سالذهنیازده
آگاهم،برشرفاه
بررسی تاثیر رهبری
آذری صفحه 135 -156
سازمانی ...نیاز شماره
تعهد 1401
هنیات وبستان
مارهذ،2
مدرييت رب آموزش سازمانها
بررسی تاثیر رهبری ذهن آگاه بر رفاه ذهنی و تعهد سازمانی
(مورد مطالعه :مدیران مدارس ابتدایی شهر ساری)
*مرضیه نیاز آذری ،استادیار مدیریت آموزشی،گروه مدیریت آموزشی ،واحد قائم شهر،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائم
شهر ،ایران.
10. 52547/MEO.11.2.135

دریافت مقاله 1400/8/3 :پذیرش مقاله1401/1/21 :

135

] [ DOI: 10.52547/meo.11.2.135

* نویسنده مسئولniazmarzieh@gmail.com :

] [ Downloaded from journalieaa.ir on 2023-01-10

چکیده
توجه به رفاه ذهنی و تعهد سازمانی به عنوان یکی از مسائل مهم سازمانی می تواند تحت تاثیر رهبری ذهن آگاه
توسعه یابد ،بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری ذهن آگاه بر رفاه ذهنی و تعهد سازمانی انجام شده
است .روش تحقیق توصیفی _ همبستگی از نوع مدل یابی معادالت ساختاری است .جامعه آماری پژوهش شامل
تمامی مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر ساری به تعداد  186نفر بود ،با توجه به جحم جامعه آماری پرسشنامه های
پژوهش بین تمامی مدیران توزیع شد و در مجموع تعداد  173پرسشنامه جمع آوری شد .برای گردآوری داده های
پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری ذهن آگاه از الریچ ( ،)2017رفاه ذهنی از چنگ و همکاران( )2015و
تعهد سازمانی از بالفور و کسلر( )1996استفاده شد .روایی پرسشنامه از طرق نظر متخصصان و تحلیل عاملی تاییدی
مورد تایید قرار گرفت ،پایایی پرسشنامه های نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری ذهن آگاه
 ،0/81رفاه ذهنی  0/92و تعهد سازمانی  0/89محاسبه شد .داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از آزمون
ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری در نرم افزارهای آماری  Lisrel8.8و SPSS22تحلیل
شدند .نتایج به دست آمده نشان داد که تاثیر رهبری ذهن آگاه بر رفاه ذهنی و تعهد سازمانی در سطح  0/01مثبت
و معنی دار می باشد ،بر اساس نتایج به دست آمده رهبری ذهن آگاه می تواند نقش تاثیر گذاری بر افزایش رفاه
ذهنی و تعهد سازمانی مدیران مدارس داشته باشد.
واژگان کلیدی :رهبری ذهن آگاه ،رفاه ذهنی ،تعهد سازمانی ،مدیران مدارس.
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Abstract

