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 یستیبر بهز لیاص یسبک رهبر ریتاث یپژوهش بررس نیهدف از ا
 هیسرما یانجیکارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش م یروانشناخت
بود که با استفاده  یاز نوع همبستگ یفیبود. روش پژوهش توص یروانشناخت
 هیپژوهش شامل کل یانجام شد. جامعه آمار یساختار معادالتاز روش 

م شدند که نفر اعال 168و جوانان بودند که برابر با  رزشکارکنان وزارت و
 ینفر به عنوان نمونه آمار 368و مورگان تعداد  یبا توجه به جدول کرجس
ساده  یتصادف یریبا استفاده از روش نمونه گ تیانتخاب شدند. که در نها

سنجش  یمورد استفاده قرار گرفت. برا لیتحل یپرسش نامه برا 323تعداد 
 لیاص ی(، رهبر3883نز )لوتا یروانشناخت هیسرما هایاز  پرسشنامه  رهایمتغ

. دی( استفاده  گرد8313) فیر یروانشناخت یستی( و بهز3888) میو شرپت درین

 ها_داده لیو تحل هیتجز یقرار گرفت. برا دییآنها مورد تا ییایو پا ییکه روا
استفاده  زرلیل فزارتوسط نرم ا یو  معادالت ساختار یدیتائ یعامل لتحلی از

 ریو هم غ میهم به صورت مستق لیاص یهبرنشان داد که ر جیشد. نتا
گذار بوده  ریکارکنان تاث یستیبر بهز یروانشناخت هیسرما قیاز طر میمستق

و  یستیشود که به منظور بهز یم شنهادیپ یورزش رانیاست. لذا به مد
مناسب  یرهبرسبک  یریکارکنان خود با به کارگ یسالمت روانشناخت

را فراهم  یروانشناخت یستیو بهز یختروانشنا هیتوسعه سرما یها نهیزم
 سازند.

 هاي کليديواژه
، وزارت رهبری اصیل، سرمایه روانشناختی، بهزیستی روانشناختی

 .ورزش و جوانان
 

 

 

 

 

 

 

 

The purpose of this study was to The Effect of 

Authentic Leadership Style on the Psychological 

Well-being of the Employees of the Ministry of Sports 

and Youth with the Intermediate role of Psychological 

Capital. This research is descriptive research was a 

correlation based on structural equations The 

statistical population of the study consisted of all 

employees of the Ministry of Sport and Youth, which 

was 860 people. According to the Krejsi and Morgan 

tables 260 people were selected as the statistical 

sample. Finally, using a simple random sampling 

method, 237 questionnaires were used for analysis. To 

measure the variables, the Luthans (2007) 

Psychological Capital, the Neider and Schriesheim 

(2011) Authentic Leadership and Ryff (1989) 

psychological well-being questionnaire were used. that 

validity and reliability were confirmed.for data 

analysis, confirmatory factor analysis and structural 

equations were used by Liserel software. The research 

findings showed that authentic leadership, both 

directly and indirectly through psychological capital 

affect the psychological well-being of employees. 

Therefore, it is suggested to sports managers that in 

order to improve their psychological well-being and 

psychological well-being, using their appropriate 

leadership style, they will develop the fields of 

psychological capital development and psychological 

well-being. 

Keywords 
Authentic Leadership,  Psychological Capital, 

Psychological Well-being, Youths and Sport Ministry. 
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  همقدم

ها امروزه نیازمند کارکنانی شاد و دارای سالمت روانی سازمان

-عالوه بر این مردم زمان زیادی را در محیط کار میهستند. 

زندگی کاری افراد بطور قابل توجهی بر  از اینروگذرانند، 

 روان پدیدآیی . با(83) ها تأثیر می گذاردسالمت شخصی آن

 آن پی در جنبش ر ایناخی دهۀ چند در نگر مثبت شناسی

 بیماری برابر در سپری عنوان به انسان قوت نقاط از که است

این جنبش به حوزه مدیریت و  (.23گیرد ) روانی بهره های

رفتار سازمانی هم راه یافته است. کارکنان وزارت ورزش و 

جوانان به علت عرضه بیش از حد نیروی کار، حقوق و 

بودجه کم وزارت و منابع مزایای کم، ساعات کاری زیاد و 

کنند. از سوی هزینه فراوان استرس فراوانی را تجربه می

نگر و تمرکز بر نقاط قوت دیگر با توجه به روانشناسی مثبت

 اجتماعی مسائل در ورزش جایگاه و اهمیتسازمان نظیر 

جامعه، محبوبیت ورزش در نظر مردم و شور و شوق مردم 

توان از این های ورزشی میها و سازمانبرای ورزش و تیم

نقاط قوت برای بهبود سالمت روانی کارکنان استفاده کرد 

 شناسی مثبت روان در مطالعه مورد های سازه جمله (. از83)

