی ی را ایجاد میکند و کارکنان

ب من ور درک این

سدددازمان تأثیر دارند ،فرصدددتهایی همچون مشدددارکت در

را ب سددمت برآمدن از صهده وظایف شددغلی سددوق میدهد.
هنگامیک تناسددس بین حیط های زندگی کاری وجود داشددت

ت دددمیمگیری و طراحی شددد غل فراهم میکنند .هنگامی ک
کارکنان ،رهبران خود را ب صور خودآگاه ،شفا و اخالای

با شد ،این شرایط منجر ب اح ساس خوشبینی و تطابش بین

در فرآیندهای ت میمگیری ادراک کنند ،در حیط های زندگی

انت ار

و وااعیت محیط کار کارکنان میشدددود ک موجس

کاری احسداس تناسدس پیدا میکنند رالسدچینگر و هم اران،

تقویت اصت مادب نفس کارک نان برای از ص هده خواسددد ت های
شغلی برآمدن آنها می شود رال سچینگر و هم اران.)2015 ،

 .)2015واتیک رهبران محل کاری برای کارکنان فراهم کنند
ک مطابش انت ارا آن هاسدددت رحیط های زندگی کاری)،

زمانی ک کارکنان ،ب ویژه کارکنان جدید ،احسددداس تعلش و

کارکنان ب طور منطقی برای رویارویی با خواسددت های شددغل

صدالت کنند و اح ساس کنند ک سازمان شان ،ارزشهای آنان

تمایل نشددان میدهند و درنتیج اصتمادب نفسددشددان اف ایش

را با خود دارد ،اصت ماد ب نفس و توا نایی بیشدددتری در ان جام

می یا بد .ن تایج تج ی وتحل یل داده ها نشدددان داد ند ک بین

مناسس کارها خواهند داشت .بددد صالوه پدددژوهش حددداضر
نشان داد ک خدوداثربخشی مقابل

2. Brom
4. Bierla
6. Richard

1. Buruck
3. Horváth
5. Huver
این
Lemyreمیگذارد.
روانی تأثیر
سددالمت
7. Gosselin,
& Corneil

حیط های زندگی کاری با سالمت روانی رابطة مستقیم وجود

شددغلی ب طور مسددتقیم بر
یافت با نتایج پژوهش السددچینگر و هم اران ر )2015همسددو

دارد .این یافت با نتایج پژوهش کوسدددلواسد د ای و هم اران
ر ،)1995کوپر و اسدددتراو ر1979؛ ب ن قل از انبری،)1385 ،

ا ست .کارکنانی ک خوداثربخ شی مقابل شغلی باالیی دارند،

الیتر و هم اران ر )2015همسو است .صدم تناسس یا تنا سس

اصتقاد دارند منابع شخ ی کافی برای برخورد موفقیتآمی با

ضددعیف تجرب شددده در ی ی یا بیشددتر از جنب های زندگی

خواست های شغلی شان دارند؛ بنابراین واتی کارکنان احساس

کاری میتواند ب صنوان یر اسدددترسدددور صمل کند و بنابراین

توانمندی میکنند و یا در کار احسددداس معنیداری میکنند و
احسدداس میکنند ک میتوانند کار خود را با ت ددمیماتی ک

سدددال مت روانی کارک نان را ت هد ید ک ند ربوراک ،1بروم،2
هورواث 3و الیتر2015 ،؛ ب نقل از السدددچینگر و هم اران،

میگیرند ب اتمام بر سانند و درنهایت اح ساس میکنند ک بر

 .)2015همچنین مسدددئولیددت تیمی بدداال ربیرال ،4هدداور 5و

آن اثرگذارند ،بدون تردید بخشددی از تالش روانشددناختی و
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رفتاری خود را معطو

ب سدددالمت روانی میکنند .اف ایش

تجرب مهار  ،ارائ خدما

ب صنوان الگوی نقش و حمایت

خودآ گاهی ،ص نفس ،اصت ماد ب نفس و ام ید ب ز ندگی از
طریش اف ایش مهار های مقابل ای ،میتواند باصث تعدیل و

شددفاهی ایجاد کند؛ این یاریرسدداندن ب زیردسددتان متعااباً ب
آنها احسددداس اثربخشدددی و توانمندی میدهد .کارکنانی ک

