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Abstract
The purpose of this study was to investigate the mediating role of perceived
transformational Leadership in the relationship between mindfulness and subjective
well-being in the Ferro Gilan Complex. The study was descriptive in terms of
purpose and descriptive-correlational in terms of data collection method. The
statistical population was comprised of all Ferro Gilan Complex employees
(N=419), out of which a sample of 200 people were selected via simple random
sampling based on Cocran formula. Data collection tools were subjective well-being
questionnaire of Keyes and Magyar-Moe (2003), mindfulness questionnaire of Baer
et al. (2006), and transformational leadership questionnaire of Bass and Avolio
(1997). The obtained data was analyzed descriptively and inferentially using
structural equation modeling in SMART PLS2 and SPSS 20. The findings indicated
that perceived transformational leadership has a full mediating role in the impact of
mindfulness on subjective well-being.

Keywords
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بررسی نقش رهبری تحولآفرین در رابطة بین ذهنآگاهی و
بهزیستی ذهنی (مورد مطالعه :کارکنان مجتمع فوالد گیالن)
امیرهوشنگ نظرپوری ،1راضیه باقرزاده خداشهری ،2محمدحسین آزادی

2

 .1استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکدة علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .2دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ،دانشکدة علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران

(تاریخ دریافت 0931/00/10 :ـ تاریخ پذیرش)0931/10/62 :

چکیده
پژوهش پیش رو ،با هدف بررسی نقش رهبری تحولآفرین در رابطة بین ذهنآگاهی و بهزیستی ذهنی انجام گرفـت تحقیـ
حاضر از نظر هدفْ کاربردی و از نظر نحوة جمعآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی اسـت جامعـة آمـاری همـة کارکنـا
مجتمع فوالد گیال ( 903نفر) بودند که با روش نمونهگیری تصادفی ساده نمونهای به حجم  611نفـر بـا اسـتفاده از فرمـول
کوکرا تعیین شد برای گردآوری دادهها ،پرسشنامة بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو ( ،)6119پرسشنامة ذهـنآگـاهی بـایر و
همکارانش ( ،)6112و پرسشنامة رهبری تحولآفرین بس و آولیو ( )0331به کارگرفته شد روش تجزیه و تحلیل دادهها شامل
دو روش توصیفی و استنباطی بود که با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری و با کمـ نـرمافـزارهـای  Spss 20و
 Smart Pls 2انجام گرفت طب نتایج این پژوهش ،رهبری تحولآفرین ادراکشده نقـش میـانجی کامـل در تث یرگـذاری
ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی دارد

کلیدواژگان
بهزیستی ذهنی ،بهزیستی هیجانی ،ذهنآگاهی ،رهبری تحولآفرین ادراکشده ،مجتمع فوالد گیال



رایانامة نویسندة مسئولnazarpouri.a@lu.ac.ir :
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مقدمه
1

بهزیستی ذهنی به منزلة یکی از شاخصهای کیفیت زندگی مطرح اسـت .بهزیستی ذهنـی
مفهومی چندوجهی است که عواملی را در بر دارد؛ شامل شرایط زندگی مـادی ،تندرسـتی،
تحصیالت ،اوقات فراغت ،تعامالت اجتماعی ،محیط زیست طبیعی ،تجربیات کلی زندگی،
و دســتیابی بـــه اســت ال و آزادی و توانــایی مشــارکت (جوکــار و همکــارا .)85 :1317
بهزیستی ذهنی را ارزیابی فرد از زندگی خویش در دورههای زمانی حا و گذشته میداننـد
و در آ حوزههای مختلفی نظیر بهزیستی هیجانی و روانی و اجتماعی را تعریف مـیکننـد.
بهزیستی هیجانی به تعاد بین عواطف مثبت و منفی اطالق میشود .بهزیستی روا شناختی
به طور کلی مالکی شخصی و خصوصی برای ارزیابی فرد از کنشهای روانی خود است و
بهزیستی اجتماعی اغلب مالک عمومی و اجتماعی برای ارزیابی کنشهای اجتماعی فرد در
طو زندگی و در تعامل با دیگرا به شمار میرود (مهرابی و صالحی 321 :1311ــ .)327
بهزیستی ذهنی با بهـرهوری افـراد در سـازما ارتبـا مسـت ی دارد (

Jung & Vranceanu

 .)2019مؤلفههای رفاه ذهنی ،همچو رضایت یا شـادی یـا کیفیـت زنـدگی ،از معیارهـای
برجسته در علوم اجتماعیاند ( .)Steel et al 2018در این میـا عوامـل و منـاب گونـاگونی
میتوانند در بهزیستی ذهنی ن ش داشته باشند که یکی از این عوامـل ذهـنآگـاهی 2اسـت.
کاباتـ زیـن 3ذهـنآگـاهی را توجـه بـه شـیوهای هدفمنـد و آگـاهی در لحظـة کنـونی و
غیرقضاوتی تعریف میکند