 دهۀ دو خالل در که است 1شناختی روان بهزیستی نگر،

 ، مدیریت و رفتار سازمانیمحققان روانشناسی توجه گذشته

 را (. بهزیستی روانشناختی88است ) کرده جلب را بسیاری

 در مثبت احساسات داشتن و شادی خوشبختی، توانمی

-توانایی است تالش در فرد آن در که. نمود تعریف زندگی

بهزیستی  و (. شادی82کند ) شکوفا را خود های بالقوه

 و شادی از ترکیبی بهزیستی بلکه نیستند، هم با مترادف

 شش مولفه دارای متغیر این .(28است ) زندگی در معنا یافتن

های متفاوت خود و داشتن نگرش قبول جنبه) خود پذیرش

 با مثبت مثبت به خود، زندگی و گذشته خویش(، تعامل

دیگران )توانایی دوست داشتن، روابط گرم و مورد اعتماد با 

 در هدفمندی (،6) دیگران و توانایی همدلی نشان دادن(

 و مندجهت زندگی که موضوع این به اعتقاد زندگی )یعنی

از  سبمحیط )استفاده منا بر (، تسلط83است( ) دارای معنا

خلق یا انتخاب محیط با توجه به نیازها و  ها و تواناییفرصت

های بیرونی(، خودمختاری )فعالیت و عمل بر کنترل فعالیت

اساس معیارهای شخصی و توانایی ایستادگی در برابر فشار 

                                                                    
1. psychological well-being 

مداوم و تالش برای  رشد حساسشخصی )ا اجتماعی( و رشد

 با (. افراد38های جدید( است )تغییر و تمایل به انجام تجربه

 را مثبت هیجانات ایعمده طور به باال بهزیستی احساس

 خود ارزیابی پیرامون وقایع و حوادث از و کنندمی تجربه

 پایین، بهزیستی احساس با افراد که حالی در دارند، مثبتی

 و کنندمی ارزیابی نامطلوب را زندگیشان موقعیت و حوادث

 را خشم و افسردگی اضطراب، نظیر منفی هیجانات بیشتر

تحقیقات نشان داده است توسعه . (82) کنندمی تجربه

بهزیستی روانشناختی در کار باعث مزایای شخصی و 

شود. در سطح شخصی، افرادی که سطح باالیی سازمانی می

های اجتماعی ند دارای شبکهاز بهزیستی روانشناختی دار

شوند. در سطح بزرگتر، انرژی بیشتر و سیستم ایمنی بهتر می

سازمانی خالقیت، همکاری، کیفیت کار، عملکرد فردی و 

(. بدین ترتیب، 33یابد )وری سازمانی افزایش میبهره

پژوهشگران مختلف با شناسایی عوامل مرتبط با بهزیستی 

-ارتقای این شاخص در محیطروانشناختی کارکنان، درصدد 

( بر این اعتقاد است که 3883) 2لوتانز  اند.های کاری

بهزیستی روانشناختی در درجه اول متاثر از عوامل فردی 

-تاکید می 3است و در این میان بر نقش سرمایه روانشناختی

 به که است مقوالتی از یکی روانشناختی (. سرمایه33کند )

 رفتار ادبیات در گرامثبت شناسی روان از الهام با و تازگی

 فرد باور قبیل از هایی ویژگی با که (23شده) مطرح سازمانی

 در پشتکار داشتن موفقیت، به دستیابی برای توانایی هایش به

 و خود درباره مثبت اسنادهای ایجاد اهداف، کردن دنبال

(. این متغیر 88شود ) می تعریف کردن مشکالت تحمل

 به اطمینان داشتن معنای خودکارآمدی )به دارای چهار مولفه

انگیز(،  چالش وظایف در موفقیت برای الزم های تالش

 کندمی کمک او به که انسانی هایویژگی از امیدواری )یکی

 و کند تعقیب را اهداف خود گذاشته، سر پشت را ناامیدی

، (38) دهد( کاهش را آینده ناپذیربودن تحمل احساس

 برای هامصیبت و مشکالت برابر در ومتپذیری )مقاانعطاف

 که مثبتی استنادی بینی )سبکموفقیت( و خوش به رسیدن

 در حال موفقیت به رسیدن برای خود توانایی خصوص در فرد

-نتایج پژوهش فهیماست. ( 21)کند( می اتخاذ آینده و حاضر

( در کارکنان اداره کل ورزش و 8236دوین و همکاران )

                                                                    
2. Luthans 

3. psychological Capital 
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ضوی نشان داد که که سرمایه روانناختی بر جوانان خراسان ر

گذارد. وحیدی و جعفری بهزیستی روانشناختی تاثیر می

( در پژوهش خود در دانشجویان دختر دانشگاه 8236هرندی )

بینی قم به این نتیجه رسیدند که بعد خودکارآمدی و خوش

بینی بهزیستی روانشناختی را سرمایه روانشناختی توانایی پیش

-آوری و امیدواری سرمایه روانشناختی نمیما بعد تابدارد، ا

بینی تواند بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر را پیش

( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که 3883) 8کند. رانی

سرمایه روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی جوانان بیکار 

 (3883) 3هندوستان تاثیرگذار است. گوی پارک و همکاران

جنوبی دریافتند که سرمایه روانشناختی بر  در پژوهشی در کره

 (3883) 2گذارد.، دوال و کوماربهزیستی روانشناختی تاثیر می

در پژوهشی دریافتند که سرمایه روانشناختی بر بهزیستی 

روانشناختی کارآفرینان شهر بمبئی موثر است. کیم و 

ه سرمایه ای نشان دادند ک(  در مطالعه3883) 8همکاران

های روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی کارکنان سازمان

گذارد. عالوه بر این مدیران بازیگران ورزشی آمریکا تاثیر می

مهم در ارتقای بهزیستی روانشناختی و سرمایه روانشناختی 

زیرا آنها می توانند تاثیر زیادی بر در میان کارکنان هستند. 

