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مقدمه
شه و یتایح یا
زندگی و سالمت آن زمانی برقرار میییش نکاو دناوتب درف هک دو ششششش ششششش

  

رد لوقعم

پدیدههای اطراف نشان داده و آنها را کنترل نماید .جهل و بیخبری و تض یناور یگناگود دا    
تطلب و ی و م هب ندوب هتسبا ناب وتاتکید نایاوشیپ ،تردق عر م دوجو هب تفص  یییییییییییییییییییییییی یآورد
ق رد ت ت
(راس ،ل  .) 1385توجه به دو مفهوم سالمت و قدرت از پیچیدگیهای زیادی حکایت میکند .آیا
مدیران سالم از انواع قدرت غیر خشن استفاده میکنند و مدیران با مشکالت س )یمومع( تمال   
از انواع خشن قدرت استفاده میکنند؟ از طرف دیگر بامطالعه عواقب بهکارگیری من دق عبا رت   
تآفر شنراک طیحم رد نی ا م ن یییییییی ییده شف شیازفا ببس د ا  یاهر ر رد یناور و یحو
خش نو تت 

  

       

مجموعهسازمانی میگردد که باعث به خطر انداختن بهداشت روانی معل م نام یی یییش هجیتنرد .دو   
ناگزیر به استفاده از علم روانشناسی بهمنظور حل مسائل روحی و روانی در محیط سازمان خ دو
یگردیم (ساعتچی.) 1381 ،
م 
آموزش پر هک تسا ینامزاس شرو

در اسنا نآ  نن ننن ننننننس ب یاهدادعتسا ندومن لعفلاب و یزا ا هوقل      

یگیرد .آموزش پرورش چائی است
کودکان ،نوجوانان و جوانان و حتی بزرگساالن ،صورت م 
شوپرورش نیاز به نیروی انسانی سالم در قالب مدیر
یگیرد؛ بنابراین آموز 
که در آن تفکر نضج م 
و مع ّلّلم دارد که بتواند ،رسالت انسانساز خود را عهدهدار شود تا جامعه بتواند از طریق آن حیات
تمدنی خود را تضمین کند.
مطالعه سالمت روانی ،مدیر رکن اصلی آموزش مدرسه ،ازجمله حیاتیترین موضوعات مبتالبه
ًال در نبود سالمت روانی در مع ّلّل من ریدم و م ییی ییییت ناو
آموزشوپرورش میباشد .به خاطر اینکه او ًال
تحقق یک مدرسه سالم را متصور دانست ،ثانی ًاًا مدیر بهعنوان انسان نیاز بهههس مسج و ناور تمال   
دارد تا بتواند رفتار مدیریتی سالم از خود ارائه دهد .مدیریت شغلی است که نیاز به انرژی زیادی
دارد ،در میان مدیریتها باألخص مدیریت آموزشی مدرسه نیاز به انرژی بیشتر دارد (میرکمالی،
 ،) 1389نیاز بهسالمتی ازجمله بایدهای مدرسه است .یک مدیر نابهنجار میتواند رفتار افراد یک
مدرسه اعم از معلمان ،دانشآموزان ،اولیاء و دیگر ه .دنک لیدبت راجنهبان راتفر هب ار ناراکم
مدیری که به علت عقدههای روانی به احساس حقارت ،حس خودبزرگبین ،ی

     

هب دامتعا مدع    

دیگران و بدبینی نسبت ب  دارفا تیصخش ،یرادزیچ همه ه ر خت ا ر  نانآ دشر یولج و بی را      
میگیرد نمیتواند مدیر موفقی باشد .متأسفانه مشکالت روانی مدیر ،به خ هکنیا رطا     90درصد
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یبرد
یخورد ،بهداشت روانی محیط آموزشی را از بین م 
جّوّو آموزشی مدرسه توسط مدیر ورق م 
یهای مسری کل محیط را فرامیگیرد.
و مانند بیمار 
مدیر در مدرسه ،با هر نوع شخصیتی دارای یک سلسله توانمندیه ،ا ایتخا را و ت