(al 2019

 .)Pagnini etدر محیط اجتمـاعی برخـی افـراد تـوا

م ابله با مشکالت و انتظارات را در انـدک زمـانی از دسـت مـیدهنـد و بـهراحتـی در دام
اختالالت روا شناختی و عملکرد نامناسب گرفتـار مـی شـوند و سـالمت روا شـناختی و
بهزیستی آ ها به خطر میافتد .در م ابل ،عدهای ،با اندیشه و تحلیل موقعیت و با توجه بـه
ویژگیهای شخصیتی خاص ،رفتار مناسب از خـود نشـا مـیدهنـد و از بهزیسـتی ذهنـی
مطلوب برخوردار می شوند .افرادی که بهزیستی ذهنی باالیی دارند بیشـتر عالقـهمندنـد در
1. Subjective Well-Being
2. Mindfulness
3. Kabat-Zinn
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اجتماع ن شی به عهده بگیرند و وقـت فراغـت ررشـورتری بـرای خـود ایجـاد کننـد و در
فعالیتهای عمومی شرکت داشته باشند .این افراد دارای روحیة مشارکتی بیشتری هستند و
عمدتاً هیجانات مثبت دارند و از ارزیابی مثبت رویدادهای در حا وقوع است با مـیکننـد.
در م ابل افرادی که از بهزیستی ذهنی رایینی برخوردارند شـرایط و رویـدادها را نـامطلوب
ارزیابی میکنند و به همین دلیل بیشتر دچار هیجانات نامطلوب ،مثل اضطراب و افسـردگی
و ررخاشگری میشوند (قوام و همکارا .)185 :1311
ف دا بهزیستی ذهنی نتایج و آثار منفی به دنبا دارد؛ همچـو ضـعف در خـودکنترلی
( ،)Orúzar et al 2019جـدایی و بـیکـاری و عـدمارتبـا اجتمـاعی (،)Dolan et al 2008
کاهش عملکرد سازمانی ( ،)Lemay et al 2019اشتیاق شـللی ضـعیف (

Ojala et al 2018:

 ،)1و ضــعف در توانمندســازی روا شــناختی کارکنــا (حســنزاده رســیخانی و بــاقرزاده
خداشهری  .)111 :1317بهزیستی ذهنی به معنای قابلیت یافتن همة استعدادهای فرد اسـت
و از تعاد بین عاطفة مثبـت و منفـی ،رضـایتمندی زنـدگی ،و رضـایتمندی شـللی ناشـی
میشود (اسمخانی اکبرینژاد و اعتمادی  .)15 :1313برخی یافتهها نشا دادهاند ذهنآگاهی
روشی است برای ارتبا بهتر با زندگی و معنادار کرد آ و از این طریـق باعـ

افـزایش

بهزیستی افراد میشود .ذهنآگاهی ه چنـین یـك چـارچوب متعـاد ذهنـی اسـت کـه از
بزرگنماییهای هیجانی و ناگوار جلوگیری میکنـد و فرصـتی فـراه مـیآورد تـا فـرد از
حالتهای هیجانی ناخوشایند و بروز نارایداری هیجا ها فاصـله بگیـرد و از نشـخوارهـای
ذهنی و فشارها و استرسهای مختلـف تحصـیلی و شـللی جلـوگیری شـود (کـرد :1318
 .)271از طرفی رهبری تحو آفرین با تشویق کرد عملکردهای برجسته و ریشـرفتهـای
کیفیت کار زیردستا خود بر بهزیستی ذهنی کارکنا تأثیر میگذارد (

Pinck & Sonnentag

 .)2018بنابراین ،ن ش ذهنآگاهی و حضور مدیرانی توانمند بـه ایجـاد جـو ّ تسـهیلکننـدة
همکاری و مشارکت بین کارکنـا و مـدیرا مـیانجامـد .ایجـاد آزادی عمــل و ارت ــای
انگیـزش و تـوا خودمدیریتی که به ایجاد بسترهای مناسب و زیرساختهـای الزم بـرای
بهزیستی ذهنی در جهت دستیابی به اهداف فردی و سازمانی منجـر مـیشـود ،ضـروری و
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بسیار رراهمیت است .هدف از این رژوهش ،با رویکرد کـاربردی و مسـهلهمحـور ،بررسـی
ن ش رهبری تحو آفرین در رابطة بین ذهنآگاهی و بهزیستی ذهنی کارکنا مجتم فـوالد
گیال بود و تالش شد ن ش ذهنآگاهی و رهبری تحو آفرین در بهزیستی ذهنی بررسی و
به عنوا مسهلة تح یق و یك خأل رژوهشی در تح ی ات گذشته رف شود.
مباني نظری و پیشینة تحقیق
ذهنآگاهي