 ثبت یا منفی داشته باشندمبه صورت روی زندگی کارمند 

سبک رهبری یک ابزار مدیریتی مهم است، زیرا اگر به  (.3)

تواند روابط مثبت با درستی مورد استفاده قرار گیرد، می

. (3) را بهبود بخشد ، جو سازمانی و عملکرد خدماتکارکنان

 امر این است این است اهمیت حائز این بین در که آنچه

 هم که است گرایانهمثبت بریره سبک یک اتخاذ مستلزم

 مروج بتواند هم و کند درک را گراییمثبت لزوم اهمیت و

 مثبت هایظرفیت و هاتوانمندی سازمان و در گراییمثبت

-های جدید که برای الهاماز جمله تئوری .(1باشد ) کارکنان

شناختی کارکنان مطرح بخشی و به کار بردن ظرفیت روان

(. 33اشاره کرد ) 5تئوری رهبری اصیلتوان به شده است، می

شود که رفتار رهبر رهبری اصیل به نوعی رهبری گفته می

                                                                    
1. Rani 

2. Gyu Park  et al 

3. Dewal & Kumar 

4. Kim et al  
5. authentic leadership 

ها، باورها، اخالق، خودآگاهی و با پیروان بر پایه ارزش

فردی برای برقراری ارتباط با پیروان  استفاده از توانایی

 شامل را اصیل رهبری ابعاد . محققان(28) شودهماهنگ می

چگونگی  رفتاری، منفی و مثبت نقاط از آگاهی خودآگاهی )

 سایر قضاوت نحوة از آگاهی همچنین و اطراف محیط درک

 و تجزیه )شامل متوازن ، پردازش(23) فرد( رفتار دربارة افراد

 .است گیری از تصمیم قبل مربوط، اطالعات تمام تحلیل

 و شوندمی جویا را دیگران نظرهای و ها دیدگاه که رهبرانی

 ها ویژگی این از کشند،می چالش به موجود را هاییتموقع

 به خود اصالت بیان و روابط )ارائه در برخوردارند(،  شفافیت

 اشتراک به و آشکارسازی با رفتارها، قبیل این که دیگران

 اعتماد حقیقی، احساسات و افکار بیان و گذاری اطالعات

 شدة درونی های و جنبه( 36)بخشد( می بهبود را متقابل

 بر مبتنی آنکه از بیشتر که دارد اشاره رفتارهایی اخالقی )به

 باشد، اجتماع و سازمان همکاران، جمله از فشارهای بیرونی

 فرد درونی شده در اخالقی معیارهای و هاارزش وسیلۀ به

 طریق از اصیل اند. رهبرانبرشمرده( 38) شود(می هدایت

 موجب است ممکن پیروانشان، با مثبت اجتماعی تبادالت

 احساسات و کرده کار بیشتری شور و کارکنان باعالقه شوند

رهبری اصیل به عنوان  .(22) کنند تجربه را بیشتری مثبت

یک الگوی رفتاری است که از گنجایش روانشناختی مثبت و 

جو اخالقی مثبت سازمانی برآمده و سبب پرورش خودآگاهی، 

عات و روشنی روابط های اخالقی درونی، پردازش اطالجنبه

رهبران اصیل امیدوار، . (8) سازددر کار با پیروان را فراهم می

اند و شخصیت بسیار اخالقی دارند. بین و منعطفخوش

دهند رهبران اصیل منابع روانشناختی کارکنان را افزایش می

کنند هنگام مواجهه با مشکالت، ها کمک میو به آن

(. میرمحمدی و 83یا شوند )ها، دوباره احکمبودها و شکست

( در پژوهشی در بین مدیران و کارکنان 8232رحیمیان )

برداری کل کشور به این نتیجه رسیدند که سازمان نقشه

گذارد. قانع نیا و رهبری اصیل بر سرمایه روانشناختی تاثیر می

های پتروشیمی ( در پژوهشی در شرکت8238همکاران )

فتارهای رهبری اصیل به تهران نشان دادند که آموزش ر

مدیران بر  افزایش سرمایه روانشناختی کارکنان موثر است. 

( در پژوهش خود دریافتند که 8233کاملی و همکاران )

رهبری اصیل بر سرمایه روانشناختی کارکنان شهرداری 
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( 8233گذارد. حسینی و زردتشتیان )شهرستان نطنز تاثیر می

ات کل ورزش و جوانان در پژوهشی در میان کارکنان ادار

غرب ایران به این نتیجه رسیدند که سبک رهبری اصیل بر 

 1گذارد. اوالنیان و هیستادسرمایه روانشناختی تاثیر می

هایی که در دریای ( در پژوهشی بر روی خدمه کشتی3886)

کرند به این نتیجه شمال و جنوب شرقی آسیا فعالیت می

قیم و غیر مستقیم بر رسیدند که رهبری اصیل به طور مست

 2گذارد، شوکرت و همکارانسرمایه روانشناختی تاثیر می

های پنج ( در پژوهش خود در میان کارکنان هتل3881)

ستاره در شهر سئول کره جنوبی دریافتند که سبک رهبری 

گرا بر سرمایه روانشناختی اصیل بیشتر از سبک رهبری تحول

( در پژوهشی به این 3388) 3گذارد. ادیل و کمالتاثیر می

نتیجه رسید که سبک رهبری اصیل بر سرمایه روانشناختی 

همچنین   اکبری و  های پاکستان تاثیر دارد.اساتید دانشگاه

( در پژوهش خود در میان کارکنان آموزش و 8233همکاران )

پرورش زنجان دریافتند که رهبری اصیل بر سرمایه 

ارد که شاید یکی از دالیل روانشناختی آنان تاثیر معناداری ند

 وضعیت کاری به نسبت کارکنان امیدوارنبودن و خوشبینآن 

( نشان 3883و کیم و همکاران )کرد.  عنوان آینده در خود

کارکنان دادند که رهبری اصیل بر سرمایه روانشناختی 

. که در تبیین های ورزشی آمریکا تاثیر معناداری نداردسازمان

ر کارکنان بخش های ورزشی به آن گفته شده چون بیشت

کنند، رهبری طور مستقیم با مدیران ورزشی خود کار نمی

اصیل تأثیر مثبت اصلی در سطح سرمایه روانشناختی پیروان 

( در 3886راد )نیا و شریفیهمچنین رحیمنداشته است. 

