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تاثیر آموزش رفتارهای رهبری اصیل به مدیران بر افزایش سرمایه 

)مورد مطالعه شرکت پتروشیمی تهران( شناختی کارکنانروان  
 03/6/30: افتیدر خیتار

 03/11/39: رشیپذ خیتار

 مریم قانع نیا

  نسرین ارشدی 

 کیومرث بشلیده

   محمد فروهر
 چكیده 

دارد که به طور آزمایشی به بررسی مداخالت توسعه رفتارها و های اندکی وجود پژوهش
مهارتهای رهبری و تاثیرات آن بر روی  کارکنان پرداخته باشند. هدف از این پژوهش 

معه شناختی کارکنان بود. جابررسی تاثیر آموزش رفتارهای مثبت رهبری بر سرمایه روان
 24پتروشیمی بودند که از این بین  نفر از مدیران میانی در دو شرکت 111مورد بررسی 

ها دو پرسشنامه رهبری اصیل نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده
( به شکل 4112شناختی لوتانز و همکاران )( و سرمایه روان4112وولمبوا و همکاران )

ست، اپس آزمون استفاده شد. در این پژوهش از روش آزمایشی استفاده شده -پیش آزمون
ها به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند همچنین، که طی آن آزمودنی

نفر از کارکنان زیر مجموعه  3تا  4به منظور بررسی تاثیر مداخالت آموزشی مدیران نیز 
های آزمایش و آزمون از گروهآنها به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس یک پیش

ساعت آموزش( مداخالت آموزشی مربوط  41روز ) 3 د از آن به مدتگواه به عمل آمد. بع
ماه نیز یک پس آزمون از  5به رفتارهای اصیل رهبری بر روی آنها اجرا گردید و پس از 

های آزمایش و گواه به عمل آمد. در این پژوهش آزمون تحلیل آنوا  آشکار ساخت گروه
ن های آشناختی کارکنان و مولفهرمایه روانکه آموزش رفتارهای مثبت رهبری باعث افزایش س

توان دهد نه تنها میشود. نتایج نشان میبینی و تاب آوری( می)خودکارآمدی، امیدواری، خوش
های رهبری اصیل را در مدیران توسعه داد، بلکه روی کارکنان نیز تاثیر مثبت رفتارها و مهارت

 دارد. 

-رهبری، رهبری اصیل، سرمایه روان گرا، آموزشرهبری مثبتواژگان کلیدی: 

 شناختی

                                                 
 روانشناسی سازمانی، رئیس سنجش و عملکرد سازمان پتروشیمی تهران دکترای ، 

  ی روانشناسی. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  دکترا 

 ی روانشناسی. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز   کتراد 

 ی مدیریت آموزشی )نویسنده مسئول:  دانشجوی دکترا
farvahar224@yahoo.com) 
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 مقدمه 

ای به عنوان یک نقش مهم برای ایجاد هبری در سازمان به طور فزایندهر

تفاوت در موفقیت در نظر گرفته شده است. بنابراین، توسعه رهبری برای 
حال، پژوهشگران و های جهان حائز اهمیت است. با اینتمام شرکت

اطالعات کافی پیرامون رابطه توسعه رهبری و عملکرد کنندگان از مشارکت
(. امروزه موضوع توسعه i، 4113واقعی برخوردار نیستند )گنتری و همکاران
افزایش پتانسیل رهبران در  -1رهبری از دو جهت حائز اهمیت است: 

ها و ایجاد مهارت -4تر کارکنان و سازمان و بخشفرایند رهبری اثر
های ها و توانمندیدر رهبران جهت توسعه ظرفیتهای الزم توانمندی

گذاری در بحث توسعه رهبری به جهت رو امروزه نیز سرمایهکارکنان. از این
کمبود رهبران کارآمد و نیاز به داشتن کارکنان توانمند و با انگیزش شدت 

گرا در شناسی مثبتهای اخیر و با نفوذ روانبسیاری گرفته است. در سال
؛ لوئیس، 1334و همچنین با الهام از آن )لوتانز و همکاران،  محیط کار

گرایانه مورد توجه ( موضوع رهبری و توسعه آن از یک منظر مثبت1333
های رهبران افزایش پیدا کند، و زمینه قرار گرفت به طوری که هم ظرفیت

( و 4111و همکاران،  ii)گاردنر تحقق سایر اهداف سازمانی فراهم شود
 های مثبت برخوردار شوند.ان سازمان از ظرفیتهم کارکن

شناختی یکی از مقوالتی است که به تازگی و با الهام از روانسرمایه روان
گرا در ادبیات رفتار سازمانی مطرح شده و امروزه از آن به شناسی مثبت

)لوتانز و  شودها یاد کرده میعنوان منبع خلق مزیت رقابتی پایدار سازمان
چه که در این آن (.4111؛ تور و آفورای،1333؛ لوئیس،1334 همکاران،

ی توان با تکیه بر رویکردهای سنتبین حائز اهمیت است این است که نمی
ه گرایی درکار همت گماشت، بلکبه مدیریت منابع انسانی، به ایجاد مثبت

 گرایانه است که هم اهمیتاین امر مستلزم اتخاذ یک سبک رهبری مثبت
  انگرایی در سازمگرایی را درک کند و هم بتواند مروج مثبتمثبتو لزوم 

های مثبت کارکنان باشد. به همین جهت نیز اخیراً ها و ظرفیتو توانمندی
گیری جدید در خصوص توجه به نقاط مثبت و روشن در راستای این جهت
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-گرا نیز مورد توجه محققان و نظریهسازمان، رویکردهای رهبری مثبت

، i؛ دونالسون و دوولتii،4111و کو iii)دونالسون گرفته استزان قرارپردا
های مختلف (. با این حال، الزم است پژوهشهای بیشتری به روش4113

د های مختلف مورها و سازمانگرا را در فرهنگتاثیرات بالقوه رهبری مثبت
بررسی قرار دهند. برهمین اساس در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش 

فتارهای رهبری اصیل )به عنوان یک سبک رهبری مثبت گرا( بر سرمایه ر
شناختی موثر بر شناختی کارکنان )به عنوان یک سازه مثبت روانروان

 عملکرد( پرداخته شده است.

