
Organizational Culture Management https://jomc.ut.ac.ir/ 

Vol. 18, No. 1, Spring 2020   Print ISSN: 2423-6942 

Manuscript Type: Research  Article Online ISSN: 2423-6934 

 DOI: 10.22059/jomc.2019.274371.1007712 

An Investigation of the Mediating Role of Perceived 

Transformational Leadership in the Relationship 

between Mindfulness and Subjective Well-Being: A Case 

Study of Ferro Gilan Complex Staff 

Amir Hoshang Nazarpouri1, Razieh Bagherzadeh Khodashahri2, Mohammad Hossein 

Azadi2 

1. Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Economics and 

Management, Lorestan University, Khorramabad, Iran 

2. Ph.D. Student of Human Resource Management, Faculty of Economics and Management, 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

(Received: April 15, 2019 - Accepted: January 21, 2019) 

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. 
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و  یآگاه ذهن ینب ةرابطدر  ینآفر تحول  ینقش رهبر یبررس

 (یالنکارکنان مجتمع فوالد گ :)مورد مطالعه یذهن یستیبهز

 2یآزاد ینمحمدحس ،2یباقرزاده خداشهر یهراض ،1یهوشنگ نظرپوریرام

 یراند، اآبا دانشگاه لرستان، خرم ی،و ادار یعلوم اقتصاد ةدانشکد ی،بازرگان یریتگروه مد یاراستاد .1

 یرانآباد، ا دانشگاه لرستان، خرم ی،و ادار یعلوم اقتصاد ةدانشکد ی،منابع انسان یریتمد یدکتر یدانشجو .2

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

 دهیچک

 یـ  جام گرفـت  تحق ان یذهن یستیو بهز یآگاه ذهن ینب ةرابطدر  ینآفر تحول ینقش رهبر یرو، با هدف بررس یشپژوهش پ
کارکنـا    همـة  یآمـار  ةجامعـ اسـت    یاز نوع همبستگ یفیها توص داده یآور جمع ةنحوو از نظر  یکاربرد حاضر از نظر هدفْ

نفـر بـا اسـتفاده از فرمـول      611به حجم  یا ساده نمونه یتصادف ییرگ که با روش نمونه بودندنفر(  903) یال فوالد گ جتمعم
ر و یبـا  یآگـاه  ذهـن  ةپرسشنام(، 6119) یارموو ماگ یز یک یذهن یستیبهز ةپرسشنامها،  داده یگردآور ی  برادش یینکوکرا  تع
ها شامل  داده یلو تحل یهکارگرفته شد  روش تجزه ( ب0331) یوبس و آول آفرین تحول یرهبر ةپرسشنامو  ،(6112) همکارانش

 و Spss 20 یهـا  افـزار  و با کمـ  نـرم   یمعادالت ساختار یزسا بود که با استفاده از روش مدل یو استنباط یفیدو روش توص
Smart Pls 2 یگـذار یرکامـل در تث   یـانجی نقـش م  هشد ادراک ینآفر تحول یرهبر ،پژوهش ینا یجانجام گرفت  طب  نتا 

 دارد  یذهن یستیبر بهز یآگاه ذهن

 واژگاندیکل

  یال شده، مجتمع فوالد گ دراکا ینآفر تحول یرهبر ی،آگاه ذهن یجانی،ه یستیبهز ی،ذهن یستیبهز
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 مقدمه

اسـت. بهزیستی ذهنـی   مطرح زندگی کیفیت یها شاخص از یکی منزلة به 1بهزیستی ذهنی

 تندرسـتی،  ،یمـاد  زندگی شامل شرایط را در بر دارد؛ عواملی است که چندوجهی یمفهوم

 ،ندگیز کلی تجربیات ،زیست طبیعی اجتماعی، محیط تعامالت ،فراغت اوقات تحصیالت،

. (85: 1317همکــارا   و جوکــار)مشــارکت  توانــایی و یآزاد و بـــه اســت ال  و دســتیابی

داننـد   های زمانی حا  و گذشته می یابی فرد از زندگی خویش در دورهبهزیستی ذهنی را ارز

کننـد.   تعریف مـی را روانی و اجتماعی و  یجانیهای مختلفی نظیر بهزیستی ه و در آ  حوزه

شناختی  شود. بهزیستی روا  بین عواطف مثبت و منفی اطالق می به تعاد  بهزیستی هیجانی

و  استهای روانی خود  و خصوصی برای ارزیابی فرد از کنشمالکی شخصی کلی طور ه ب

های اجتماعی فرد در  مومی و اجتماعی برای ارزیابی کنشبهزیستی اجتماعی اغلب مالک ع

(. 327ــ  321: 1311)مهرابی و صالحی  رود می به شماری و در تعامل با دیگرا  طو  زندگ

 Jung & Vranceanu)مسـت ی  دارد   ارتبـا   افـراد در سـازما    وری بهـره  با ذهنی بهزیستی

 معیارهـای  از ،زنـدگی  کیفیـت  یـا  شـادی  یا همچو  رضایت ،ذهنی رفاه های لفهؤم (.2019

 یگونـاگون  منـاب   و امـل عو ا یـ م نیا در (.Steel et al 2018)ند ا اجتماعی در علوم برجسته

 اسـت.  2یآگـاه  ذهـن  عوامـل  نیا از یکی که باشند داشته ن ش یذهن یستیبهز در توانند یم

کنـونی و  لحظـة  آگـاهی در  و  منـد ای هدف بـه شـیوه   توجـه  را یآگـاه  ذهـن  3نیـ زـ  کابات

 تـوا   افـراد  برخـی  محیط اجتمـاعی  . در(Pagnini et al 2019)کند  می فیتعر قضاوتی غیر

 دام راحتـی در  بـه  و دهنـد  مـی  دسـت  از زمـانی  انـدک  در را و انتظارات مشکالت با م ابله

 و شـناختی  روا  سـالمت  و شـوند  مـی گرفتـار   نامناسب عملکرد و شناختی روا  اختالالت

 بـه  با توجه و موقعیت تحلیل و اندیشه  با ،یا عده ،م ابل در .افتد می خطر به ها آ  بهزیستی

 ذهنـی  بهزیسـتی  از و دهنـد  مـی  نشـا   از خـود  مناسب رفتار خاص، شخصیتی یها ویژگی

 در مندنـد  هبیشـتر عالقـ   دارند باالیی ذهنی بهزیستی که ی. افرادشوند می مطلوب برخوردار