در تح ی ات انجامشده ،بسته به اینکه چه کسی و بـا چـه روش و دیـدگاهی ذهـنآگـاهی را
مطالعه کرده ،تعاریف متفاوت است .بعضی آ را حالتی ذهنی میدانند و بعضـی دیگـر آ را
مجموعهای از مهارتها و فنو در نظر میگیرند .بعضی نیز از آ بـا تعریـف توجـه کامـل و
بدو قضاوت به تجارب زما حا یاد میکنند؛ نوعی آگاهی به دور از قضاوت و متمرکز بـر
زما حا که در آ هر فکر و احساس مورد توجه قرار میگیرد و رذیرفته مـیشـود .ویژگـی
مشترک همة تعریفها آ است که همه بر دو عنصر تأکید میکنند .1 :توجه مست ی به زمـا
حا و  .2کنجکاوی و گشودگی و رذیرش .اغلـب رژوهشـگرا در مـورد ایـن دو عنصـر در
تعریف ذهنآگاهی توافق دارنـد (قاسـمی جوبنـه و همکـارا  .)135 :1311شـواهد تجربـی
حاکی از آ است که توسعة ویژگیهای ذهنآگاهی از طریق آموزش میتواند ن ش مهمی در
کاهش استرس روانی داشته باشد ( .)Lu et al 2019: 6ذهنآگاهی توجه و آگاهی ارت ـاءیافتـه
به تجارب جاری یا واقعیت کنونی و نیز آگاهی به تجارب گذشـته در نظـر گرفتـه مـیشـود.
ذهنآگاهی اجازه میدهد افراد به ع ب برگردند و شرایط زنـدگیشـا را تحلیـل کننـد و بـه
روشی نو ،نه عادتی ،واکنش نشا دهند .در ذهنآگاهی و مهـارتهـای تمـرین آگـاهی ،فـرد
لحظه به لحظه تالش میکند به الگوهای افکار و عواطف و تعامل با دیگرا بینش و بصـیرت
ریدا کند تا بتواند ماهرانه راسخهای هدفمند مفیـد را انتخـاب کنـد ،بـه جـای آنکـه بـه طـور
خودکار با روشهای خوگرفته و ناهشیار واکنش نشا دهد (عـربقـاننی و همکـارا :1311
 .)121از آنجــا کــه ذهــنآگــاهی توجــه و ترغیــب ذهنــی و انگیــزش الهــامبخــش را کــه از
خصیصههای رهبری تحو آفرین است ،تسهیل مـیکنـد ،مـیتوانـد رهبـری تحـو آفـرین را
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ی برنز 1با مفهوم رهبـری تحـو آفـرین
افزایش دهد ( .)Pinck & Sonnentag 2018: 885تهور ِ
بس )1158( 2ت ویت شد و عمومیت ریدا کرد .مطـابق بـا آ  ،بـس رهبـری تحـو آفـرین را
فرایندی تعریف کرد که به وسیلة آ رهبـرا اعتمـاد و تحسـین و احتـرام ریـروا را جلـب
میکنند و ریروا را برمیانگیزانند تا فراتر از آنچه از آ ها انتظار میرود انجام دهند (

Hoch et

 .)al 2018: 504بنابراین ،مهیا کرد زمینههای شکلگیری بهزیسـتی ذهنـی مسـتلزم شناسـایی
عوامل دخیل در آ است .ازینرو ،ضرورت و اهمیت اجرای این رژوهش ،کـه بـه شناسـایی
این عوامل کمك شایانی خواهد کرد ،احساس میشود.
ابعاد ذهنآگاهي

بایر 3و همکارانش ( ،)2112با مطالعة مهارتهای ذهنآگـاهی و رفتـار درو فـردی ،نشـا
دادند رنج مؤلفه از مؤلفههای ذهنآگاهی (مشاهده ،1عمل توأم با هوشـیاری ،8غیـرقضـاوتی
بود به تجربة درونی ،1توصیف ،7غیرواکنشی بود  )5با مهارتهای ذهنآگاهی همبسـتگی
مثبـت و زیـادی دارنـد

(et al 2012: 232

 .)Baerعامـل مشـاهده دربرگیرنـدة توجـه بـه

محرکهای بیرونی و درونی ـ مانند احساسها ،شناختها ،هیجا ها ،صداها ،بوهـا ـ اسـت.
توصیف به نامگذاری تجربههای بیرونی با کلمات مربو میشود .عمل توأم بـا هوشـیاری
دربرگیرندة عمل کرد با حضور ذهن کامل در هر لحظه است و با عمل مکانیکی در تضاد
است که هنگام وقوع ذهنِ فرد در جای دیگری است .غیرقضاوتی بود بـه تجربـة درونـی
قضاوت نکرد ِ افکار و احساسـات اسـت و غیرواکنشـی بـود بـه تجربـة درونـی اجـازة
آمدورفت داد به افکار و احساسات درونی است بیآنکـه فـرد در آ هـا گیـر کنـد (کـرد
.)271 :1318

1. Burns
2. Bass
3. Baer
4. Observing
5. Acting with awareness
6. Nonjudging of inner experience
7. Describing
8. Nonreactivity
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بهزيستي ذهني

بهزیستی ذهنی منعکسکنندة ارزیابی جام از کیفیت زندگی فردی از دیدگاه خودش است.
بهزیستی ذهنی اشاره میکند به اینکه یك فرد تا چه اندازه احساس مـیکنـد یـا بـاور دارد
زندگیاش در مسیر خوب و ایدهآ است ( .)Diener et al 2018امروزه رژوهشگرا بر ایـن
باورند که بهزیستی ذهنی رضایت از زندگی ،ارتبا اجتمـاعی حمایتگرانـة سـال تـر ،و در
نهایت سالمت روانی و جسمی بهتر را در ری دارد (ارزانی و همکارا .)51 :1311
ابعاد بهزيستي ذهني

کییز )2118( 1بهزیستی ذهنی را در سه بعد بهزیستی هیجـانی ،2بهزیسـتی روا شـناختی ،3و
بهزیستی اجتماعی 1در نظر گرفت .رضایت از زندگی ،خـوشبینـی و امیـدواری ،اعتمـاد بـه
نفس ،تسلط و حس کنتر  ،داشتن هـدف در زنـدگی ،احسـاس تعلـق ،و حمایـت شخصـی
مه ترین جنبههای بهزیستی هیجانیاند .افراد بـا احسـاس بهزیسـتی بـاال هیجانـات مثبـت را
تجربه میکنند و از حوادث و وقای ریرامو خود ارزیابی مثبـت دارنـد و افـراد بـا احسـاس
بهزیستی رایین موقعیت زندگی خود را نامطلوب ارزیابی میکنند و بیشتر مضطرب و افسـرده
و خشمگین میشوند .حسنزاده رسخانی و بـاقرزاده خداشـهری ( )1317بـه ن ـل از ریـف

