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Abstract
The main aim this study was exanimating the
relation between manager’s leadership style with
staffs of psychology well-being in orphans child
care central of welfare organization in Tehran
province. Methods:The research method used was
based on the assumptions of correlational studies.
Statistical population including working staff in
orphans child care central of welfare organization in
Tehran province. The sample(N= 201), using
stratified randomly method was chosen. Research’s
instruments were including multifactor leadership
questionnaires (MLQ) of Alive and Bass (1997 and
personal index well-being of adults (PIW-A,
2006).Results: Data analysis with multiple Pearson
and multiple regression coefficient showed that the
two transformational and transactional, only the
transactional manager’s leadership style had a
meaningful significant relation with psychology
well-being staffs. There was no meaningful
significant relation between the transformational and
transactional manager’s leadership style and
psychology well-being female staffs. But, there was
no significant relation between transformational and
transactional manager’s leadership style in males.
Keywords: leadership style, transformational,
transactional, psychological well-being.
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 بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران با بهزیستی روانی:هدف

کارکنان مراکز نگهداری کودکان بیسرپرست سازمان بهزیستی استان

 روش تحقیق به کار رفته بر:روش.تهران هدف اساسی این مطالعه بود

مبنای مفروضه تحقیقات همبستگی وجامعه آماری متشکل از کارکنان

شاغل در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست سازمان بهزیستی استان

 ( با استفاده از روش تصادفیN =102( نمونه مورد مطالعه.تهران بود

 ابزار پژوهش شامل پرسشنامههای سبک رهبری.طبقهای انتخاب شدند
)و مقیاس بهزیستی شخصی بزرگساالن7991( چند عاملی باس و اولیو

 تحلیل دادهها با استفاده از ضریب:نتایج. بود6002)PIW-A(

همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد که از بين دوسبک
رهبری تحولگرا و عملگرا تنها سبک رهبری عملگرا مدیران با

-بين سبک رهبری تحول.بهزیستی روانی کارکنان همبستگي معنادار دارد
گرا و عملگرا مدیران با بهزیستی روانی کارکنان زن همبستگي معنادار

-همبستگي بین سبک رهبری تحولگرا و عمل، حال آن که.مشاهده نشد

.گرا مدیران با بهزیستی روانی کارکنان مرد معنادار بود
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مقدمه

تقریبا همه ما بخش اعظم زندگی خود را در محیطهای سازمانی سپری میکنیم .بیش از  80درصد جمعیت طی حیات خود در گونه-

ای سازمان به کار اشتغال دارند .کار تجربهای است که اکثریت ما آن را کسب میکنیمو جنبهای از زندگی است که صرفنظر از منابع

مالی برخی از نیازهای بدنی و روانی اساسی آدمی نظیر تماس اجتماعی و احساسات خود ارزشمندی را ارضامیکند(میچل 987 1 ،2؛

سلیمان نژاد.) 384 1،

اغلب روانشناسان بر این باورند که وجود روابط خوب درمحیط کار به منزله عامل بنیادی سالمت فرد و سازمان محسوب میشود

کهای موثر رهبری مدیر است
موفقیت هر سازمان در تحقق اهداف از پیش تعیین شده در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سب 
(استورا ،3بی تا 377 1/؛ پورسلطانی زرندی .) 387 1 ،رهبری بیشتر با جنبههای انسانی مدیریت سرو کار دارد و فرايندي است كه ضمن

آن مديريت سازمان ميكوشد تا با ايجاد انگيزه و ارتباطي موثر انجام ساير وظايف خود را در تحقق اهداف سازماني تسهيل كند و

كاركنان را از روي ميل و عالقه به انجام وظايفشان ترغيب نمايد .از اين رو ،رهبري در مفهوم سازماني آن به عنوان جزئي مجزا و

يآيد .هر مديري ،عالوه بر وظايفي چون
مستقل از مديريت مطرح نبوده ،بلكه يكي از وظايف عمده و اصلي آن به شمار م 
برنامهريزي ،سازماندهي و كنترل ،بايد انجام اين وظيفه يعني هدايت افراد سازمان را نيز عهده دار شود سبکهای رهبری تحولگرا 4و

یزاده
یشود (موسی خانی و منش 
یآیند که توسط مدیران برای اداره امور اتخاذ م 
لگرا 5از جمله شیوههای نوین رهبری به شمار م 
عم 
نایین ،الف  1385؛ الواني.) 1390 ،

گسازی ،"7و نظایر آن نامیده شده است .این
نظریه تحولگرا یادوره جدید رهبری ،تحت عناوینی همچون "توانمند سازی" ،"6هماهن 
یکند (الندی8و کاولینگ،9
نظریه عموما نقش رهبر سازمانی (مدیر اجرایی) را به عنوان کسی که قدرت ویژه الهامدهی دارد ،بیان م 

یپردازد که نفوذی بسیار قوی یا غیر عادی بر پیروان دارند .این نظریه با
 .)6991رهبران تحول گرا ،تغییردهنده یا تبدیلی ،به رهبرانی م 
یگذارند و آنان را به صورت غیر
یهای رهبر در صدد است که مشخص کند رهبران چگونه بر پیروان خود تاثیر م 
تمرکز بر ویژگ 