های شمال های استانپژوهشی در میان کارکنان بیمارستان

هبری اصیل بر بهزیستی کارکنان شرق ایران دریافتند که ر

( در پژوهشی در میان 3882) 4موثر است. کسار و بوتیج

های خدمات محور شهر بیرمنگام انگلیس دریافتند که سازمان

-رهبری اصیل بر بهزیستی روانشناختی کارکنان تاثیر می

( در پژوهش خود به این 3888) 5گذارد. نلسون و همکاران

ری اصیل بر بهزیستی نتیجه رسیدند که سبک رهب

گذارد. ادیل روانشناختی پرستاران ایالت کبک کانادا تاثیر می

                                                                    
1. Olaniyan & Hystad 

2. Schuckert et al 

3. Adil &  Kamal 

4. Cassar &  Buttigieg 

5. Nelson et al  

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 3883و همکاران )

های رهبری اصیل بر بهزیستی مرتبط با شغل اساتید دانشگاه

گذارد. با توجه به پیشینه تجربی پژوهش و پاکستان اثر می

صیل بر سرمایه روانشناختی و بهزیستی تاثیرگذاری رهبری ا

روانشناختی و نیز تاثیرگذاری یهزیستی روانشناختی بر 

رسد کارکنانی که به وسیله بهزیستی روانشناختی به نظر می

شوند، سرمایه روانشناختی باالتری رهبران اصیل هدایت می

شود تا از دارند و این منبع روانشناختی آنان باعث می

ناختی باالتری برخوردار باشند و در مطالعات بهزیستی روانش

(، 3886مروری و نظری چندی همچون ادیل و کمال )

( به نقش 3886) 6( و ماهر و همکاران3883اوالنیان )

میانجی سرمایه روانشناختی در تاثیر رهبری اصیل بر 

بهزیستی روانشناختی کارکنان اشاره شده است اما تا کنون 

به است.  نگرفتهاین رابطه انجام  تحقیق تجربی جهت اثبات

پژوهش حاضر در  یشکاف چارچوب نظر نیمنظور پوشش ا

به  رهبری اصیلچارچوب  نی( ارائه شده است. در ا8شکل )

 متغیربه عنوان  سرمایه روانشناختیمستقل،  متغیرعنوان 

وابسته در  ریه عنوان متغبهزیستی روانشناختی بو   یانجیم

 نظر گرفته شده است.

 
 مدل مفهومی پژوهش. 8شکل 

 روش تحقیق
های کاربردی این پژوهش، بر اساس هدف از پژوهش

ها، پژوهشی شود و از حیث شیوه گردآوری دادهمحسوب می
توصیفی همبستگی با استفاده از معادالت ساختاری بود. برای 
گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع از 

های مورد نیاز و نیز از مقاالت، کتاب ای،منابع کتابخانه
های الکترونیکی و برای های اطالعات علمی و مجلهپایگاه
نامه ها از روش میدانی به کمک پرسشآوری دادهجمع

استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان 
نفر اعالم شدند  168وزارت ورزش و جوانان بودند که برابر با 

نفر به  368جه به جدول کرجسی و مورگان تعداد که با تو

                                                                    
6.  Maher 
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و  عیپس از توز تیدرنهاعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. 
 لیتحل ینامه براپرسش 323ها تعداد داده یآورجمع

برای گردآوری اطالعات در این  مورداستفاده قرار گرفت.
ای با طیف پنج گزینه گویه 31پژوهش از پرسشنامه حاوی 

کامالً مخالف تا کامالً موافق( استفاده شد. برای لیکرت )از 
( که 3883سنجش سرمایه روانشناختی از پرسشنامه لوتانز )

باشد و چهار بعد خودکارایی، امید، خوش گویه می 38شامل 
کند استفاده شد. برای گیری میبینی و تاب آوری را اندازه

 1اندازه گیری رهبری اصیل از پرسش نامه نیدر و شریشیم
باشد و چهار بعد خود آگاهی، گویه می 86( که شامل 3888)

های اخالقی درونی و شفافیت روابط پرداش متوازن، نگرش
کند استفاده شد. همچنین برای سنجش گیری میاندازه

بهزیستی روانشناختی از پرسش نامه فرم کوتاه استاندارد 
 3388( استفاده شد. این پرسشنامه که در سال 8313) 2ریف

گویه در قالب  81شامل  (،81) مورد تجدید نظر قرار گرفت
شش خرده مقیاس پذیرش خود، تسلط محیطی، روابط مثبت 
با دیگران، داشتن هدف در زندگی، رشد فردی و استقالل 

 یو صور ییبرای حصول اطمینان از روایی محتواباشد. می
پرسشنامه، ویرایش اولیه آن مورد بررسی متخصصان و 

ظران در این زمینه قرار گرفت و با توجه به نظرات و نصاحب
ها انجام شد ها اصالحات الزم بر روی سنجهآن یشنهادهایپ

 ییمورد استفاده قرار گرفت. عالوه بر روا دییو پس از تأ
 نیانگیشاخص م نییبه روش تع یصیتشخ ییاز روا ییمحتوا

 یاستفاده شد. برا زین (3AVE)استخراج شده  انسیوار
مرکب  ییایمذکور از روش پا یپرسشنامه ها ییایجش پاسن