8

( )1115بهزیستی روا شناختی را تالش فرد برای تح ق تواناییهای بال وة خود میداننـد .بـر
اساس الگوی ریف ،بهزیستی روا شناختی از شش عامل رذیرش خود (داشتن نگـرش مثبـت
به خود) ،رابطة مثبت با دیگرا (برقراری روابط صمیمی و توانـایی همـدلی) ،خـودمختـاری
(احساس است ال و توانایی ایستادگی در م ابل فشارهای اجتماعی) ،زندگی هدفمند (داشـتن
هدف در زندگی و معنا داد به آ ) ،رشد شخصی (احساس رشد مستمر) ،و تسلط بر محـیط
(توانایی فرد در مدیریت محیط) تشکیل میشود .کییز بهزیستی اجتماعی را گزارش شخصی
افراد از کیفیت ارتبا خود با دیگرا تعریـف مـیکنـد .بهزیسـتی اجتمـاعی یعنـی انسـجام،
1. Keyes
2. Affective Well-Being
3. Psychological Well-being
4. Social Well-being
5. Ryff
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همبستگی ،رذیرش ،مشارکت ،و شکوفایی با اندازههای مربو بـه سـالمت روا مـرتبطانـد.
شناخت و رذیرش دیگرا  ،عنصر رذیرش و ارزش فرد در م ام یك شـریك اجتمـاع ،عنصـر
مشارکت ،و سرانجام باورِ تحو مثبت اجتماعی عنصر شکوفایی بهزیستی اجتماعی است.
رهبری تحولآفرين ادراکشده

8

رهبری تحو آفرین به هدایت کرد و الهام بخشید به تالشهای فردی ،از طریق تلییر (و
ایجاد انگیزه) کارکنا  ،اشاره می کند .رهبری تحو آفرین شامل مجموعـهای از رفتارهاسـت
که ریروا را از طریق تلییر نگرشها و باورها و ارزشها به عملکـردی فراتـر از انتظـارات
ترغیب میکند .این استراتژی رهبری رفتارهایی را مطرح میکند که به دنبا برآورده شـد
نیازهای بیشتر کارکنا رضایتمند به جهت تعامـل آ هـا در دسـتیابی بـه اهـداف سـازمانی
هستند (.)Jensen et al 2019: 6
ابعاد رهبری تحولآفرين ادراکشده
2

3

شجاعی و خلیلی ( ،)1311به ن ل از بس ( ،)1158ابعاد نفوذ آرمانی  ،انگیزش الهامبخش ،
ترغیب ذهنی ،1و مالحظة فردی 8را برای رهبری تحو آفرین در نظر گرفتند .نفـوذ آرمـانی
یعنی رهبر الگوی ریروا خود است و برای کل گروه فداکاری میکند .این نـوع رهبـرا از
سطح باالیی از اخالق برخوردارند و برای گروه هر کاری بتوانند انجام میدهنـد .انگیـزش
الهامبخش یعنی ترغیب و انگیزاند ریروا به وسیلة رهبرا  ،برای دسترسی به اهـداف ،بـه
واسطة توصیف اهداف در حاالت جذاب و راداشی .ترغیب ذهنـی یعنـی رهبـر ریـروا را
برای حل مسانل به شیوههای نو و خالق قادر میکند .مالحظة فردی یعنی توجه رهبـر بـه
توسعة فردی و حرفهای ریروا خود که تأثیر مثبتی بر رضایت می گذارد .با مالحظة فـردی
افراد تشویق میشوند تواناییهای خود را بهبود بخشند و از آ ها بـرای انجـام داد کارهـا
استفاده کنند تا بهترین عملکرد را داشته باشند.
1. Perceived Transformational Leadership
2. Idealized influence
3. Inspirational motivation
4. Intellectual stimulation
5. Individualized consideration
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تأثیرگذاری ذهنآگاهي بر بهزيستي ذهني

ذهنآگـاهی ممکـن اسـت بـازنگری مثبتـی از شـرایط اسـترسزا را تـرویج دهـد و مـیتوانـد
موقعیتهای عاطفی منفی ،همچو ترس و اضطراب ،را بهبـود بخشـد .ذهـنآگـاهی ،از طریـق
ارت ای ثبات و کنتر و کارآیی ،تمایل به بهبود در زمینـههـای شـناختی و عـاطفی و رفتـاری و
فیزیولوژیکی را منجر میشود که در نهایـت بـه بهبـود عملکـرد شـللی و روابـط محـل کـار و
بهزیستی میانجامد ( .)Bostock et al 2018ذهنآگاهی میتواند باع

ایجاد تلییراتی در الگوهای

فکری یا نگرش فرد دربارة افکارش شود .در واق  ،وقتی ذهنآگاهی افـزایش مـییابـد توانـایی
ع ب ایستاد و مشاهده کرد حالتهایی مثل اضطراب افزایش مییابد .در نتیجه میتوا خـود
را از الگوهای رفتاری خودکار رها کرد و از طریق درک و دریافت مجدد دیگـر بـا حالـتهـایی
مثل اضطراب و ترس مواجهه نشد .ذهنآگاهی توجه بدو سوگیـری و قضـاوت دربـارة خـود
است .ذهنآگاهی با سالمت روا رابطة مثبت دارد (علینسب و همکارا 3 :1311ـ .)1
تأثیرگذاری ذهنآگاهي بر رهبری تحولآفرين ادراکشده