 بیان مسئله 
ابی یانداز کنونی مدیریت استعدادها، به عنوان یک امر حیاتی در دستچشم

ای ههای سازمانی )سرمایهاز مهمترین داراییبه مزیت رقابتی با استفاده 
ا و هانسانی(، مستلزم یک تغییر پارادایم به سمت توجه به توانمندی

رغم (. اما علی1334)فروهر و همکاران، های مثبت کارکنان استظرفیت
این آگاهی تاکنون بیشترین توجه به نقاط منفی کارکنان و تالش جهت 

 پیش از این در عرصه تات. به بیان دیگر حل و فصل آن معطوف بوده اس
د شمدیریت منابع انسانی بیشتر به رفع ضعف و اشکاالت کارکنان توجه می

و در واقع تنها از رویکرد حل مسئله و بازخورد منفی برای اصالح اشکاالت 
-(. اما نکته اینجاست که منفی1334)لوتانز و همکاران،  شداستفاده می

هزینه دارد. طبق گزارش سازمان گالوپ اقتصاد آمریکا گرایی برای سازمان 
گرایی و در نتیجه میلیون دالر به جهت منفی 311تا  451سالیانه حدود 

 31 دهد کهبیند. گزارش دیگری نیز نشان میکاهش بهره وری آسیب می
درصد مراجعات پزشکی ناشی از استرس است که یکی از دالیل آن به 

مطالعه دیگری نشان داد که کارکنان منفی باعث گردد. همکاران باز می
ود، ششوند، روابط منفی باعث کاهش بهره وری میفرار دادن مشتریان می

عملکرد و بهره وری تیم تاثیر  گرایی روی اخالقیات،عالوه بر این منفی
که کند، درنهایت اینکاری عذاب آور ایجاد میگذاشته و یک محیط

ش طول عمر، افزایش حمله قلبی، افزایش هیجانات منفی باعث کاه
ریسک سکته، استرس باال، کاهش انرژی، کاهش دوستان و موفقیت کمتر 

گرایی برای سازمان که منفی(. بنابراین، درحالیii ،4113شود )گوردنمی
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شود به طوری که برخی گرایی یک سرمایه محسوب میهزینه دارد، مثبت
ی کاری که نسبت به حد معمول دهند، در واحدهامطالعات نشان می

-ها برای کارکنان ایجاد میهای بیشتری برای استفاده از توانمندیفرصت

طور معنادار و قابل توجهی اشتیاق شغلی بیشتری پیدا کردند، کارکنان به
کرده بودند، که به احتمال زیاد عملکرد بهتر، وفاداری مشتری و نگهداری 

(. همچنین، 1333پی خواهد داشت. )لوئیس، کارکنان و بهروری را نیز در 
رد ها و عملکیک موسسه مشاوره رهبری نشان داد که تمرکز بر توانمندی

که تمرکز بر عملکرد شود در حالیعملکرد می %3.62باال، باعث افزایش 
عالوه بر  (.1333شود )لوئیس، عملکرد می %4.62ضعیف باعث کاهش 

، شودها جهان محسوب میر سازمانموارد باال که ویژگی مشترک بیشت
اخیر  سه سال -باید این نکته را نیز به طور خاص در نظر گرفت که در دو 

های نفتی علیه ایران و عالوه بر آن شرکت پتروشیمی به جهت تحریم
هایی نیز مواجه شده است که جهت چالش خصوصی سازی با چالش

ت ایت عملکرد این شرکپیشگیری از اثرات منفی آن روی کارکنان و درنه
گرایی در گرایی و وجود و حضور رهبری که بتواند مروج مثبتو مثبت

ارکنانی ک دهدکند. چرا که تحقیقات نشان میسازمان باشد، اهمیت پیدا می
وانند بر تتر هستند، به شکل بهتری میکه نسبت به همتایان خود مثبت

رو عملکرد بهتری ز اینغلبه کنند و ا های نوظهور محیط کار خودچالش
دهند. این تری از خود بروز میو رفتار و نگرش شغلی مطلوب اشتهد

بحرانی کمک  هایدر زمان ،هاکارکنان به ایستادگی و مقاومت سازمان
درواقع، خود رهبری  .(iiii ،4114و سرینیوزانبiiiسردیویکنند)می

، جه هستندهای معاصر با آن مواهایی که سازماناصیل در پاسخ به چالش
(، و به سازمان و کارکنان در مواجه ii ،4111ظهور پیدا کرده است)فرانکلین

ه های بحرانی ککند. به ویژه در زمانهای پیشرو کمک میمثبت با چالش
شود و احتمال افزایش تخلفات اخالقیات رهبران و سازمان دچار تزلزل می

