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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
 بررسی تأثیر رهبری اصیی بیر سیمت روانیی بی،هدف پژوهش
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مقدمه 
امگگاوز گگا رشگگد ا ت گگاد جیگگانی ،ت گ ش گگاات دسگگتدا ی گ
فاصت هات ر ا تی ،فناورت و فنّاورتهات نوین ،زندگی شغلی
شدت تغددا کاد و توج سگمت توسگع فگادت متماکگ
شد است .نداوت انسانی سگازما ،نقگ کلدگدت و میمگی در
دستدا ی سازما،

اهداف

دارد .در این مدگا ،،سگازما،هگا گ

دنبال نداوت کار متخ ص و کارآمدت هستند ک ا اسگتااد از
توانایی آ،ها

م یتهگات ر گا تی دسگت یا نگد و تواننگد گا

محدط اثا گذاشگت و در راصگ ر گا تی موفگش اشگد .افگ ای
ا لدت هات کارکنا ،ر و ا یبود نتایج مگایی سگازما ،ک ،گا،
2001؛

نقگ از گا ات ،رزمیگویی و سگاری ،)1997 ،ارتقگا

یا ورت را در جامع فااهم ساخت و ارث رونش ا ت اد ملگی

مش ،ت روانی همچو ،تنددگی شغلی اات کارکنگا ،داشگت
4

9

6

5

اشگگد ککوسلواسگگ،ات  ،کلگگوگا و ریگگ 1995 ،؛ کگگوپا و

اسگگتااو ،1979 ،7گگ نقگگ از نبگگات1985 ،؛ میگگداد1981 ،؛
فای،وم 8و واگلگوم .)2005 ،9رگواملی همچگو ،سگختی کگار،
درآمد کم ،سبک رهبات خشک و کام ً رسگمی ،زمگا ،کگار،
ساوصگگدا ،تگگااکم کگگار ،نگگون مااجعگگا ،،انترگگارات نگگاما و
مقامات ،فاهنگ سازمانی دمار ،ارتباطات غدااثا خ

کفقدا،

حمایت ،اخوردهات غدادوستان و  )...و سگدارت از روامگ
دیاا می توانند فشار روانی در کارکنا ،را سگبب شگوند و در
صورت استماار ،اخت ،ت روانی و جسمانی
ککوسلواس،ات و هم،ارا،1979 ،،

وجود آورند

نقگ از نبگات1985 ،؛

میگگداد1981 ،؛ فگگای،وم و واگلگگوم .)2005 ،گگار نیگگایی ای گن
مش ،ت سازما ،تحمد می شود؛ چااک ایگنهگا موجگب

خواهد شد کمشگب،ی1976 ،؛ گ نقگ از گ نقگ از گا ات و
هم،ارا)1997 ،،؛ نا ااین ،توج توسع فادت میم گ نرگا

اف ای

آمد .دید دیاا آ ،را میتوا ،در آ ،دانست ک سازما،هگا اگگا

را هایی را ک افااد میتوانند

ه ین هات درمانی می شود .یذا این نداز وجود دارد ک
وسگدلة آ،هگا از رگواملی کگ

از نداوت انسانی متخ ص و کارآمگد اخگوردار نباشگند و یگا

موجب کاه

توانایی استااد درست و کارآمد از نداوهات موجود را نداشگت
اشند ،حتگی اگگا دارات یتگاین فنّگاورت اشگند و از یتگاین

کاد و شناخت.
اید در نرا داشت ک روش هات مقا ل ا فشگار روانگی و

ام،انات یا گداند ،ادر ندستند گا محگدط اثگا اذارنگد و در

دیاا متغداهات شخ ی ا روام محدلی و سگازمانی تعامگ

راص ر ا ت موفش اشند .روام متنوری در محدطهات کگارت

می نمایند و سبب اوز ر،گ ایعمگ هگات خاصگی از سگوت

وجود دارند ک از نرا روحی و روانی ا کارکنا ،اثا گذاشت و

شخص مگیشگوند کطوسگی و هم،گارا1994 ،،؛ گ نقگ از
شایای .)1999 ،ی،ی از این روشهات مقا ل وجگود رهبگات

نحو کار را متأثا میکند .این روام هم میتوانند گا کارکنگا،
اثا مثبت داشت و منیا شادکامی و یبود رفا و حال خگو
آنا ،شود و هم اثاات منای ا آنا ،گذارد .ازجمل این روامگ ،
فشارزات شغلی است ک شام حیم زیاد کار ،رفتار نگامللو

س مت روانی میشود جلوگدات کنند ،ارسی

است ک ارتمگاد و امدگدوارت را در سگازما ،رشگد مگیدهگد

کیئو .)2012 ،10این سبک نوین رهبات در ت،مد حگثهگات
ما و

رهبات و رنوا ،یک سبک مثبت رهبگات ملگا

و تضگاد مدگا ،هم،گارا ،و

شد است ک از آ ،رنوا ،رهبات اصد  11یاد میشود ک انع
ندگگا ،جلدلگگی و فگگوها .)1999 ،رهبگگاا ،اصگگد گگا تگگأثدا روت

فشار روانی شغلی در محدط کار میتوانگد آثگار زیانبگارت

رمل،گاد وا عگی و پایگدار کارکنگا،

و نامناسب ساپاسگتا ،،کشگم،

مش ،ت خارج از محدط کار هستند ک
کموس 1و دلدنگ.)1981 ،2

کار صدم مگیزنگد

همانندسگگازت ،12ارتمگگاد ،19امدگگدوارت 14و هدیانگگات مثبگگت

ا س مت جسگمی و روانگی کارکنگا ،مثگ فشگارخو ،گا،،
مش ،ت گوارشگی ،دمگارتهگات لبگی-راو گی و افگ ای
ضا ا ،لب ،مش ،ت رفتارت مث غدبت و تگاک سازمگا ،و
2. Billing
4. Kluger
6. Cooper
8. Falkum
10. Liu
12. Identification
14. Hope

کارکنا ،ارگث افگ ای

میشوند کروک  .)2010 ،15در تحقدقات گذشگت نشگا ،داد
شد ک سبکهات رهبات توانمندساز مانند رهبات اصگد  ،از
طگایش اییگاد تلا ش دن شخص-شغگ  ،میتگوانگد احسگاس
1. Moos
3. Koslowsky
5. Reich
7. Straw
9. Vaglum
11. Authentic leadership
13. Trust
15. Roux
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خوش دنی و تلا ش دن انترارت و وا عدت محدط کار و ایگن
ح

ک کارکنا ،مورد حمایت سازما ،هستند،

آ،ها منتق

سازد و در مقا گ آنگا ،را در کگار درگدگا کنگد ک،سگچدناا،
وونگ و گاو2019 ،1؛ گد ندرو ،2وونگ 9و ایواس،)2010 ،4
این اما زمانی ک اتااق افتاد ،ا سلو ا،تا سگ مت روانگی

کارکنا ،را اآورد میکند،
اات پاسخاویی

آنا ،راه،ارهات مقا ل ات مثبت

خواست هات شغلیشا ،را میدهند.