(4CR) برای سنجش کرونباخ استفاده شد.  یدر کنار آلفا
افزار میانگین واریانس استخراج شده و پایایی مرکب از نرم

Pls  .یرهایمتغ نیب یهمبستگ نییتع یبرااستفاده شد 
از آزمون  اهاز نرمال بودن داده نانیپژوهش، پس از اطم

بهره  SPSS افزاربر اساس نرم رسونیپ یهمبستگ بیضر
رهبری  ریو قدرت توان تاث زانیم نییتع یگرفته شد و برا

کارکنان وزرات ورزش و  یروانشناخت یستیبر بهز اصیل
و  هیتجز ندیاز فرآ یخودکارآمد یانجیبا نقش م جوانان

                                                                    
1. Neider & Schriesheim 

2. Ryff 

3. Average Variance Extracted 

4. Composite Reliability 

 تمعادال یمدلساز کیو تکن  انسیکووار یساختارها لیتحل
 استفاده شد. Lisrel افزاراساس نرم بر یساختار

 

 یافته های تحقیق
با توجه . دهدیرا نشان م شناختیتیجمع هایافتهی، 8جدول 

به نتایج پژوهش نشان داده شد که اکثریت نمونه آماری مرد 

سال  38سال تا  88درصد(، دارای میانگین سنی بین  3/68)

 38درصد( و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ) 3/23)

درصد( بودند. این در حالی است که اکثریت نمونه آماری 

 درصد( بود.  3/88دارای وضعیت استخدامی پیمانی )

 شناختینتایج جمعیت. 8جدول  

 سن جنسیت 

رد
م

 

 زن

38-
28 

28-
88 

88-
38 

38-
68 

 23 32 31 33 32 888 فراوانی

 6/83 3/23 3/23 3/83 2/23 3/68 درصد

 تحصیالت نوع قرارداد 

می
رس

نی 
ما

پی
ی 

داد
رار

ق
لم 

دیپ
ق 

فو
سی 

شنا
کار

التر 
 با

د و
رش

ا
 

 12 831 36 38 36 63 فراوانی

 23 38 88 3/28 3/88 3/31 درصد

گیری شامل بررسی پایایی و روایی الگو آزمون الگوی اندازه

است. تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا و سپس 

ین واریانس روایی تشخیصی به روش تعیین شاخص میانگ

استفاده شد. در پایایی، روش پایایی  (AVE) استخراج شده

در کنار آلفای کرونباخ استفاده شد. ضرایب ( CR) مرکب

 آورده شده است. 3هر سه شاخص فوق در جدول شماره 

 AVEو  CRگزارش معیارهای آلفای کرونباخ، . 3جدول  

تعداد  متغیر

 سواالت

آلفای 

 کرونباخ

CR AVE 

رهبری 

 یلاص

86 381/8 333/8 186/8 

سرمایه 

 روانشناختی

38 38/8 318/8 313/8 

بهزیستی 

 روانشناختی

81 133/8 323/8 132/8 



 03 8231 پاییز، 32مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره ششم، شماره  

 

   333/8 31 کل سوال

( و بیشتر 3/8معادل ) AVE( مقادیر 8318) 1فرنل و الرکر

کنند شده توصیه میرا برای مقادیر میانگین واریانس تبیین

 38ست که سازة موردنظر حدود که این امر به معنای آن ا

کند. درصد یا بیشتر از واریانس نشانگرهای خود را تبیین می

هایی که ذکر است برای بررسی اعتبار مرکب، سازهشایان

CR ( داشته باشند، دارای پایایی قابل6/8باالی ) قبول

( 3/8ها باید باالتر از )باشند. همچنین، آلفای کرونباخ سازهمی

ها از روایی و  ، تمامی سازه3ق جدول شمارة باشد که طب

 پایایی مناسبی برخوردار هستند. 

 تحلیل انجام برای آماری تحلیل انجام آمدهایپیش از یکی

 بودن نرمال بررسی عاملی و همچنین آزمون مدل ساختاری

های ( شاخص2لذا در جدول ) است. ها متغیر داده های توزیع

ن، انحراف استاندارد، چولگی و توصیفی متغیرها شامل میانگی

 کشیدگی ارائه شده است.

 

 آمار توصیفی و استنباطی متغیرهای تحقیق. 2جدول  

سرمایه  رهبری اصیل متغیر

 روانشناختی

بهزیستی 

 روانشناختی

 -323/8 -833/8 -338/8 چولگی

 388/8 163/2 138/8 کشیدگی

 333/2 131/2 638/2 میانگین

 388/8 388/8 338/8 انحراف معیار

 t 88/33 63/83 23/88مقدار 

 

ها شود تمامی متغیرطور که از جدول فوق استنباط میهمان

ها و توزیع مناسبی برخوردارند و میانگین تمامی متغیر از رویه

های باشد، البته از طرف دیگر، برای دادهمی 2.3حول عدد 

هاد پیشن  -2+ و 2و چولگی بین  3نرمال، کشیدگی کمتر از 

های فوق نشانگر نرمال بودن شود، که با توجه به دادهمی

 توانیمتمامی متغیرهاست. همچنین با توجه به میانگین 

از وضعیت متوسط و خوبی  رهایمتغمشاهده کرد که تمامی 

های استفاده از از آنجا که یکی از شرطبرخوردار هستند. 

هاست، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، بهنجار بودن متغیر

                                                                    
1. Fornell & Larcker 

پس در اینجا از ضریب همبستگی پیرسون که آزمونی 

 پارامتریک است استفاده شده است.