فی تواند به ایجاد یک جو منشود که در نهایت میاداری و رفتاری بیشتر می
و درنتیجه کاهش سرمایه روانشناختی کارکنان منجر شود، رهبری اصیل 
از اهمیت باالیی برخوردار است. چراکه رهبری اصیل از جنبه اخالقی 

ی هاشده برخوردار است و در شرایط مختلف تنها بر اساس شاخصدرونی



 4831، تابستان 83ریت ایران، سال دهم، شماره فصلنامه علوم مدی

 

(. با پذیرش 1333س، )لوئی کنداخالقی خودش تصمیم گرفته و رفتار می
را گاین موضوع که در شرایط امروز ما به کارکنانی نیاز داریم که مثبت

ها دچار مشکل نشوند، بلکه ها و چالشباشند و نه تنها هنگام بروز بحران
های خود را برای ها را مدیریت کرده و توانمندیبتوانند با درایت چالش

دهند و درنتیجه به خودشان و ها شناسایی کرده و رشد مواجه با چالش
سازمان در جهت پایداری و تعالی کمک کنند ،مسئله اینجاست که چگونه 

 توان با استفاده از سبک رهبری اصیل به این مهم دست یافت؟می
)برای  پردازان معتقدند که رهبری اصیل یک سبک قابل توسعه استنظریه

؛ iiii ،4115تو کوهرن iii؛ ایگلii ،4115و همکاران iمثال گاردنر
( و از آنجا که مطابق برخی 1334و لوتانز و همکاران،  iii ،4115چان

یر شناختی تاثهای نظری و پژوهشی رهبری اصیل روی سرمایه روانداللت
درواقع هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا  .دارد

د رشناختی کارکنان تاثیر داآموزش رفتار رهبری اصیل روی سرمایه روان
وان تیا خیر. درواقع، مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه می

-با استفاده از آموزش رفتارهای رهبری اصیل باعث افزایش سرمایه روان

شناختی کارکنان شرکت پتروشیمی شد؟ این پژوهش از این جهت جالب 
دهد که رابطه رهبری توجه است که مطالعه ادبیات پژوهشی نشان می

شناختی کمتر به شکل آزمایشی مورد توجه بوده است. سرمایه رواناصیل و 
اند که موضوع های بسیار زیادی تالش کردهدرگذشته پژوهش درواقع،

های چند متغیری ساده تبیین ی رهبری را با همبستگیبسیار پیچیده
ری های علی برای رهبکنندهها پیش بینینمایند. اگرچه، در اکثر این مدل

ها به طور واقعی از مداخالت رهبری دارد، اما درصد بسیار کمی از آنوجود 
 (.ii ،4113اند )آوولی، وولبوا و وبرکنترل شده استفاده کرده

 

 مبانی نظری

 رهبری اصیل 

ی رهبری اصیل از ترکیب مبانی نظری رهبری، به طور کلی، نظریه
کیل گرا تشگرا و پژوهش سازمانی مثبتاخالقیات، رفتار سازمانی مثبت

(.درواقع، موضوع رهبری اصیل با مبحث iii ،4111است )راگشده
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اصالت، صداقت فرد نسبت به رابطه با گی گره خورده است. گونهاصالت
خودش اشاره دارد. همچنین، اصالت به عنوان شناخت و تسلط بر تجارب، 
 افکار، احساسات، نیازها، ترجیحات یا عقاید خود،  شناخت خود، و داشتن

(. به این 1334نیا، جلیلی و فروهر، )قانع یک خود واقعی تعریف شده است
ترتیب، رهبران اصیل درواقع کسانی هستند که در درجه اول نسبت به 

کنند و اهل نقاب زدن به چهره خودشان صادق هستند، نقش بازی نمی
 تخود نیستند و درنتیجه رفتارشان نیز آیینه تمام نمایی از هیجانات و نیا

 واقعی شان است. 

( خودآگاهی زمانی 4111)iiii: به زعم سلیوا و دوالخودآگاهی -الف

دهد که افراد نسبت به وجود خود شناخت پیدا کنند. خودآگاهی رخ می
هویت، هیجانات، ها، عاملی است که به آگاهی رهبران نسبت به ارزش

لت دارد. چنین پیامدهای رفتار خود بر کارکنان، دالاهداف، مقاصد و هم
های خود ها و انگیزهشناخت خود، معنایی فراتر از شناخت افکار، ارزش

ای هشناسی به آگاهی فرد نسبت به هیجانات و جنبهچنین خودهم دارد؛
(. ایلیز، مورگزون، 4115متناقض درونی خود اشاره دارد)گاردنر و همکاران،

های ز مولفهکنند،آگاهی به عنوان یکی ا( بیان می4115) iiiiiنرگانگ
ا، ههای فردی خود، ارزشنگی به آگاهی و اعتماد فرد به ویژگیگواصالت
 ها، عواطف و افکار خود اشاره دارد.انگیزه

( تمایل نسبت به تسهیم 4115گاردنر و همکاران )ب. شفافیت رابطه: 

و سطح اعتمادپذیری باالتر را  آشکارسازی مناسب،خود ها،اطالعات و ایده
رهبری  اند. شفافیتهایی از شفافیت رابطه در نظر گرفتهوان شاخصهبه عن

ای که افراد الگوهایی از گشودگی و وضوح رفتار را اصیل به عنوان درجه
یری، گنسبت به دیگران از طریق تسهیم اطالعات مورد نیاز برای تصمیم

ه ای کها و احساسات خود به شیوههای شخصی، انگیزهسازی ارزشآشکار
، تری بتوانند به ارزیابی شایستگیپیروان را قادر سازد تا به شکل دقیق

 آوولی و لوتانز،، iiiاخالق و رفتار رهبر بپردازند، تعریف شده است )نورمن
4111). 