از طاف دیاا ،حدل هگات زنگدگی کگارت پدامگدهایی را
اات سازما ،در ادارد ک ی،ی از آ ،ها ،خوداثا خشی مقا ل

شغلی 19است .هناامیک کارکنا ،،گ ویگه کارکنگا ،جدیگد،

مواج میشویم ک،سچدناا ،5ورگوگنی ،6کانسدالدو 7و رید،8

احساس تعلش و ردایت کنند و احساس کنند ک سازمانشگا،،

گا درگدگا سگاختن کارکنگا ،گا کگار و

و توانگایی

 .)2015رهبات اصد

ارزش هات آنگا ،را گا خگود دارد ،ارتماد گ ناگ

حمایتی ک از آ،ها میکند ،آنا ،را از تگن هگات شگغلی دور

دشتات در انیام مناسگب کارهگا خواهنگد داشگت .کارکنگا،،

س مت روانی جلوگدات میکنگد.

رویدادهات محدط کارت را درک و ارزیگا ی مگیکننگد .و تگی

س مت روانی ربارت اسگت از حایگت رفگا کامگ جسگمی،

کارکنا ،ردم تناسب در حدل هات زندگی کگارت را احسگاس

روانی و اجتماری و ن فقط نبگود دمگارت کسگازما ،یداشگت

کنند ،پاسخ هات روانی نشا ،میدهند .میارتهگات مقا لگ ات،

میسازد ،درنتدی از کاه

جیانی.)2001 ،9
ی،ی از پدامدهات رهبات اصد تلا ش حدل هات زنگدگی

کارت 10است .مسگل  11و ،یتگا 12ک )1997دگا ،کادنگد کگ
ش

حدل زندگی کارت کحیم کار ،19کنتال ،14مشگارکت،15
16

17

18

هست کنتال درونی فاد را غنی میسازد و ایگنتاتدگب فگاد
میآموزد ک میتواند ا اطااف خوی اثگا گذاشگت و تغددگا
اییاد کند کف،
شغلی ،اشار

و اسگک،تور .)1999 ،خوداثا خشگی مقا لگ
ارزیا ی و ارتماد نا

کارکنا ،دارد ،اینکگ

پاداش  ،ان اف  ،ارزشها ) وجود دارد کگ در آ ،تلگا ش

آیا آ،هگا مگیتواننگد خواسگت هگات کگار خگود را ادار کننگد

شخص-شغ می تواند موجب اف ای تعید کارکنا ،در کگار
شود .رهباا ،اصد احتمال زیاد اات کارکنا ،منرور درک

کپد انتگگی  ،یومبگگاردو  ،یوسگگددت ، ،زارت و اتدنگگی ،
 .)2008رهباا ،اصد ا اییاد یک محگدط کگارت مثبگت کگ

این ،در مو عدت هات کگارت خگود و در کگار سگازما ،تگأثدا

انترارات کارکنا ،را گاآورد مگیکنگد و همچنگدن از طایگش

دارند ،فاصت هگایی همچگو ،مشگارکت در ت گمدمگدگات و

پاورش اناد هگات رشگد ماننگد سگامای هگات روا،شگناختی

طااحی شغ فااهم میکنند .هناامیک کارکنا ،،رهباا ،خود
را گ صگگورت خودآگگگا  ،شگگااف و اخ گگی در فاآینگگدهات

کآوایدو و گاردنا )2005 ،موجب اف ای حایت روانی مثبگت
در کارکنا ،میشوند ک ارث اف ای منگا ع خودکارآمگدت و

ت گگمدمگدگگات ادراک کننگگد ،در حدل گ هگگات زنگگدگی کگگارت

خودتنردمی رفتار کارکنا ،و همچنگدن کگاه

فشگار روانگی

احساس تناسب پددا میکنند ک،سچدناا و هم،گارا.)2015 ،،

آ،هگگا مگگیشگگود کیوتگگان و آوایدگگو2009 ،؛ آوایدگگو و گگگاردنا،

و تیک رهباا ،مح کارت گاات کارکنگا ،فگااهم کننگد کگ

.)2005

ملا ش انترارات آ،هاست کحدل هات زندگی کارت) ،کارکنا،
طور منلقی اات رویارویی گا خواسگت هگات شگغ تمایگ

پد انتی و هم،ارا ،ک )2008یافتند ک خوداثا خشی مقا ل
شغلی مدانیی گگا را لگ گدن حدلگ هگات زنگدگی کگارت و

مگییا گد.

س گ مت روانگگی کارکنگگا ،اسگگت .هناگگامیک گ تناسگگب گگدن

رهباا ،اصد ا اییاد چندن محدط کگارت مثبت کگ انترارات

حدل هات زندگی کارت وجود داشت اشد ،این شاایط منیگا

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

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

نشا ،میدهند و درنتدی ارتماد ناسشگا ،افگ ای

20

21

22

29

24
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احساس خوش دنی و تلا ش دن انترارت و وا عدت محدط

دغدغة پهوهشاا است .دید دیاا انیام این پهوه  ،توسط

کارکنگا،

س مت

کار کارکنا ،میشود ک موجب تقویت ارتماد نا

پهوهشاا ،شناسایی رواملی است ک منیا

کاه

اات از رید خواست هگات شگغلی اآمگد ،آ،هگا مگیشگود،
درنتدی کارکنا ،را در مقا کگاه سگ مت روانگی حاگ

روانی میشود و از آ ،منرور تعدگدن را هگایی گاات حاگ
ارزش کارمند و کمک او اات اف ای تعادل یتا مدا ،کار

میکند ک،سچدناا و هم،ارا .)2015 ،،افااد ا خودکارآمگدت

و زندگی ،خواهد ود.

ا ،،ا اوز رواطگ

مثبگت گا ،،گ شگاایط و اتاا گات گ

شدو ات مثبتتا و سگازگاران تگا پاسگخ مگیدهنگد ،از سگل
اسگگتاس کمتگگات اخگگوردار هسگگتند ،دروا گگع افگگااد شگگاد در
مواجی ا فااز و نشدبهات روزما زندگی و در کنگار آمگد،
ا حوادث استاسزا موفشتا رم میکننگد ،انترگارات مثبگت

از اینرو ،فاضد هات پهوه
 .1رهبات اصد

ربارتاند از:

ا حدل هات زندگی کارت تأثدا مسگتقدم

دارد.
 .2رهبات اصگد

گا خوداثا خشگی مقا لگ شگغلی تگأثدا

مستقدم دارد.

دشتات دارند و خوش دنتاند کمحمدت و هم،ارا،)1997 ،،

 .9رهبات اصد ا س مت روانی تأثدا مستقدم دارد.

درنتدی کمتا دچار کاه س مت روانی میشوند.
اگاچ را لگ گدن فشگارزاها و آسگدبهگات جسگمانی و

 .4حدل هات زندگی کارت ا خوداثا خشی مقا ل شگغلی
تأثدا مستقدم دارد.