  

 تردق ای در

مدرسه میباشد که در قالب رهبر آموزشی میتواند از آن و یا از آنه ،تردق .دیامن هدافتسا ا    
نیروی نهفتهای است که در یک مقام سازمانی یا فرد وجود دارد ،میتواند از آنها استفاده نماید.
یتواند ف ّرّر انسانی و یا شر شیطانی باشد .ق بلاق رد ترد   
قدرت یک مفهوم پیچیدهای است که م 
ف ّرّر انسانی میتواند استفاده از آن ،مایه انر لج و دادعتسا ندومن لعفلاب یژ و تاهابتشا زا یریگ       
گردد .ا ّمّما در عبارت شر شیطانی میتواند مشکالت و ناراحتیه دیدع ا هه هههای را در س داجیا نامزا   
کند.
س :ناور تمال    س یدپ ناور تمال د هههه های اس وم زابرید زا هک ت ر ،ناسانش ناور هجوتد

        

روانپزشکان ،مشاوران و مردم عادی بوده و متأثر از مجموعهای از عوامل و یعامتجا ،یمسج
شناختی میباشد( .صادقی و ه کم اران .) 1389 ،سازمان جهانی بهداشت ،س ار یتمال «ح هک یتلا   
در آن فرد ازنظر روانی ،عاطفی و اجتماعی توانایی زندگی سازگار با خ فیرعت ار طیحم و دو    

میکند(کامپوس .) 2002 ،1الفرد آدلر اولین روانپزشکی است که مفه یارب ار ناور تمالس مو    
شهای فرد بر ندروآ تسد هب یا    
اولین مرتبه برای محیط مدرسه بکار برد .به نظر آدلر تمام تال 
برتری ،ش لک دهنده شیوه وزندگی اوست و جهان واقعی حاصل سازندگی ذهن فرد اس لدآ ت ر   
یشود ،بلکه تابع هدفهای
برخالف فروید معتقد بود رفتار انسان توسط غرایز و تکانهها تعیین نم 
فردی است که روی بهسوی آین ،یمیرک( دراد هد

 .) 1384ق ف :ترد ّرّر ای یناسنا  شر ،یناطیش       

قدرت از عوامل مهم نفوذ در بحث مدیریت و رهبری سازمانی است ،قدرت میتواند باعث نفوذ
یرسد قدرت با حاالت روانی و شخصیتی فرد و رهبر
مثبت و یا منفی در زیردستان شود .به نظر م 
هماهنگی دارد .با اشاره به بحث فوق در مورد روان س اب درف یراگزاس و ملا  تمالس ر ناو

  

رد   

بهکارگیری از منابع قدرت میتواند احتمال داد افراد سالم در فرآیند سازمانی به ان بولطمان عاو   
قدرت پناه نمیبرند .سنجابی ،در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه قدرت و فشار روان رد ناریبد ی   
دبیرستانهای دولتی دریافت میان قدرت اجبار و قدرت مق سوکعم هطبار و یناور راشف اب ما   

   

. Campos

1
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وجود دارد .قبل از نتیجهگیری احساس میشود ،نگاه کوتاه با ادبیات و تعاریف مربوط به قدرت
ارائه گردد .قدرت ،از عوامل نفوذ در سازمانی میباش دق .د ر هوج ت ر .تسا ینامزاس لرتنک       
مفهوم کالسیک قدرت ازنظر رابرت دال و ماکس ویر «این احتمال که فاعل ودحم رد د کی ه    
رابطه اجتماعی در وضعی خواهد بود که علیرغم مقاومت ،اردۀ خویشتن را اجرا نماید» (عالقه
بند ،) 1389

کش  رب ریدم هد ر یو    
(النگوان و لین سک ی ) 2007 ،1در تحقیق خود با عنوان اثر دق تا ر اردا ت کک کک

کشده مدیر ب شهاک و شزیگنا شیازفا ا     
انگیزش و استرس زیردستان دریافت که قدرت ادرا 
استرس زیردستانی که خودپنداری پایین دارند ،ارتباط قویتری دارد .منابع قدرت پاداش ،اجبار
و مقام ارتباط مثبت قویتری ب اب ناتسدریز شزیگنا ا د لرتنک ر .تشاد ینو

،شاداپ تردق

      

مرجعیت تخصص با افزایش انگیزش زیردستان با کنترل بیرونی داشت.