یکنند رهبران تحولگرا پيروان خود را ترغيب ميكنند كه به خاطر سازمان از عالئق خود بگذرند و قادرند
عادی شیفته خویش م 

قالعاده بر پيروان خود داشته باشند .اينان رهبرانی هستند كه به مسائل و نيازهاي پيروان براي پيشرفت توجه دارند و
نفوذي عميق و فو 

توانا يي ته يي ج ،ايجاد انگيزه و تلقين به پيروان براي اعمال تالش اضافي براي دست يافتن به اهداف را دارند .رهبر تحولگرا پيوسته

يكند به افراد اين توانا يي را بدهد كه بتوانند امور متداول و حتي اموري را كه رهبر بنيان نهاده است زير سوال ببرند
تالش م 
(اسپکتور 1389 /6002 ،10؛ رابینز 11و دی سنزو.) 384 1/8991 ،12

یکنند تا در ازای عملکرد خوب پاداشهای مناسب
لگرا یا تبادلی ،رابطه قراردادی است .رهبران به عملکردها توجه م 
در رهبری عم 
یکنند که معیارها رعایت نشود (تدبیری و شفیعزاده،
بدهند .دقت میکنند کارها طبق معیارها و مقررات باشد .تنها هنگامی دخالت م 
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 .) 1386این نظریه با مبادلههای روزانه بین رهبران و زیردستان سر و کار دارد و برای دستیابی به عملکرد عادی مورد توافق رهبران و

شهای اقتضایی ،مدیریت فعال بر مبنای اصل استثناء ،مدیریت انفعالی بر اساس اصل استثناء و
زیردستان الزم است .این مبادلهها با پادا 
عدم مداخله در رابطه است (شرمرهورن ،13هانت 14و ازبورن ،15بی تا .) 1386 /شواهد موجود نشان ميدهد كه رهبران تحولگرا نسبت

متر نقل و انتقال كاركنان با بهرهوري باالتر و رضايت شغلي
قتر هستند و با ميزان ك 
يهاي زيادي دارند و موف 
لگرا برتر 
به رهبران عم 

بيشتر كارمندان روبه رو هستند(رابینز و دی سنزو.) 384 1/8991 ،در یک نظام سلسله مراتبی ،اگر سبک رهبری مدیر با ذوق و سلیقه

یشود ولی ،اگر انتظارات کارکنان با سبک مدیر سازگار نباشد کارکنان به
کارکنان انطباق داشته باشد فشار کمتری بر آنان وارد م 
یکنند(رضاییان ،الف  .) 1390این فشارهای روانی رویدادهایی هستند که بهزیستی
تناسب میزان عدم سازگاری ،فشار بیشتریتجربه م 

جسمی یا روانشناختی فرد را به خطر میاندازند (کرتیس.) 1388 /0002 ،16

بهزیستی روانی 17با سواالتی درباره رضایت کلی از زندگی ،داشتن احساس معنا در زندگی ،خوشحالی و نشانههای افسردگی سنجیده

یشود ،و رویکردی است که بر شادکامی و یا رضایت از زندگی تمرکز داشته و به طور گسترده برای سنجش کیفیت زندگی (ویک
م 

استروم 18و همکاران1 201 ،؛ رینگ ،19هوفر ،20مک گی ،21هیچکی22و بویل.) 7002 ،23بهزیستی روانی اصطالحی است که برای
تهای زندگی روزمره ،جایگاه نقش کاری ،وجود فرصتهایی
نشان دادن انواع حیطهها از جمله وضعیت سالمت ،توان انجام فعالی 

برای دنبال کردن عالیق تفریحی ،کارکرد اجتماعی در دوستیها و روابط با دیگران ،دسترسی به منابع مراقبت از سالمت ،معیارهای

زندگی و سالمت عمومی ،به کار میرود ( کار.) 1385 /4002 ،

یداند( لین لی ،25مالت بای26وود،27
بهترین تعریف در زمینه بهزیستی روانی راریف24ارائه کرده است که آن رامشتمل بر شش مولفه م 

اوسبورن28و هارلینگ.)9002 ،29این مولفهها عبارتند از خود مختاری :یعنی خود پیروی و توانایی پایداری و مقابله با فشارهای

تها؛رشد
اجتماعی بر اساس افکار و عمل در راههای مشخص و قطعی .تسلط بر محیط :احساس کنترل و توانایی استفاده موثر از فرص 

شخصی :احساس رشد و گشودن راههایی برای تجربیات جدید؛ارتباط مثبت با دیگران :رضایت کامل همراه با اعتماد در روابط با

نپذیری :امکان نگرش مثبت نسبت
یبخشد،خویشت 
دیگران؛ هدفمندی در زندگی :احساس هدایت و حفظ باورها که به زندگی معنا م 
یکند( جوزف ،30و همکاران .) 2012 ،هیچ یک از این ابعاد جدا از هم عمل
به خود و احساس مثبت درباره زندگی را ایجاد م 