( اولین کسی بود که پردازش 4113)iiکرنیسد. پردازش متوازن:

ی رهبری هاتعصب اطالعات مربوط به خود را به عنوان یکی از مولفه
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ی رهبری اصیل شامل نداشتن تعصب و اصیل در نظر گرفت. این جنبه
ها و خصوصیات مثبت و منفی است ها، ویژگیغرض و پذیرش جنبه

-(. رهبری اصیل توانایی پردازش تجارب زندگی و فرصت4113)کرنیس، 

هایی که خالی از هر گونه سوگیری مفرط باشند، را دارد. سوگیری مفرط 
های تحریف شده ی تاثیر هیجانات مفرط و هم دیدگاهخلههم به مدا

درحالی که سایر . (1333پیرامون شخصیت ناهنجار اشاره دارد )لوئیس،

رهبران ممکن است به طور کامل از انتقادات و پیشنهادات سازنده چشم 
پوشیکند، رهبران اصیل یک تعادل در دیدن بازخوردهای مثبت و منفی 

هایی برای هر دو نوع از اطالعات به عنوان فرصتکنند و به ایجاد می
 (.iii ،4113کنند )تاتلتوسعه نگاه می

ی مرجع درونی برای رهبران اصیل از یک نقطه وجدان/ اخالق درونی:

احساس درستی و  اخالق خود برخوردار هستند. این نقطه مرجع همان
گویند. اهمیت دادن به می iiiiغلطی است که به آن شاخص اخالقی

 سالمت سازمانی، باعث 
مدار را برای کار کردن با دیگران حتی شود رهبران یک رویکرد فضیلتمی

در دوران سختی که بیش از گذشته در حال نمایان شدن است، حفظ کنند 
(. دیدگاه اخالقی رهبری اصیل به ویژه در دوران بحران 1333لوئیس،)

داردهای اخالقی رو به تحلیل هستند اهمیت اقتصادی و زمانی که استان
رهبران اصیل قادر هستند استانداردهای (. iiiii ،4111ای دارد)چنویژه

درونی سطح باالیی را وضع کنند؛ ب( تفاوت بین استانداردهای فعلی و 
واند تنتایج واقعی یا ممکن را ارزیابی کنند؛ و پ( اقدامات ممکنی را که می

های منجر شود را شناسایی کنند )گاردنر و ریگونه ناسازگابه حل این
 (.1332و لوتانز، iiii؛ استاجکویچ1335همکاران، 

 شناختیسرمایه روان
و همکاران  iiiشناختی را برای اولین بار گلداثمیت ی روانی سرمایه واژه

شناختی که ممکن است به روان های( در اشاره به ویژگی241، ص1332)
شوند به  بهره سو بابان وری منجر  (. گلداثمیت و iiii ،4113کار بردند)رو

عزت  "شرررناختی را بیشرررتر به عنوان    روان ( سررررمایه  1332همکاران ) 
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ند. از این منظر پژوهش "iiiiiنفس به بررسررری    مفهوم پردازی کرد ها 
طه  با دسرررتمزد و بهره راب ند ی این مفهوم  تار    .وری پرداخت درعرصررره رف

شررناسرری کند که با ظهور روان( بیان می4114لوتانز ) گراسررازمانی مثبت
انداز مهم   گرایانه خودیاری، چشرررم   های مثبت  نگر و برخالف کتاب مثبت 

نگر، داشرررتن یک رویکرد ثابت، مثبت و مبتنی بر     رفتارسرررازمانی مثبت   
ست. از طرفی         سانی بوده ا سازمانی و مدیریت منابع ان شواهد برای رفتار

وسعه د پلی برای مدیریت و تنگر و ایجامثبت برای فرا رفتن از روانشناسی
سازه    سانی،  سعه نیز برخوردار بوده، و  منابع ان های مثبت باید از قابلیت تو

تایج عملکرد          به ویژه ن نان و  کارک تار  تاثیر مطلوب بر نگرش، رف دارای 
شند. درمجموع  سرمایه روان با شناختی به یک ابزار کارآمد  امروزه مدیریت 

ی انسانی تبدیل شده است به طوری هادر جهت مدیریت اثربخش سرمایه
شان می که پژوهش سرمایه ها ن شناختی تلویحات مهمی را  ی رواندهند، 

برای مدیریت موثر منابع انسررانی و به ویژه مدیریت اسررتعداد )گزینش و  
چنین، خلق ارتقاء، آموزش و توسرررعه کارکنان و حفظ و نگهداری( و هم      

به زعم  (.1334ر و همکاران مزیت رقابتی به همراه داشررته اسررت )فروه 
شرررناختی دارای روان مدیریت موثر سررررمایه )iiiiii)4111تور وآفرایو

سعه  ستعدادها و توان قابلیت تو سیل   مندیی ا های کارکنان بوده و از پتان
باالیی برای کمک به سررازمان در رسرریدن به سررطح مزیت رقابتی پایدار 

 برخوردار است. 
مفهومی سطح باالست که از چهار مولفه سرمایه روانشناختی یک سازه 

خوشبینی و تاب آوری تشکیل شده است و لوتانز خودکارآمدی، امیدواری،
د که کننکنند و بیان می( آنرا به صورت زیر تعریف می4112و همکاران )