نیت میر2در خالصهای از برتری خود در زمینه پایگاههای قدرت با رضایت زیردستان و عملکرد

آنان انجام داد ،نتیجهگیری کلی عبارت اس اگیاپ هکنیادوجواب :زا ت ههه ههههه دق یا ر  ت ت و صصخ
مترین علت فرمانبرداری هستند و قدرت مرجعیت قوی ًاًا بهط هب تباث رو    
قدرت مشروع ظاهر ًاًا مه 
عملکرد و میزان رضایت خاطر زیردستان مربوط میشود(گوپتا .) 2008 ،3م گ کم و ک

ییی یییی 4به

نقل از کرمی بر روی  622نفر از مدیران سازمانهای کوچک در رابط ،ه گدیچیپ یی یییه عون و یا   
دشواری وظیفه ،با انواع ق دهاشم ترد ه ن رابجا تردق ،دومن  هههههه هههههههتنه من ا یی یییتوان رد ار یلکشم د   
فرما نن نبر گراک یراد را ادرب نایم زا ندعم ن ر ،د ب راوشد هب هکل یییییییییییییییی ییییییه  ینامزاس یا ا هفاض       
یکند(.کرمی.) 1390 ،
م 
صفری (  ) 1389در تحقیق خود با عنوان بررسی منابع قدرت مدیران و رابطه آن به جّوّو سازمانی از
دیدگاه دبیران مدارس نشان داد بین قدرت پاداش ،تخصص و مرجعیت م ج و نارید ّوّو مزاس  ا ین    
مدارس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،و بجا تردق نیب نکیل ا ج و ناریدم ر ّوّو ینامزاس         
مدرسه رابطه منفی و معکوس مش م هدها یی یییش  .دو قق قققدرت ق ج و ینونا ّوّو مزاس  ا هطبار هسردم ین      
معناداری یافت گردید (صفری.) 1389 ،
1. Elangovan & Linxie
2. Nate Mir
3. Gupta
4
. Mac & McGee
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کبیری در مطالعه خود در سازمانهای دانشکده ،نمایندگی بیمه شرکت خدمات وس لیا یگناخ   
از شرکتکنندگان خواستند ،پایگاه قدرت مطلوب آنان که میخواهند باالدستان در ارتب ،طا

اب   

آنان را به کاربرند الویت بندی کنند .نتایج به شرح زیر اعالم شد .اعضاء هیئت دانشکده هنر-1 :
قدرت تخصص  -2قدرت مشروع  -3قدرت مرجعی نماین :همیب یگد     -1تخص ،ص

 -2ق ترد

مشروع  -3قدرت پاداش
شرکت خدمات وسایل خانگی -1 :قدرت مشروعیت  -2پاداش  -3قدرت اجبار (کبیری ) 71 31
او سل ون و توماس 1بهکارگیری ق ار هاگشناد ات ناتسریبد زا یلیصحت فلتخم عطاقم رد ترد        

موردمطالعه قراردادند دانشآموزان به ترتیب بهک دق یریگرا ر بجا ،عورشم ت ا و یعجرم ،یر    
پاداش از ارجحیت برخوردار ب  لاس نایوجشناد رد .دو ا هق تردق بیترت هب هاگشناد لو ر ،هی

      

مشرو ،ع پاداش و قدرت مرجعی از اولویت برخوردار ب ت یرتکد و دشرا یسانشراک .دو ر حیج      
یدهند قدرت تخصصی در مورد آنان بهکاررفته شود (حاجیآبادی) 1380 ،
م 