یکنند .هنگامی که شخصی از سطح عالی بهزیستی یا سالمت مطلوب برخوردار است ،تمام ابعاد به صورت به هم پیوسته و متحد با
نم 
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هم کار میکنند .از این رو ،محیط کار ،مدرسه ،خانواده و جامعه و ابعاد جسمی ،عاطفی ،فکری ،حرفهای و اجتماعی بهزیستی همه به

صورت سازگار با هم همنوایی دارند و همانند اعضای ارکستری هستند که از یک قاعده و یک رهبر و یک متن موسیقی تبعیت

یکنند (معانی.) 1379 ،
م 

کهای رهبری مدیران با عواملی چون بهزیستی روانی(نییلسن 31و مانیر9002 ،32؛ نییلسن و
یدهد که سب 
به طور کلی ،مطالعات نشان م 

دانیلز 2012 ، 33؛ کلووی ، 34وی گند 35مک کی 36و داس،) 013 2،37بهداشت روانی(آرزومند صومعهسرایی 1388 ،؛ حقاني ،عزيزي و

ينژاد 1389 ،؛ بحرانی 1383 ،؛ کالیی ،) 1385 ،سالمت روانی(درامامی1 39 1 ،؛ بخشایش و آذر نییاد،)1 39 1،رضایت شغلی (پی
رسول 

هی ،38صادقی و الیاس1 201 ،؛ شکیبا 1383 ،؛ براون ،39پیس ،40ویس ویلر ،41فری ) 013 2،42کیفیت زندگی کاری(جمشیدی،) 1389 ،

سزاده ) 1388 ،همبستگی معنادار دارد .کلووی ،تورنر،43
کارایی کارکنان( قایقور،) 384 1 ،فرسودگی شغلی(سید قراعینی و عبا 
بارلینگ44و لوقلین) 2012 ( 45نشان دادند که اعتماد رهبر نقش میانجی میان ارتباط مثبت بین درک رهبری تحولگرای مدیران و

یکند .همچنین ،مدیریت فعال مبتنی بر استثنائات و عدم مداخلهگر ،بهزیستی روانی کارکنان را به وسیله
بهزیستی روانی کارکنان ایفا م 

یدهد.نعمت طاوسی (  ) 1389با هدف بررسی فشار شغلی و بهزیستی عاطفی در محیط کار
کاهش اعتماد در مدیران تحت تاثیر قرار م 
تهای سازمانی با
ینشان داد که بین تعارض بین فردی در محیط کار و محدودی 
بر روی  001نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسالم 

نشانههای جسمانی همبستگی مثبت معنادار و با بهزیستی عاطفی ناشی از شغل همبستگی منفی معنادار وجود دارد.

در تحقیقی دیگر (ماتن) 1988 ،46معلوم شد که برخورداری از حمایت اجتماعی به طور موثر با ادراکات احساسی و رضایت اعضاء
یهای گروهی
گروه ارتباط دارد .ایجاد دوستی وحمایت اجتماعی ،هر دو به طور مثبت و موثر با مولفههای بهزیستی فردی و ارزیاب 

ینمایند ،بهزیستی فردی باالتری دارند و
رابطه دارد .افرادی که هم از حمایتهای اجتماعی برخوردارند و هم دیگران را حمایت م 
متری برخوردارند بیشتر است.نتایج مطالعه نییلسن ،یارکر ،47رندال48و
ارزیابی گروهی آنان نسبت به افرادی که از حمایت اجتماعی ک 

مانیر( )9002با هدف بررسی تاثیرات واسطهای کارآیی فردی و گروهی بر رابطه بین رهبری تحولگرا ،رضایت شغلی و بهزیستی
روانی بر روی  274نفر از پرستاران حاکی از آن است که کارآیی فردی و گروهی به عنوان واسطه عمل میکنند اما تاثیر آنها

متفاوت است .بدین ترتیب که کارآیی فردی ،واسطه موثری در رابطه بین رهبری تحولگرا و بهزیستی است و کارآیی گروهی،
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یرود.
واسطهای جزیی بین رهبری تحولگرا و رضایت شغلی و نیز واسطهای موثر در رابطه بین رهبری تحولگرا و بهزیستی به شمار م 

یتوانند به تامین رضایت
نتیجه اساسی این تحقیق این بود که رهبران تحولگرا در محیطهای کاری مربوط به بهداشت و درمان م 

شغلی کارکنان و بهزیستی روانی آنها کمک کنند.در نتیجه این تحقیق ،اهمیت رهبری تحولگرا برای سالمت و بهزیستی کارکنان

در بخش بهداشت و درمان به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفت.