روا،شناختی مورد تأیدد اار گافت است ،اما فاآیندهایی کگ
از طایش آ ،ها ،فشارزاها در محگدط کگار ارگث ادراک فشگار
روانی میشوند و این فشار روانی ا آسدبهات روا،شناختی،

 .5حدل هات زندگی کارت ا س مت روانی تأثدا مستقدم
دارد.
 .6خوداثا خشی مقا ل شگغلی گا سگ مت روانگی تگأثدا

جسمانی و رفتارت و نیایتاً ا رمل،اد شغلی چاونگ ارتبگا
پددا میکند ،طور کام درک نشد اند .اهمدت این پگهوه

مستقدم دارد.
 .7رهبگگات اصگگد گگا خوداثا خشگگی مقا ل گ شگگغلی گگا

در ارسی م،اند مهات زیا نایی را ل فشارزاها -حدلگ هگات

مدانییگات حدل هات زندگی کارت تأثدا غدامستقدم دارد.

درک یتا

 .8رهبگگات اصگگد گگا سگ مت روانگگی گگا مدگگانییگگگات

زندگی کارت است و این ارسی می تواند منیا

این مسئل شود ک چاون فشارزاها مانع رمل،اد میشوند ،یا
آ،ها کمک می کنند .این امگا ضگاورت ملایعگ حاضگا را

حدل هات زندگی کارت تأثدا غدامستقدم دارد.
 .9رهبگگات اصگگد گگا سگ مت روانگگی گگا مدگگانییگگگات

نشا ،میدهد؛ ازجمل از د،یگ دیاگا ضگاورت انیگام ایگن

خوداثا خشی مقا ل شغلی تأثدا غدامستقدم دارد.

پهوه  ،خأل ملایعاتی این متغداهات حداتی در سازما،هگات

 .10حدل گ هگگات زنگگدگی کگگارت گگا س گ مت روانگگی گگا

اماوزت است کگ اگگا گدا ،توجگ نشگود سگازما،هگا را گا

مدانییگات خوداثا خشی مقا ل شغلی تأثدا غدامستقدم دارد.

معض تی همگاا خواهگد داشگت و ملایعگ ایگن ضگاورت،

سالمتروانی

خوداثربخشیمقابلهشغلی

حیطههایزندگیکاری

شکل  .1مدل کلی روابط مفروض بین متغیرهاي پژوهش

رهبریاصیل
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روش 
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :این پهوه

آوردند .شیاری راد ک )1999پایایی این پاسشنام را ا روش
از نگون

گ تاتدگب  0/85و  0/82و روایگی

آیاات کاونبا و توصد

همبستای است ک از روش ایاویا ی معاد،ت ساختارت 1یگا

آ ،را از طایش همبست کاد ،ا یک سؤال محقش ساخت 0/70
و سل معنیدارت  0/01دسگت آورد اسگت .در پگهوه

آمارت پهوه شام تمامی کارکنا ،یک شاکت دویتی تا ع
وزارت نداو در استا ،خوزستا ،ود کگ در سگال  96در ایگن

ضایب پایایی مقدگاس رهبگات اصگد و

ایاویا ی رلی ،2از نون تحلد مسدا استااد شد است .جامعة

کار ودند .در ایگن پگهوه

شاکت مشغول

گا توجگ گ

حاضا اات سنی

مؤیا هگات آ ،از روش آیاگات کاونبگا اسگتااد گادیگد کگ
ضگگایب  0/94گگاات کگگ پاسشگگنام و گگاات خودآگگگاهی،

تعداد مسداهات مستقدم ک 6مسدا) ،تعداد متغدا او،زاد ک )1و

جنب هات اخ ی درونی شد  ،پگادازش متعگادل اط رگات و

تعداد واریگان هگات خلگا ک ،)4تعگداد  11پگارامتا محاسگب
گادید .ا در نرا گافتن پدشنیاد کلدن 9ک ،)1998گ ازات هگا

شاافدت در روا ط گ تاتدگب  0/89 ،0/79 ،0/79و  0/86گ
دست آمد .ا توج

اینک در این پاسشگنام  4عگد مگورد

پارامتا محاسب شد اات آزمود ،مدل دستکگم ندگاز گ 10

سنی

شاکتکنند وجود دارد ک نق از شلدد  .)1999 ،گا توجگ

ارائ میشود :خودآگاهی کساپاست من اات یبود ارتباطات
خود ا دیااا ،،هموار گافتن ازخورد از دیااا ،اهمدگت

حیم نمونة پهوه

حاضا ک 925ناا)،

ازات ها پارامتا

اار میگداد یک نمون سگؤال متناسگب گا هگا عگد

میدهد) ،جنب هات اخ ی درونی شگد کساپاسگت مگن گ

حدود  29آزمودنی در نرا گافت شد اسگت کگ ح،ایگت از
کاایت نمون اات آزمو ،مدل دارد .در این روش نمون گدات

روشنی آنچ را ک مد نراش است ،دا ،مگیکنگد) ،پگادازش

تقسگدم گادیگد و

متعگگادل اط رگگات ک گگدن ارتقگگادات و رفتگگار ساپاسگگت مگگن

از مدا ،شگمار پاسگنلی هگایی کگ سگازما ،در اختدگار

سازگارت و هگمخگوانی وجگود دارد) و شگاافدت در روا گط
کساپاست من دیااا ،را شندد ،دیدگا ها و نقل نراهگات

افااد جامع
سک

واحدهات سازمانی مختلگ

پهوهشاا اار داد ود ،ا استااد از گ ین نمون ت گادفی از

موردها 4در ناماف ار  ،spssمتناسب ا حیم ها واحگد ،افگااد
انتخا

گادیدند.

مخای

تشویش میکند).

مقیاس حیطه هاي زندگی کاري :این مقداس توسط ،یتا
و مسل ک )2004ساخت شد .این پاسشگنام  28سگؤال دارد
ک تاتدب  5سؤال اات انداز گدات حیگم کگار 4 ،سگؤال

ابزارسنجش 
مقیاس رهبري اصیل :این مقداس توسط وایومبگا و هم،گارا،

اات انداز گدات کنتال 4 ،سؤال اات انداز گدات پگاداش5 ،

ک )2008تید شد است کگ دارات  16مگاد و چیگار عگد از

سؤال اات انداز گدات مشارکت 6 ،سؤال اات انگداز گدگات

رفتار رهبات اصد شگام خودآگگاهی ،جنبگ هگات اخ گی
درونی شد  ،پادازش متعادل اط رات و شگاافدت در روا گط

ان گگاف و  4سگگؤال گگاات انگگداز گدگگات همسگگانی ارزشهگگا

را مورد سنی

اار میدهد .پاسخهگات ایگن پاسشگنام گا

کتیان ارزشها) است .ایگن ا گ ار در مقدگاس ید،گات از 1
ککام ً مخایام) تا  5ککام ً مگوافقم) نمگا گگذارت مگیشگود.