                                                                                                                   
1. Subjective Well-Being 

2. Mindfulness 

3. Kabat-Zinn 
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 در و ننـد ک ایجـاد  خـود  یبـرا  یفراغـت ررشـورتر   وقـت و  بگیرند عهده  به ن شی اجتماع

 و هستند یبیشتر مشارکتی روحیة یدارا این افراد. داشته باشند شرکت عمومی یها فعالیت

 .کننـد  یدر حا  وقوع است با  مـ  ییدادهامثبت رو یابیو از ارز دارند مثبت یجاناتهعمدتاً 

را نـامطلوب   یـدادها و رو یطبرخوردارند شـرا  یینیرا یذهن یستیکه از بهز یدر م ابل افراد

 یافسـردگ  و اضطرابمثل  ،نامطلوب یجاناته بیشتر دچار یلدل ینو به هم کنند می یابیارز

 (.185: 1311همکارا  )قوام و شوند  می یو ررخاشگر

 ضـعف در خـودکنترلی   همچـو  به دنبا  دارد؛ منفی  آثار و نتایج بهزیستی ذهنی ف دا 

(Orúzar et al 2019) اجتمـاعی  ارتبـا   عـدم  و کـاری  بـی  و ، جـدایی (Dolan et al 2008) ،

 :Ojala et al 2018)اشتیاق شـللی ضـعیف    ،(Lemay et al 2019)کاهش عملکرد سازمانی 

ــاقرزاده  )حســن شــناختی کارکنــا  مندســازی روا و ضــعف در توان ،(1 زاده رســیخانی و ب

 اسـت  فرد یها استعداد همة یافتن قابلیت یمعنا به ذهنی . بهزیستی(111: 1317 خداشهری

 ناشـی  یشـلل  یرضـایتمند  و ،زنـدگی  یرضـایتمند  منفـی،  و مثبـت  عاطفةبین  تعاد  از و

 یآگاه ذهن اند داده ها نشا  افتهی ی(. برخ15 :1313 یاعتمادو نژاد  یاکبر شود )اسمخانی می

 شیافـزا  باعـ   قیـ طر نیا از آ  و کرد  معنادار و یزندگ با بهتر ارتبا  یبرا است یروش

ـ  متعـاد   چـارچوب  كیـ  چنـین ه  یآگاه ذهن .شود یم افراد یستیبهز از  کـه  اسـت  یذهن

 از فـرد  آورد تـا  یمـ  فـراه   یو فرصـت  کنـد  یم یریجلوگ ناگوار و یجانیه یاه یینما بزرگ

ـ بگ فاصـله  ها جا یه یدارینارا بروز و ندیناخوشا یجانیه یها حالت  یهـا  از نشـخوار  رد وی

  :1318)کـرد   شـود  یریجلـوگ  یشـلل  و یلیمختلـف تحصـ   یها استرس و فشارها و یذهن

 هـای  ریشـرفت  و برجسته عملکردهای کرد آفرین با تشویق  رهبری تحو  از طرفی (.271

 Pinck & Sonnentag)گذارد  می بهزیستی ذهنی کارکنا  تأثیربر  خود زیردستا  کار کیفیت

 ةکننـد  تسـهیل  ّ جـو  ایجـاد  بـه  توانمند مدیرانی حضور و آگاهی ذهن ن ش بنابراین، .(2018

 ارت ــای  و عمــل  یآزاد ایجـاد  انجامـد.  مـدیرا  مـی   و کارکنـا   مشارکت بین و همکاری

بـرای   الزم هـای  زیرساخت و مناسب بسترهای که به ایجاد خودمدیریتی تـوا  و انگیـزش

 و ضـروری  ،شـود  مـی منجـر   اهداف فردی و سازمانی به دستیابی جهت بهزیستی ذهنی در
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بررسـی   ،محـور  با رویکرد کـاربردی و مسـهله   ،این رژوهشهدف از  .است رراهمیت بسیار

کارکنا  مجتم  فـوالد   آگاهی و بهزیستی ذهنی بین ذهن ةرابطفرین در آ ن ش رهبری تحو 

آفرین در بهزیستی ذهنی بررسی و  آگاهی و رهبری تحو  ذهن ن ش شدتالش و  بودگیال  

 .شودرف   گذشته تح ی ات درخأل رژوهشی تح یق و یك مسهلة به عنوا  

 قیتحقپیشینة و  ینظر يمبان
 آگاهي ذهن

را  یآگـاه  ذهـن  یـدگاهی و بـا چـه روش و د   یکه چه کسینشده، بسته به ا انجام ی اتدر تح 

آ  را  یگـر د یدانند و بعضـ  یم یذهن یآ  را حالت یمتفاوت است. بعض یف، تعارکردهمطالعه 

ـ  یزن ی. بعضیرندگ یها و فنو  در نظر م از مهارت یا مجموعه توجـه کامـل و    ا تعریـف از آ  ب

و متمرکز بـر   به دور از قضاوت یآگاه ینوع ؛کنند یم یادقضاوت به تجارب زما  حا   دو ب

 یژگـی شـود. و  یمـ  یرفتهو رذ گیرد میزما  حا  که در آ  هر فکر و احساس مورد توجه قرار 

به زمـا    ی توجه مست  .1 :کنند یم یدها آ  است که همه بر دو عنصر تأک یفتعر همةمشترک 

دو عنصـر در   یـن گرا  در مـورد ا . اغلـب رژوهشـ  یرشو رذ یگشودگ و یکنجکاو .2و  ا ح

 تجربـی  شـواهد  (.135: 1311همکـارا   جوبنـه و   ی)قاسـم  توافق دارنـد  یآگاه ذهن یفتعر

 در مهمی ن ش تواند آموزش می طریق آگاهی از های ذهن ویژگیتوسعة  که است آ  از حاکی

 افتـه ی ء ـا ارت یآگاه توجه و یآگاه ذهن (.Lu et al 2019: 6) داشته باشد روانی استرس کاهش

 شـود.  یمـ  گرفتـه  نظـر  در گذشـته  تجارب به یآگاه زین و یکنون تیواقع ای یجار تجارب به

بـه   و کننـد  لیـ تحل را شـا   یزنـدگ  طیشرا و برگردند به ع ب افراد دهد یم اجازه یآگاه ذهن

 فـرد  ،یآگـاه  نیتمـر  یهـا  و مهـارت  یآگاه ذهن دهند. در نشا  واکنش ،یعادت نه نو، یروش

رت یبصـ  و نشیب گرا ید با تعامل و عواطف و افکار یالگوها به کند یتالش م حظهلحظه به ل

 بـه طـور   آنکـه  یبـه جـا   ،کنـد  را انتخـاب  دیـ مف هدفمند یها راسخ ماهرانه بتواند تا کند دایر