 

 همبستگی میان متغیرهای تحقیق. 0جدول  

 بهزیستی سرمایه رهبری اصیل متغیر

رهبری 

 اصیل

8   

سرمایه 

 روانشناختی

8.36 8  

بهزیستی 

 روانشناختی

8.81 8.38 8 

ضریب همبستگی متغیر ، 8های جدول با توجه به داده

و با بهزیستی  36/8رهبری اصیل با سرمایه روانشناختی 

 p<0.01باشد که در سطح درصد می 81/8روانشناختی 

مثبت و معنادار است. به عالوه رابطه بین سرمایه روانشناختی 

دهد در است که نشان می 38/8با بهزیستی روانشناختی 

 ود دارد.رابطه مثبت و معناداری وج p<0.01سطح 

 و روابط علی بین متغیرها آزمون مرحله به شدن وارد از قبل
 هایمدل صحت از تا است الزم پژوهش ساختاری مدل

 میانجی متغیر ،)رهبری اصیل( مستقل متغیر گیریاندازه

 )بهزیستی روانشناختی( وابسته متغیر و)سرمایه روانشناختی( 

گیری از اندازهبرای تائید برازش مدل  .شود حاصل اطمینان
طریق تحلیل عاملی تائیدی به دلیل وجود متغیرهای مکنون 

استفاده شد که  لیزرلافزار از تحلیل عاملی مرتبه دوم در نرم
( آمده 3گیری در جدول )های برازش الگوهای اندازهشاخص

 است.

 گیریهای برازش مدل اندازهشاخص. 5جدول  

 A
G

F
I

 

G
F

I
 N

N
F

I
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I

 C
F

I
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f
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X
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M
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E
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 اصیل

32
/8
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/8

 

31
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سرمایه 

 روانشناختی

38
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/8

 

32
/8
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/8

 

33
/8
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بهزیستی 

 روانشناختی

38
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/8
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زا و نتایج تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم متغیرهای برون
ب و کلیه اعداد و گیری مناسزا نشان داد، الگوهای اندازهدرون

 دار است. پارامترهای الگو معنی
 مدل تا است الزم اکنون گیریاندازه هایمدل آزمون از پس

 پژوهش مکنون متغیرهای ارتباط بین نشانگر که ساختاری

 به توانمی ساختاری مدل از استفاده با. شود ارائه است،

شکل  در. پرداخت پژوهش آزمون روابط علی بین متغیرهای
اعداد استاندارد و  ضرایب حالت در پژوهش ( مدل2( و )3)

 .است شده آورده معناداری

 

 
 ضرایب استاندارد مدل. 3شکل 

 
 

 

 اعداد معناداری مدل. 2شکل 
 

 باید ساختاری روابط تأیید از قبل پژوهش، مدل بررسی جهت

 شده تدوین حاصل کرد. مدل اطمینان مدل مطلوب برازش از

 مورد برازش متداول های شاخص اساس بر پژوهش این در

 آورده (6) جدول در که حاصل نتیجه و قرار گرفت ارزیابی

 است. شده

 

 

 های برازش مدل ساختاریشاخص. 6جدول  
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، آورده شده است، نسبت کای 6همانطور که در جدول شماره 

-می 2و کوچکتر از مقدار مجاز  26/3دو بر درجه آزدای برابر 

 81/8و کوچکتر از  83/8برابر با  RMSEAباشد. همچنین 

های تناسب حاکی از باشد. به طور کلی مقدار شاخصمی

 برازش مناسب مدل است. 

 ساختاری مدل گیری،اندازه هایمدل برازش بررسی از پس

 روابط علی بین متغیرهای آزمون و بررسی به توانمی

 بخش این رسید. در پژوهش هاییافته به پرداخت و پژوهش

 بررسی مدل مسیرهای ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری

 مدل مسیرهای شود. ضرایب استاندارد و ضرایب معناداریمی

 .( آمده است3جدول ) ن درآ نتایج و  2و  3شکل  در

 از بیشتر بازه در (tمعناداری ) ضریب مقادیر که هنگامی

تأیید روابط  متعاقباً و مربوطه پارامتر بودن معنادار باشد، 36/8

به  توجه با .دهدرا نشان می پژوهش علی بین متغیرهای

بین  مسیرهای برای آمدهدستبه معناداری ضریب مقدار

ندارد الگوی فوق بیانگر این است که ضرایب استا متغیرها،

رهبری اصیل تاثیر مثبت و معناداری بر بهزیستی روانشناختی 

( درصد و بر سرمایه روانشناختی به مقدار 31/8به مقدار )

( درصذ داشته است. همچنین سرمایه روانشناختی تاثیر 33/8)

( درصد بر بهزیستی 63/8مثبت و معناداری به مقدار )

تاثیر رهبری اصیل بر  شدن تأیید به توجه ارد. باروانشناختی د
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سرمایه روانشناختی و همچنین تاثیر سرمایه روانشناختی بر 

در  سرمایۀ روانشناختی بودن میانجی بهزیستی روانشناختی،

 تأیید رهبری اصیل و بهزیستی روانشناختی بین رابطۀ

سرمایۀ  میانجیگری نقش تأیید با شود. همچنین،می

بهزیستی  شود که رهبری اصیل بری، روشن میروانشناخت

معنادار، برابر با  و مثبت غیرمستقیم و روانشناختی اثری

 از پژوهش این (، دارد. در)

 رابطۀ در متغیر میانجی یک تأثیر معناداری برای سوبل آزمون

 مقدار یک سوبل، آزمون استفاده شد. در دیگر متغیر دو میان

 شدن بیشتر صورت در که آیدمی دست ( به8) رابطۀ طریق از

 درصد 33اطمینان  سطح در توانمی 36/8مقدار از  این

 .کرد تأیید را متغیر یک تأثیر میانجی بودن معنادار

 8رابطۀ 

 
 و مستقل متغیر میان مسیر ضریب مقدار a ،8رابطۀ  در

 وابسته، و میانجی متغیر میان مسیر ضریب مقدار bمیانجی، 

aS میانجی، و  و مستقل متغیر میان مسیر ای استانداردخط

bS وابسته است و میانجی متغیر میان مسیر استاندارد خطای. 