ریون و ه کم اران ) 1998 ( 2در تحقیق خود تحت عنوان قدرت ادراکشده روانشناس و معل رد م
برخورد بادانشآموزان در مقایسه با نظر معلمان ،نش و ملعم داد نا

ناور شش ش ششششناس مدرس هاگیاپ زا ه   

قدرت تخصصی و اطالعات بیشترین استفاده در مقایسه با دیگر منابع قدرت را در ع لم

راک هب    

یگردد .در تحلیل فرعی مشاهده شد روانشناس در مقایسه با مع ّلّلم بیشتر بهکارگیری قدرت نرم
م 
را از قدرت سخت مؤثرتر میدانست و در دیگر یافتههای ای اشن قیقحت ن ننن نننن داد ،روان شناس .نا
میزان قدرت پاداش را مؤثرتر از معلمان میدانند و معلمان قدرت قانونی و اطالعاتی را مؤثرتر از
یدانند (ریون و ه کم اران) 1998 ،
روان شناسان م 

بهدری (  ) 1380در پایاننامه ارشد مدیریت آموزشی تحت عنوان " بهکارگیری پایگاه و ق ترد
ازنظر مدیران و دبیران" در شهر میانه دریافت:

یشود .فق رد ط
 - 1ازنظر مدیران در مدرسه بیشتر قدرت مشروعیت ،پاداش و مرجعی استفاده م 
اندک موارد از قدرت اجبار استفاده میگردد.
 -2ازنظر دبیران بیشتر از قدرت روز و اجبار نسبت به قدرت مشروعیت و پاداش ا ز طرف م رید
یگردد (بهدری) 1380 ،
اعمال م 
5. Olson & Thomas
6
. Raven & et al

24 1

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال نهم  /شماره دوم /تابستان 1394

حاجیآبادی در تحقیق خود رابطه می دق نا ر و ت ج ّوّو وتم سرادم ینامزاس  س هش هط ر دهشم          
دریافت مدیران هرچه کمتر از اجبار اس م هدافت یی یییکنن ،د ج ّوّو مزاس  ا م رتزاب هسردم ین یییییی یییییییگردد
یآبادی.) 1380 ،
(حاج 
این پژوهش به دنبال بررسی سالمت روانی مدیران مدارس و رابط گنوگچ اب نآ ه ییی یییی اس زا هدافت
منابع قدرت پنجگانه موجود در ادبیات مدیریت میباشد .تا باشد ،نقطه آغازین اندیشه در رابطه
با ارتقاء کیفیت مدیریت آموزشی از طریق گزینش مدیران ،نگهداری و ارتق طیحم رد نانآ ءا    
یگردند.
آموزشی مدرسه گردد؛ بنابراین اهداف و سؤاالت پژوهش به ترتیب زیر ارائه م 
سؤالهای پژوهش
 .1وضعیت سالمت روانی مدیران زن و مرد چگونه است؟
 .2وضعیت استفاده از منابع قدرت در میان مدیران زن و مرد چگونه است؟
 .3آیا مدیران زن و مرد در استفاده از منابع قدرت دارای تفاوت میباشند؟

 .4آیا سالمت روان مدیران (زن – مرد) از تفاوت معناداری برخوردار است؟
 .5آیا بین سالمت روان و استفاده از منابع قدرت رابطهای وجود دارد؟
یشود؟
 .6تا چه قدر استفاده از منابع قدرت مدیران زن و مرد با سالمت روان تبیین م 
روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ازلحاظ گردآوری دادها توصیفی –همبستگی میباشد .جامعه

آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران مدارس پسرانه و دخترانه  3مقطع ناحیه شهریار که تعداد کل
آنان  117نفر از این تعداد  56نفر مدیر زن و  61نفر اد روضح درم ریدم  رند ب  .ر لودج قبط 

     

مورگان حجم نمونه  86نفر انتخاب شد .روش نمونهگیری طبقهای تصادفی در مقاطع و م سراد
پسرانه و دخترانه استفاده شد .مجموع ًاًا از  86پرسشنامه  76عدد آنها ،سالم بدون خطططخ یگدرو
دریافت شد و  10پرسشنامه دریافت شده مخدوش و غیرقابل استفاده بود.
در پژوهش حاضر از دو ابزار اندازهگیری استفاده میشود.