اساس ید،ات  5درجگ ات از  0ک گاات کگام ً مخگایام) تگا 4

آیاات کاونبا در ملایع ،سچدناا و هم،ار ،ک0/81 )2015

ک اات کگام ً مگوافقم) نمگا گگذارت مگیشگود .گدایونگاردو و
هم،ارا ،ک )2010گاات پایگایی آ ،ضگایب آیاگات کاونبگا

اات پایایی مقداس حدلگ هگات زنگدگی

 0/91را گگگ ارش نمگگود انگگد و پایگگایی گگاات مؤیاگگ هگگات
خودآگاهی ،شاافدت در روا ط ،جنب هات درونی شد اخ ی

ود .در این پهوه

کارت و مؤیا هات آ ،،ضایب  0/86گاات کگ پاسشگنام و
اات حیم کار ،کنتال ،پاداش ،مشارکت ،ان اف و ارزشهگا
تاتدب  0/75 ،0/77 ،0/79 ،0/75 ،0/74و  0/77گ دسگت

و پادازش متعادل اط رات گ تاتدگب  0/88 ،0/69 ،0/71و

آمد .اات ارسی روایی این پاسشنام از روش تحلد رامگ

 0/89گ ارش کادند، .سچدناا و هم،گارا ،ک )2015پایگایی
ایگن پگاسشنامگ را گا روش آیاات کگاونبا  0/96گ دست

تأیددت اسگتااد شگد کگ شگاخص هگات گاازش ،IFI=0/90
 CFI=0/90و  RMSEA=0/07نشاناگا گاازش مناسب ایگن

2. causal modeling
4. Random sample of cases

1. structural equation modeling
3. Kline
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پاسشنام است .ا توج
مورد سنی

اینک در ایگن پاسشگنام  6عگد

گ خگاد مقدگاس افسگادگی اسگت .آتگ افگاوز

 28ما و

اار میگداد یک نمون سؤال متناسگب گا هگا

ک )1986در تحقدگگش خگگود پایگگایی ایگگن پاسشگگنام و خگگاد

عد ارائ می شود :حیم کار کشغلم ،و گت زیگادت را از مگن
میگداد) ،کنتال کمن ا چاونای انیام کگارم کنتگال ،زم را

مقداسهات آ ،را ا روش آیاگات کاونبگا گ تاتدگب ،0/92
 0/99 ،0/80 ،0/71و  0/87گگ دسگگت آورد اسگگت .گگاات

دارم) ،پاداش کاز کگارت کگ مگن انیگام مگیدهگم ،گدردانی

سنی

ضایب پایایی مقداس س مت روانی و مؤیا هگات آ،

می شود) ،مشارکت کارضگات گگاو کگارت مگن گا ی،گدیاا

از روش آیاات کاونبا استااد گادید ک ضایب  0/91اات

هم،ارت می کنند) ،ان اف کرفتار مدیایت ا همگ کارمنگدا،

و

من اان است) و همسانی ارزشها کارزشهات من و سازما،
ی،ی هستند).

ک گ پاسشگگنام و گگاات نشگگان هگگات جسگگمانی ،اضگگلاا
یخوا ی ،اخت ل در کارکاد اجتماری و افسادگی
 0/87 ،0/84و 0/91

مقیاس خوداثربخشی مقابله شغلی :این مقدگاس توسگط

پایایی ا

تاتدگب

دست آمد کگ نشگا،دهنگدة ضگایب

بول این مقداس است .ا توج

اینکگ در ایگن

اار میگداد یک نمون سگؤال

پد انتی و هم،ار ،ک )2008ساخت شد و دارات  9ماد اسگت.

پاسشنام  4عد مورد سنی

پاسخدهندگا ،ا اساس آ،ک آ،ها تا چگ حگد معتقدنگد کگ
می توانند ا مو عدت هات استاس زات شغلی مقا ل کنند ،روت

متناسب ا ها عد ارائ میشود :نشان هگات جسگمانی کآیگا از
یگگکمگگا گذشگگت تگگا گ امگگاوز احسگگاس ضگگع و سسگگتی

یک مقداس  5درجگ ات ید،گات از  1ککگام ً مخگایام) تگا 5

کاد اید؟) ،اضلاا

ککام ً موافقم) امتداز میدهنگد .پد انتگی و هم،گارا ،ک،)2008

اماوز اتااق افتاد ک ااثگا نااانگی دچگار گیخگوا ی شگد

آیاات کاونبا این پاسشنام را  0/89گ دسگت آوردنگد .در

اشدد؟) ،اخت ل در کارکاد اجتماری کآیا از یگکمگا گذشگت

ایگگن پگگهوه گگاات سگگنی ضگگایب پایگگایی مقدگگاس
خوداثا خشی مقا ل شغلی از روش آیاگات کاونبگا اسگتااد

تا اماوز توانسگت ایگد خودتگا ،را مشگغول و سگاگام ناگ
دارید؟) و افسگادگی کآیگا از یگکمگا گذشگت تگا گ امگاوز

گادید ک ضایب 0/84

دست آمد .اات ارسی روایی این

و یخوا ی کآیا از یکما گذشت تگا گ

احساس کاد اید ک زندگی کام ً ناامددکنند است؟)

پاسشنام از روش تحلدگ رامگ تأیدگدت اسگتااد شگد کگ
شگگگگگاخصهگگگگگات گگگگگاازش  CFI=0/98 ،IFI=0/98و
 RMSEA=0/08نشاناا اازش مناسب این پاسشنام اسگت.

روشاجراوتحلیلدادهها 

در این پهوه  ،داد هات حاص از پاسشنام رهبات اصگد ،
حدلگ هگگات زنگگدگی کگگارت ،خوداثا خشگگی مقا لگ شگگغلی و

شگغلی

سگگ مت روانگگی گگا اسگگتااد از روش ایاویگگا ی معگگاد،ت

خود اطمدنا ،دارید ک مگیتواندگد از

ساختارت ک )SEMاز نون تحلد مسگدا تی یگ وتحلدگ شگد.

یگگک نمون گ از پاس گ هگگات ایگگن مقدگگاس ربگگارت گگود از:
هناامیک مش ،تی در مگورد نحگو انیگام وفگای
وجود دارد چ انداز
پ

تمام مااح تی ی وتحلد داد ها ا ناماف ار

ها مو عدت اآیدد.
مقیاس سالمت روانی :در پهوه

رسدد.

حاضا اات سگنی

سگ مت روانگگی از پاسشگگنام سگ مت رمگگومی گلگگد او و
ویلدام ک )1998استااد خواهد شد کگ متشگ ،از  28آیگتم
است ک پاسخدهندگا ،روت مقداس  4درج ات ید،گات از 0
کاص ً) تا  9کزیاد) رتب ندت میکنند .این پاسشنام از چیگار
خاد مقداس تش،د شد است .ماد هگات  1تگا  7ما گو گ
خاد مقداس نشان هات جسمانی ،ماد هات  8تا  14ما و
خاد مقداس اضلاا

amos21

انیام

گ

و یخوا ی ،ماد هات  15تا  21ما گو

خاد مقداس اخت ل در کارکاد اجتماری و ماد هات  22تگا

یافتهها 

منرور ارزیا ی ایاوت پدشنیادت از روش ایاویا ی معاد،ت
ساختارت ک )SEMاستااد شد .ایاویا ی معگاد،ت سگاختارت
1