ا شناختی بمثبت روان حالتقابل توسعه وشناختی یک روان یسرمایه
 های زیر است:مشخصه

شدن و  انجام تالش الزم برای موفقیت در کارها وظایف چالش بر  متعهد 
به نفس   )انگیز ماد  مدی(    /اعت کار آ باره      داشرررتن خود بت در ناد مث اسررر

های حال و آینده)خوش بینی( پایداری در راه هدف و در صررورت موفقیت
ست      سیدن به هدف برای د سیر ر ( یابی به موفقیت)امیدواریلزوم تغییر م

ها و مشرررکالت برای دسرررت یابی به    سرررختی پایداری هنگام مواجه با     
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ها از  (. پژوهش1موفقیت)تاب آوری(. )ترجمه جمشررریدیان و فروهر،ص      
کنند وجود همگرایی و در عین حال افتراق بین این سرررازه ها حمایت می

شترک بین این چهار مولفه وجود   حال،(. با این1334)فروهر،  یک نقطه م
ب     بت فرد در یابی مث ماالت برای  ارهدارد، و آن هم ارز ی شررررایط و احت

موفقیت بر اسررراس تالش همراه با انگیزه و پشرررتکار و پایداری اسرررت  
  (.4114)لوتانز،

های منحصر به فرد سرمایه   های انجام شده برخی ویژگی مطابق پژوهش
ند از: )فروهر و همکاران،       ؛ لوتانز و همکاران،   1334روانشرررناختی عبارت

1334 .) 
شناخت    -1 سبت به ویژگی سرمایه روان صیتی برآورد کننده    ی ن شخ های 

 بهتری از موفقیت شغلی، تعهد و رضایت است.
سرمایه   سرمایه روان  -4 سانی، شناختی فراتر از  اجتماعی و مادی   های ان

 است
 شناختی قابل رشد و آموزش و سرایت است.سرمایه روان -3
 دارد.شناختی روی عملکرد کارکنان تاثیر مثبت سرمایه روان -2

 

 یشناختادبیات پژوهشی رابطه رهبری اصیل و سرمایه روان
( انجام دادند 4113)iiiiاسمیث، وولگوگزانگو آویدر پژوهشی که کالپ

ی روانمشخص شد، رفتارهای مثبت رهبری)رهبری اصیل( و سرمایه
شناختی کارکنان هم به طور مستقیم و هم با متغیر میانجی اعتماد با 

iii (4114 )ریچموند و نیکسون دار دارند. آوی،رابطه معناعملکرد سازمانی 
 در پژوهش خود که به روش تجربی در خصوص نقش رهبری مثبت

-ی رواننگری کارکنان )سرمایهشناختی( بر روی مثبتی روان)سرمایه

شناختی( و خالقیت انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که رهبری مثبت 
ین چنشناختی کارکنان دارد و هما سرمایه روانرابطه مثبت و معناداری ب

(در یک 4113شود. آوی و همکاران )ها منجر میبه افزایش خالقیت آن
-نی روابر روی سرمایه پژوهش تجربی به بررسی تاثیر رهبری مثبت

شناختی و عملکرد کارکنان پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که 
شناختی و عملکرد کارکنان تاثیر دارد. روانی رهبری مثبت بر روی سرمایه
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گانه در خصوص تاثیر ( در دو پژوهش جدا4114و همکاران ) iiiiپیترسون
شناختی و عملکرد ی روانرهبری اصیل بر روی هیجانات مثبت، سرمایه

ی مثبت و معنا داری بین رهبری اصیل و هیجانات مثبت، کارکنان به رابطه
و iiiiiکارکنان دست پیدا کردند. وانگسرمایه و در نتیجه عملکرد 

( در پژوهش خود به بررسی تاثیر رهبری اصیل بر روی 4114همکاران )
 ایشناختی و فرایندهای رابطهروان عملکرد با توجه به نقش سرمایه

شناختی روان این پژوهش حاکی از آن بود که سرمایه  هایپرداختند. یافته
 عملکرد است. زمانی، قربانی و رضائیای بین رهبری اصیل و متغیر واسطه

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که یک رابطه مثبت و معنی 4111)
ی اعتماد به رهبر شناختی کارکنان،ی روانسرمایه دار بین رهبری اصیل،

( در 4111و همکاران ) iiiiiiو عملکرد کارکنان وجود دارد. وولموبوا
-ی روانمثبتی بین سطح سرمایهی پژوهش خود نشان دادند که رابطه

-روان و سطح سرمایه iiiiiشناختی رهبران)اصیل( و ادراک جو خدمت

جهت که به بررسی ی این پژوهش از آنشاختی کارکنان وجود دارد. یافته
شناختی ی روانشناختی رهبران بر روی سرمایهی رواننقش سرمایه
باشد. اهمیت میاست، حائز چنین جو سازمانی پرداختهپیروان و هم

رهبری اصیل، "( در پژوهشی با عنوان 4111و همکاران ) iiiiوولی
ه این ب "شناختی پیروان، جو مثبت کاری و جنسیتروانی سرمایهتوسعه

اثیر شناختی پیروان تروان نتیجه رسیدند که رهبری اصیل بر روی سرمایه
 رکنانشان جهتهای کادارد و عالوه بر این رهبران باید به تاثیر ویژگی

و همکاران iiiiiشان توجه کنند. پترسونتشخیص پیامدهای رهبری
 شناختیهای مثبت روان( در پژوهش خود به بررسی نقش ظرفیت4112)