یافتههای شریفی راد(  ) 013 2در بررسی رهبری تحول گرا ،رفتار کاری نوآورانه و بهزیستی روانی در کارکنان دانشگاهها نشان داد

که گوش دادن همدالنه رهبران و امنیت روانی در تاثیر رهبری تحول گرا بر رفتار کاری نوآورانه و بهزیستی روانی کارکنان به عنوان
لهای بین رهبر و پیرو است .در مطالعه کوریگن ،49دیون ،50کمپین ،51راشید) 2002 (52
یکند و تضمین کننده تعام 
واسطه عمل م 

معلوم شد که رهبری تحول گرا با فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و با فرسودگی شغلی رابطه منفی دارد .یانگ ،53گی ،54هو ،55چی ،56و
ونگ )9002(57به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و استرس شغلی بین معلمان ابتدایی و راهنمایی پرداختند .این مولفان نشان دادندکه

وضعیت سالمت معلمان پایین تر از سطح وضعیت سالمت جمعیت عمومی است و سطح کیفیت زندگی معلمان زنپایین تر از کیفیت

زندگی معلمان مرد است؛ و با باالترسن رو به وخامت میگذارد .استرس شغلی به وخیم تر شدن شرایط جسمی و روانی معلمان

یتواند موجب ارتقاء سطح سالمت گردد.با توجه به مطالب و مرور اجمالی
یشود و به کارگیری راههای مقابله با استرس م 
منجرم 
یتوان
کهای رهبری مدیران م 
مربوط به متغیرهای مورد مطالعه ،سوال اساسی مطرح شده در این مطالعه این بود که آیا براساس سب 
بهزیستی روانی کارکنان را پیش بینی کرد.با توجه به سوال تحقیق ،فرضیههای زیر آزمون شدند.

شبینی کرد.
یتوان بهزیستی روانی کارکنان را پی 
کهای رهبری تحول گرا و عمل گرا مدیران م 
فرضیه اصلی :بر اساس سب 
فرضیههای اختصاصی:

یتوان بهزیستی روانی کارکنان زن را پیشبینی کرد.
لگرا مدیران م 
کهای رهبری تحولگرا و عم 
 -اختصاصی اول :بر اساس سب 

شبینی کرد.
یتوان بهزیستی روانی کارکنان مرد را پی 
لگرا مدیران م 
کهای رهبری تحولگرا و عم 
 -اختصاصی دوم :بر اساس سب 

متغیرهای تحقیق

لگرا
*سبک رهبری تحو 

یدهند و پیروان را تحریک
یدهد که رهبران عالئق خود را نسب به پیروان افزایش م 
باس58معتقد است رهبری تحولگرازمانی رخ م 

یکنند که از منافع شخصی به نفع خواس 
م 
تهای گروه بگذرند(استون ، 59راسل 60و پترسون)3002،،61
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لگرا:
*سبک رهبری عم 

شهای مادی از سوی
یدهد که تبادل و تعهد بین رهبر و پیرو در مورد ارائه پادا 
لگرازمانی رخ م 
به اعتقاد باس()0991رهبری عم 

تهای رهبر باشد (استون و همکاران .)3002
رهبر ،در ازاء مفید بودن مرئوس طبق خواس 

*بهزیستی روانی:از نظر ريان و دسي ( )1002بهزيستي رواني بر معنا و خود شكوفا يي تمركز دارد و آن را میزان باالی كاركرد
یگیرند ( رینگ و همکاران.)7002 ،
شخص در نظر م 

رو ش

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر کنترل متغیرها جزء تحقیقات غیر آزمایشی از نوع همبستگی بود.

جامعه تحقیق ،نمونه و روش نمونهگیری

یسرپرست سازمان بهزیستی استان تهران ( )N =1 22 1بود.بر
جامعه آماری این پژوهش متشکل از کارکنان مراکز نگهداری کودکان ب 

اساس روش نمونهگیری تصادفی مرحلهای از 11شهرستان استان تهران  3شهرستان شمیرانات ،ری و تهران انتخاب شدند .حجم نمونه

مشتمل بر  102نفر از کارکنان زن و مرد شاغل در این مراکز بود که با روش تصادفی طبقهای به میزان  17درصد از کارکنان زن و 29

درصد از کارکنان مرد انتخاب شدند و در مورد سبک رهبری  38مدیر و بهزیستی روانی خود گزارش کردند .با توجه به نوع مطالعه و
تعداد متغيرهاي پيش بين در تحليل رگرسيون بنا به توصيه محققان (تاباچن كي

 62و فيدل  )1002،63در باالترين ميزان متغيرهاي وارد

شده در مدل حاضر  8برابر تعداد متغيرهاي پيش بين(  8متغير)2× 8 = 16 :به اضافه  50به ميزان  66نفر برآورد شد .با این حال ،باتوجه
یها حجم نهایی تا  220نفر افزایش داده شد .در پایان پس از
به نوع مطالعه که از نوع همبستگی بود برای جلوگیری از افت آزمودن 

جمع آوری پرسشنامه و کنار گذاشتن پرسشنامههای ناقص ،دادههای تعداد  102پرسشنامه (  851پرسشنامه برای زنان ،با نرخ پاسخ
برابر  79درصد و  43پرسشنامه برای مردان ،با نرخ پاسخ برابر12درصد) تحلیل شد.

ابزار اندازهگیری

در این مطالعه براساس نوع متغیرهای مورد نظر ،به منظور سنجش و اندازه گیری آنها از دو مقیاس به شرح زیر استفاده شد.