: 1311همکـارا    و یقـانن  عـرب ) دهد نشا  واکنش اریهش و نا خوگرفته یها روش با خودکار

 بخــش را کــه از انگیــزش الهــامو  ذهنــی ترغیــب و گــاهی توجــهآ کــه ذهــن  . از آنجــا(121

 را آفـرین  تحـو   رهبـری  توانـد  مـی  کنـد،  مـی  تسهیل ،آفرین است های رهبری تحو  خصیصه
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 نیآفـر  تحـو   یرهبـر  مفهوم با 1برنزِ  یتهور (.Pinck & Sonnentag 2018: 885) دهد افزایش

 را نیآفـر  تحـو   یرهبـر  بـس  آ ، بـا  مطـابق . کرد دایر تیعموم وشد ت ی( ت و1158) 2بس

ـ ر احتـرام  و نیتحسـ  و اعتمـاد  رهبـرا   آ  ةلیبه وس که تعریف کرد یندیفرا  جلـب  را روا ی

 Hoch et) دهند انجام رود یم انتظار ها آ  از آنچه از فراتر تا زانندیانگ یبرم را روا یر و کنند یم

al 2018: 504)،شناسـایی  مسـتلزم  زیسـتی ذهنـی  به یگیر شکل یها زمینه کرد  مهیا . بنابراین 

 شناسـایی  بـه  ، کـه رژوهش این یاجرا اهمیت و رو، ضرورت . ازیناست آ  در دخیل عوامل

 .شود می احساس ،کرد خواهد شایانی کمك عوامل این

 آگاهي ابعاد ذهن

 نشـا   ،فـردی  درو  رفتـار  و آگـاهی  های ذهن مهارت مطالعة (، با2112) شو همکاران 3بایر

 یقضـاوت  ریـ غ ،8یاریهوشـ  با توأم عمل ،1آگاهی )مشاهده ذهن های مؤلفه از فهمؤل رنج دادند

 آگاهی همبسـتگی  ذهن های مهارت با (5بود  یرواکنشیغ ،7فیتوص ،1یدرون تجربة به بود 

ـ دار زیـادی  و مثبـت   بـه  توجـه  ةرنـد یمشـاهده دربرگ  عامـل  .(Baer et al 2012: 232) دن

 .اسـت  ـ هـا  بو ،ها صدا ها، جا یه ها، شناخت ها، اسمانند احس ـ یدرون و یرونیب یها محرک

 یاریهوشـ  بـا  توأم عمل .شود یم مربو  کلمات با یرونیب یها تجربه یگذار نام به فیتوص

 تضاد در یکیعمل مکان با و است لحظه هر در کامل ذهن با حضور کرد  عمل ةرندیدربرگ

ـ  تجربـة  بـه  بود  یترقضاویغ. است یگرید یجا در فرد ذهنِ وقوع هنگام که است  یدرون

ـ  بـه  بـود   یرواکنشـ یغ و اسـت  احساسـات  و افکارنکرد ِ  قضاوت ـ  ةتجرب  اجـازة  یدرون

)کـرد   کنـد  ریـ گ هـا  آ  در فـرد  آنکـه  یب است یدرون و احساسات افکار بهداد   آمدورفت

1318: 271). 

                                                                                                                   
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

است.  خودش دیدگاه از فردی زندگی کیفیت از جام  ارزیابی ةکنند منعکس بهزیستی ذهنی

دارد  بـاور یـا   کنـد  مـی  به اینکه یك فرد تا چه اندازه احساسکند  میبهزیستی ذهنی اشاره 

 ایـن  بر رژوهشگرا  امروزه .(Diener et al 2018) آ  است در مسیر خوب و ایده اش زندگی

ـ  اجتمـاعی  ارتبا  زندگی، از ذهنی رضایت بهزیستی که باورند  در و ،تـر  سـال   ةحمایتگران

 .(51: 1311همکارا   ارزانی و) دارد ری بهتر را در جسمی و روانی سالمت نهایت

 ابعاد بهزيستي ذهني

و  ،3شـناختی  بهزیسـتی روا   ،2بهزیستی هیجـانی سه بعد بهزیستی ذهنی را در  (2118) 1یز یک

اعتمـاد بـه    امیـدواری،  و ینـی ب خـوش  ی،از زندگ یترضادر نظر گرفت.  1یاجتماع یستیبهز

 یشخصـ  یـت و حما ،احسـاس تعلـق   زنـدگی،  تسلط و حس کنتر ، داشتن هـدف در نفس، 

مثبـت را   یجانـات بـاال ه  یسـتی افراد بـا احسـاس بهز   .ندا هیجانی ی بهزیستیها جنبه ینتر مه 

 افـراد بـا احسـاس    و مثبـت دارنـد   یابیخود ارز ی  ریرامو و از حوادث و وقا کنند یتجربه م

 هافسـرد  ضطرب وم یشترو ب کنند یابی میرا نامطلوب ارز خودی زندگ یتموقع یینرا بهزیستی

 8فیـ ر( بـه ن ـل از   1317زاده رسخانی و بـاقرزاده خداشـهری )   . حسنشوند یم گینو خشم

ـ دان یخود م ةبال و یها ییتح ق توانا یرا تالش فرد برا یشناخت روا  یستیبهز( 1115)  د. بـر ن

)داشتن نگـرش مثبـت    رش خودیرذ از شش عامل یشناخت روا  یستیبهز ،فیر یاساس الگو

 یمختـار   (، خـود یهمـدل  ییو توانـا  یمیروابط صم ی)برقرار گرا یمثبت با د ةرابط، خود( به

)داشـتن   هدفمند ی(، زندگیاجتماع یها در م ابل فشار یستادگیا یی)احساس است ال  و توانا

 طیلط بر محـ و تس ،رشد مستمر( )احساس ی(، رشد شخصبه آ  و معنا داد  یهدف در زندگ

یز بهزیستی اجتماعی را گزارش شخصی  کی .شود یل میط( تشکیت محیریفرد در مد یی)توانا

انسـجام،   ی یعنـی اجتمـاع  یسـتی هزبکنـد.   با دیگرا  تعریـف مـی  خود افراد از کیفیت ارتبا  

                                                                                                                   
1. Keyes  

2. Affective Well-Being 

3. Psychological Well-being 
4. Social Well-being 

5. Ryff 
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نـد.  ا روا  مـرتبط  سـالمت  مربو  بـه  یها با اندازه ییو شکوفا ،مشارکت یرش،رذ ی،همبستگ