مدیر عامالن شرکت، بر روی رهبری تحولی و عملکرد شرکت پرداختند. 
دیر شناختی مهای مثبت رواننتایج این پژوهش آشکار ساخت که ظرفیت

های بر روی رهبری تحولی رهبران و در نتیجه عملکرد شرکتعامالن 
و  iiiiiiتازه تاسیس با تکنولوژی باال تاثیر مثبت و معنی دار دارد.ریگو

(. در پژوهش خود در خصوص تاثیر رهبری اصیل در 4114همکاران )
شناختی و خالقیت کارکنان به این نتیجه رسیدند که روان افزایش سرمایه

شناختی و خالقیت ی روانر روی افزایش سرمایهسطح رهبری اصیل ب
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و  iiiiiiiچنین پژوهش جنسنداری دارد. همکارکنان تاثیر مثبت و معنا
شناختی روان ( نشان داد بین رهبری اصیل و سرمایه.411لوتانز )

 کارآفرینان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 
ه مثبت و های مختلفی که از وجود یک رابطعلی رغم، وجود پژوهش

شناختی حکایت دارند، باید گفت معنادار بین رهبری اصیل و سرمایه روان
تقریباً همه آنها به طرحی برررسی یک همبستگی بین دو متغیر اکتفا کرده 

و  شناختیاند. اما با توجه به آموزش پذیر بودن هر دو متغیر سرمایه روان
ه ای بکرد مداخلهرهبری اصیل پژوهش خاصی که با استفاده از یک روی

اشد شناختی کارکنان پرداخته ببررسی تاثیر رهبری اصیل بر سرمایه روان
ای هیافت نشده است. بنابراین، با توجه به وجود این خالء پژوهشی فرضیه

 زیر برای پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است:
 

 فرضیات پژوهش 
 سررررمایه  آموزش رفتارهای رهبری مثبت به مدیران باعث افزایش         .1

 شود . شان  میروان شناختی کارکنان

عث افزایش           .161 با مدیران  به  های رهبری   تار آموزش رف
 شود .خودکارآمدی کارکنان  می

آموزش رفتارهای رهبری مثبت به مدیران باعث افزایش  .164
 شود .امید کارکنان  می

آموزش رفتارهای رهبری مثبت به مدیران باعث افزایش  .163
 شود .خوش بینی کارکنان  می 

آموزش رفتارهای رهبری مثبت به مدیران باعث افزایش  .162
 تاب آوری کارکنان  می شود.

 مدل مفهومی پژوهش 

 

 

 

 

 

 
 خودکارآمدی

 امیدواری
 خوشبینی
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 ( مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 روش پژوهش 

 پس -پژوهش حاضر به روش آزمایشی و  با استفاده از طرح پیش آزمون
آزمون با گروه گواه انجام گردید. در این پژوهش مدیران گروه آموزش در 

اصیل و ساعت(شرکت کرده و با مفاهیم رهبری  41کارگاه سه روزه)
راهبردهای رهبری مثبت گرا آشنا شدند. در این کارگاه عالوه بر روش 

گروهی و ایفای های آموزشی، بحثها و کلیپسخنرانی از نمایش فیلم
نقش استفاده شد. عالوه بر این و پس از دوره و به منظور حصول اطمینان 

اضر ح کنندگاناز انتقال یادگیری به محیط کار مربی در محل کار شرکت
های دوره آموزشی)تمرین هایی ها و تمرینآوردمی شد و به بررسی دست

، تمرینات xl،مصاحبه شخصی مدیریت iiiiiچون بهترین خود بازخورد

می   "داستان من ، داستان ما و داستان اینده"ذهن اگاهی و نوشتن
ماه  پس از برگزاری دوره آموزشی نیز پس آزمون بر روی گروه  .پرداخت. 

 ن اجرا شد.کارکنا

 گیری جامعه، نمونه و روش نمونه
مدیر میانی در دو شرکت  111جامعه مورد بررسی در این پژوهش 

نفر از آنان با روش تصادفی انتخاب شده و  24پتروشیمی بودند که تعداد 
( تخصیص به طور تصادفی به دوگروه آزمایش و گواه )به طور تصادفی

عه اخله آزمایشی از بین کارکنان زیر مجمویافتند. به منظور بررسی تاثیر مد
 نفر به طور تصادفی برای انتخاب شدند.  3تا  4هر مدیر

+ 
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 هاروش گردآوری داده
ها از پرسشنامه استفاده شده است. به آوری دادهدر این پژوهش جهت جمع

وولمبوا و  iiiگیری رهبری اصیل از پرسشنامه رهبری اصیلمنظور اندازه
سوال تشکیل شده و  .1( استفاده شد. این پرسشنامه از 4112همکاران )

متوازن، وجدان/ اخالق رابطه، خودآگاهی، پردازشچهار مولفه شفافیت
-گیری سرمایه روانکند. برای اندازهگیری میدرونی شده رهبران را اندازه

( 4112کاران )لوتانز و هم iiiiشناختیشناختی از پرسشنامه سرمایه روان
سوال تشکیل شده و چهار مولفه خودکارآمدی،  42استفاده شد که از 

 کند. رواییگیری میامیدواری و تاب آوری کارکنان را اندازهخوشبینی، 
های معادالت ساختاری مورد تائید سازه هر دو پرسشنامه از طریق شاخص

ش نامه در پژوهقرار گرفته است. عالوه میزان الفای کرونباخ هر دو پرسش
 و مطلوب بوده است.  2/1حاضر باالی 

 روش تجزیه و تحلیل

 SPSS, 41در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار
های پژوهش نیز به روش  تحلیل واریانس چند استفاده گردید و داده

 متغیری )مانکوا( تجزیه و تحلیل شدند.