شنامه دارای  14سوال استاندارد شده برای سنجش
)1پرسشنامه رهبری چند عاملی  64MLQباس و اولیو(  :) 1997این پرس 

لگرا در مقیاس فاصلهای  5ارزشی لیکرت طراحی و ساخته شده است.این مقیاس به ارزیابی سبک
دو سبک رهبری تحولگرا و عم 

رهبری تحولگرا با پنج خرده مقیاس(نفوذ کمالگرایانه ،رفتار کمالگرایانه ،روحیه ایجاد انگیزش ،ترغیب به تالش فکری و توجه به
شهای اقتضایی ،مدیریت فعال بر استثنائات ،مدیریت منفعل بر
لگرا (که با مدیریت مبتنی بر پادا 
تفاوتهای فردی)و سبک رهبری عم 
استثنائات و رهبری عدم مداخل در رابطه است)میپردازد .در تحقیقات زردشتیان ( ،) 13 88زاهدی (  ) 1389و حدادپور (  ) 1390اعتبار

شنامه با آلفای کرونباخ به ترتیب  0/ 92 ، 0/ 97و  0/ 93بهدست آمد .همچنین در تحقیق حدادپور آلفای سبک رهبری تحولگرا
پرس 

لگرا را برابر  0/ 87گزارش شد.در این مطالعه ،براي برآورد ويژگي اعتبار پرسشنامه سبک رهبری از
برابر  0/ 92و سبک رهبری عم 

طريق روش ضريب همساني دروني بين مادهها ( آلفاي كرانباخ) ،مقدار نها يي ضريب آلفای کل پرسشنامه  0/588و ضريب آلفای دو

سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا به ترتیب  0/497و  0/987به دست آمد.
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 )2نشانگر بهزیستی شخصی نسخه بزرگساالن ( :65)PWI-Aشاخص بهزیستی شخصی برگرفته از مقیاس جامع کیفیت زندگی
(  ) ComQOlاست( کامینز و دیگران 4991 ،نقل ازمرکز کیفیت زندگی دانشگاه دیکن . ) 013 2 ،در سال  2002کامینز و الو برای

یدارند.
تشکیل"گروه بین المللی بهزیستی" با هدف توسعه شاخص بهزیستی به عنوان یک ابزار معتبر بین فرهنگی نخستین قدم را برم 

یشوند این شاخص را در کشورهای خود به اجرا
نالمللی مشارکت نموده و متعهد م 
بیش از 001محقق از  50کشور در این همکاری بی 

گذارند .نسخه چهارم این مقیاس( )6002در برگیرنده  2بخش است .بخش اول عبارت است از :روی هم رفته چقدر از زندگیتان

راضی هستید؟ که یک سوال اختیاری است و در بخش دوم رضایتمندی فرد در مورد ()1استانداردها و شرایط زندگی)2(،

تندرستی )3(،آنچه در زندگی بهدست آوردهاید )4(،روابط با دیگران )5(،امنیت و آرامش در زندگی )6(،بستگی و عضویت در میان

یشود.در این پرسشنامه پاسخ هر یک از سواالت در یک مقیاس لیکرت
دیگران )7(،امنیت درآینده و( )8معنویت و مذهب سنجیده م 

خدهی تنظیم شده است(مرکز کیفیت زندگی دانشگاه دیکن.)6002،
 11درجهای (  =0کامال ناراضی ،تا  = 10کامال راضی) برای پاس 

 0/ 70تا  0/ 85در اس ناهج طاقن ریاس و ایلارت     

همبستگی این مقیاسبا سطح مقیاس رضایتمندی  0/ 78و ضر نیب خابنورک یافلآ بی     

مشاهده شده است ( کامینز / 5002 ،نقل از آقا یوسفی و شریف .) 1389 ،در تحقیق(آقا یوسفی  ) 1388 ،با هدف بررسی افکار خودکار
و بهزیستی روانی در جانبازان اعتبار این مقیاس به روش آلفای کرونباخ  0/ 85محاسبه شد.در مطالعه حاضر ،مقدار ضريب آلفای کل

پرسشنامه  0/419به دست آمد.

یافتهها

در اين تحقيق ،متناسب با متغيرهاي مورد مطالعه و نوع دادههاي جمع آوري شده ،به منظور توصيف آنان از شاخصهاي گرایش

مرکزی ،پراکندگی و توزیع نمرهها استفاده شد .در مرحله تحليل آماري ،با توجه به ماهيت مقياس اندازهگيري كه از نوع فاصلهاي
است و فرضيههاي تحقيق براي تحليل دادههاحسب مورد از تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد.

نهاي سبک رهبری
جدول : 1خالصه شاخصهای آماری مربوط به نمرههای کلشركت كنندگان و به تفکیک جنسیت در آزمو 
( 2سبک تحول گرا و عمل گرا) و بهزیستی روانی
میانگین

گروه

متغیرها

کل شرکت کنندگان()N=102

سبک رهبری تحول گرا

67 / 50

سبک رهبری عمل گرا
بهزیستی روانی

9/32

بهزیستی روانی

41/ 19

-0/598

0/718

15 / 59

-1/900

46 / 80

8/ 84

سبک رهبری تحول گرا

66 / 83

بهزیستی روانی

64 / 60

سبک رهبری عمل گرا

-0/851

63 / 07

26/ 65

15 / 86

52 /11

0/294

0/ 371

16 /00

63 / 67

سبک رهبری عمل گرا

مردان()n=43

41/ 52

-0/508

47 / 94

سبک رهبری تحول گرا

زنان()n=158

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

9/55

71/ 54

-1/401

1/ 720

-0/681

0/ 665

-0/455

-0/552

-0/293

-1/554

1/ 327

0/121

3/912

کهای رهبری تحول گرا و عمل گرا مدیران
جدول :2خالصه تحليل رگرسيون براي پيش بينی بهزیستی روانی کل شرکت کنندگان بر اساس سب 
پيش بيني كنندهها
عدد ثابت