الف :پرسشنامه سالمت روانی از 1GHQ- 28گلد برگ مشت لم بر  28سؤال با چهار مقیاس فرعی:

 -1اعالم ج مس انی  -2اختالل خواب و اض بارط

 -3ک یعامتجا درکرا     -4افسر ،یگد

لیکشت

میشود .این پرسشنامه سرند و مبتنی بر خ عومجم رد هک تسا یهد شرازگ دو هههههه هههههههه نیلاب یا ی   
1. General Health Questionnaire
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باه  لالتخا یسررب فد ر یناو

دافتسا هههههههههه هش نمض ،تسا هد ًاًا یا  ن  یارب همانشسرپ  ن و ناناوجو

          

سه نیا یا   
بزرگساالن بهمنظور کشف مشکالت روان قم ریز .تسا هتفر راکب تمالس ی یا سسسسسسس سسسسسسس
پرسشنامه:
یباشد.
مقیاس ( )Aدربردارنده مواردی درباره وضع سالمت خود و احساس خستگی بدنی م 
یخوابی است.
مقیاس ( )Bدرباره اضطراب و ب 
مقیاس ( )Cتوانایی رویارویی با تقاضاهای حرفهای مسائل زندگی روزمره میباشد.
مقیاس ( )Dبا افسردگی ارتباط دارد هر پاسخ نمره صفرتا سه  ،3نمره صفر (اص ًالًال دح زا رتمک )    
یگیرد( .حسینی و
معمول (یک) در حد معمول نمره (دو) و برای پاسخ بیشتر از نمره (سه) تع ّلّلق م 
ه کم اران ) 1390 ،تقوی (  ) 1380پایایی این پرسشنامه به روش ب و ییامزآ زا

آلف هب خابنورک یا    

ترتیب  % 70و  % 93محاسبهشده است با ه سم انی درونی . r = 0/ 88
1

ب :پرسشنامه قدرت(( RLPI

 5نوع قدرت قانونی ،پاداش ،اجبار ،مرجعیت و تخصص فرنچ و ریون میباش یاراد د

 29س لاؤ

ت 0/ 85
میباشد ،در تحقیقات زی دافتسا یدا هه هههش یاپ .تسا هد ا بساحم ین هههه هههههش ردق همانشسرپ هد تتت تتت
یباشد.
م 
در بخش اّوّول با عنوان توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی ،بهمنظور نمایش تفکیکی اطالعات
(فرسنج ،یلغش و یلیصحت ،ید یت  حطس و ت الیصح تتتتت ت تتتتتت ت نمون ،یئادتبا فلتخم عطاقم رد )ه        
راهنمایی و دبیرستان از جداول توزیع فراوانی و درصد استفاده میشود .در بخش دوم ،بهمنظ رو
پاسخ به سؤاالت تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میگردد .جهت بررسی چگ یگنو
اس یدم هدافت ر درم نز نا عبانم زا دنیارف رد تدق

ادم یرادا رس لیصحت زا ،دوخ

مزآ ون          

       

t

گروههای مستقل و نهایت ًاًا از رگرسیون به بررسی رابطه ع ّلّلی میان سالمت روان و مؤلفههای من عبا
قدرت استفاده میگردد.
یافتهها
در این بخش ابتدا به بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری پرداختهههای ترابع هک م    
بودند از 56 /6:درصد (  43نفر) از نمونه آماری را مردان و  34 /4درصد (  33نفر) افراد را نیز زنان