دروا ع سط ایاوت خلی کلی ک )GLMاست کگ محقگش را
ادر میسازد تا میمور ات از معاد،ت رگاسدونی را هم ما،
دازماید .در روانشناسگی و رلگوم اجتمگاری ایگن روش هگات
تأیددت ا ار جگامعی گاات پگهوهشااا ،فگااهم میکنگد کگ
)1. general linear model (GLM

تأثیر رهبري اصیل بر سالمت روانی :نقش میانجیگرانه حیطههاي زندگی کاري و خوداثربخشی مقابله شغلی 7 /

وسدلة آ ،میتوا ،گ ارزیگا ی و اصگ

ایاوهگات نرگات

مقدار  0/90رنوا ،یک م ک سااناشگتی ند،گویی گاازش

پاداخت و همدن مسئل دید رمد اف ای

روزاف و ،استااد

نق از هاشمی شدخشگبانی،

تعددن شد است ک نتلا1990 ،؛

از ایاویا ی معاد،ت ساختارت است ک ااو ،و کگودک1999 ،
نق از هاشگمی شگدخشگبانی .)1986 ،در پگهوه حاضگا
منرور ارسی اازندگی مدل پدشنیادت ،از ناماف ار تحلدگ
ساختارهات گشتاورت ک )AMOSاستااد شد .میگذور کگات

1

 .)1986ی،ی دیاا از شاخص هات ارائ شد  ،ریش مدگانادن
میذورات خلات تقایگب 5ک )RMSEAاسگت RMSEA .گ
این سؤال ما و است ک تا چ انگداز مگدل واجگد مقگادیا
پارامتاهات انتخا

شگد نامشگخص امگا یدنگ  ،گا مگاتای

ک )χ2شاخص اازندگی مللگش مگدل اسگت و مدگ ا ،انلبگاق

کوواریان

کوواریان هایی ک ساختار راملی د،یت ضمنی ا آ،ها دارد

اشد ،ک )RMSEAاین ناهمخوانی را انداز گدات و آ ،نسگبت

را ا کوواریان

را

مشاهد شد نشا ،میدهگد .هگا انگداز کگ

اازش دارد .اگگا مگاتای

موجگود

کوواریگان

درجة آزادت دگا ،مگیکنگد .اگاچگ ک )RMSEAصگاا
6

میذور کات ک )χ2از صاا روتا شود ،اازندگی مدل کمتگا

نشا،دهندة اازش کام است ،ویی ااو ،و کگودک ک)1999

مگگگیشگگگود .میگگگذور کگگگات ک )χ2معنگگگیدار تاگگگاوت گگگدن

رنوا ،میکنند کگ گ دسگت آورد ،چنگدن مقگدارت مم،گن

کوواریان هات مااوض و مشاهد شد را نشا ،میدهگد .گا
وجود این ،چو ،فامول میذور کات ک )χ2حیم نمونگ را در

ندست .آ،ها استد،ل مگیکننگد کگ مقگادیا گ روتگا از 0/1
اازش ضعد  ،مقادیا دن  0/08و  0/1داناا اازش متوسط

ادارد ،اات نمون هات حیم ا ،،معمو ً،میگذور کگات ک)χ2

هستند و مقادیا دن  0/05و  0/08گاازش معقگول و مقگادیا

متورم و از یحاظ آمارت معنیدار میشود .از ایگنرو پدشگنیاد

کمتا از  0/05نشا،دهندة اازش خگو

هسگتند ک گ نقگ از

شد است جگات شگاخص میگذور کگات ک )χ2از شگاخص

هاشمی شدخشبانی .)1986 ،ازآنیگاییکگ مگدل از اازنگدگی

دیاات نام میگذور کگات نسگبی 2ک )χ2 /dfاسگتااد شگود.
میذور کات نسبی ک )χ2 /dfن دیگک گ  2و کمتگا گ رنگوا،
م کی ااردادت اات اازنگدگی مگدل گ حسگا

مگیآیگد.

همچنگگدن شگگاخصهگگات گگاازش اف ایشگگی 9ک )IFIو گگاازش

خو ی اخگوردار نبگود و دو مسگدا معنگیدار نشگد درنتدیگ
اص حی در مدل انیام شد .در ایگن گگام مسگداهات رهبگات
اصد

گ خوداثا خشگی مقا لگ شگغلی و رهبگات اصگد گ

س مت روانی ک معنی دار نبودند از ایاوت پدشنیادت حگذف

تلبدقی 4ک ،)CFIدو شاخص اازندگی هستند ک اازش یک
وجود کوواریگان مدگا،
مدل معدن را ا مدل پای ک ائ

شگگدند .همگگا،گون گ کگگ در جگگدول  1مشگگاهد مگگیشگگود،
شاخص هات ند،ویی اازش حاص از اص مدل ا حگذف

متغداها ندست ،مقایس میکنند .هاچ مقدار این دو شگاخص

شگد تگا حگدودت

یک ن دیک تا اشد ،گاازش یتگات را نشگا ،مگیدهگد و

مسداهات غدامعنیدار در ایاگوت اصگ
یبود یافت.

جدول  .1شاخصهاي برازندگی مدل تعدیلیافته
شاخصهات

χ2

df

/df

GFI

AGFI

NFI

CFI

IFI

TLI

RMSEA

ایاوت اوید

99/68

24

9/90

0/991

0/870

0/854

0/885

0/887

0/828

0/10

ایاوت نیایی

74/76

25

2/99

0/942

0/895

0/884

0/918

0/919

0/882

0/08

اازش متغدا

هما،طور ک نتایج مندرج در جگدول  1نشگا ،مگیدهگد،
2

شاخصهات ند،ویی اازش شام میذور کات نسبی ک2/99
= ،)χ/dfشگگاخص گگاازش اف ایشگگی ک )IFI=0/919و گگاازش

ک ،)GFI=0/942شگگاخص ند،گگویی گگاازش تعگگدی شگگد
ک ،)AGFI=0/895شگگاخص تگگوکا  -یگگوی ک،)TLI=0/882
شگگاخص نتلگگا -ونگگت یگگا شگگاخص نگگام شگگد اازنگگدگی

تلبگدقگی ک ،)CFI=0/918شگگاخص ندگ،گگویگگگی گگگاازش

ک )NFI=0/884و شاخص ریش مدانادن میگذورات خلگات

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

1. Chi - square
3. incremental fit index
5. root – mean – square of approximation
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تقایگگب ک ،)RMSEA=0/08ح گاکی از گگاازش معقگگول مگگدل
پدشنیادت یا فاضی ا داد هاست؛ نا ااین مدل اصگ

شگد

ضگگاایب اسگگتاندارد و دیاگگا پارامتاهگگات انگگداز گدگگات
متغداهات این مدل در جدول  2ارائ شد است.