سبک رهبری تحول گرا
سبک رهبری عمل گرا

∗  F =3/ 623؛ 026

R 2 = 0/

ضرايب استاندارد نشده

متغير وابسته :بهزیستی روانی
-

68 /020

0/951

-0/ 327

تعديل شده ؛ =0/ 035

-0/981

R

∗∗ 10 / 138

0/000

∗-2/394

0/410

ضرايب استاندارد شده
0/ 145

2

t

Sig

؛ R=0/881

1/809

0/850

∗∗ معنادار در سطح  0/ 01؛ ∗ معنادار در سطح 0/ 05
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همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود ،مقدار  R 2به دست آمده (  ) 0/ 035بدين معني است كه  3/5درصد از واريانس متغير

بهزیستی روانی توسط 2سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا مدیرانتب يي ن مي شود .به عبارت ديگر 3/5 ،درصد از پراكندگي مشاهده

شده در متغير بهزیستی روانی توسط اين متغيرها توجيه مي شود .مقدار  Rمشاهده شده ( )0/881نيز نشان دهنده آن است كه مدل

رگرسيون خطي حاضر مي تواند براي پيش بيني استفاده شود .عالوه بر اين ،نسبت  Fمحاسبه شده (  ) 3/ 623در سطح اطمينان حداقل

 95درصد معنادار است .بنابراين ،مي توان نتيجه گرفت كه بين متغيرهاي مورد مطالعه و متغير بهزیستی روانی همبستگي معنادار وجود

دارد .با اين حال ،با مراجعه به آماره  tو سطوح معناداري مي توان قضاوت كرد كه از بين اين دو متغيرها تنها متغیر سبک رهبری عمل

گرا با متغير بهزیستی روانی همبستگي معنادار دارد.در نتیجه ،شواهد برای پذیرش فرضیه اصلی کافی است.عالمت ضرايب بتاي به
دست آمده نشان داد كه متغیر سبک رهبری عمل گرا با بهزیستی روانی همبستگي منفی و معنادار دارد .در نهايت ،با توجه به اين

توضيحات و ضريب به دست آمده مي توان معادله رگرسيون را بر اساس ضرايب رگرسيون استاندارد نشده به صورت زير تدوين

كرد:

(سبک رهبری عمل گرا) (Y = 68 /020 - 0/951بهزیستی روانی)

کهای رهبری تحول گرا و عمل گرا مدیران
جدول : 3خالصه تحليل رگرسيون براي پيش بينی بهزیستی روانی کارکنان زن بر اساس سب 
متغير وابسته :بهزیستی روانی زنان

R

R2

0/ 44 1

0/ 021

2

F

Sig

1/2 63

0/991

 Rتعديل شده
0/800

همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود ،مقدار  Rبه دست آمده (  ) 0/ 021بدين معني است كه  2/1درصد از واريانس متغير
2

بهزیستی روانی کارکنان زن توسط  2سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا مدیران تب يي ن مي شود .به عبارت ديگر 2/1 ،درصد از

پراكندگي مشاهده شده در متغير بهزیستی روانی کارکنان زن توسط اين متغيرها توجيه مي شود .عالوه بر اين ،نسبت  Fمحاسبه شده

(  ) 1/2 63در سطح اطمينان حداقل  95درصد معنادار نیست .بنابراين ،مي توان نتيجه گرفت كه بين متغيرهاي مورد مطالعه و متغير
بهزیستی روانی همبستگي معنادار وجود ندارد .در نتیجه ،شواهد برای پذیرش فرضیهاختصاصی اول کافی نیست.

کهای رهبری تحول گرا و عمل گرا مدیران
جدول  : 3خالصه تحليل رگرسيون براي پيش بينی بهزیستی روانی کارکنان مرد بر اساس سب 
پيش بيني كنندهها
عدد ثابت

متغير وابسته :بهزیستی روانی مردان
ضرايب استاندارد شده

ضرايب استاندارد نشده
79 / 047

سبک رهبری تحول گرا

0/814

سبک رهبری عمل گرا

-0/318

∗  F =4/ 379؛ = 0/ 139

-

0/ 378

R

تعديل شده ؛ =0/081

∗∗5/583

0/000

∗ 2/ 321

-0/ 443
2

t

Sig

∗∗-2/917
2

R

0/ 025

0/010

؛ R=0/ 424

∗∗ معنادار در سطح  0/ 01؛ ∗ معنادار در سطح 0/ 05

همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود ،مقدار  R 2به دست آمده ( ) 0/081بدين معني است كه  18درصد از واريانس متغير

بهزیستی روانی کارکنان مرد توسط 2سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا مدیرانتب يي ن مي شود .به عبارت ديگر 18 ،درصد از