اجتمـاع، عنصـر    یكشـر  یك در م امفرد  ارزش و یرشعنصر رذ یگرا ،د یرشرذشناخت و 

 است. یاجتماع یستیبهز ییعنصر شکوفا اجتماعی بتثتحو  م ِ و سرانجام باور ،مشارکت

 8شده آفرين ادراک رهبری تحول

 و) تلییر از طریق ،فردی های تالش به بخشید  الهام و کرد هدایت  به آفرین تحو  رهبری

 رفتارهاسـت  از ای مجموعـه  شامل نیآفر تحو  رهبری .کند می اشاره ،کارکنا ( انگیزه دایجا

 انتظـارات  از فراتـر  عملکـردی  به ها ارزش و ها باور و ها نگرش تلییر قیطر از را ریروا  که

 شـد   برآورده دنبا  به که کند میمطرح  را رفتارهایی رهبری استراتژی این .کند می ترغیب

 یبـه اهـداف سـازمان    یابیهـا در دسـت   به جهت تعامـل آ   ر کارکنا  رضایتمندبیشت نیازهای

 .(Jensen et al 2019: 6) هستند

 شده آفرين ادراک ابعاد رهبری تحول

 ،3بخش ، انگیزش الهام2نفوذ آرمانی (، ابعاد1158)بس به ن ل از  ،(1311شجاعی و خلیلی )

 یآرمـان  . نفـوذ ندگرفت نظر در نیآفر  تحو رهبری برای را 8یفرد مالحظةو  ،1یذهن بیترغ

از  رهبـرا   نـوع  نیا. کند یم فداکاری گروه کل یبرا و است خود روا یر یالگو رهبر یعنی

 زشیـ دهنـد. انگ  یم انجامبتوانند  کاری هر گروه یبرا و برخوردارند اخالق از ییباال سطح

 بـه  ،اهـداف  به یدسترس یبرا رهبرا ، وسیلة به روا یر زاند یانگ و بیترغ یعنی بخش الهام

ـ ی یذهنـ  بی. ترغیراداش و جذاب حاالت در اهداف فیتوص ةواسط ـ ر رهبـر  یعن  را روا ی

 بـه یعنی توجه رهبـر   یفرد مالحظة. کند یم قادر خالق و نو یها وهیش به مسانل حل یبرا

 یفـرد  مالحظة با. گذارد می تیرضا بر یمثبت تأثیر که خود روا یر یا حرفه و یفرد توسعة

 کارهـا داد   انجـام  یها بـرا  آ  از و بخشند بهبود را خود یها ییتوانا شوند یم قیتشو فرادا

 .باشند داشته را عملکرد نیبهتر تا کنند استفاده

                                                                                                                   
1. Perceived Transformational Leadership  
2. Idealized influence 

3. Inspirational motivation 

4. Intellectual stimulation 

5. Individualized consideration 
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 آگاهي بر بهزيستي ذهني تأثیرگذاری ذهن

توانـد   یدهـد و مـ   یجزا را تـرو  اسـترس  یطاز شـرا  یمثبتـ  یممکـن اسـت بـازنگر    یآگـاه  ذهن

 یـق از طر ،یآگـاه  را بهبـود بخشـد. ذهـن    ،همچو  ترس و اضطراب ،یمنف یعاطف یها یتموقع

و  یرفتـار  و یعـاطف  و یشـناخت  یهـا  ینـه به بهبود در زم یلتما ،ییکنتر  و کارآ و ثبات یارت ا

روابـط محـل کـار و     و یبـه بهبـود عملکـرد شـلل     یـت شود که در نها یمرا منجر  یزیولوژیکیف

 یدر الگوها ییراتیتل یجادتواند باع  ا یم یآگاه (. ذهنBostock et al 2018)انجامد  می یستیبهز

 ییتوانـا  یابـد  یمـ  یشافـزا  یآگاه ذهن یافکارش شود. در واق ، وقت ةدربارنگرش فرد  یا یفکر

خـود   توا  یم یجه. در نتیابد یم یشمثل اضطراب افزا اییه و مشاهده کرد  حالت یستاد ع ب ا

 ییهـا  بـا حالـت   یگـر مجدد د یافتدرک و در یقکرد و از طر خودکار رها یرفتار یرا از الگوها

خـود   دربـارة و قضـاوت   یـری گ توجه بدو  سو یآگاه ذهن .نشد مواجههمثل اضطراب و ترس 

 (.1ـ 3: 1311همکارا  نسب و  ی)عل دارد ثبتم ةبا سالمت روا  رابط یآگاه است. ذهن

 شده ادراک آفرين تحول آگاهي بر رهبری تأثیرگذاری ذهن

 و هـا  ارزش در جهـت  را از طریـق درک موقعیـت، رفتارهـایی    ،آگـاهی  رود ذهـن  می نتظارا

از طریـق  ( خـود  احساسـات ) درونـی  های وضعیت مشاهدة. سازمانی تسهیل بخشد اهداف

 و اهداف ومورد استفاده قرار دهد احساسات را  و بخش الهام تجربیات دتوان می آگاهی ذهن

بـا   (.Pinck & Sonnentag 2018: 886)نمایـد   درگیـر  بخـش  مالهـا  ارتباطـات  در ها را برنامه

رفتاری انگیزش خصیصة کارشا ،  مفهوم و محتوا درک آگاهی ریروا  و افزایش قدرت ذهن

 .(Weinstein et al 2009: 375) یابدمیآفرین تسهیل  ش رهبرا  تحو بخ الهام

 شده بر بهزيستي ذهني ادراک آفرين تحول تأثیرگذاری رهبری

 شو همکـاران  2بسـتاک  و (2115و سـوننتاگ )  1رینـ  مطالعـة  از جملـه  مختلف،  مطالعات رد 

 شـاخص  از بـاالیی  سـطح  و آفـرین  تحـو   رهبری بین ارتبا  کهاست  شده داده نشا  ،(2115)

ــری تحــو   هــای ــی وجــود دارد. رهب ــق تأثیرگــذاری بهزیســتی   بهزیســتی ذهن ــرین از طری آف

                                                                                                                   
1. Pinck 

2. Bostock 
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هـا و احساسـات مثبـت از رهبـرا       یافت ریـروا  از تجربـه  شناختی و سالمت فیزیکی و در روا 

 (.Pinck & Sonnentag 2018: 886)شود  میمنجر بهزیستی ذهنی در افراد ارت ای آفرین به  تحو 

 مدل مفهومي پژوهش

 رژوهشـی  ویژه بـا اسـتفاده از مـد     تح یق، بهریشینة و مبانی نظری و بررسی مطالعات بر اساس 

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

 دهد. مد  مفهومی تح یق را نشا  می 1 . شکلشدبررسی  بر  بهزیستی کارکنا آگاهی  ذهن
 

 

 

 

 

 

  

 

       

            

        

           

     

      

                                                   

       

           

                   

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

 :شود می بیا  های اصلی و فرعی  فرضیه تح یق مد  و نظری مبانی اساس بر

آگـاهی بـر بهزیسـتی     ده در تأثیرگذاری ذهنش آفرین ادراک اصلی: رهبری تحو فرضیة 

 ذهنی کارکنا  مجتم  فوالد گیال  ن ش میانجی دارد.