یا نیایی از اازندگی مللو ی اخوردار است.
جدول  .2پارامترهاي اثرات مستقیم بین متغیرهاي پژوهش در مدل پیشنهادي
نسبت
خلات
اآورد
اآورد
پارامتاها
1
حاانی
معدار
غدااستاندارد
استاندارد
مسداها
7/98
0/01
0/09
0/59
حدل هات زندگی کارت
رهبات اصد
1/29
0/04
0/05
0/08
خوداثا خشی مقا ل شغلی
رهبات اصد
0/10
0/07
0/008
0/007
س مت روانی
رهبات اصد
9/91
0/27
0/92
0/27
حدل هات زندگی کارت خوداثا خشی مقا ل شغلی
2/51
0/49
1/29
0/19
حدل هات زندگی کارت س مت روانی
5/29
0/10
0/76
0/40
خوداثا خشی مقا ل شغلی س مت روانی

سل
معنیدارت
0/001
0/20
0/90
0/001
0/01
0/001

هما،گون ک نتایج مندرج در جدول  2نشا ،میدهد ،نتایج این آزمو ،اات فاضد هات تحقدش نشا ،داد ک آزمو ،فاضگدة
اول ،رهبات اصد ک )β=0/59 ،p>0/001ا حدل هات زندگی کارت دارات تأثدا مسگتقدم و معنگادار گود .آزمگو ،فاضگدة دوم،
رهبات اصد ک )β=0/08 ،p>0/20ا خوداثا خشی مقا ل شغلی و آزمو ،فاضدة سوم ،رهبات اصگد ک )β=0/007 ،p>0/90گا
س مت روانی دارات تأثدا مستقدم و معنادار نبود .همچندن آزمو ،فاضدة چیارم ،حدل هات زندگی کارت ک)β=0/27 ،p>0/001
ا خوداثا خشی مقا ل شغلی دارات تأثدا مستقدم و معنادار ،آزمو ،فاضدة پنیم ،حدل هات زندگی کگارت ک)β=0/19 ،p>0/01
ا س مت روانی دارات تأثدا مستقدم و معنادار و آزمو ،فاضدة ششگم ،خوداثا خشگی مقا لگ شگغلی ک )β=0/40 ،p>0/001گا
س مت روانی دارات تأثدا مستقدم و معنادار ود .درنتدی فگاض شگمارة  5 ،4 ،1و  6پگهوه
پهوه رد میشود.
یک فاض زیا نایی ایاوت پدشنیادت پهوه

تأیدگد و فاضگدة شگمار  2و 9

حاضا ،وجود مسداهات واسل ات ود ک اات تعددن معنیدارت ایگن روا گط

واسل ات ،از روش وت استااپ استااد شد .جدول  5نتایج حاص از وت استااپ در انام ماکاو ،پایچا و هد ک )2008را
اات روا ط واسل ات نشا ،میدهد.
جدول  .3نتایج بوت استرپ براي مسیرهاي واسطهاي
مسدا
رهبات اصد ← حدلگ هگات زنگدگی کگارت←
خوداثا خشی مقا ل شغلی
حدل هات زندگی کارت ← خوداثا خشی مقا لگ
شغلی ←س مت روانی
رهبگگگات اصگگگد ← حدلگگگ هگگگات زنگگگدگی
کارت←س مت روانی
رهبگگات اصگگد ← خوداثا خشگگی مقا لگ شگگغلی
←س مت روانی
 .1مقدار حاانی ا،تا از مثبت یا منای  1/96معنیدار است.

مقدار

بوت

سوگدات

0/0697

0/0707

0/0010

خلات
معدار
0/0249

0/0261

0/1229

0/1220

0/0009

0/0296

0/0709

0/1874

0/1206

0/1254

0/0048

0/0424

0/0957

0/1979

0/1227

0/1209

0/0018

0/0427

0/0461

0/2198

حد پایین

حد باال
0/1194
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ا اسگاس آنچگ در جگدول  9ارائگ شگد ،فاضگدة هاگتم
پهوه

مبنی ا این ،رهبات اصد

ا خوداثا خشگی مقا لگ

دارد .این یافت ا نتگایج پگهوه

کوسلواسگ،ات و هم،گارا،

ک ،)1995کوپا و اسگتااو ک1979؛ گ نقگ از نبگات،)1985 ،

شغلی ا مدانیداات حدل هات زندگی کارت تأثدا غدامستقدم
دارد ،فاضدة هشتم پهوه مبنی ا این ،رهبگات اصگد گا

،یتا و هم،ارا ،ک )2015همسو است .ردم تناسب یا تناسب
ضعد تیا شد در ی،ی یگا دشگتا از جنبگ هگات زنگدگی

س مت روانی ا مدانیداات حدل هات زنگدگی کگارت تگأثدا

کارت میتواند رنوا ،یک استاسگور رمگ کنگد و نگا ااین

مبنی گا این،گ رهبگات

س گ مت روانگگی کارکنگگا ،را تیدیگگد کنگگد ک گگوراک  ،گگاوم ،

غدامستقدم دارد ،فاضدة نیم پهوه
اصد

ا س مت روانی ا مدگانیداات خوداثا خشگی مقا لگ

شغلی تأثدا غدامستقدم دارد و همچندن فاضدة دهگم پگهوه

1

9

هورواث و ،یتا2015 ،؛

2

نقگ از ،سگچدناا و هم،گارا،،
4

5

 .)2015همچنگگدن مسگگئویدت تدمگگی گگا ،ک دگگا ، ،هگگاور و
6

7

مبنی ا این ،حدل هات زندگی کارت ا سگ مت روانگی گا

ریچارد  ،)2019 ،حمایت ضعد

مدانیداات خوداثا خشی مقا ل شغلی تأثدا غدامسگتقدم دارد،

 ،)2019روا ط کارت ا کدادگت پگایدن کهانسگن و آندرسگو،،

تأیدد میگادد .درنتدی فاضدة شمار  9 ،8 ،7و  10پگهوه

 )2008یا حیم کار زیاد کجون  )2011 ،هگم گ احتمگالزیگاد

تأیدد میشود .فاصلة اطمدنگا ،در ایگن روا گط  0/95و تعگداد
نمون گدات میدد وت استااپ  5000تعددن شد.

کاه س مت روانی را در پی دارنگد ک گ نقگ از محمگدت،
 .)1989در شاایط ناهماهنای و ردم تناسب شغ  -شگخص
کارکنا،

کگوسلدن ،یمدا و کورند ،

احتمال دشتات دچار نارضایتی و در درازمدت گا

نتیجهگیری 

بحثو
این پهوه ا هدف ،تأثدا رهبات اصد ا س مت روانی گا

کاه

مدانییگات حدل هات زندگی کارت و خوداثا خشگی مقا لگ
شغلی انیام شد .نتایج دستآمد نشگا ،داد متغدگا رهبگات

شغلی یافت ها نشگا ،داد حدلگ هگات زنگدگی کگارت گ طگور
مستقدم ا خوداثا خشی مقا ل شغلی تگأثدا مگیگگذارد .ایگن

ا حدل هات زندگی کارت تأثدا می گذارد .این نتدی ا

نتدیگگ گگا پگگهوه هگگات ،سگگچدناا و هم،گگارا ،ک،)2015

،سگگچدناا و هم،گگارا ،ک،)2015

،سچدناا و هم،ار ،ک ،)2019گدا،ندرو و هم،ارا ،ک،)2010

،سچدناا و هم،ارا ،ک ،)2019گدا،ندرو و هم،ارا ،ک)2010

پد انتگگی و هم،گگارا ،ک )2008همسگگو اسگگت .تلگگا ش مدگگا،
حدل هات زنگدگی کگارت منیگا گ ارزیگا ی هگات مثبگت از