پراكندگي مشاهده شده در متغير بهزیستی روانی کارکنان مرد توسط اين متغيرها توجيه مي شود .مقدار  Rمشاهده شده (  )0/ 424نيز

نشان دهنده آن است كه مدل رگرسيون خطي حاضر مي تواند براي پيش بيني استفاده شود .عالوه بر اين ،نسبت  Fمحاسبه شده

(  ) 4/ 379در سطح اطمينان حداقل  95درصد معنادار است .بنابراين ،مي توان نتيجه گرفت كه بين متغيرهاي مورد مطالعه و متغير

بهزیستی روانی همبستگي معنادار وجود دارد .با مراجعه به آماره  tو سطوح معناداري مي توان قضاوت كرد که دو متغیر سبک رهبری
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تحول گرا و عمل گرا با متغير بهزیستی روانی همبستگي معنادار دارند.در نتیجه ،شواهد برای پذیرش فرضیه اختصاصی دوم کافی
است.

عالمت ضرايب بتاي به دست آمده نشان داد كه متغیر سبک رهبری تحول گرا با بهزیستی روانی همبستگي مثبت و معنادار دارد .حال
آن که همبستگی سبک رهبری عمل گرا با بهزیستی روانی کارکنان مرد منفی و معنادار است .در نهايت ،با توجه به اين توض و تاحي
ضريب به دست آمده مي توان معادله رگرسيون را بر اساس ضرايب رگرسيون استاندارد نشده به صورت زير تدوين كرد :
(سبک رهبری عمل گرا) ( - 0/318سبک رهبریتحول گرا) (Y = 79 / 047 + 0/814بهزیستی روانی مردان)

بحث و نتیجه گیری

نتایج حاصل یافتههای بهدست آمده نشان داد که بين متغيرهاي مورد مطالعه و متغير بهزیستی روانی به طور همزمان همبستگي معنادار
لگرا با متغير
لگرا تنها متغیر سبک رهبری عم 
وجود دارد .هرچند ،از بين دو متغير سبک رهبری تحولگرا و سبک رهبری عم 

بهزیستی روانی همبستگي معنادار داشت.در نتیجه ،شواهد برای پذیرش فرضیه اصلی کافی بود .ضرايب بتای بهدست آمده نشان داد

لگرا مدیران توان
لگرا با بهزیستی روانی همبستگي منفی و معنادار دارد .به این معنا که سبک رهبری عم 
كه متغیر سبک رهبری عم 

شبینی بهزیستی روانی کارکنان را دارد .این یافته با یافتههای پژوهشحقانی و همکاران (  ،) 1389بحرانی ( ،) 1383نییلسن و همکاران
پی 
( ،)9002جمشیدی (  ،) 1389ماتن (  ،) 1988کالیی (  ) 1385همسو است.

در خصوص فرضیه اختصاصی اول نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد بين متغيرهاي مورد مطالعه و متغير بهزیستی روانی

همبستگي معنادار وجود ندارد .در نتیجه ،شواهد برای پذیرش فرضیهاختصاصی اول کافینبود .این یافته با یافتههای پژوهش در امامی

(  ) 1389همسو است.

در مورد فرضیه اختصاصی دوم نتایج نشان داد كه بين متغيرهاي مورد مطالعه و متغير بهزیستی روانی همبستگي معنادار وجود دارد .و

لگرا با متغير بهزیستی روانی همبستگي معنادار دارند.در نتیجه ،شواهد برای پذیرش فرضیه
هر دو متغیر سبک رهبری تحولگرا و عم 

اختصاصی دوم کافی است .عالمت ضرايب بتاي بهدست آمده نشان داد كه متغیر سبک رهبری تحولگرا با بهزیستی روانی همبستگي

شبینی بهزیستی روانی کارکنان را دارد .حال
مثبت و معنادار دارد .به این معنا که سبک رهبری تحولگرا مدیران با β=0/814توان پی 
لگرا
لگرا با بهزیستی روانی کارکنان مرد منفی و معنادار است .به این معنا که سبک رهبری عم 
آن که همبستگی سبک رهبری عم 

مدیران با β=0/318توان پیشبینی بهزیستی روانی کارکنان مرد را دارد .این یافته با یافته پژوهشاین یافته با یافته پژوهش کلووی و
همکاران ( ،) 013 2نیلسن و مانیر ( ،)9002نییلسن و دانیلز (  ،) 2012جمشیدی (  ،) 1389حقانی و همکاران (  ،) 1389بحرانی ( ،) 1383

یهی و همکاران ( ،)1 201
ی(  ،) 1389پ 
نییلسن و همکاران ( ،)9002بخشایش و آذرنییاد( ،)1 39 1ماتن(  ،) 1988کالیی(  ،) 1385درامام 
شریفی راد ، ) 013 2( ،همسو است.