انتظار میرود ذهـنآگـاهی ،از طریـق درک موقعیـت ،رفتارهـایی را در جهـت ارزشهـا و
اهداف سازمانی تسهیل بخشد .مشاهدة وضعیتهای درونـی (احساسـات خـود) از طریـق
ذهنآگاهی میتواند تجربیات الهامبخش و احساسات را مورد استفاده قرار دهد و اهداف و
برنامهها را در ارتباطـات الهـامبخـش درگیـر نمایـد ( .)Pinck & Sonnentag 2018: 886بـا
افزایش قدرت ذهنآگاهی ریروا و درک محتوا و مفهوم کارشا  ،خصیصة رفتاری انگیزش
الهامبخش رهبرا تحو آفرین تسهیل مییابد (.)Weinstein et al 2009: 375
تأثیرگذاری رهبری تحولآفرين ادراکشده بر بهزيستي ذهني
2

در مطالعات مختلف ،از جملـه مطالعـة رینـ  1و سـوننتاگ ( )2115و بسـتاک و همکـارانش
( ،)2115نشا داده شده است که ارتبا بین رهبری تحـو آفـرین و سـطح بـاالیی از شـاخص
هــای بهزیســتی ذهنــی وجــود دارد .رهبــری تحــو آفــرین از طریــق تأثیرگــذاری بهزیســتی

1. Pinck
2. Bostock
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روا شناختی و سالمت فیزیکی و دریافت ریـروا از تجربـههـا و احساسـات مثبـت از رهبـرا
تحو آفرین به ارت ای بهزیستی ذهنی در افراد منجر میشود (.)Pinck & Sonnentag 2018: 886
مدل مفهومي پژوهش
بر اساس مطالعات و مبانی نظری و بررسی ریشینة تح یق ،بهویژه بـا اسـتفاده از مـد رژوهشـی
رین

و سوننتاگ ( ،)2115در این رژوهش ن ش میانجی رهبری تحو آفرین در ارتبـا بـا تـأثیر

ذهنآگاهی بر بهزیستی کارکنا بررسی شد .شکل  1مد مفهومی تح یق را نشا میدهد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش بر اساس مدل پینگ و سوننتاگ ()8112

بر اساس مبانی نظری و مد تح یق فرضیههای اصلی و فرعی بیا میشود:
فرضیة اصلی :رهبری تحو آفرین ادراکشده در تأثیرگذاری ذهنآگـاهی بـر بهزیسـتی
ذهنی کارکنا مجتم فوالد گیال ن ش میانجی دارد.
فرضیة فرعی او  :ذهنآگاهی بر رهبری تحو آفرین ادراکشدة کارکنا مجتمـ فـوالد
گیال تأثیر معنادار دارد.
فرضیة فرعی دوم :رهبری تحو آفرین ادراکشده بر بهزیسـتی ذهنـی کارکنـا مجتمـ
فوالد گیال تأثیر معنادار دارد.
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فرضیة فرعی سوم :ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی کارکنـا مجتمـ فـوالد گـیال تـأثیر
معنادار دارد.
روششناسي تحقیق
تح یق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة جم آوری اطالعـات توصـیفی از نـوع
همبستگی است .روش گردآوری دادههای تح یق از نوع میـدانی اسـت .ابـزار جمـ آوری
دادهها ررسشنامه و شـامل دو قسـمت اسـت :قسـمت او شـامل  1سـؤا از مشخصـات
جمعیتشـناختی و قسـمت دوم شـامل سـؤاالت تخصصـی تح یـق ،شـامل  18سـؤا از
ررسشنامة بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو ( 31 ،)2113سؤا از ررسشنامة ذهنآگاهی بایر
و همکارانش ( ،)2111و ررسشنامة رهبری تحو آفرین بس و آولیو ( )1117در قالب طیف
لیکرت  8درجهای از «کامالً مواف » تا «کامالً مخالف ».
جامعة آماری ،نمونة آماری ،روش نمونهگیری
جامعة آماری تح یق کارکنا مجتم فوالد استا گیال به تعداد  111نفـر بودنـد .بـا روش
نمونهگیری تصادفی ساده بر اساس فرمو کوکرا حج نمونة الزم بـا سـطح اطمینـا 18
درصد  211نفر تعیین شد.
N Zα2 .p 1  p 
2

ε 2 .  N  1  Zα2 .p 1  p 

n

2

419 1.96  .  0.5 0.5
2

 200

 418 0.05  1.96   0.5 .  0.5
2

2

n

با توجه به ماهیت این رژوهش جهت تحلیل متلیرهای جمعیتشناختی و سنجش آ از
شاخصهای آماری توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،و  )...و نرمافزار

20

 Spssاستفاده شد

و جهت تجزیهوتحلیل استنباطی دادهها و آزمو فرضیهها روش بررسی معادالت ساختاری
بر مبنای حداقل مربعات جزنی و از نرمافزار  Smart Pls 2استفاده شد.
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جدول  .1مقادیر ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب ،میانگین واریانس ،و بار عاملی