اصد

پگگهوه هگگات پگگهوه

همسو است .رهبگاا ،اصگد گ احتمگالزیگاد گاات کارکنگا،
منرور درک این ،در مو عدت هگات کگارت خگود و در کگار

س مت روانی رو رو میشوند.
درزمدنة حدل هات زندگی کارت و خوداثا خشگی مقا لگ

مو عدت میشود ک ر،گ ایعمگ هگات روانگی و فد ی،گی را

سگگازما ،تگگأثدا دارنگگد ،فاصگگتهگگایی همچگگو ،مشگگارکت در

اییاد میکند و کارکنا ،را

ت مدمگدات و طااحی شگغ فگااهم مگیکننگد .هناگامیکگ

شغلی سوق میدهد .هناامیک تناسب دن حدل هات زندگی

کارکنا ،،رهباا ،خود را صورت خودآگا  ،شااف و اخ ی

کارت وجود داشگت اشگد ،ایگن شگاایط منیگا گ احسگاس
خوش دنگی و تلگا ش گدن انترگارت و وا عدگت محگدط کگار

سمت اآمد ،از رید وفگای

در فاآیندهات ت مدمگدات ادراک کنند ،در حدل هات زندگی
کارت احساس تناسب پددا میکننگد ک،سگچدناا و هم،گارا،،

کارکنا ،میشود ک موجگب تقویگت ارتماد گ ناگ

 .)2015و تی ک رهباا ،مح کارت اات کارکنا ،فااهم کنند

اات از رید خواسگت هگات شگغلی اآمگد ،آ،هگا مگیشگود

ک ملا ش انترارات آ،هاسگت کحدلگ هگات زنگدگی کگارت)،

ک،سچدناا و هم،ارا .)2015 ،،زمانی ک کارکنگا ،،گ ویگه
کارکنا ،جدید ،احساس تعلش و ردایت کنند و احساس کننگد

کارکنگا،

کارکنا ،طور منلقی اات رویارویی ا خواسگت هگات شگغ
تمای نشا ،می دهنگد و درنتدیگ ارتماد گ ناسشگا ،افگ ای

ک سازمانشا ،،ارزش هات آنا ،را ا خود دارد ،ارتماد ناگ

مییا د .نتایج تی یگ وتحلدگ داد هگا نشگا ،دادنگد کگ گدن

و توانایی دشتات در انیام مناسگب کارهگا خواهنگد داشگت.

حدل هات زندگی کارت ا س مت روانی را لة مستقدم وجود
2. Brom
4. Bierla
6. Richard

گ ر و پگهوه

حگاضا نشا ،داد ک خگوداثا خشی مقا ل
1. Buruck
3. Horváth
5. Huver
7. Gosselin, Lemyre & Corneil
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شغلی طور مستقدم ا س مت روانی تأثدا مگیگگذارد .ایگن

حمایتی اات یدن سازت تناسب کارکنا ،ا انترگارات محگدط

،سچدناا و هم،گارا ،ک )2015همسگو

کار فااهم میکنند و آنا ،تیا خود در مح کار را ،رنوا،

است .کارکنانی ک خوداثا خشی مقا ل شغلی گا،یی دارنگد،
ارتقاد دارند منا ع شخ ی کافی اات اخورد موفقدتآمد گا

محلی ک در آ ،یادگدات میتواند ر دهگد و ارتماد گ ناگ
می توانند رشد کند و درنتدی منا ع درونی تقویت میشگوند،

خواست هات شغلیشا ،دارند؛ نا ااین و تی کارکنا ،احسگاس

نشا ،داد متغدگا رهبگات

یافت ا نتایج پهوه

درک میکنند .یافت هات این پهوه

توانمندت میکنند و یا در کار احساس معنیدارت مگیکننگد و

اصد

احساس میکنند ک می توانند کار خود را گا ت گمدماتی کگ

ا س مت روانی تگأثدا مگی گگذارد .نتگایج ایگن پگهوه

میگداند

طور غدامستقدم از طایش خوداثا خشی مقا ل شگغلی
گا

اتمام اسانند و درنیایت احساس میکنند ک گا

یافت هات ،سچدناا و هم،گارا ،ک )2015همسگو اسگت .ایگن

آ ،اثاگذارند ،دو ،تادید خشگی از تگ ش روا،شگناختی و

انترار میرود ک در روا ط ا کدادگت گا ،،ساپاسگتا ،گاات

رفتارت خود را معلوف

س مت روانی مگیکننگد .افگ ای

خودآگاهی ،ر ت نا  ،ارتماد ناگ

و امدگد گ زنگدگی از

طایش اف ای میارت هات مقا ل ات ،می تواند ارث تعگدی و
کنتال فشارها و تن هات ناشی از شغ  ،احساس مادد گود،
و رضایت از انیام کارهات روزما را اف ای

کسانی ک ا آ،ها یک را ل مثبت دارند ،فاصتهگایی گاات
و حمایگت

تیا میارت ،ارائ خدمات رنوا ،ایاوت نق

شااهی اییاد کند؛ این یارترساند ،زیادسگتا ،متعا بگاً گ
آ،ها احساس اثا خشی و توانمندت مگیدهگد .کارکنگانی کگ

دهگد .در ایگن

اات انیگام مشگاغ خگود آزادت رمگ دشگتات دارنگد و از

ا خوداثا خشگی مقا لگ شگغلی و

مافوق و ساپاستا ،خود حمایت و پشتدبانی دشتات دریافت

س مت روانی را ل مثبت مستقدم وجود نداشت .این یافت ا

میکنند ،احساس توانمند ود ،دشتات را ادراک میکننگد .در

نتگگایج پگگهوه روکگگ ک، ،)2010سگگچدناا و هم،گگار،
ک ،)2015یوتان و آوایدگو ک ،)2009آوایدگو و گگاردنا ک،)2005

کارکنا ،ا خوداثا خشی مقا لگ شگغلی گا ،یافتگ شگد کگ
فعا،نگ در فعایدگگتهگگات مقا لگ ات ماننگگد مقاومگگت در اا گگا

میداد ک ،)1981فای،وم و واگلوم ک، ،)2005سگچدناا و فدگدا

از

پهوه

دن رهبات اصد

مش ،ت کشوارت و نگول ،)2009 ،1درگدگا هسگتند ،پگ

ک، ،)2019سچدناا و هم،ارا ،ک )2012نگاهم سگو اسگت .گا

روام استاسزا یا غا شد ،در خودپاسگتی کخودخگواهی)

توج معنیدارت ضایب غدامستقدم مدا ،رهبات اصگد گا
خوداثا خشی مقا ل شغلی و س مت روانی ،همچندن ضایب

دو ،پاداختن گ وضگعدت در دسگتاس اجتنگا مگیکننگد
ککاایج و هم،ارا .)2002 ،،رهبات اصد گا درگدگا سگاختن

همبستای ساد مدا ،ایگن متغداهگا ،گ نرگا مگیرسگد رگدم

کارکنا ،ا کگار و حمگایتی کگ از آ،هگا مگیکنگد ،آنگا ،را از

ایگن دیدگ اسگت کگ اثگا

سگ مت

معنیدارت ضایب مسدا مستقدم

تن هات شغلی دور میسگازد ،درنتدیگ از کگاه

رهبات اصد از طایش متغداهات دیاا ود است .گ رگ و ،

روانی جلوگدات میکند.