کارکنا  مجتمـ  فـوالد    ةشد آفرین ادراک آگاهی بر رهبری تحو  فرعی او : ذهنفرضیة 

 دار دارد.معناگیال  تأثیر 

جتمـ   شده بر بهزیسـتی ذهنـی کارکنـا  م    آفرین ادراک فرعی دوم: رهبری تحو فرضیة 

 دار دارد.معنافوالد گیال  تأثیر 
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 تـأثیر  گـیال   آگاهی بر بهزیستی ذهنی کارکنـا  مجتمـ  فـوالد    فرعی سوم: ذهنفرضیة 

 .دارد دارمعنا

 شناسي تحقیق روش

 نـوع  از توصـیفی  اطالعـات  آوری جم  نحوة نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر تح یق

 آوری جمـ   ابـزار  .اسـت  میـدانی  نوع از تح یق های داده گردآوری روش. است همبستگی

 مشخصـات  از سـؤا   1 شـامل  او  قسـمت  :اسـت  قسـمت  دو شـامل  و ها ررسشنامه داده

 از سـؤا   18 شـامل  ،تح یـق  تخصصـی  سـؤاالت  شـامل  دوم قسـمت  و شـناختی  جمعیت

 ریبا آگاهی ذهن ررسشنامة از سؤا  31 ،(2113) ماگیارمو و یز کی ذهنی بهزیستی ررسشنامة

 طیف قالب در (1117) آولیو و بس آفرین رهبری تحو ررسشنامة  و ،(2111)ش انهمکار و

 .«مخالف  کامالً» تا« مواف   کامالً» از ای درجه 8 لیکرت

 گیری نمونه روش ،آماری نمونة آماری، جامعة

بـا روش   .بودنـد  نفـر  111 تعداد به گیال  استا  مجتم  فوالد کارکنا  تح یق یآمار جامعة

 18 اطمینـا   سـطح  بـا  الزمنمونة  حج  کوکرا  فرمو  اساس بر ساده یتصادف ییرگ نمونه

 .شد تعیین نفر 211 درصد
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 از آ  سنجش و شناختی جمعیت متلیرهای تحلیل جهت این رژوهش ماهیت به توجه با

 شد ادهاستف Spss 20 افزار نرم و...(  و ،معیار انحراف میانگین،) توصیفی آماری های شاخص

 ساختاری معادالت بررسی روش ها هفرضی آزمو  و ها داده استنباطی وتحلیل تجزیه جهت و

 شد. استفاده Smart Pls 2 افزار نرم از و جزنی مربعات حداقل مبنای بر
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 عاملی و بار ،. مقادیر ضریب آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، میانگین واریانس1 جدول
 متغیر سؤال عاملی بار متغیر سؤال عاملی بار

711/1  33 

 شناختی بهزیستی روا 
 121/1 ضریب آلفا:

 111/1ی مرکب: رایای
 112/1میانگین واریانس: 

578/1  1 
 واکنش عدم

 115/1 ضریب آلفا:
 131/1رایایی مرکب: 

میانگین واریانس: 
711/1 

581/1  31 572/1  2 
511/1  38 532/1  3 
531/1  31 551/1  1 
717/1  37 711/1  8 
718/1  35 717/1  1 
711/1  31 715/1  قضاوت عدم 7 

 117/1 ضریب آلفا:
 135/1رایایی مرکب: 

میانگین واریانس: 
782/1 

783/1  11 111/1  5 
721/1  11 572/1  1 
715/1  12 

 بهزیستی اجتماعی
 131/1 ضریب آلفا:

 111/1رایایی مرکب: 
131/1میانگین واریانس:   

111/1  11 
711/1  13 531/1  11 
711/1  11 757/1  عمل همراه با آگاهی 12 

 571/1 ضریب آلفا:
 112/1رایایی مرکب: 

میانگین واریانس: 
722/1 

738/1  18 511/1  13 
517/1  11 111/1  11 

532/1  17 511/1  18 

551/1  15 511/1  توصیف 11 
 128/1 ضریب آلفا:

 113/1رایایی مرکب: 
 میانگین واریانس:

771/1 

513/1  11 573/1  17 
551/1  81 551/1  15 
723/1  81 512/1  11 
583/1  نفوذ آرمانی 82 

 115/1 ضریب آلفا:
 138/1رایایی مرکب: 

751/1میانگین واریانس:   

575/1  21 
138/1  83 131/1  مشاهده 121 

 185/1 ضریب آلفا:
 171/1رایایی مرکب: 

میانگین واریانس: 
551/1 

557/1  81 111/1  22 
511/1  88 117/1  23 

117/1  81 
 انگیزش الهامبخش

 511/1 ضریب آلفا:
 131/1رایایی مرکب: 

 511/1میانگین واریانس: 

111/1  21 

511/1  87 751/1  28 

 بهزیستی هیجانی
 125/1 ضریب آلفا:

 112/1رایایی مرکب: 
میانگین واریانس: 

115/1 

511/1  85 511/1  21 
112/1  ترغیب ذهنی 81 

 112/1 ضریب آلفا:
 113/1رایایی مرکب: 

 511/1میانگین واریانس: 

531/1  27 
183/1  11 578/1  25 

111/1  11 511/1  21 

111/1  فردیمالحظة  12 
 523/1 ضریب آلفا:

 511/1رایایی مرکب: 
 718/1 میانگین واریانس:

531/1  31 
111/1  13 525/1  31 

721/1  11 783/1  32  
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 گیری اندازه ابزار روايي و پايايي

بـه  استفاده شد،  ها دادهگردآوری های استاندارد جهت  نظر به اینکه در این تح یق از ررسشنامه

 چنداز  نظرخواهی با ،ررسشنامه محتوایی . جهت اطمینا  کامل از روایینیاز داشتروایی الزم 