Attention to mental well-being and organizational commitment as one of the
important organizational issues can be developed under the influence of mindful
leadership, therefore the present study aims to investigate the impact of mindful
leadership on mental well-being and organizational commitment. The research
method is descriptive-correlational modeling of structural equations. The statistical
population of the study included all primary school principals in Sari with 186
people. According due to the statistical population, research questionnaires were
distributed among all managers and in general 173 questionnaires were collected. To
collect research data, three standard questionnaires of mindfulness leadership from
Ehrlich(2017), mental well-being from Zheng et al. (2015) and organizational
commitment from Baulfour &Wechsler (1996) were used. The validity of the
questionnaire was confirmed by experts and confirmatory factor analysis. The
reliability of the questionnaires was calculated based on Cronbach's alpha coefficient
for the mindfulness leadership questionnaire 0.81, mental well-being 0.92 and
organizational commitment 0.89. Research data after collection, were analyzed by
using Pearson correlation coefficient test and structural equation model in Lisrel and
SPSS statistical software. The results showed that the effect of mindfulness
leadership on mental well-being and organizational commitment is positive and
significant at the level of 0.01. Based on the results, mindful leadership can play an
effective role in increasing the mental well-being and organizational commitment of
school principals.
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مقدمه
رقابت جهانی و انتظارات جوامع در حال تحول ،نیاز مدیریتی جدیدی را مطرح می کند ،در واقع محیط
امروزی سازمان ها ،مدیران را با چالش های جدیدی روبه رو می سازد که می بایست پویا تر از قبل
باشند( .)Rezaeyan, 2017در کنار این مهم در سطح سازمانی کارکنان به دنبال رهبری هستند که بر
اساس انگیزش بیرونی ،بتوانند محرکی را برای ایجاد هماهنگی و سازگاری بین اهداف آنان و اهداف
سازمان پدید آورد .بر این اساس کار رهبری در سازمان هر چند به تنوع و ظرافت نوع انسان ها و روان
مشغول در درون سازمان بستگی دارد ،ولی به تبع اشتراک عقیدتی الزم برای اداره اخالقی و رفتاری انسان
ها ،وظیفه ای بسیار واال و فراگیر است( .)Ardalan et al., 2015باید عنوان کرد که با وجود مطالعات
زیاد در زمینه رهبری ،هنوز این مفهوم به خاطر ماهیت پیچیده اش ،مبهم مانده است(.)Geh, 2014
از زمان ظهور روانشناسی به عنوان یک علم ،رویکردهای نظری مختلفی جهت توصیف 1،تبیین و
پیش بینی2فرایندهای روانشناختی و رفتار انسان مطرح شد( .)Chiesa et al.,2017به پیروی از این
رویکردها زمینه ای فراهم شده است که مبانی نظری مشترک بین آموزش و رفتار جهت ارائه سازهای
جدید در سازمان ها ارائه شود ،در واقع نگاه روانشناسی امروزی به پدیدههای روانشناختی ،نگاهی چند
بعدی و التقاطی است ،در نتیجه مطالعات سازمانی شاهد پیدایش متغیرهای جدید در حوزه روانشناسی
سازمانی و رفتارهای سازمانی است( .)Malinowski, 2016رهبری ذهن آگاه زاییده همین نگاه بین
رشته ای در محیط های سازمانی امروزی است( .)King & Badham, 2019ذهن آگاه بودن 3از
ترکیب دو کلمه ذهن و آگاهی تشکیل شده است ،ذهن یعنی فکر و آگاهی یعنی حالت پر شدن از فکر و
اندیشه را تداعی می کند ،حال آنکه تعریف ذهن آگاهی به نوعی با این معنا در تضاد است( Abbasi,
 .)2017ذهن آگاهی به معنای هوشیاری و آگاهی کامل در هر لحظه از زندگی است ( Li et al.,
 .)2020ذهن آگاهی ،احساس بدون قضاوت و متعادلی از آگاهی است که به واضح دیدن و پذیرش
هیجانات و پدیدههای فیزیکی ،همانطور که اتفاق میافتند ،کمک میکند( ;Omidi et al., 2016
 .)Burk, 2010ذهن آگاهی وضعیت شناختی می باشد که در لحظه با هر آنچه که اکنون هست،
بدون قضاوت و بدون اظهارنظر درباره آنچه اتفاق می افتد تعریف می شود؛ یعنی اینکه فرد واقعیت محض
را بدون توضیح درک کند(.)Horan & Taylor, 2018
در همین راستا ذهن آگاهی رهبران را قادر می سازد تا رفتارهای تحول گرایانه در رهبری را اعمال
کنند( .)King & Badham, 2019این سازه به نوبه خود منجر به خودکارآمدی رهبری می شود.
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تاثیر مثبت ذهن آگاهی در رهبری ،هوشیاری ،افزایش انرژی و درگیری مثبت در فرایندهای هدایت پیروان
است ،این مهم از طریق تمرکز در لحظه ی حال اتفاق می افتد(،)Kabat-Zinn & Hann, 2014
باید عنوان کرد ذهن آگاهی ویژگی های ارزیابی عاطفی را در رهبران ارتقا می بخشد و زمینه ای فراهم
می کند که رهبر بی طرف و عینی تر در تعامل با زیر دستان رفتار کند ،بنابراین ذهن آگاهی ممکن است
رهبران را تحریک کند که توجه و آگاهی بیشتری نسبت به موقعیت های مختلف از خود نشان
دهند( ،)Carleton et al., 2018; Urrila, 2021قلب رهبری ذهن آگاه 1،توجه جدی و
خودآگاهی است ،هنگامی که رهبری با آگاهی تفکر می کند ،همچون یک نورافکن ابهامات محیط کار را
روشن و از بین می برد ،بر این اساس مفهوم توجه به عنوان مهم ترین عامل برای رهبری ذهن آگاه
معرفی می شود ،رهبری ذهن آگاه با شفافیت ذهنی و انعطاف پذیری عاطفی در تعامل با زیر دستان خود
می باشد ،این نوع از رهبری خیر خواهانه سازمان های متفکر را ایجاد می کند و روش هایی که تفکر و
اثربخشی را در سازمان توسعه می دهند ،پشتیبانی می کند( .)Ehrlich, 2017ذهن آگاهی برای رهبری
می تواند توسعه رفتارهای مثبت سازمانی و سرمایه های روانشناختی همچون خوش بینی ،امید ،تاب آوری
و خودکارآمدی را همراه داشته باشد ،زیرا افراد ذهن آگاه بیشتر از اطالعات خود آگاه هستند و قادر به
تنظیم رفتار متناسب با ذات خود هستند( ،)Zhao et al., 2016رهبران ذهن آگاه با مشخص کردن
انگیزه ذاتی به عنوان مکانسیم مهم رهبری ،مثبت اندیشی را در زیر دستان خود توسعه می بخشند ،رهبری
ذهن آگاه شکل دیگری از رهبری خیرخواهانه است که الهام بخش تحول در سطوح مختلف سازمان می
باشد(  Ehrlich(2017) .)Kroon & Woerkom,2016در یک مطالعه طولی مدلی فرایندی
برای رهبری ذهن آگاه ارائه کرده است که در سه مرحله حضور داشتن ،برقراری ارتباط ،الهام بخش بودن
رهبری اتفاق می افتد ،در ادامه به معرفی ارکان این مدل پرداخته می شود:
حضور داشتن 2:رهبری ذهن آگاه در مرحله حضور داشتن متمرکز بر چهار بعد روح ،عاطفه ،ذهن و
بدن می باشد.
روح  3:روح به معنای تصمیمات اخالقی به منظور رفع مشکالت دیگران مورد تاکید قرار می گیرد ،در
این بعد احساسات عمیق مانند عشق ،تاسف ،الهام بخش بودن جای دارد ،این عوامل باعث می شود تا
رهبران در مقام خدمت ،سخاوتمندانه رفتار کنند ،و ارزش های معنوی را در راستای تامین نیازهای
اساسی پیروان خود هدایت می کند.

بررسی تاثیر رهبری ذهن آگاه بر رفاه ذهنی و تعهد سازمانی ...نیاز آذری

Affection
Mind
3. Body
4. Communicate
5. Inspiring
2.

139

] [ Downloaded from journalieaa.ir on 2023-01-10

1.