Rahim Leader Power Inventory

2.
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یدهد که بیشترین
تآمده در زمینه تحصیالت نمونه آماری نشان م 
تشکیل دادهاند .یافتههای بهدس 
فراوان اب دارفا یارب ی اک کردم ر ب یسانش ا           64 /5درص  د (( 94نفر وف نآزادعب و ) ققق ققققدی و ملپ
کارشناسی ارشد هر دو ( 17 /1هرکدام  31نفر) و کمترین دیپلم  1(1/3نفر) را تش لیک م یی یییدهن .د
یدهد که بیشترین فراوانی مقطع ابتدایی36 ( 47 /4
تآمده از مقطع تحصیلی نشان م 
یافتههای بهدس 
نفر) و بعدازآن متوسطه اول 23 ( 03/3نفر) و کمترین فراوانی مربوط به متوسطه دوم با 17 ( 22 /4
نفر) میباشند.
در این بخش یافتههای بهدستآمده از آزمونهای آماری پ اؤس بلاق رد رضاح شهوژ لللل للللله یا
یشده است:
مطرحشده بررس 
 .1وضعیت سالمت روانی مدیران زن و مرد چگونه است؟
جدول  .1وضعیت سالمت روانی مدیران زن و مرد
فراوانی درصد

ج مس انی

وضعیت

فراوانی

بدون مش لک
مش لک دار
جمع

اضطراب و اختالالت خواب
درصد

75

فراوانی

98 /7

1

70

1/3
76

درصد

6

100

کارکردهای اجتماعی
درصد

فراوانی

درصد

92 /1

51

67 /1

37

96 /1

7/9

52

32 /9

3

3/9

100

700

100

76

فراوانی

افسردگی

با توجه به نتایج حاصل از جدول  1نمون ،قیقحتدروم ه

76

100

 75نفر ( ( ) 98 /7ازنظر امسج  ن لکشم ی

اساسی نداشتند که ازنظر اضطراب و اختالالت خواب  70نفر از ( ) 92 /1فاقد مش ،لک و رد نکیل
کارکردهای اجتماعی وض طقف بسانمان تیع    

 51نفر (( ) 67 /1ب لکشم نود و  52نفر (() 32 /9

کاردهای اجتماعی دارای مش لک بودند ،در شاخص افسردگی  37نفر ( ) 96 /1بدون مش لک  3نفر
یباشند.
()3/9مش لک دار م 
 .2وضعیت استفاده از منابع قدرت در میان مدیران زن و مرد چگونه است؟
جدول  .2وضعیت استفاده از منابع قدرت در میان مدیران زن و مرد
نوع قدرت

مقام

پاداش

3/ 12

3/ 01

تنبیه

مرجعی

تخصص

Chi 2

مقدار

=Sig

3/ 63

3/ 41

6/ 96

0/ 000

میانگین
1/ 84

سطح معناداری

با توجه به جدول  2مدیران زن و مرد در بهکارگیری منابع به ترتیب قدرت مق نیگنایم ما   

،3/ 12

پاداش  ، 3/ 01اجبار  ،1/ 84قدرت مرجعی  3/ 63باالترین میانگین و تخصص دومین منب دق ع رت   
یباشد.
مورداستفاده مدیران  3/ 41م 
یباشند؟
 .3آیا مدیران زن و مرد در استفاده از منابع قدرت دارای تفاوت م 
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جدول  .3نتایج آزمون  tبین استفاده از منابع قدرت
میانگین انحراف معیار t
فراوانی

جنسیت

سطح معناداری

مرد

43

84 / 67

9/4

زن

33

84 / 87

9/6

0/49

-/ 07 4

همانطوری که نتایج جدول  3نشان میده یدم نیگنایم د ر د درم نا ر فتسا  ا نم زا هد ا تردق عب

     

 84 / 67و میانگین مدیران زن  84 / 87میباشد و  tبهدستآمده برابر  -/ 074و سطح معناداری برابر
 sig=0/49محاسبه شد ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت تفاوت معناداری دربکارگیری منابع قدرت
میان زنان و مردان مدیر در نمونه وجود ندارد.