 ییـ روا .شد تأیید ، روایی محتوایی ررسشنامهموضوع مدیریت و خبرگا  آشنا بهاستادا   از تن

در بررسـی   .شدتأیید دهنده  راسخ یعاد افراد از نفر 31 نزد سؤاالت بود  فه  قابل از یصور

 میـانگین  م ـدار  اینکـه  بـه  توجـه  د، باشو می مشاهده 1 جدو  در که طور گرا، هما  روایی ه 

بـه   .شـد  نیز تأیید گرا ه  روایی بود، 8/1 از تر بزرگ متلیرها همة برای شده استخراج واریانس

کـه  بود  7/1تر از  متلیرها بزرگهمة جهت سنجش رایایی، م ادیر ضریب آلفای کرونباخ برای 

متلیرهـا  همة . ضرایب رایایی ترکیبی برای داد را نشا  میرایایی سازگاری درونی مناسب مد  

. در بررسـی بارهـای عـاملی، میـزا      کـرد  تأیید مـی را برازش مد   بود که 7/1تر از  نیز بزرگ

 ینتخم جهت به را سؤاالت بود  بیشتر بود که مناسب 7/1ها از  گویه بارهای عاملی برای اکثر

 از مد  رژوهشی حذف شدند. 7/1با بار عاملی کمتر از سؤاالت  داد. نشا  می مربوطه متلیر

 های تحقیق يافته

  هسـتند؛  مـردا   نمونـه  افـراد  ی اکثـر مـورد بررسـ   ةدر نمونهای توصیفی رژوهش نشا  داد  یافته

. از لحاظ گـروه  بود ز  درصد آنا  1/7 و مرد دهندگا  از راسخ درصد 1/12 جنسیت که طوری

 1/1 ،81 تـا  11 درصـد بـین   3/21 ،11 تا 31 درصد بین 1/17، 31 تا 21 بین درصد 1/11 سنی

 لیسـانس،  ددرصـ  2/11 تحصـیالت  .بودنـد  هسال 71تا  11درصد بین  3/1 ،11 تا 81 درصد بین

 1درصـد از   1/23 سا ، 8تا  1 از درصد 1/5. بود دکترا درصد 7/8 و ،لیسانس فوق درصد 1/28

 تـا  21 از درصـد  1/2سـا ،   21 تـا  11درصد از  3/5 سا ، 18 تا 11 از درصد 8/88 سا ، 11 تا

ـ  .داشـتند  کـار  ساب ة سا  31 باالتر از درصد 3/1 و سا ، 31 تا 21 از درصد 1/2 سا ، 28  یراب

طـور کـه در    همـا  آزمـو  شـد.    Smart- Pls2زار اف در نرم یقتح  یمد  مفهوم ،ها یهآزمو  فرض

، هاسـت  یین تلییرات سـازه تب یزا دهندة م ا شنه ک ،یینتع یبضر یزا م ،شود مشاهده می 2شکل 

درصد تلییرات متلیـر   71دهد حدود  دست آمد که نشا  می  به 711/1برای متلیر بهزیستی ذهنی 

شـود.   شـده تبیـین مـی    آفـرین ادراک  آگـاهی و رهبـری تحـو     متلیرهای ذهـن با هزیستی ذهنی ب
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از تلییـرات   113/1دهـد حـدود    شده نشا  می آفرین ادراک همچنین، ضریب تعیین رهبری تحو 

 شود. آگاهی تبیین می متلیر ذهنبا شده  ادراک آفرین تحو  متلیر رهبری

 
 یب استانداردپژوهش با ضرا یمدل ساختار. 8شکل 

توجه کرد. م ـدار   یمعنادار یربه م اد یدبود  روابط با معنادار یبررس یاست برا گفتنی

 .کند یم ییدبود  رابطه را تأر معنادا 11/1قدر مطلق  یاستاندارد باال

 
 پژوهش با ضرایب معناداری یمدل ساختار. 3شکل 
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ـ  ،او  یة فرعـی در آزمو  فرضـ  آفـرین   رهبـری تحـو    بـر آگـاهی   ذهـن  یربـر تـأث   یمبن

، 11/1و معنـاداری بـیش از    151/1اسـتاندارد   یرمس یببا ضر آگاهی ذهن یرمتلشده،  ادراک

 گذارد. شده می آفرین ادراک رهبری تحو  یربر متل و معنادار مثبت یرتأث

 یقاول تحقفرعی  یةفرض یبررس. 8 جدول

 فرضیه
 ضریب

 مسیر استاندارد
 یجهنت داریمعنا آمارة تی

 آگاهی بر رهبری ذهن تأثیر

 شده آفرین ادراک تحو 
151/1 151/5 10/1>Sig تأیید 

 

بهزیسـتی   بـر شده  آفرین ادراک رهبری تحو  یربر تأث یمبن ،فرعی دوم یةدر آزمو  فرض

و معنـاداری   718/1اسـتاندارد   یرمسـ  یببا ضر شده آفرین ادراک رهبری تحو  یرمتل ذهنی،

 گذارد. بهزیستی ذهنی می ریمثبت بر متل یرتأث 11/1بیش از 

 یقتحق فرعی دوم یةفرض یبررس. 3 جدول

 فرضیه
 ضریب

 مسیر استاندارد
 یجهنت داریمعنا آمارة تی

آفرین  رهبری تحو تأثیر 

 شده بر بهزیستی ذهنی ادراک
718/1 771/12 10/1>Sig تأیید 

 

 بـه  توجـه  بـا  بهزیستی ذهنی، برآگاهی  ذهن یربر تأث یمبن ،فرعی سوم یةدر آزمو  فرض

 <11/1) نیسـت  دارمعنـا  ذهنی بهزیستی بر آگاهی ذهن متلیر یتأثیرگذار مست ی  مسیر نکهیا

T>  11/1 -)،  شود. رد میاین فرضیه 

 یقتحق فرعی سوم یةفرض یبررس. 4 جدول

 یجهنت داریمعنا آمارة تی ضریب مسیر استاندارد فرضیه

 عدم تأیید Sig>10/1 511/1 111/1 بهزیستی ذهنی آگاهی بر ثیر ذهنأت
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 یـر متل ،شـود  مشـاهده مـی   8طور کـه در جـدو     هما  یق،تح  اصلی یةدر آزمو  فرض

 و معنـادار  مثبت یرتأث 11/1و معناداری بیش از  151/1استاندارد  یرمس یببا ضر آگاهی ذهن

رین آفـ  گـذارد. همچنـین، متلیـر رهبـری تحـو       شده می آفرین ادراک رهبری تحو  یربر متل