کنترل فشارها و تنشهای ناشی از شغل ،احساس مفید بودن

برای انجام مشاغل خود آزادی صمل بیشتری دارند و از مافوق

و رضدددایت از انجام کارهای روزمره را اف ایش دهد .در این

و سددرپرسددتان خود حمایت و پشددتیبانی بیشددتری دریافت

پژوهش بین رهبری اصددیل با خوداثربخشددی مقابل شددغلی و

میکنند ،اح ساس توانمند بودن بی شتری را ادراک میکنند .در

سالمت روانی رابط مثبت مستقیم وجود نداشت .این یافت با
نتایج پژوهش روکس ر ،)2010السچینگر و هم ارن ر،)2015

کارکنان با خوداثربخشی مقابل شغلی باال یافت شده ک فعاالن
در فعالیت های مقابل ای مانند مقاومت در برابر مشددد ال

لوتددان و آوالیو ر ،)2003آوالیو و گدداردنر ر ،)2005مهددداد

رشدددوارت و نول ،)2003 ،1درگیر هسدددت ند ،پس از صوا مل

ر ،)1381فال وم و واگلوم ر ،)2005السچینگر و فیدا ر،)2013

اسدترسزا یا غرا شددن در خودپرسدتی رخودخواهی) بدون

السددچینگر و هم اران ر )2012ناهمسددو اسددت .با توج ب
معنیداری ضدددر یس غیرمسدددتقیم م یان رهبری اصددد یل با

پرداختن ب وضددعیت در دسددترس اجتناب میکنند رکرایج و
هم اران .)2002 ،رهبری اصددیل با درگیر سدداختن کارکنان با

خوداثربخشی مقابل شغلی و سالمت روانی ،همچنین ضریس

کار و حمایتی ک از آنها میکند ،آنان را از تنشهای شددغلی

همبسدددتگی سددداده میان این متغیرها ،ب ن ر میرسدددد صدم

دور میسدددازد ،درنتیج از کاهش سدددالمت روانی جلوگیری

معنیداری ضددریس مسددیر مسددتقیم ب این دلیل اسددت ک اثر

میکند.

رهبری اصددیل از طریش متغیرهای دیگر بوده اسددت .ب صالوه،
یافت های این پژوهش نشددان داد متغیر رهبری اصددیل ب طور

نتایج تج ی وتحلیل دادهها نشددان دادند ک رهبری اصددیل
بر سدددال مت روانی از طریش حی ط های ز ندگی کاری تأثیر

غیرمستقیم از طریش حیط های زندگی کاری بر خوداثربخ شی

غیرمسدددتقیم دارد .این یافت با نتایج پژوهش السدددچینگر و

مقابل شغلی تأثیر میگذارد .نتایج این پژوهش با یافت های بام

هم اران ر )2015همسو است .سبرهای رهبری توانمندساز

فورد و هم اران ر ،)2013السدددچینگر و هم اران ر)2015
هم سو ا ست .تحقیقا گذ شت ن شان داده شده ک سبرهای

مانند رهبری ا صیل ،از طریش ایجاد تطابش بین شخص -شغل،
میتواند احسدداس خوشبینی و تطابش بین انت ار و وااعیت

رهبری توانمندساز مانند رهبر اصیل از طریش ایجاد تطابش بین

محیط کار و این حس ک کارکنان مورد حمایت سدددازمان

شخص -شغل میتواند کمر کند کارکنان اح ساس درگیری

ه ستند ،ب آنها منتقل سازد و در مقابل آنان را در کار درگیر

در کار کنند و اینک در کار خود حمایت میشوند رالسچینگر

کند رالسددچینگر ،وونگ و

گیالندرو ،3وونگ 4و

و هم ارن2013 ،؛ گیاالندرو و هم اران .)2010 ،رهبران با
توسع روابط صاداان مثبت با کارکنان ،یدر محیط 2. Grau

ایواس .)2010 ،5رهبران اصیل در روابط خدویش با کارکنان،

4. Wong

حمایتی برای بهین سددازی تناسددس کارکنان با انت ارا

گرو،2

2013؛

شددفافیت باالیی را نشددان میدهند و

1. Schwarzer & Knoll
اطالصا 3.
Giallonardo
کارکنان را در
5. Iwasiw

محیط

خویش و ت میمگیریهای سازمانی سهیم کرده و ب آنان حش

کار فراهم میکنند و آنان تجرب خود در محل کار را ،ب صنوان
محلی ک در آن یادگیری میتوا ند رخ د هد و اصت ماد ب نفس
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جنب های زندگی کاری میتواند ب صنوان یر ا ستر سور صمل
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برای از صهده خواسدددت های شدددغلی برآمدن آنها میشدددود،
درنتیج کارکنان را در مقابل کاهش سدددالمت روانی حفظ
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