] [ DOI: 10.52547/meo.11.2.135

عاطفه 1:هوش عاطفی به معنی توانایی شناخت احساسات خود و دیگران و رفتار بر مبنای این شناخت
می باشد ،این بعد به رهبران کمک می کند تا در مواقع تصمیم گیری اطالعات کافی داشته باشند تا
بتوانند به اهداف رهبری برسند ،برای توسعه عاطفه در رهبری ذهن آگاهی نیازمند وجود شایستگی و
بازخوردادن به رهبری در موقعیت های رفتاری مختلف می باشد ،همچنین توسعه مهارت های
همدلی ،هوش هیجانی به عنوان یک استراتژی راهبردی مورد تاکید قرار می گیرد.
ذهن 2:این بعد از رهبری تمرکز بر تفکر و آگاهی ذهنی رهبر دارد ،اینکه رهبری هوشیارانه رویدادها و
اتفاق های گذشته و حال را رصد و در راستای ترسیم سیمای آینده به کار می بندد ،برای توسعه این
بعد تمرکز کردن کلیدی راهبردی است و رهبر نیازمند تمرین ذهن آگاهی است که زمینه توسعه
ظرفیت های شناختی ،توجه انتخابی ،نظارت بر حافظه کاری ،عملکرد کالمی ،خود تنظیمی فراهم می
کند .این بعد رهبر را قادر می سازد تا چشم انداز خود را به دست آورد و با عینیت بیشتری اقدام به
تصمیم گیری کند.
بدن 3:رهبر وقتی به بدن خود توجه دارد ،می فهمد که چه چیزی نیازمند مراقبت می باشد ،در واقع
یک بازخورد اساسی از سیستم ایمنی بدن دریافت می کند ،در این بعد رهبری با توجه به شرایط
جسمی خود در عادت های اصلی غذایی ،ورزش و خواب متمرکز می شود و در تالش برای حفظ
سالمتی روحی و جسمی خود می باشد ،توجه رهبر به بدن خود او را فراتر از مراقبت از خود هدایت
می کند ،سالمتی جسمی و روحی زیر دستان را مورد تاکید قرار می دهد.
برقراری ارتباط 4:رهبری ذهن آگاه توانمند در برقراری ارتباط در موقعیت های مختلف رهبری با زیر
دستان خود می باشد ،گوش دادن عمیق و ارائه بازخوردهای کالمی و رفتاری در تعامل با زیر دستان به
وضوح در رفتار رهبری قابل مشاهده است ،در این بعد رهبر در نقش مربیگری ظاهر می شود و می تواند
هوشیارانه اطرافیان را آرام کند و ضمن جلب اعتماد آنان به گفتگو و تبادل اطالعات بپردازد.
الهام بخش 5:رهبری وقتی با روح ،احساسات ،ذهن و بدن در موقعیت های رهبری قرار بگیرد و می
تواند در محیط ارتباط برقرار کند و در نهایت الهام بخش رفتار می کند ،بر این اساس رهبر ،ارزش ها و
اهداف سازمان را در یک چشم انداز مشترک و روشن بیان می کند.
رهبری ذهن آگاه از جمله سازه هایی است که میتواند بر بسیارهای از متغیرهای روانشناختی مؤثر
باشد( Zhao et al., 2016; Cillessen et al., 2018; Urrila, 2021; Wang et

مديريت بر آموزش سازمانها

140

2.

] [ Downloaded from journalieaa.ir on 2023-01-10

Mental well-being
Life well-being

1.