 

 

 به شده است که 32/33 برابر سوبل آزمون از حاصل tمقدار 

 سطح توان گفت درمی 36/8مقدار  از بودن بیشتر دلیل

 در ختیسرمایه روانشنا میانجی متغیر تأثیر درصد 33 اطمینان

 بهزیستی روانشناختی معنادار و رهبری اصیل میان رابطۀ

 .است

از  میانجی، متغیر طریق از غیرمستقیم اثر شدت تعیین برای

اختیار  را 8 و 8 بین مقداری که شد استفاده VAF آمارة

 بودن ترقوی باشد ترنزدیک 8 به مقدار این چه هر و کندمی

 مقدار این در واقع، .ددهرا نشان می میانجی متغیر تأثیر

 طریق از VAF سنجد.می را کل بر اثر غیرمستقیم نسبت اثر

 .آیدمی دست ( به3رابطۀ )

 3رابطۀ 

 
مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و  a، 2در رابطۀ 

مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته،  bمیانجی، 

 ته است.مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و وابس cو 

 
بدین معنی است که بیش از نیمی از  VAFبرای  68/8مقدار 

اثر رهبری اصیل بر بهزیستی روانشناختی از طریق 

غیرمستقیم توسط متغیر میانجی سرمایۀ روانشناختی تبیین 

 شود. می

آورده  3در جدول شماره  روابط علی بین متغیرهاتمام  جینتا

آمده دستبه ینادارمع بیبا توجه به مقدار ضر شده است.

، 3و جدول  2در شکل  (t)آماره  رهایمتغ نیب یرهایمس یبرا

روابط علی بین همۀ است،  36/8که باالتر از مقدار  

 . شودیم دییپژوهش تأ متغیرهای

 

 روابط علی بین متغیرهای پژوهش. 7جدول  

 نتیجه t تخمین متغیر وابسته متغیر مستقل

بهزیستی  رهبری اصیل

 ختیروانشنا

 تائید 83/2 31/8

سرمایه  رهبری اصیل

 روانشناختی

 تائید 88/1 33/8

سرمایه 

 روانشناختی

بهزیستی 

 روانشناختی

 تائید 38/6 63/8

نقش میانجی سرمایه 

 روانشناختی

 تائید 3/33 886/8

 

 گیریبحث و نتیجه

تاثیر سبک رهبری اصیل بر پژوهش حاضر به بررسی 
وزارت ورزش جمهوری  بهزیستی روانشناختی کارکنان

اسالمی ایران با تاکید بر نقش میانجی سرمایه روانشناختی 
 سازی معادالت مدل از اساس، این بر پرداخته است.

نتایج پژوهش نشان داد که سبک  .استفاده شد ساختاری
رهبری اصیل بر بهزیستی روانشناختی کارکنان وزارت ورزش 

ایج این پژوهش با نتایج رسد نتبه نظر می و جوانان تاثیر دارد.
کسار و بوتیچ (، 3886) رادشریفیو  نیاتحقیقات رحیم

 ادیل و همکاران( و 3888نلسون و همکاران )(، 3882)
تواند گفت باشد. در تبیین این رابطه میهمسو می( 3883)

 به نسبت کنندمدیرانی که از سبک رهبری اصیل استفاده می

 کار آن در که ایزمینهو  خود هایقوت و هاضعف دانش،

-گیری بر اساس ارزشو ضمن تصمیم داشته آگاهی کنندمی

با برقراری روابط های درونی و نه بر اساس فشار اجتماعی، 
ها و ها و حتی ضعفگیریها، تصمیممثبت و باز، ارزش
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دهد بدین های خود را در معرض دید همگان قرار میاشتباه
ن یک الگو برای کارکنان طریق عالوه بر اینکه به عنوا

)استقالل(  هستند که سبب پذیریش خود و خودمختاری
شوند تا کارکنان به آنان اعتماد شود، باعث میکارکنان می

با نظرخواهی از  کرده و راحتتر ارتباط برقرار کنند، این مدیران
شخصی و  رشد برای را هاییفرصت کارکنان در تصمیمات

کنند. مجموعه این می ایجاد کارکنان در زندگی هدفمند
 پیرامون وقایع و حوادث شوند تا کارکنان ازعوامل باعث می

داشته باشند و بدین ترتیب باعث افزایش  مثبتی خود ارزیابی
نتایج پژوهش همچنین شوند. ها میبهزیستی روانشناختی آن

بهزیستی روانشناختی نشان داد که سرمایه روانشناختی بر 
نتایج این گذارد. تاثیر میرزش و جوانان کارکنان وزارت و

(، 8236دوین و همکاران )فهیمپژوهش با نتایج تحقیقات 
(، پارک و 3883(، رانی )8236وحیدی و جعفری هرندی )

( و کیم و همکاران 3883(، دوال و کومار )3883همکاران )
توان گفت در تبیین این رابطه میباشد. همسو می( 3883)

به  نیرومندتر ه روانشناختی باال به دلیل باورهایافراد با سرمای
 مختلف، وظایف انجام برای هایشان ظرفیت و تواناییها