متغیر
عدمواکنش
ضریب آلفا1/115 :
رایایی مرکب1/131 :
میانگین واریانس:
1/711
عدمقضاوت
ضریب آلفا1/117 :
رایایی مرکب1/135 :
میانگین واریانس:
1/782
عمل همراه با آگاهی
ضریب آلفا1/571 :
رایایی مرکب1/112 :
میانگین واریانس:
1/722
توصیف
ضریب آلفا1/128 :
رایایی مرکب1/113 :
میانگین واریانس:
1/771
مشاهده
ضریب آلفا1/185 :
رایایی مرکب1/171 :
میانگین واریانس:
1/551
بهزیستی هیجانی
ضریب آلفا1/125 :
رایایی مرکب1/112 :
میانگین واریانس:
1/115

سؤال

بار عاملی

1
2
3
1
8
1
7
5
1
11
11
12
13
11

1/578
1/572
1/532
1/551
1/711
1/717
1/715
1/111
1/572
1/111
1/531
1/757
1/511
1/111

18

1/511

11
17
15
11
21
121
22
23

1/511
1/573
1/551
1/512
1/575
1/131
1/111
1/117

21

1/111

28
21
27
25

1/751
1/511
1/531
1/578

21

1/511

31
31

1/531
1/525

32

1/783

متغیر

بهزیستی روا شناختی
ضریب آلفا1/121 :
رایایی مرکب1/111 :
میانگین واریانس1/112 :

بهزیستی اجتماعی
ضریب آلفا1/131 :
رایایی مرکب1/111 :
میانگین واریانس1/131 :

نفوذ آرمانی
ضریب آلفا1/115 :
رایایی مرکب1/138 :
میانگین واریانس1/751 :
انگیزش الهامبخش
ضریب آلفا1/511 :
رایایی مرکب1/131 :
میانگین واریانس1/511 :
ترغیب ذهنی
ضریب آلفا1/112 :
رایایی مرکب1/113 :
میانگین واریانس1/511 :
مالحظة فردی
ضریب آلفا1/523 :
رایایی مرکب1/511 :
میانگین واریانس1/718 :

سؤال

بار عاملی

33
31
38
31
37
35
31
11
11
12
13
11
18
11

1/711
1/581
1/511
1/531
1/717
1/718
1/711
1/783
1/721
1/715
1/711
1/711
1/738
1/517

17

1/532

15
11
81
81
82
83
81
88

1/551
1/513
1/551
1/723
1/583
1/138
1/557
1/511

81

1/117

87
85
81
11

1/511
1/511
1/112
1/183

11

1/111

12
13

1/111
1/111

11

1/721
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روايي و پايايي ابزار اندازهگیری

نظر به اینکه در این تح یق از ررسشنامههای استاندارد جهت گردآوری دادهها استفاده شد ،بـه
روایی الزم نیاز داشت .جهت اطمینا کامل از روایی محتوایی ررسشنامه ،با نظرخواهی از چند
تن از استادا مدیریت و خبرگا آشنا به موضوع ،روایی محتوایی ررسشنامه تأیید شد .روایـی
صوری از قابل فه بود سؤاالت نزد  31نفر از افراد عادی راسخدهنده تأیید شد .در بررسـی
روایی ه گرا ،هما طور که در جدو  1مشاهده میشود ،با توجـه بـه اینکـه م ـدار میـانگین
واریانس استخراجشده برای همة متلیرها بزرگتر از  1/8بود ،روایی ه گرا نیز تأیید شـد .بـه
جهت سنجش رایایی ،م ادیر ضریب آلفای کرونباخ برای همة متلیرها بزرگتر از  1/7بود کـه
رایایی سازگاری درونی مناسب مد را نشا میداد .ضرایب رایایی ترکیبی برای همة متلیرهـا
نیز بزرگتر از  1/7بود که برازش مد را تأیید مـیکـرد .در بررسـی بارهـای عـاملی ،میـزا
بارهای عاملی برای اکثر گویهها از  1/7بیشتر بود که مناسب بود سؤاالت را به جهت تخمین
متلیر مربوطه نشا میداد .سؤاالت با بار عاملی کمتر از  1/7از مد رژوهشی حذف شدند.
يافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی رژوهش نشا داد در نمونة مـورد بررسـی اکثـر افـراد نمونـه مـردا هسـتند؛
طوری که جنسیت  12/1درصد از راسخدهندگا مرد و  7/1درصد آنا ز بود .از لحاظ گـروه
سنی  11/1درصد بین  21تا  17/1 ،31درصد بین  31تا  21/3 ،11درصـد بـین  11تـا 1/1 ،81
درصد بین  81تا  1/3 ،11درصد بین  11تا  71ساله بودنـد .تحصـیالت  11/2درصـد لیسـانس،
 28/1درصد فوقلیسانس ،و  8/7درصد دکترا بود 5/1 .درصد از  1تا  8سا  23/1 ،درصـد از 1
تا  11سا  88/8 ،درصد از  11تا  18سا  5/3 ،درصد از  11تـا  21سـا  2/1 ،درصـد از  21تـا
 28سا  2/1 ،درصد از  21تا  31سا  ،و  1/3درصد باالتر از  31سا ساب ة کـار داشـتند .بـرای
آزمو فرضیهها ،مد مفهومی تح

یق در نرمافزار Pls2

 Smart-آزمـو شـد .همـا طـور کـه در

شکل  2مشاهده میشود ،میزا ضریب تعیین ،که نشا دهندة میزا تبیین تلییرات سـازههاسـت،
برای متلیر بهزیستی ذهنی  1/711به دست آمد که نشا میدهد حدود  71درصد تلییرات متلیـر
بهزیستی ذهنی با متلیرهای ذهـنآگـاهی و رهبـری تحـو آفـرین ادراکشـده تبیـین مـیشـود.
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همچنین ،ضریب تعیین رهبری تحو آفرین ادراکشده نشا میدهـد حـدود  1/113از تلییـرات
متلیر رهبری تحو آفرین ادراکشده با متلیر ذهنآگاهی تبیین میشود.