] [ DOI: 10.52547/meo.11.2.135

 .)al,2021امروزه در مطالعات سازمانی خودارزیابیهای شناختی و ادراکی افراد در ارتباط با وضع کلی
سالمت جسمی  ،حاالت ذهنی و روانی ،تلقی افراد از عدالت و نابرابری و میزان مواجهه با هیجانات مثبت
شامل میزان تجربه حسی مستمر احساسات مثبت(شادی ،لذت و خوشبینی) و تجربه احساسات منفی
(ناراحتی ،استرس ،نگرانی و خشم) یا همان رفاه ذهنی 1به عنوان یک شاخص موفقیت سازمانی معرفی
شده است( .)Danzer & Danzer, 2016; Lakomý, 2019; Royuela et al., 2019
مفهوم رفاه ذهنی از مفاهیم مطرح شده در روان شناسی مثبت است( Salas-vallina et al.,
 .)2017اگرچه الزمة رفاه ذهنی ،تکرار جمله ها و عبارت های مثبت ،نیرو دهنده و انگیزه بخش ،نظیر
من هر روز در مسیر خوش بختی ،سعادت و پیروزی گام های پیشرفت و ترقی را بر می دارم ،می باشد،
اما در عین حال ،رفاه ذهنی چیزی بیش از این مسائل و عمیق تر از این هاست .نتایج به دست آمده
بیانگر این مطلب اند که رفاه ذهنی در چگونگی تفکر و تبیین افراد دربارة علل رویدادها و حوادث ریشه
دارد( .)Nes & Segerstrom,2006رفاه ذهنی به معنی انواع مختلفی از ارزیابی های مثبت و منفی
که افراد از زندگی شان میسازند .این ارزیابی ها شامل ارزیابی های شناختی (مقیاس های) از قبیل
رضایت از زندگی ،رضایت شغلی ،بهره وری ،اشتغال و واکنشهای احساسی به وقایع زندگی مثل لذت و
ناراحتی است( .)Rhavi Ez Abadi, 2014بنابراین رفاه ذهنی اصطالحی چترمانند است که برای
ارزیابی های مختلفی که مردم در برابر زندگی شان و وقایعی که برایشان اتفاق می افتد ،فکر و بدنشان و
چگونگی تفصیل آنها از زندگی می سازد .همچنین به ساختاری اشاره می کند که شامل واکنش های
احساسی افراد و رضایت حوزه ای می شود .احساس رفاه یا بیچارگی مفاهیمی ذهنی اند؛ اما در اعمال افراد
ظاهر می شود .رفاه ذهنی و احساس بیچارگی ممکن است به طور عینی در رفتار شفاهی یا غیر شفاهی،
واکنش ها ،زیست ،توجه و حافظه افراد آشکار شود(Zheng et al.,(2015) .)Omrani, 2016
رفاه ذهنی کارکنان را متشکل از سه بعد رفاه زندگی ،رفاه کاری و رفاه روانی معرفی می کنند.
رفاه زندگی 2:تعریف جامع از رفاه زندگی چندان آسان نیست زیرا هر فرد از این مفهوم برداشتی
متفاوت دارد .برخی رفاه زندگی را در رسیدن به هدفی خاص جستجو می کنند و برخی دیگر آن را به
معنای داشتن تحصیالت دانشگاهی ،ازدواج ،تندرستی ،موفقیت شغلی و فرزندان موفق و سالم می دانند.
رفاه زندگی به فرایند ارزیابی سراسری کیفیت زندگی بر اساس معیارهای منتخب فرد اشاره دارد .قضاوت
درباره رفاه ،به مقایسه وضع زندگی فرد با استاندارد های آن بستگی دارد( Khajeh Shokohi et al.,
.)2014
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Work well-being
Psychological well-being
3. Organizational Commitment
2.
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رفاه کاری 1:قضاوت هایی که افراد در ارزیابی حوزه های مهم کاری مانند سالمت محیط کار ،روابط
اجتماعی حاکم بر محیط کار ،ادراک عدالت در پرداخت ها و شرایط کاری و ..دارند در مجموع میزان رفاه
ایشان را از محیط کار اندازه گیری می کند(.)Talebi, 2017
رفاه روانی 2:حالت روانشناختی فرد یا سالمت روانی ذهنی را در بر می گیرد( Khorakiyan et
 ،)al., 2014این مفهوم ارزیابی گوناگونی فرد از زندگی ،اتفاقاتی که برای او میافتد ،جسم و ذهنشان و
شرایط محیطی که در آن زندگی می باشد(.)Akbarinejhad, 2014
در کنار این مهم تعهد سازمانی 3در سال های اخیر موضوعی محبوب برای تحقیق در نگرش های
کاری و رفتاری بوده است( .)Markovits et al.,2007همچنین مفهوم تعهد سازمانی در مکان های
کاری یکی از چالش پذیر ترین موضوعات است و مفاهیم آن در در رشته های مدیریت ،رفتار سازمانی و
مدیریت منابع انسانی مورد تحقیق قرارگرفته است( .)Cohen, 2005تعهد یک کیفیت مطلوب یا
سطحی از تعامل است که باید در کارکنان پرورش یابد( .)Jayabalan et al.,2016بنابراین ،تعهد
سازمانی مهم است ،زیرا سطوح باالیی از تعهد سازمانی خروجیها و پیامدهای بسیار خوبی را برای سازمان
به ارمغان می آورد( .)Wang et al., 2016از نظر پژوهشگران تعهد سازمانی ،به نگرش افراد نسبت به
سازمان اشاره میکند .این نگرش ،یک پیوند روانی در رابطه بین کارکنان و سازمان است و از درجهای که