 های پژوهش یافته

شود، آموزش رفتارهای مشاهده می 4و  1نمودارهای همانگونه که در 
رهبری به مدیران باعث افزایش میانگین نمرات رهبری اصیل در مدیران 

خود ارزیابی و ارزیابی توسط زیردستان( و عالوه بر آن  )میانگین

 سرمایه روانشناختی کارکنان شد. 
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. میانگین مولفه های رهبری اصیل به تفکیک 1نمودار 

 گروههای آزمایشی

 

 

. میانگین مولفه های سرمایه های روان شناختی به 2نمودار

 تفکیک گروههای آزمایشی

با توجه به نقض مفروضه برابری خط رگرسیون در سطوح متغیر 

مستقل از آزمون مانکوا بر روی تفاضل میانگین ها )تحلیل چند 
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اقی افتر متغیری نمرات افتراقی( استفاده شد. نحوه محاسبه نمرات

به این صورت است که نمرات پس آزمون از نمرات پیش آزمون 

 کسر و سپس نمرات باقیمانده مورد تحلیل واقع می شوند. 

. بررسی اثرگروه بندی در ایجاد ترکیب خطی های 1جدول 

 متفاوت در متغیرهای وابسته)خرده مقیاس ها(
نام 

آزمو

 ن

ارزش 

مشاهد

 ه شده

درجه  Fمقدار 

آزادی

1 

)فرض

 یه(

درجه 

آزاد

 2ی

)خطا

) 

سطح 

معنادا

 ری

اثر 

پیالی

 ی

8.3

08 

418.8

55 

1 38 8.84 

المبدا

ی 

 ویلکز

8.4

18 

418.8

55 

1 38 8.84 

اثر 

هتلی

 نگ

0.4

00 

418.8

55 

1 38 8.84 

ریشه 

 روی
0.4

00 

418.8

55 

1 38 8.84 

شود بر اساس نتایج تحلیل همانطور که در جدول فوق مشاهده می

بندی دارای تاثیر معنادار بر ترکیب خطی متغیرهای واریانس گروه 

وابسته می باشد و این بدان معناست که متغیرهای وابسته به طور 

ر تک بندی بکلی تحت تاثیر گروه بندی واقع شده اند، تاثیر گروه

 گیرد.های مورد بررسی در جدول بعد مورد آزمون قرار میتک مولفه

نظر متغیرهای)خرده مقیاس ها( ها از . مقایسه گروه 2جدول

 مورد پژوهش
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سطح 

 معناداری

میانگین  Fمقدار 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموعه 

 مجذورات

منبع 

 اثر

 نام متغیر

 خوشبینی گروه  85.151 4 85.151 100.543 8.84

 خطا 5.515 31 8.838

 تاب آوری گروه 44.318 4 44.318 848.543 8.84

 خطا 8.048 31 8.883

 کارآمدی گروه 0.356 4 0.356 14.584 8.84

 خطا 45.188 31 8.401

 امیدواری گروه 0.833 4 0.833 06.303 8.84

 

مشاهده می شود، بین گروه آزمایشی و 8همانطور که در جدول 

تفاوت معنادار وجود  های سرمایه روانشناختیمولفهکنترل از نظر 

 33/8دارد. تفاوت مشاهده شده بین دو گروه با اطمینان آماری 

مورد P⩽8.84های پژوهش با معنادار است و بنابراین، کلیه فرضیه

توان گفت آموزش رفتارهای گردد. به طوری که میتایید واقع می

 . شودشناختی کارکنان میمثبت رهبری باعث سطح سرمایه روان

 

 گیری نتیجه

ک ها یگرایی برای سازمانها، مثبتدر شرایط بغرنج کنونی سازمان

ز رهبر تواند اگرایی میانتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. مثبت

سازمان شروع شود وبه شکل آبشاری به کل سازمان و کارکنان آن 

-(. رهبری اصیل یکی از سبک4836منتقل شود )لوتانز و همکاران، 

رهبری است که به تازگی به عنوان یک سبک قابل های مثبت 

توسعه در ادبیات رهبری مطرح شده است. از سوی دیگر، سرمایه 

گرا محسوب های مهم سازمان مثبتروانشناختی نیز یکی از مولفه

شود که نقش مهمی در مدیریت اثربخش منابع انسانی در می

کند. سرمایه ها ایفا میراستای خلق مزیت رقابتی پایدار سازمان

-های شخصیتی قابل رشد و توسعه میروانشناختی برخالف ویژگی

ها به بررسی رابطه رهبری اصیل روی رو برخی پژوهشباشد و از این
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اند، اما یک خالء جدی درخصوص سرمایه روانشناختی پرداخته

آموزش پذیری رهبری اصیل و تاثیر آن برروی سرمایه روانشناختی 

گیری جهت در پژوهش حاضر با یک جهتمینوجود داشت. به ه

آموزشی و به روش آزمایشی به بررسی تاثیر آموزش رفتارهایرهبری 

اصیل روی سرمایه روانشناختی پرداخته شد، که باتوجه به نتایج 

مشخص شد که آموزش رفتارهای  8.33اطمینان آماری  پژوهش

ی ه هارهبری اصیل روی افزایش سرمایه روانشناختی و کلیه مولف

آوری و خوشبنی( کارکنان تاثیر آن )خودکارآمدی، امیدواری، تاب

بنابراین فرض پژوهشی مبنی بر تاثیر آموزش رفتارهای رهبری دارد. 