 و معنـادار  مثبت یرتأث 11/1و معناداری بیش از  718/1شده با ضریب مسیر استاندارد  ادراک

در  آفـرین  تـوا  رـذیرفت متلیـر رهبـری تحـو       گذارد. بنـابراین، مـی   بهزیستی ذهنی می بر

با توجه  ،کند. در ضمن می یفاا یانجین ش م بهزیستی ذهنیبر آگاهی  متلیر ذهن یرگذاریتأث

(، T<11/1یسـت ) معنادار ن بهزیستی ذهنیبر  آگاهی ذهن یرگذاریتأث ی مست  یرمسینکه به ا

ن ـش  بهزیسـتی ذهنـی   بـر   آگاهی ذهن شده در تأثیرگذاری آفرین ادراک متلیر رهبری تحو 

آفـرین از   دارد. همچنین به منظور بررسی ن ش میانجی متلیـر رهبـری تحـو    میانجی کامل 

م ـدار آمـارة تـی     شـود  مشـاهده مـی   1 جـدو   در که رطو هما . استفاده شد سوبل آزمو 

تـر از   است که با توجه به اینکه این م دار بـزرگ  315/7غیرمست ی  حاصل از آزمو  سوبل 

شود. همچنین، ضریب مسـیر کـل    توا  نتیجه گرفت فرضیة یادشده تأیید می است می 11/1

بـا توجـه بـه ن ـش میـانجی      بهزیستی ذهنی  و آگاهی در حالت استاندارد بین دو متلیر ذهن

 دست آمد.  به 111/1شده  آفرین ادراک رهبری تحو 

 یقتحق سوم یةفرض یبررس. 5 جدول

 نهایی ةیجنت یجهنت آمارة تی مسیر استاندارد ضریب فرضیه

 آگاهی بر رهبری ثیر ذهنأت

 شده آفرین ادراک تحو 
 تأیید 151/5 151/1

آفرین  رهبری تحو 

شده در  ادراک

آگاهی  اری ذهنتأثیرگذ

ن ش بر بهزیستی ذهنی 

 .داردمیانجی کامل 

شده  آفرین ادراک ثیر رهبری تحو أت

 بر بهزیستی ذهنی
 تأیید 771/12 718/1

 ییدأت عدم 511/1 111/1 بر بهزیستی ذهنی آگاهی ثیر ذهنأت

 811/1 = ضریب مسیر غیرمست ی                 111/1 =ضریب مسیر مست ی  

 111/1 =ر کل ضریب مسی

 315/7 = آمارة تی غیرمست ی                          511/1 = آمارة تی مست ی 
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 جهیبحث و نت

میـانجی رهبـری    ن ـش  بـا  بر بهزیستی ذهنی آگاهی ذهن تأثیر رژوهش با هدف بررسی این

را افـراد   مسـتمر  یذهن یستیبهز جادیهای بروز ا زمینه .انجام گرفت شده آفرین ادراک تحو 

. نتایج نشـا   کند رهنمو  میروانی و ارتباطات اجتماعی مفیدتر و  در مسیر سالمت جسمی

ن ش آگاهی بر بهزیستی ذهنی  ذهنتأثیرگذاری شده در  آفرین ادراک داد متلیر رهبری تحو 

آگـاهی بـر    ذهن فرعی او ،  فرضیة در تح یق مد  آزمو  نتایج اساس بر دارد.میانجی کامل 

 و کننـده  رفتارهـای ترغیـب   آگـاهی  ذهـن دار دارد.  شده تأثیر معنا فرین ادراکآ رهبری تحو 

 بـا  همـراه  . عمـل استآفرین  تحو  رهبری های از خصیصه که کند می تسهیل را بخش الهام

 یك منزلة به رذیری تجربهو  کنند می مشخص را آگاهی ذهن که غیرواکنشی موض  آگاهی و

 عمل سازگاری شناخت برای الگو یك مثابة به سازد می رقاد را افراد آگاهی ذهن دیگر جنبة

 :Pinck & Sonnentag 2018)شـود   مـی ترغیب ذهنی ریروا  حاصـل   ترتیب این به و کنند

 توجـه  ریـروا  خـود   فردی نیازهایبه و مدیرا  سازما   الزم است رهبرا  ،در واق  (.889

تسـهیل   حمایتگرانه تب  آ  رهبریکه به  بروز دهند ها آ  مطابق را خود های واکنش و کنند

 ارت ـای  حوزة در بسترسازی و ها زیرساخت آورد  فراه به  شود می ریشنهاد ،بنابراین. شود

تمرکـز بـر احساسـات کـه      و آگـاهی  های آموزشـی ذهـن   تکنیك .ررداخته شود آگاهی ذهن

بـر آ   اسـت و عـالوه    هـا  ها و اضطراب و استرس منفی تأثیرات کاهش برای مؤثر یکار راه

منجر بـه   توانندمی های آینده و گذشته و دوری از نگرانی تیموقعیبرجستة به عناصر  توجه

فرعـی دوم،    فرضـیة  بـر اسـاس  . شوندنفس و ترغیب و انگیزش کارکنا  افزایش اعتماد به 

 آفـرین  تحـو   دار دارد. رهبـری  تأثیر معنـا  شده بر بهزیستی ذهنی آفرین ادراک رهبری تحو 

 ریـروا ،  در احسـاس توانمنـدی و غـرور    افزایش مانند ست؛رفتارها ررورش و ارت ا شامل

 و اعتمـاد  ایجـاد در ریروا   که اظهارات و بازخوردهایی انت ا  ،های ریروا  ریشرفت تحسین

بهزیستی  های شاخص تحریك در بیشتر احتماالً آفرین تحو  رهبری کند. بنابراین، انگیزه می

 بنابراین، (.Pinck & Sonnentag 2018: 890) است تأثیرگذار ذهنی و بهزیستی عاطفی مثبت

 تــوا   و انگیـزش ارت ـای ،مـؤثر مـدیریت عمـل، یآزاد داد  مدیرا  بـا شود می ریشنهاد
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و  کننـد  تل ـی  بـاارزش  را خـود  شـلل  کارکنـا   که آورند فراه  را شـرایطی خودمدیریتی

شـلل،   در کارکنـا   یشخص یازهاین به توجه .شودها ایجاد  های بهزیستی ذهنی در آ  زمینه

مدیرا  در ایـن   با کارکنا  مشارکت و همکاری تسهیل و ،ها آ  با ریمد صادقانة یگوو گفت

بـر بهزیسـتی ذهنـی تـأثیر      آگاهی فرعی سوم، ذهن  فرضیة بر اساسکننده است.  مسیر یاری