افراد اهداف و ارزشهای سازمان را می شناسند و تالشی که از خود برای دستیابی به هدف های سازمان
نشان می دهند ،و میلی که به باقی ماندن در سازمان دارند ،متأثر میشود( .)Peng et al., 2016در
ادبیات مدیریت تعاریف تعهد سازمانی در دو مسیر متمایز مفهومی کشیده شده است .در مسیر اول تعهد به
عنوان درک قصد کارمند برای ادامه کار و ماندن در سازمان تعریف شده است که این نوع  ،تعهد رفتاری
نام دارد که نشان دهند پیوند فرد با سازمان است( Cichy et al.,2009; Jayabalan et al.,
 .)2016و در مسیر دوم تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک
فرایند مستمر است که بواسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی ،توجه افراد به سازمان و موفقیت و
رفاه سازمانی را نشان می دهد تعریف شده است .که این نوع ،تعهد نگرشی نام دارد که نشان دهنده
همسویی فرد با سازمان است(.)Ghalavandi & Soltanzadeh, 2012
در تحقیقی که توسط ) Baulfour &Wechsler(1996انجام گرفته است مشخص گردید که
هر یک از تعاریف تعهد سازمانی حداقل به یکی از ابعاد سه گانه تعهد همانند سازی شده ،تعهد پیوستگی و
تعهد مبادله ای اشاره می نمایند.
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تعهدهمانند سازی شده 1:پیروی از اهداف و ماموریت های سازمان متبوع فرد در سازمان یا تعهد پدید
آمده بر مبنای عضویت در سازمان که برای عموم مورد احترام بوده و در کارکنان سازمان احساس غرور
بوجود می آورد تعریف شده است.
تعهد پیوستگی  2:ادراکات کارکنان از مراقبت و تعلق اجتماعی که اعضای یک سازمان خود را مانند
یک گروه پیوسته و در قالب یک خانواده تلقی می کنند تعریف شده است.
تعهد مبادله ای  3:واکنش های کارکنان نسبت به توجه ،حمایت و تشویق سازمان به کارکنان که نوعی
پیوند هیجانی و دلبستگی عاطفی را در فرد نسبت به سازمان بوجود می آورد تعریف شده است( Barati
.)& Orizi Samani, 2009; Soltanzadeh, 2012
علی رغم اینکه مطالعات نشان داده است که انواع سبک های رهبری می تواند بر تعهد سازمانی و رفاه
ذهنی کارکنان موثر باشد( Alinejhad et al., 2015; Jadi & Mehdad, 2016; Kameli
 ،)et al.,2016; Kim et al., 2018اما با توجه به جدید بودن حوزه رهبری ذهن آگاه تاثیر این نوع
از سبک رهبری بر تعهد سازمانی و رفاه ذهنی همچنان در پژوهش های تجربی مغفول مانده است و خالء
پژوهش در این راستا احساس می شود .در کنار این مسئله تالش برای بهبود و استفاده موثر و کارآمد از
منابع گوناگون چون نیروی کار ،سرمایه ،مواد ،انرژی و اطالعات ،هدف تمامی مدیران سازمان ها از جمله
سازمان های آموزشی است .تجهیزات و ابزار کار سالم ،فضای کار متعادل و از همه مهمتر نیروی انسانی
واجد صالحیت و متعهد از ضروریاتی است که برای نیل به رشد عملکرد مطلوب باید مورد توجه مدیران
قرار گیرد ،با توجه به اینکه وجود تعهد سازمانی و رفاه ذهنی در مدیران به عنوان یک پیش نیاز برای
موفقیت می تواند مطرح شود ،مدیریت مدرسه نیازمند توسعه رفتارهای مبتنی بر تعهد و رشد رفاه ذهنی
هستند ،همین مدیران هستند که به عنوان سرمایه استراتژیک و عامل حیات بخش در نظام های آموزشی
نقش ایفا می کنند ،در نتیجه مسائل فراروی سازمان و مدیران نیازمند شناسایی و برنامه ریزی برای حل
آن می باشد .اگر مدیران ،رفاه ذهنی و تعهد به سازمان نداشته باشند ،رکود و بی تحریکی ،کاهش
مسئولیت پذیری و در نهایت کاهش اثربخشی و کارایی را می تواند به همراه داشته باشد ،در این شرایط
بهره وری مدارس بی معنا می شود ،این مسئله اهمیت پرداختن به موضوع رفاه ذهنی و تعهد سازمانی را
در مدیران آشکار می سازد .بر این اساس شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی و تعهد سازمانی و تالش به
منظور توسعه آنها می تواند جو مطلوب سازمانی به هماره داشته باشد که کار کردن در محیط مدرسه را
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لذت بخش می کند ،با درک آنچه که مطرح شد پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد
که آیا رهبری ذهنی آگاه بر رفاه ذهنی و تعهد سازمانی تاثیر معنی داری وجود دارد؟
مدل مفهومی پژوهش
در راستای هدف پژوهش مبنی بر بررسی تاثیر رهبری ذهن آگاه بر رفاه ذهنی و تعهد سازمانی مدل
مفهومی پژوهش بر اساس مطالعات قبلی ( Alinejhad et al., 2015; Jadi & Mehdad,
 )2016; Kameli et al.,2016; Kim et al., 2018طراحی و در شکل  1ارائه می گردد.