لگرا مدیران با بهزیستی روانی کلیه کارکنان و نیز کارکنان مرد در
یدار سبک رهبری عم 
در این پژوهش همبستگی منفی و معن 

ییابد تاثیر معکوس بر
یدهد .هر چه رفتار مدیر بر اساس این نوع شیوه رهبری افزایش م 
فرضیه اصلی و فرضیه اختصاصی دوم نشان م 
یگزینند بر اساس
لگرا را به عنوان روش و شیوه مدیریتی خود بر م 
یگذارد .مدیرانی که سبک رهبری عم 
بهزیستی روانی کارکنان م 

یکنند کارها طبق استانداردها و مقررات باشد و
عملکرد خوب کارکنان و اجرای وظایف ،پاداش در اختیار آنان قرار میدهند دقت م 

یکنند که استاندارها رعایت نشود .در واقع ،رابطه مدیر و کارکنان یک رابطه قراردادی است که با مبادالت
تنها زمانی دخالت م 

یها تاثیر معکوس بر سطح بهزیستی روانی
لگرا به دلیل برخی از این ویژگ 
یشود که مدیران عم 
روزانه سرو کار دارد چنین استنباط م 
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لگرا فقط تاثیراتی را که بین کار و
کارکنان مراکز نگهداری کودکان گذاشته اند .نظریهپردازان رهبری معتقدند که رهبری عم 
دستمزد است مورد بررسی قرار میدهد( ..پورسلطانی زرندی.) 387 1 ،

لگرا مدیران با بهزیستی روانی آنان را در
نتایج یافتهها در مورد کارکنان زن که عدم همبستگی بین سبک رهبری تحولگرا و عم 

لگرا نتوانست
کهای رهبری تحولگرا و عم 
فرضیه اختصاصی اول نشان داد .حاکی از آن است که در تحقیق حاضر سب 

یرسد شرایط دیگر کار و زندگی ،عواملی چون محیط و بافت فیزیکی
شبینیکننده بهزیستی روانی کارکنان زن باشد که به نظر م 
پی 

تهای یادگیری
یگذارد .ساپینگتون ) 382 1/ 1989 ،رویدادها ،شرایط و عواملی چون انگیزش ذاتی ،فرص 
(محیط بر بهزیستی ما تاثیر م 

یهای فردی ،کفایت و دوستی با همکاران و
تها و توانای 
شها ،نگرشها ،مهار 
و موفقیت ،دشواری ،تنوع و نوع کار ،امتیازات ،ارز 

تهای اعضای خانواده که از عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی که با بهداشت روانی افراد در ارتباط هستند ،با بهزیستی روانی
حمای 
کارکنان زن در این مراکز همبسته باشد .و همچنین ممکن است نحوه تعامالت کارکنان زن با مدیران خود در این امر نقش داشته باشد
و نیز شاید بتوان نتایج به دست آمده را به محتاطانه پاسخگویی زنان به سواالت آزمون نسبت داد.

در این پژوهش همبستگی مثبت و معنادار سبک رهبری تحولگرا مدیران با بهزیستی روانی کارکنان مرد در فرضیه اختصاصی دوم نیز
ینمایند موجب ارتقاء سطح بهزیستی
یدهد مدیرانی که از سبک رهبری تحولگرا برای مدیریت بر یک مجموعه استفاده م 
نشان م 

یشوند .این مدیران موجب نوعی تالش از سوی کارکنان شده و محیطی را برای آنان فراهم
روانی کارکنان مرد تحت نظارت خود م 

یتر ،میزان عملکرد باالتر و در نتیجه بهرهوری بیشتر داشته باشند .مدیران تحولگرا با به کارگیری رفتار و
یآورند که کارکنان راض 
م 
نگرشهای فرهمندی ،ایجاد انگیزش الهامبخش ،تحریک هوشی و توجه به مالحظات فردی در کارکنان در افزایش بهزیستی روانی

کارکنان نقش دارند .سطح باالی بهزیستی روانی موجب رضایتمندی در کار و سهم بسزایی در ارائه خدمات بهینه و با کیفیت از سوی

کارکنان به منظور تحقق اهداف سازمان خواهد داشت.
تهای پژوهش
محدودی 

 -محدود نمودن جامعه آماری به کارکنان سازمان بهزیستی استان تهران.

شنامهها به دلیل نگرانی و ترس از افشاگری و بروز مشکالت شغلی برای آنان.
 -عدم تمایل برخی از کارکنان درتکمیل پرس 

 محدودیت در تعداد نمونه در مورد گروه مردان در مقایسه با زنان. -استفاده ازصرفا" پرسشنامه به عنوان ابزار اندازهگیری.

تهای خاص مطالعات همبستگی و عدم امکان تفسیر علی از نتایج.
 -وجود محدودی 

پیشنهادهای پژوهش

یسرپرست سازمان بهزیستی به منظور برنامهریزی
کهای رهبری فعلی مدیران کلیه مراکز نگهداری کودکان ب 
 -سنجش و تعیین سب 

در جهت آشنایی مدیران با انواع شیوههای رهبری و مدیریتی و آگاهسازی آنها به اهمیت انتخاب شیوه مناسب با برگزاری دورههای
آموزشی برای آنان.

شبین در متغیر بهزیستی روانی کارکنان.
 -بررسی رابطه سایر متغیرهای پی 

 -استفاده از سایر ابزار اندازه گیری برای جمع آوری اطالعات عمیق و بیشتر.
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