شکل  .8مدل ساختاری پژوهش با ضرایب استاندارد

گفتنی است برای بررسی معنادار بود روابط باید به م ادیر معناداری توجه کرد .م ـدار
استاندارد باالی قدر مطلق  1/11معنادار بود رابطه را تأیید میکند.

شکل  .3مدل ساختاری پژوهش با ضرایب معناداری
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در آزمو فرضـیة فرعـی او  ،مبنـی بـر تـأثیر ذهـنآگـاهی بـر رهبـری تحـو آفـرین
ادراکشده ،متلیر ذهنآگاهی با ضریب مسیر اسـتاندارد  1/151و معنـاداری بـیش از ،1/11
تأثیر مثبت و معنادار بر متلیر رهبری تحو آفرین ادراکشده میگذارد.
جدول  .8بررسی فرضیة فرعی اول تحقیق

ضریب

فرضیه

مسیر استاندارد

تأثیر ذهنآگاهی بر رهبری

1/151

تحو آفرین ادراکشده

آمارة تی

معناداری

نتیجه

5/151

Sig>1/10

تأیید

در آزمو فرضیة فرعی دوم ،مبنی بر تأثیر رهبری تحو آفرین ادراکشده بـر بهزیسـتی
ذهنی ،متلیر رهبری تحو آفرین ادراکشده با ضریب مسـیر اسـتاندارد  1/718و معنـاداری
بیش از  1/11تأثیر مثبت بر متلیر بهزیستی ذهنی میگذارد.
جدول  .3بررسی فرضیة فرعی دوم تحقیق

ضریب

فرضیه

مسیر استاندارد

تأثیر رهبری تحو آفرین

1/718

ادراکشده بر بهزیستی ذهنی

آمارة تی

معناداری

نتیجه

12/771

Sig>1/10

تأیید

در آزمو فرضیة فرعی سوم ،مبنی بر تأثیر ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی ،بـا توجـه بـه
اینکه مسیر مست ی تأثیرگذاری متلیر ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی معنـادار نیسـت (>1/11

 ،)- 1/11 >Tاین فرضیه رد میشود.
جدول  .4بررسی فرضیة فرعی سوم تحقیق

فرضیه

ضریب مسیر استاندارد

آمارة تی

معناداری

نتیجه

تأثیر ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی

1/111

1/511

Sig<1/10

عدم تأیید
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در آزمو فرضیة اصلی تح یق ،هما طور کـه در جـدو  8مشـاهده مـیشـود ،متلیـر
ذهنآگاهی با ضریب مسیر استاندارد  1/151و معناداری بیش از  1/11تأثیر مثبت و معنـادار
بر متلیر رهبری تحو آفرین ادراکشده میگـذارد .همچنـین ،متلیـر رهبـری تحـو آفـرین
ادراکشده با ضریب مسیر استاندارد  1/718و معناداری بیش از  1/11تأثیر مثبت و معنـادار
بر بهزیستی ذهنی میگذارد .بنـابراین ،مـیتـوا رـذیرفت متلیـر رهبـری تحـو آفـرین در
تأثیرگذاری متلیر ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی ن ش میانجی ایفا میکند .در ضمن ،با توجه
به اینکه مسیر مست ی تأثیرگذاری ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی معنادار نیسـت (،)T>1/11
متلیر رهبری تحو آفرین ادراکشده در تأثیرگذاری ذهنآگاهی بـر بهزیسـتی ذهنـی ن ـش
میانجی کامل دارد .همچنین به منظور بررسی ن ش میانجی متلیـر رهبـری تحـو آفـرین از
آزمو سوبل استفاده شد .هما طور که در جـدو  1مشـاهده مـیشـود م ـدار آمـارة تـی
غیرمست ی حاصل از آزمو سوبل  7/315است که با توجه به اینکه این م دار بـزرگتـر از
 1/11است می توا نتیجه گرفت فرضیة یادشده تأیید میشود .همچنین ،ضریب مسـیر کـل
در حالت استاندارد بین دو متلیر ذهنآگاهی و بهزیستی ذهنی بـا توجـه بـه ن ـش میـانجی
رهبری تحو آفرین ادراکشده  1/111به دست آمد.
جدول  .5بررسی فرضیة سوم تحقیق

فرضیه
تأثیر ذهنآگاهی بر رهبری
تحو آفرین ادراکشده
تأثیر رهبری تحو آفرین ادراکشده
بر بهزیستی ذهنی
تأثیر ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی

ضریب مسیر استاندارد

آمارة تی

نتیجه

1/151

5/151

تأیید

1/718

12/771

تأیید

1/111

1/511

عدمتأیید

ضریب مسیر مست ی = 1/111

رهبری تحو آفرین
ادراکشده در
تأثیرگذاری ذهنآگاهی
بر بهزیستی ذهنی ن ش

ضریب مسیر غیرمست ی = 1/811

ضریب مسیر کل = 1/111
آمارة تی مست ی = 1/511

نتیجة نهایی

آمارة تی غیرمست ی = 7/315

میانجی کامل دارد.
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بحث و نتیجه
این رژوهش با هدف بررسی تأثیر ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی بـا ن ـش میـانجی رهبـری
تحو آفرین ادراکشده انجام گرفت .زمینههای بروز ایجاد بهزیستی ذهنی مسـتمر افـراد را
در مسیر سالمت جسمی و روانی و ارتباطات اجتماعی مفیدتر رهنمو میکند .نتایج نشـا
داد متلیر رهبری تحو آفرین ادراکشده در تأثیرگذاری ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی ن ش
میانجی کامل دارد .بر اساس نتایج آزمو مد تح یق در فرضیة فرعی او  ،ذهنآگـاهی بـر
رهبری تحو آفرین ادراکشده تأثیر معنادار دارد .ذهـنآگـاهی رفتارهـای ترغیـبکننـده و
الهامبخش را تسهیل میکند که از خصیصههای رهبری تحو آفرین است .عمـل همـراه بـا
آگاهی و موض غیرواکنشی که ذهنآگاهی را مشخص میکنند و تجربهرذیری به منزلة یك
جنبة دیگر ذهنآگاهی افراد را قادر میسازد به مثابة یك الگو برای شناخت سازگاری عمل
کنند و به این ترتیب ترغیب ذهنی ریروا حاصـل مـیشـود (

Pinck & Sonnentag 2018:

 .)889در واق  ،الزم است رهبرا و مدیرا سازما به نیازهای فردی ریـروا خـود توجـه
کنند و واکنشهای خود را مطابق آ ها بروز دهند که به تب آ رهبری حمایتگرانه تسـهیل
شود .بنابراین ،ریشنهاد میشود به فراه آورد زیرساختها و بسترسازی در حوزة ارت ـای
ذهنآگاهی ررداخته شود .تکنیكهای آموزشـی ذهـنآگـاهی و تمرکـز بـر احساسـات کـه
راهکاری مؤثر برای کاهش تأثیرات منفی و استرسها و اضطرابهـا اسـت و عـالوه بـر آ
توجه به عناصر برجستة موقعیتی و دوری از نگرانیهای آینده و گذشته میتوانند منجر بـه
افزایش اعتماد به نفس و ترغیب و انگیزش کارکنا شوند .بـر اسـاس فرضـیة فرعـی دوم،
رهبری تحو آفرین ادراکشده بر بهزیستی ذهنی تأثیر معنـادار دارد .رهبـری تحـو آفـرین
شامل ارت ا و ررورش رفتارهاست؛ مانند افزایش احسـاس توانمنـدی و غـرور در ریـروا ،
تحسین ریشرفتهای ریروا  ،انت ا اظهارات و بازخوردهایی که در ریروا ایجـاد اعتمـاد و
انگیزه میکند .بنابراین ،رهبری تحو آفرین احتماالً بیشتر در تحریك شاخصهای بهزیستی
ذهنی و بهزیستی عاطفی مثبت تأثیرگذار است ( .)Pinck & Sonnentag 2018: 890بنابراین،
ریشنهاد میشود مدیرا بـا داد آزادی عمـل ،مـدیریت مـؤثر ،ارت ـای انگیـزش و تــوا
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خودمدیریتی شـرایطی را فراه آورند که کارکنـا شـلل خـود را بـاارزش تل ـی کننـد و
زمینههای بهزیستی ذهنی در آ ها ایجاد شود .توجه به نیازهای شخصی کارکنـا در شـلل،
گفتوگوی صادقانة مدیر با آ ها ،و تسهیل همکاری و مشارکت کارکنا با مدیرا در ایـن
مسیر یاریکننده است .بر اساس فرضیة فرعی سوم ،ذهنآگاهی بـر بهزیسـتی ذهنـی تـأثیر
معنادار ندارد .در واق در این خصوص باید به ن ش میانجی رهبری تحو آفرین اشاره کرد
که نتایج نشا میدهد تأثیرگذاری ذهنآگاهی بر بهزیستی کارکنا شرکت فوالد به صورت
غیرمست ی و از کانا متلیر میانجی رهبری تحو آفرین صورت میگیرد .میتوا دالیل این
موضوع را تفاوت فرهنگی در جامعهها و سیست های شناختی و ردیدارشناسی دانسـت کـه
گویای تفاوت ذهنیتها و افکار است و به نتایج و خروجـیهـای متفـاوت رفتـاری منجـر
میشود .در رژوهش حاضر ،مح ا بـا محـدودیتهـایی مواجـه بودنـد؛ از جملـه کمبـود
اطالعات و سوابق تح ی اتی دربارة موضوع و احتما برداشت متفـاوت راسـخدهنـدگا از
سؤاالت به دلیـل عـواملی از قبیـل تعصـب فـردی و سـطح تحصـیالت .ن ـش متلیرهـای
جمعیت شناختی از جمله سن ،جنسیت ،ساب ة خـدمت ،سـطح تحصـیالت ،در رابطـة بـین
متلیرها به دلیل جلوگیری از گستردگی بررسی نشد .همچنین ،ممکن است متلیرهایی نظیر
اعتماد سازمانی و اشتیاق شللی ن ش میانجی را بـین متلیرهـای تح یـق داشـته باشـند کـه
شایستة بررسی برای رژوهشهای آتی است.
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