یافت هات این پهوه نشا ،داد متغدا رهبات اصگد گ طگور
غدامستقدم از طایش حدل هات زندگی کارت ا خوداثا خشی

نتایج تی ی وتحلد داد ها نشا ،دادند ک رهبگات اصگد
ا س مت روانی از طایش حدلگ هگات زنگدگی کگارت تگأثدا

گا یافتگ هگات

،سگچدناا و

مقا ل شغلی تأثدا میگذارد .نتایج این پهوه

غدامستقدم دارد .ایگن یافتگ گا نتگایج پگهوه

ام فورد و هم،ارا ،ک، ،)2019سچدناا و هم،گارا ،ک)2015

هم،ارا ،ک )2015همسو است .سبک هات رهبات توانمندساز

همسو است .تحقدقات گذشت نشا ،داد شد ک سگبکهگات
رهبات توانمندساز مانند رهبا اصد از طایگش اییگاد تلگا ش

مانند رهبات اصد  ،از طایش اییاد تلا ش دن شخص-شگغ ،
میتواند احساس خوش دنی و تلا ش دن انترارت و وا عدگت

دن شخص-شغ مگی توانگد کمگک کنگد کارکنگا ،احسگاس

کگ کارکنگا ،مگورد حمایگت سگازما،

محدط کار و این ح

درگدات در کار کنند و اینک در کار خود حمایت مگیشگوند

هستند،

ک،سچدناا و هم،ار2019 ،،؛ گدا،ندرو و هم،ارا.)2010 ،،

کند ک،سچدناا ،وونگ و گاو 2019 ،؛ گد ندرو  ،وونگگ و

رهباا ،ا توسع روا ط صاد ان مثبت ا کارکنا ،،یگک محدط

ا کارکنا،،

2. Grau
4. Wong

5

آ،ها منتق سازد و در مقا
2

آنا ،را در کار درگدگا
9

ایواس  .)2010 ،رهباا ،اصد در روا ط خگوی

4

1. Schwarzer & Knoll
3. Giallonardo
5. Iwasiw
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شاافدت ا،یی را نشا ،میدهنگد و کارکنگا ،را در اط رگات
خوی

ود ،شاایط ا لدمی و فاهنای ،اید ا ررایت جوانب احتدا

و ت مدمگداتهات سازمانی سگیدم کگاد و گ آنگا،

صگگورت پذیایگگد .همچنگگدن گگاات ارزیگگا ی اازنگگدگی مگگدل

حش مشارکت میدهند .در این صورت میتواننگد از ندازهگا و
خواست هات کارکنا ،آگا شد و درستی ت مدمگدات کنند.

پدشنیادت از روش معاد،ت ساختارت از نگون تحلدگ مسگدا
استااد شد است و نتدیگ گدگات رلگت و معلگویی ایگد گا

تیا شد در ی،ی یا دشتا از

احتدا صورت گداد .در مگورد پدشگنیادهات پهوهشگی ایگد

ردم تناسب یا تناسب ضعد

در سازما،هات دیاا ند ت،اار شگود.

جنب هات زندگی کارت میتواند رنوا ،یک استاسگور رمگ

رنوا ،کاد این پهوه

کند و نا ااین س مت روانی کارکنا ،را تیدید کند ک گوراک،

مقایسة دن یافت هات این تحقدش گا سگایا یافتگ هگا در دیاگا

گگاوم ،هگگورواث و ،یتگگا2015 ،؛ گگ نقگگ از ،سگگچدناا و

سازما ،ها ،منیا

هم،ارا .)2015 ،،شاایط پاخلا در هگا یگک از حدلگ هگات

میشود .پدشنیاد میشود پهوه هات آتی

زندگی کارت رنوا ،روام دمارتزا رم میکند ک ارگث

شغلی و سازمانی دیاا فشارزاهات شغلی ،ج آ،هگایی کگ

تضعد

س متی خواهد شگد .کآدیگا2006 ،؛ آ،وینگا2009 ،؛

گوسا ،ایدگور و پگاید 2009 ،؛ جگون 2010 ،؛ مایگ 2012 ،؛
شویت و ادیتو2007 ،،؛ تایدو2012،،؛ نق از ،سگچدناا و
هم،ارا .)2015 ،،همچندن نتایج نشا ،دادند کگ حدلگ هگات
زندگی کارت ا س مت روانی از طایش خوداثا خشی مقا لگ
شغلی تأثدا غدامستقدم دارد .این یافت ا نتایج پهوه

پد انتی

و هم،گگارا ،ک ،)2008اسگگکن و گگگاو ک، ،)2011سگگچدناا و
هم،گگارا ،ک )2015همسگگو اسگگت .هناگگامیک گ تناسگگب گگدن
حدل هات زندگی کارت وجود داشت اشد ،این شاایط منیگا
احساس خوش دنی و تلا ش دن انترارت و وا عدت محدط
کار کارکنا ،میشود ک موجب تقویت ارتماد نا کارکنگا،
اات از رید خواست هگات شگغلی اآمگد ،آ،هگا مگیشگود،
درنتدی کارکنا ،را در مقا

کگاه

سگ مت روانگی حاگ

میکند ک،سگچدناا و هم،گارا .)2015 ،،گا اسگاس ایاگوت
تقاضا/کنتال ککاراسک )1979 ،تقاضگاها کماننگد حیگم کگار)
فقط در صورتی صدمات منیا میشوند کگ کنتگال کگافی
وجود نداشت اشگد ک گ نقگ از محمگدت .)1989 ،افگااد گا
خودکارآمدت ا ،،ا اوز رواط
اتاا ات

مثبگت گا ،،گ شگاایط و

شدو ات مثبتتا و سازگاران تا پاسخ مگیدهنگد ،از

سل استاس کمتات اخوردار هستند ،دروا ع افااد شگاد در
مواجی ا فااز و نشدبهات روزما زندگی و در کنگار آمگد،
ا حوادث استاسزا موفشتا رم میکننگد ،انترگارات مثبگت
دشتات دارند و خوش دنتاند کمحمدت و هم،ارا،)1997 ،،
درنتدی کمتا دچار کاه
پهوه
پهوه

س مت روانی میشوند .انیام این

ا محدودیتهایی ند همگاا گود .از آنیگا کگ ایگن
ا روت کارکنا ،یک شاکت دویتی اجاا شد اسگت،

تعمدم این نتایج

سایا محدطها و مشاغ ،

دید متاگاوت

درک یتات از پدید هگات مگورد ملایعگ
پدامدهات فادت،

در این ملایع مورد ارسی اار گافت اند ،توج نمایند.
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