کرد شاره فرین اآ تحو  به ن ش میانجی رهبریباید دار ندارد. در واق  در این خصوص  معنا

آگاهی بر بهزیستی کارکنا  شرکت فوالد به صورت  دهد تأثیرگذاری ذهن که نتایج نشا  می

توا  دالیل این  گیرد. می ت میآفرین صور ز کانا  متلیر میانجی رهبری تحو غیرمست ی  و ا

کـه   تدانسـ  ارشناسیهای شناختی و ردید ها و سیست  را تفاوت فرهنگی در جامعه موضوع

منجـر  متفـاوت رفتـاری    هـای  نتایج و خروجـی  به وها و افکار است  گویای تفاوت ذهنیت

 بودنـد؛ از جملـه کمبـود    مواجـه  هـایی  محـدودیت  بـا  مح  ا  حاضر، رژوهش . درشود می

 از دهنـدگا   راسـخ  متفـاوت  برداشت احتما و  موضوع دربارة تح ی اتی سوابق و اطالعات

 متلیرهـای  تحصـیالت. ن ـش   سـطح  و فـردی  تعصـب  بیـل ق از عـواملی  دلیـل  به سؤاالت

 بـین  رابطـة  در تحصـیالت،  سـطح  خـدمت،  ساب ة جنسیت، سن، جمله از شناختی جمعیت

 نظیر متلیرهایی است ممکن همچنین،. نشد بررسی گستردگی از جلوگیری دلیل  به متلیرها

 کـه  باشـند  تهداشـ  تح یـق  متلیرهـای  بـین  را میانجی ن ش شللی اشتیاق و سازمانی اعتماد

 .است آتی های رژوهش برای بررسی شایستة
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 منابع

 تحلیـل »(. 1311) جمـالی  بنـی  شکوه السـادات  حاتمی؛ ؛ حمیدرضاباقری نسی ؛ فریبرز ارزانی،

 بـا  شـناختی  کوشـی روا   سـخت  و آگـاهی  ذهـن  مبنـای  بـر  ذهنی بهزیستی ساختاری رابطة

صـص   ،12 ش ،خانواده و زنا  ،«تا رس سرطا  به مبتال زنا  در هیجانی تنظی  میانجیگری

 .18 ـ71

 انگیـزش  بـا  شخصیت ابعاد رابطة یبررس» .(1313) اعتمادی احمد ؛یهاد نژاد، یاکبر اسمخانی

، 23 ش ،خـانواده  مطالعـات  و ز ، «دختـر  دانشـجویا   بهزیستی ذهنی و تحصیلی ریشرفت

 .87 ـ18صص 

بینـی بهزیسـتی ذهنـی    رـیش (. »1317)جوکار، فرهاد؛ فرهـادی، مهـرا ؛ دلفـا  بیرانونـد، آرزو     

هـای اساسـی   های دفاعی، صداقت و نیـاز براساس راهبردهای تنظی  شناختی هیجا ، سبك

 .  87-73، صص 2، ش 11، د مطالعات روانشناختی، «روانشناختی

 اجتمـاعی  سـرمایة  تأثیر»(. 1317) خداشهری باقرزاده راضیه محمدصادق؛ رسیخانی، زاده حسن

 مـدیریت  ،«ذهنـی  بهزیسـتی  میـانجی  ن ـش  بررسی: کارکنا  شناختی روا  توانمندسازی بر
 .131 ـ111، صص 1 ش ،8 د ،اجتماعی سرمایة

 رفتارهـای  و آفـرین  تحـو   رهبـری  رابطـة  بررسـی » .(1311) خلیلـی  ررویـز  ؛سـامره  شجاعی،

 تیریمـد ، «اهـداف  شـفافیت  و عمومی خدمات انگیزة ن ش بر تأکید سازمانی با شهروندی

 .111 ـ13صص ، 1 ، ش18 د ،یسازمان فرهن 

 (.1311) آقـابیکی  آتوسـا  مجـدآرا؛  الهـه  ؛مجتبـایی  مینـا  ؛هاشـمیا   کیانوش ه؛یمار ،یقانن عرب

 یورز جرنـت  بر افـزایش  (MBSR) استرس کاهش بر مبتنی آگاهی ذهن آموزش اثربخشی»

 .121 ـ111صص ، 25 ش ،2 د ،هیاروم یرزشک مجلة ،«مضطرب در دانشجویا 

 در آگـاهی  ذهـن  ای واسطه ن ش»(. 1311) فراهانی محمدن ی شاه لیا ؛ مهناز سمیه؛ سب،ن علی

 د ،شـناختی  روا  سـالمت  در رـژوهش  ،«ذهنی بهزیستی گرایی/ نورزگرایی برو  میا  رابطة

 .12 ـ1صص  ،1 ش ،11

 فرشـاد  رـور؛  محمـدعلی  زینـب  ؛نیکـو  جلیلـی  سـعید  ؛زاده عـرب  یمهـد  رضـا؛  جوبنه، قاسمی

 آگاهی ذهن ررسشنامة کوتاه فرم فارسی نسخة رایایی و روایی بررسی»(. 1311) هزاد محسن



  50     ... يذهن يستيو بهز يآگاه ذهن ینب ةرابطدر  ينآفر تحول  ینقش رهبر يبررس

 .181 ـ137صص ، 2 ش ،11 د ،رفسنجا  رزشکی علوم دانشگاه مجلة ،«فرایبورگ

 نـوین  یهـا  مؤلفـه  آمـوزش  اثربخشی»(. 1311) میری محمدرضا زاده؛ شهابیفاطمه  علی؛ قوام،

 ،«بیرجنـد  شـهر  شـاهد  راهنمـایی  م ط  رسر ا آموز ذهنی دانش بهزیستی بر هیجانی هوش

 .118 ـ187صص ، 1 ش ،7 د ،شمالی خراسا  رزشکی علوم دانشگاه مجلة

 و یآگـاه  ذهـن  اسـاس  بـر  یررستار ا یدانشجو یذهن یستیبهز ینیب شیر»(. 1318) بهمن کرد،

 .252 ـ273صص ، 11 ش ،یرزشک علوم در آموزش یرانیا مجلة ،«خود به یورز شف ت

بینی ن ش عوامل شناختی در بهزیسـتی ذهنـی    مد  ریش» (.1311) صالحی اعظ  ؛سحر ،مهرابی

 صص ،121 ش، 38 د ،رزشکی اصفها مجلة دانشکدة  ،«بیمارا  مبتال به صرع شهر اصفها 
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