های روان شناختی مورد تایید قرار مثبت بر بهبود سرمایه

(، 6883اسمیث وهمکاران )پژوهش با مطالعه کالپنتایج این گرفت.

(، پیترسون و 6883(، آوی و همکاران )6846آوی و همکاران )

(، زمانی، و همکاران 6846(، لوتانز، و همکاران )6846همکاران )

(، 6848( وولی، و همکاران )6848) xxxxx(، آوولیو و هارتنل6844)

(، وولوبوا و 6846(، ریگو و همکاران )6883پیترسون و همکاران )

بنی بر رابطه م( 6880( و جنسن و لوتانز )6848و  6883همکاران )

 بین رهبری مثبت و سرمایه روانشناختی همسویی دارد. 

وی توانند نقش و الگباتوجه به نتایج پژوهش حاضر رهبران اصیل می

مثبتی برای رشد سرمایه روانشناختی کارکنان باشند. درواقع، 

ود شبسیاری از محققان معتقدند اولین مکانیسمی که باعث می

پیروان تاثیر گذار باشند نقش الگوی مثبت رهبران اصیل بر روی 

تواند هم سرمایه (. که این قضیه میxxxx، 6885ها است )میچامآن

روانشناختی کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد.از سوی دیگر، رهبران 

دهند که عمالً به افزایش سرمایه اصیل رفتارهایی را از خود بروز می

عنوان مثال منابع حمایتی شود. به روانشناختی کارکنان منجر می

سازند و اهداف عملکرد باالیی را الزم را برای کارکنان فراهم می

(، از مشارکت xxx، 6848سگز و گرومنگیرند )برای آنها در نظر می
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و  پذیر هستند، اطالعاتی دقیقکنند، مسئولیتکارکنان استفاده می

هند، دواقعی در خصوص تحقق اهداف در اختیار کارکنان قرار می

رویکردهای سازند، از هایی را برای رشد کارکنان فراهم میفرصت

ها یتکنند، موفقفعال، انطباقی و مثبت برای حل مسئله استفاده می

کنند، هم صادقانه بازخورد میدهند و هم را به کارکنان یاد آوری می

( که 4836کنند )لوتانز و همکاران، از بازخورد دیگران استقبال می

سرمایه روانشناختی ای در رشد و ارتقاءاینها تاثیر قابل مالحظههمه 

( 4836کارکنان دارند. از سوی دیگر، مطابق نظر لوتانز و همکاران )

شناختی در سازمان قابل سرایت و انتقال است که این سرمایه روان

( و آووی و همکاران 6848قضیه در پژوهش آزمایشی هادگز )

ه خود از آنجایی ک قرار گرفته است. بنابراین، ( نیز مورد تایید6844)

های مثبت روانشناختی هستند انتظار رهبران اصیل دارای حالت

  رود که بتوانند این ویژگی را به کارکنان نیز انتقال دهند.می

 

 نوشت:پی

1.Gentry et all 

2.. Gardner et all  

3.Donaldson 

4.Ko  

5.Dollwet 

6.Gordon 

7.Sridevia 

8.Srinivasanb 

9.Franklin 

10 Gardner 

11.Walumbwa 

12.Eigel 

13.Kuhnert 

14.Chan 

15. Weber 

16.Rog 

17 .Silvia and Duval 

18.Ilies , Morgeson& Nahrgang 
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19. Norman 

20 .Kernis 

21.Tuttle 

22.moral compass 

23.Chen 

24.Stajkovic 

25.Gold smith 

26.Rus&baban 

27.self-esteem 

28.Toor&Ofori 

29 .Clapp-Smith ,Vogelgesang&Avey 

30.Wang 

31.Peterson 

32.Sui, Danni, Yanhong 

33 .Walumbwa 

34.ServiceClimate 

35.Lydia Woolley 

36.Peterson 

37.Rego 

38.Jensen 

39  best-self feedback 

40 Personal Management Interview 

41. Authentic Leadership Questionnaire 

42.Psychological Capital (PsyCap) Questionnaire 

43 .Hartnell 

44.Meacham 

45.Saks &Gruman 

 منابع 

( ظهور مثبت گرایی در کار. ماهنامه تدبیر. 4838فروهر، محمد ) 

81 (656 )85- 83 
 محمدی،ندا وشاه می،رحیروزبهان ملکی،شیوا؛ احسان فروهر،محمد؛

 هب نوین رویکردی: سازمان شناختیروان سرمایه مدیریت(. 4836)

 انگرگ. نینو تیریمد علومی مل همایش دومین. رقابتی مزیت خلق

 .  4836 شهریور.

(. 4836) ، فرد؛ آوولی. بروس جی، و یوسف. کارولین. ام.لوتانز 

. انیسرمایه انسدر مزیت رقابتی  یسرمایه روانشناختی سازمان. تحول

http://jlo.sagepub.com/search?author1=Lydia+Woolley&sortspec=date&submit=Submit
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گرا درکار: خلق سازمان شناسی مثبت(. روان6844لوئیس، سارا )

الهام بخش با استفاده از رهبری مثبت گرا و توانمندکاوی. ترجمه 
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