رفاه زندگی
رفاه ذهنی

برقراری ارتباط

رفاه روانی

رهبری ذهن
آگاه

الهام بخش

تعهد سازمانی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

تعهد همانند
سازی شده
تعهد پیوستگی
تعهد مبادله ای
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روششناسی پژوهش
روش پژوهش به لحاظ نحوه گرداوری داده ها توصیفی -همبستگی از نوع مدل یابی معادالت ساختاری
بود .جامعه آماری مورد نظر شامل  186نفر از مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر ساری است.
) Kline(2011برای آزمون مدل های علی حجم نمونه ای بین  100تا  150نفر را پیشنهاد می کند .بر
این اساس پرسشنامه های پژوهش بین تمامی مدیران توزیع شد و تعداد  173پرسشنامه سالم جمع آوری
شد.
پرسشنامه رهبری ذهن آگاه :پرسشنامه توسط ) Ehrlich(2017در قالب  10سوال به گونه
تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شده است .این پرسشنامه سه بعد حضور
داشتن ،برقراری ارتباط و الهام بخش را مورد سنجش قرار می دهد .برای بررسی روایی این پرسشنامه
روش تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت ،که شاخص پایایی های ترکیبی ( )CRبرابر با  0/81و شاخص

] [ Downloaded from journalieaa.ir on 2023-01-10

حضور داشتن

رفاه کار

مديريت بر آموزش سازمانها

] [ DOI: 10.52547/meo.11.2.135

144

] [ Downloaded from journalieaa.ir on 2023-01-10

میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEبرابر با  0/54بهدست آمد ،که نشاندهندة قابلیت اعتماد کافی و
مناسب پرسشنامه است .بارهای عاملی گویهها بیش از  0/5به دست آمد .پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب
آلفای کرونباخ  0/81به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب این ابزار است.
پرسشنامه رفاه ذهنی :پرسشنامه توسط ) Zheng et al.,(2015در قالب  12سوال به گونه
تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شده است .این پرسشنامه سه بعد رفاه زندگی،
رفاه کار و رفاه روانی را مورد سنجش قرار می دهد .برای بررسی روایی این پرسشنامه روش تحلیل عاملی
تأییدی انجام گرفت ،که شاخص پایایی های ترکیبی( )CRبرابر با  0/88و شاخص میانگین واریانس
استخراج شده ( )AVEبرابر با  0/65بهدست آمد ،که نشاندهندة قابلیت اعتماد کافی و مناسب پرسشنامه
است .بارهای عاملی گویهها بیش از  0/5به دست آمد .پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ
 0/92به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب این ابزار است.
پرسشنامه تعهد سازمانی :پرسشنامه توسط ) Baulfour &Wechsler(1996در قالب  9سوال
به گونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شده است .این پرسشنامه سه بعد
تعهد همانند سازی شده ،تعهد پیوستگی و تعهد مبادله ای را مورد سنجش قرار می دهد .برای بررسی
روایی این پرسشنامه روش تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت ،که شاخص پایایی های ترکیبی( )CRبرابر
با  0/84و شاخص میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEبرابر با  0/60بهدست آمد ،که نشاندهندة
قابلیت اعتماد کافی و مناسب پرسشنامه است .بارهای عاملی گویهها بیش از  0/5به دست آمد .پایایی
پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  0/89به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب این ابزار
است.

جدول  :1بارهای عاملی و پایایی ابزار اندازگیری

متغیر

ابعاد

حضور داشتن

برقراری ارتباط
رهبری ذهن آگاه

الهام بخش

بار عاملی

آلفای کرونباخ پایایی مرکب

AVE

0.766

13.759

0.000

0.761

0.863

0.678

0.724

9.234

0.000

0.782

0.852

0.517

0.860

24.897

0.000

0.751

0.892

0.502

0.847

25.417

0.000

0.760

0.817

0.576
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رفاه ذهنی

رفاه زندگی

مرتبه اول
P
بار عاملی آماره t
Values
0.000
22.043
0.857
0.000
9.325
0.770
0.000
19.563
0.840
0.000
7.241
0.744
0.000
18.577
0.878
0.000
3.347
0.474
0.000
8.701
0.676
0.000
5.545
0.574
0.000
13.652
0.779
0.000
13.616
0.757
0.000
20.144
0.849
0.000
7.965
0.731
0.028
2.201
0.416
0.000
3.668
0.542

مرتبه دوم
P
آماره t
Values

پایایی

روایی همگرا
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رفاه کار

رفاه روانی

تعهد همانند سازی
شده
تعهد پیوستگی
تعهد سازمانی

146

0.548

4.276

0.000

0.710
0.797
0.704
0.795
0.792
0.693
0.801
0.562
0.807
0.750
0.659
0.603
0.717

8.993
28.291
10.028
17.241
14.378
8.730
16.788
6.458
20.732
16.636
8.366
2.823
2.999

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.881

0.884

34.048

28.910

0.000

0.000

0.761

0.813

0.836

0.870

0.509

0.574

0.894

34.622

0.000

0.765

0.842

0.521

0.883

26.835

0.000

0.726

0.800

0.573

0.419

3.897

0.000

0.713

0.848

0.507

] [ DOI: 10.52547/meo.11.2.135

تعهد مبادله ای

0.892
0.844
0.716

24.592
21.931
9.927

0.000
0.000
0.000
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تجزیه و تحلیل داده ها با استتفاده از نترم افزارهتای آمتاری  SSPS22و  LISREL8.8در دو
سطح توصیفی و استنباطی انجام شد .در سطح توصیفی از آماره های میانگین ،انحراف استاندارد ،کجتی و
کشیدگی و در سطح استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شده است ،همچنتین
بترای تعیتین رابطته بتتین متغیرهتای پتژوهش از متتدل ستازی ستاختاری بتر استتاس نترم افتزار آمتاری
 LISREL8.8استفاده شده است.
یافتهها
) Kline(2011پیشنهاد میکند که در مدل سازی ساختاری بر بررسی توزیع نرمال بودن متغیر ها قدر
مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها نباید از  ±1/96بیشتر باشد .با توجه به جدول شماره  2قدر مطلق
چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر میزانی است که مطرح شده است .بنابراین این پیش فرض مدل
سازی ساختاری یعنی نرمال بودن داده ها برقرار است.

-/070

رفاه ذهنی

3/43

0/59

-0/25

0/006

تعهد سازمانی

3/26

0/50

0/08

-0/17

کشیدگی
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جدول :2شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
چولگی
انحراف
میانگین
متغیر
استاندارد
-0/07
0/71
3/12
رهبری ذهن آگاه

از دیگر پیش فرض های مدل سازی ساختاری معنی دار بودن ماتریس همبستگی می باشد ،در جدول
شماره  3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
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جدول  :3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
شماره
1
2
3

متغیر

1

1
رهبری ذهن آگاه
**
0/76
رفاه ذهنی
**0/70
تعهد سازمانی
*p<0.05, **p<0.01

2
1
**0/62

3

1

Mardia’s normalized multivariate kurtosis value

148

1.
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شکل  :2الگوی آزمون شده در حالت استاندارد
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با توجه به جدول شماره  ،3رابطه بین متغیرهای پژوهش منفی و در سطح  0/01معنی دار می باشد .از
روش بیشینه احتمال برای آزمون الگوی نظری پژوهش و برازش آن با دادههای گردآوریشده استفاده
شد .استفاده از این روش نیازمند نرمال بودن چندمتغیره متغیرها می باشد .در پژوهش برای بررسی نرمال
بودن چندمتغیره از ضریب کشیدگی استاندارد شده مردیا1استفاده شد .این عدد در پژوهش حاضر 78/31
به دست آمد که کمتر از عدد  99می باشد که از طریق فرمول ) p(p+2محاسبه شده است .در این
فرمول  pمساوی است با تعداد متغیرهای مشاهده شده که در این پژوهش  9می باشد ( & Teo
.)Noyes, 2012
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جدول  :4شاخص های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش

شاخص
مقدار بدست آمده
حد قابل پذیرش
شاخص

149

NNFI
0/91
بیشتر از 0/90
RMSEA

] [ DOI: 10.52547/meo.11.2.135

شاخص
مقدار بدست آمده
حد قابل پذیرش

شاخص های برازش مطلق
AGFI
GFI
0/86
0/93
بیشتر از 0/80
بیشتر از 0/90
شاخص های برازش تطبیقی
NFI
CFI
0/93
0/92
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90
شاخص های برازش تعدیل یافته
PNFI
X2/df

SRMR
0/03
کمتر از 0/05
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شکل  :3الگوی آزمون شده در حالت معنی داری
با توجه به اشکال فوق اثر رهبری ذهن آگاه ( )0/67با آماره  12/79بر رفاه ذهنی در سطح معنی
داری  0/01مثبت ومعنادار است .اثر رهبری ذهن آگاه ( )0/48با آماره  6/64بر تعهد سازمانی در سطح
معنی داری  0/01مثبت و معنادار است.

مديريت بر آموزش سازمانها
مقدار بدست آمده
حد قابل پذیرش

2/65
کمتر از 3

0/67
بیشتر از 0/60

0/04
کمتر از 0/8

در جدول  ،4مقادیر به دست آمده در پژوهش حاضر و حد قابل پذیرش هر یک از شاخص های
برازش بر اساس شاخص های ارائه شده توسط ) Kline(2011گزارش شده اند .با توجه به این جدول
تمامی شاخص های برازش در حد مطلوبی قرار دارند و می توان نتیجه گرفت که مدل آزمون شده برازش
مناسبی با داده های گردآوری شده دارد.
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بحث و نتیجه گیری
سازمان ها از دیرباز تاکنون همواره به دنبال کسب امتیازهایی برای دستیابی به بهره وری بوده اند و در
این میان یافتن راه هایی جهت انتخاب و پرورش نیروی انسانی مناسب همیشه مطرح بوده است ،چه در
گذشته که عوامل اصلی موفقیت خود را میزان سرمایه های مالی و مادی سازمان می دانستند و چه در
سال های اخیر که افراد سازمان ،به عنوان مزیتی رقابتی برای سازمان در نظر گرفته می شوند .تغییر واژه
کارمندان به نیروی انسانی و سپس به منابع انسانی و پس از آن به سرمایه انسانی نیز نشان دهنده سیر
پیشرفت این تغییر است .سازمان ها دریافتند برای موفقیت باید به افرادی که در سازمان نقش های
مختلفی بر عهده دارند توجه بیشتری نمایند ،در همین راستا رویکرد جدید که آن را روان شناسى مثبت
گرا نامیده اند به تازگى در حوزه سازمان و مدیریت ،توجه بسیارى از پژوهشگران را به خود جلب کرده و
بدین ترتیب ،جنبش جدیدى با عنوان رفتار سازمانى مثبت و به تبع آن شاهد ظهور متغیرهایی در این
حوزه هستیم ،با درک این مهم پژوهش حاضر انجام پذیرفت ،تجزیه و تحلیل فرضیه اول پژوهش نشان
داد که تاثیر رهبری ذهن آگاه بر رفاه ذهنی مثبت و معنی دار می باشدKameli et al.,(2016) ،
گزارش کردند که تأثیر رهبری اصیل بر رفاه کارکنان و سرمایة روانشناختی مثبت و معنی دار می باشد،
در مطالعه ) Wu & Chen(2019گزارش شد که توانمند سازی رهبری در راستای ذهن آگاهی می
تواند بر پیشرفت جمعی در محیط کار تاثیر مثبت و معنی داری داشته باشد ،در پژوهش Kim et
) al.,(2018گزارش شد که ارتباط بین توانمند سازی رهبری و رفاه ذهنی و عملکرد کاری از طریق
حمایت همکاران و حمایت سازمانی درک شده مثبت و معنی دار می باشد .این نتایج می تواند همسو با
یافته های پژوهش حاضر باشد ،چرا که به نتایج مشابه ای دست یافتند .در راستای نتایج به دست آمده
می توان بیان کرد که رهبران ذهن آگاه با توانایی رشد اندیشه های مثبت در پیروان خود از طریق نهادینه
کردن انگیره ذاتی در آنها را دارند ،این رهبران می تواند تحول اساسی در ساختار سازمانی از طریق الهام
بخش بود ایجاد کنند و توانمندی ویژه ای در تعامل با پیروان خود به منظور الهام بخشی و حل مسائل
مختلف دارند ،این رهبران شنونده های بیسار توانا در برابر پیروان خود هستند و می توانند بازخوردهای
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کالمی و غیر کالمی موثری در هنگام تعامل با زیر دستان ارائه کنند ،همچنین رهبران ذهن آگاهی با
توجه به مهارت هایی که در زمینه کنترل حواس و توجه دارند می تواند آرامش را به پیروان و محیط کار
منتقل کنند و یک اعتماد دو طرفه به منظور بستر سازی تبادل دانش و تجارب بین زیر دستان ایجاد کنند،
در این فضا پیروان به راحتی نظرات و عقاید خود را در مورد مسائل مختلف مطرح می کنند چرا که باور
پیدا می کنند که رهبران افرادی مطمئن و قابل اعتماد هستند ،هنگامی که مدیران در مدارس به ویژگی
های رهبری ذهن آگاه دست پیدا کنند می توان شاهد افزایش رفاه ذهنی در آنها بود ،در این راستا می