 هایراه که منجر به جستجوی امیدواری باالی سطوح

سطوح  شود،اهدافشان می به دستیابی به ی معطوفچندگانه
 رابطه در مثبتی انتظارات و دیدگاه و داشتن خوشبینی باالی

 آوری که بهتاب و همچنین داشتن سطوح باالی دهاپیام با

 را و رویدادهایی کنند غلبه مشکالت بر تا کندآنان کمک می

 مجموع در .بگذارند سر پشت است، شده شکست به منجر که

شود و به افراد در  می بیشتری مثبت پیامدهای تعداد به منجر
، این کندهای مثبت از خودشان کمک میتحقق ادراک

 ایعمده طور به شود کارکنانهای مثبت باعث میکادرا
 پیرامون وقایع و حوادث از و کنندمی تجربه را مثبت هیجانات

 بهزیستی داشته باشند که این فرآیند مثبتی خود ارزیابی

. نتایج پژوهش همچنین نشان دارد پی در را فرد روانشناختی
نان کارکداد که سبک رهبری اصیل بر سرمایه روانشناختی 

نتایج این پژوهش با گذارد. تاثیر میوزارت ورزش و جوانان 
(، قانع نیا و 8232میرمحمدی و رحیمیان )نتایج پژوهش 

(، حسینی و 8233(، کاملی و همکاران )8238همکاران )
(، شوکرت و 3886(، اوالنیان و هیستاد )8233زردتشتیان )

بری و باشد و با نتیجه پژوهش اکهمسو می (3881همکاران )
که شاید یکی از دالیل آن  باشد( ناهمسو می8233همکاران )

 وضعیت کاری به نسبت کارکنان امیدوارنبودن و خوشبین

همچنین نتیجه این پژوهش با کرد.  عنوان آینده در خود

باشد که ( ناهمسو می3883نتیجه پژوهش کیم و همکاران )
دلیل آن این است که چون بیشتر کارکنان بخش های 

رزشی آمریکا به طور مستقیم با مدیران ورزشی خود کار و
کنند، رهبری اصیل تأثیر مثبت اصلی در سطح سرمایه نمی

روانشناختی پیروان نداشته است. در تبیین تاثیر سرمایه 
توان گفت مدیرانی روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی می

به  با آگاهی نسبت کنندکه از سبک رهبری اصیل استفاده می
محیط و شرایط کاری و کارکنان و توجه به نیازهای کارکنان 

های و نظرخواهی از آنان باعث شناخت کارکنان از توانایی
های خود برای انجام وظایف خود و باور نیرومندتر به توانایی

ها افزایش یافته شود و بالتبع انگیزش و رضایت آنمحوله می
ن خواهند بود همچنین با بیو نسبت به آینده امیدوار و خوش

ایجاد فضای اخالقی و نیز در معرض دید قرار دادن اطالعات 
شوند تا فداکاری خود باعث اعتماد بیشتر کارکنان به رهبر می

دهند و در برابر مشکالت مقاوت بیشتری از خود نشان می
بیشتری از خود نشان دهند و بدین طریق بر سرمایه 

گذارند. نتایج پژوهش همچنین میروانشناختی کارکنان تاثیر 
نشان داد که سبک رهبری اصیل از طریق ایجاد سرمایه 
روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی کارکنان وزارت ورزش و 

توان گفت، رهبران جوانان تاثیر دارد. در تبیین این رابطه می
ای اصیل عالوه بر اینکه از طریق الگو بودن و شفافیت رابطه

نیازهای کارکنان و نظرخواهی از آنان در و توجه به 
شود تصمیمات که باعث بهزیستی روانشناختی کارمندان می

موفقیت ،  به دستیابی برای توانایی هایش به فرد باعث باور
بینی، امیدواری و فداکاری و تحمل مشکالت و در خوش

شود. که این سرمایه مجموع سرمایه روانشناختی کارکنان می
مثبتی همچون پذیرش  پیامدهای تعداد به منجر روانشناختی

خود، استرس کمتر، برقرای ارتباط بهتر با همکاران و 
های خود و رشد شخصی یا به طور سایرین، پیگیری خواسته

 به توجه شود. باکلی بهزیستی روانشناختی کارکنان می

مثبت سبک رهبری اصیل در افزایش سرمایه  تاثیرات
ی روانشناختی به طور مستقیم و تاثیر روانشناختی و بهزیست

مثبت سبک رهبری اصیل اصیل بر افزایش بهزیستی 
روانشناختی از طریق افزایش سرمایه روانشناختی پیشنهاد 

بدنی  تربیت ادارات کل و جوانان و ورزش وزارت شود تامی
مدیرانی را بکار گیرند که از سبک رهبری اصیل  هااستان

های کوتاه مدت سبک برگزاری دوره کنند یا بااستفاده می
رهبری اصیل را به آنان آموزش دهند. همچنین به مدیران 

شود از طریق کمک به کارکنان برای یافتن معنا پیشنهاد می
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در کار و خلق روابط شفافی که منجر به اعتمادسازی و 
شود، باعث افزایش تقویت و ترویج جو اخالقی مثبت می

واری کارکنان شوند. و همچنین با بینی و احساس امیدخوش
آگاهی از محیط کاری و شرایط و متناسب با موقعیت 
هرازگاهی از منافع و نظرات خود بگذرد و نظرات مخالف را 

ارجح بداند تا کارکنان احساس خودکارآمدی و از خود 
گذشتگی بیشتری داشته باشند و این سرمایه روانشناختی با 

هزیستی روانشناختی کارکنان فراهم کردن جو مثبت باعث ب
 .گردد
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