توان شاهد بود که دریافت های شخص از خود و بینش ذهنی از تجربه زندگی کاری مثبت باشد و ارزیابی
های احساسی و شناختی از زندگی کاری در آنها رضایت بخش باشد این مهم بیان گر حالت ی خوشایند
روانشناختی مدیر مدرسه از فضای کاری می باشد Weber et al.,(2022) .بیان می کنند که
رهبران با تحول گرا به احتمال زیاد اثربخشی و بهره وری کارکنان را افزایش می دهند و کارکنان
احساس بهتر و مثبت تری نسبت به رفاه زندگی خود خواهند داشت و آنها احساس می کنند که نیازهای
اعم از مادی ،معنوی و روانی خود را از طریق شرای موجود و حمایت های رهبری حتی المقدور مرتفع می
کنند.
تحلیل فرضیه دوم پژوهش نشان داد که تاثیر رهبری ذهن آگاه بر تعهد سازمانی مثبت و معنی دار
می باشد ،در پژوهش ) Alinejhad et al.,(2015مشخص شد که تاثیر رهبری مورد اعتماد مدیران
بر تعهد سازمانی معلمان تاثیر مثبت و معنی داری دارد .در بررسی )Jadi & Mehdad(2016
مشخص شد که ذهن آگاهی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنی داری دارد .در پژوهش
) Kim et al.,(2018گزارش شد که ارتباط بین توانمند سازی رهبری و رفاه ذهنی و عملکرد کاری
از طریق حمایت همکاران و حمایت سازمانی درک شده مثبت و معنی دار می باشد .این نتایج می تواند
همسو با یافته های پژوهش حاضر باشد ،چرا که به نتایج مشابه ای دست یافتند .در راستای نتایج به
دست آمده می توان بیان کرد که به واسطه رهبری ذهن آگاهی مدیران میزان پرداخت نظام آموزش و
پرورش را بهتر از دیگر سازمان ها بدانند و با توجه به مسئولیتی که بر عهده دارند از پرداخت آن راضی
بوده و از میزان مسئولیتی که به آنها داده شده رضایت داشته باشند و از انجام این مسئولیت برای مدارس
احساس خوشایندی داشته باشند Eliyana et al.,(2019) .بیان می کنند چناچه سازمان به پیشرفت
فردی و گروهی کارکنان اهمیت می دهند تعهد سازمانی آنان را باال ببرند ،در این راستا بیان می کنند که
تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش که تمایل قوی به ماندن در سازمان را نشان می دهد تحت تاثیر
ویژگی های سبک رهبری مدیران می تواند توسعه یابد.
از اهمیت رفاه ذهنی و تعهد سازمانی در نظام آموزش و پرروش نمیتوان چشم پوشی کرد زیرا با
تعهد سازمانی و ارزیابی مثبت مبتنی بر رفاه از سوی مدیر به شغلش میتوان نظام های آموزشی را در
جهت اهداف خود پیش برد .نیروی انسانی وفادار و سازگار با اهداف و ارزش های سازمانی که حاضر باشد،
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فراتر از وظایف مقرر در شرح شغلش فعالیت کند ،عامل مهمی در اثربخشی سازمان محسوب می شود،
وجود چنین نیرویی در سازمان ،نه تنها موجب باال رفتن سطح عملکرد و پایین آمدن نرخ غیبت ،تاخیر و
ترک خدمت می شود ،بلکه وجهه و اعتبار سازمانی را در اجتماع مناسب جلوه می دهد و زمینه را برای
رشد و توسعه آن فراهم می آورد .در عوض ،نیروی انسانی با احساس وفاداری و تعلق و تعهد کم ،نه تنها
خود در جهت اهداف سازمان حرکت نمی کند ،بلکه با ایجاد فرهنگ بی تفاوتی نسبت به مسائل و
مشکالت سازمان ،بین دیگر همکاران روح همکاری و تعاون را تضعیف می کند و در نهایت موفقیت
سازمان رابه تاخیر می اندازد یا مانع آن می شود.
در نهایت می توان بیان کرد که نظام آموزش و پرورش نیازمند مدیرانی است که در جهت تعالی
مدیریت مدرسه در تالش باشند و تمایل نظام های آموزشی بایستی در جهت به کارگیری این چنین
افرادی باشد .تعهد سازمانی مدیران و رفاه ذهنی آنها اثرات چشمگیری روی فرایندهای مختلف سازمانی
دارد .در نتیجه پرداختن به به متغیرهای مذکور و شناسایی عوامل موثر بر آن با تاکید بر رهبری ذهن آگاه
می تواند راهگشای مباحث مرتبط با مدیریت مدرسه باشد .در این راستا پیشنهاد می شود که افرادی با
روحیه مشارکتی و مستعد برای پست مدیریت مدرسه شناسایی شوند و با برگزاری دوره های مختلف
آمو زش ضمن خدمت ویژگی ها ،چگونگی و جنبه های مثبت و منفی رهبری ذهن آگاهی بر اساس نوع
ساختار و ماموریت اصلی سازمان به آنها آموزش داده شود .همچنین پیشنهاد می شود که مدیریت نظام
آموزش و پرورش تدابیری را برای آگاهی از خواسته ها ،پیشنهادات و نظرات اعضای مدراس بویژه مدیران
بیندیشد و آنها را در تصمیم گیری ها در نظر بگیرند تا زمینه تعهد سازمانی و رفاه ذهنی در آنها تقویت
شود.
تعارض منافع /حمایت مالی
نتایج پژوهش حاضر با منافع هیچ ارگان و سازمانی در تعارض نیست و بدون حمایت مالی انجام شده
است.
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