 .4آیا سالمت روان مدیران (زن – مرد) از تفاوت معناداری برخوردار است؟
جدول  .4آزمون  tسالمت روانی مدیران (زن – مرد)
جنسیت

فراوانی

مقدار t

میانگین

سطح معناداری

مرد

43

23 / 20

-2/ 15

014

زن

33

03/ 42

-2/ 53

3 01

با توجه به جدول  4زنان ازنظر سالمت روان با میانگین  03/ 42و مردان با میانگین  23 / 20و مقدار
 t =-2/ 53و مر ناد

بن و نانز نیاربا

 t =-2/ 15و س دانعم حط ا یر   

 نادرم ا رظنز     

یباشند .زنان مدیر نمونه تحقیق از س یناور تمال   
سالمت روانی از موقعیت متفاوتی برخوردار م 
بهتری برخوردارند.
 .5آیا بین سالمت روان و استفاده از منابع قدرت رابطهای وجود دارد؟
برای پاسخ به سؤال فوق از ضریب همبستگی پیرس  .دش هدافتسا نو در لک ضر عبانم نیب بی

      

قدرت و سالمت روان برابر  r= % 40است.بنابراین همبستگی نسبت ًاًا مناسبی در این نمونه تحقیق بین
سالمت روان مدیران با منابع قدرت وجود دارد.
یشود؟
 .6تا چه قدر استفاده از منابع قدرت مدیران زن و مرد با سالمت روان تبیین م 
برای بررسی میزان تبیین منابع قدرت با سالمت روانی از مدل رگرسیون گامبهگام استفاده شد.
جدول  .5میزان توصیف بهکارگیری هر کی
نتایج

مقدار R2

از مؤلفههای قدرت توسط سالمت روان
مقدار t

سطح معناداری =Sig

نوع قدرت
مقام

0/ 15 2

پاداش
تنبیه
مرجعی
تخصص

0/ 42

0/ 22

0/ 40 3

1/ 04

0/ 05

0/ 209

1/ 57

0/ 12

0/ 318

3/0

% 25 2

1/0

0/ 004
0/13
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با توجه به جدول  5مشاهده میش طقف دو     2منب دق ع ر دق ،ت رررررررت پ حطس رد شادا   
قدرت مرجعی از وضعیت بهتر ب هجوت اب  ه حطس

     

ینعی یرادانعم

 sig=/ 05و

 sig =0/ 004در چه مرازهرا

معنادار میباشد .بدین معنا مدیران آموزشی زن و مر ایرهش سرادم رد د ر عبانم قیرط زا طقف        
قدرت مرجعی یعنی الگ رد دوخ ندوب و فر م تیریدم دوخ سرادم یرادا دنیا یییی یییی یییییییییکنن نند و تا
یکنند.
حدودی نیز قدرت پاداش استفاده م 
بحث و نتیجهگیری

شوپر هب تلاسر هک شرو
فرایند آموزشی در سازمانی بنام آم زو ش ش

لعف روآرد د دعتسا ن ا یاهد       

کودکان ،نوجوانان را به عهده دارد .سالمت روانی و ج مس انی دستاندرکاران آموزشوپرورش
ازجمله نکات بااهمیتی است که جایگزین نمیتواند داشته باش رضاح شهوژپ لوا لاؤس رد .د     
افتوخیزهای آماری در ابعاد چهارگانه سالمت ج ،ینامس

طضا ر کراک ،با ر  یاهد ا و یعامتج   

افسردگی مدیران مدارس مالحظه میشود .درمج کشم درم نز ناریدم عوم لللللللللدار  47 /3درصد
نمونه را تشکیل میدهند؛ بنابراین آموزش پرورش در امور مدیریت آموزشی ،بای  اب یتس ا داجی    
مکانیسمهای مدیریتی نیاز دار ،افزایش جاذبهههه و یملعم یا

یدم ر اب ناریدم یناور رظنزا یتی        

سالمت کامل را جذب ،نگهداری و توسعه دهد .مدیر مدرسه کلید تعلیم و تربیت و عامل اصلی
یخواهد با دیگران کار کند باید
انسانسازی در مدرسه است .میر کمالی معتقد است کسی که م 
که در درجه اول فرد سا مل ی باشد به عقیده بسیاری از دانشمندان سالمت روانی بهمراتب مهمممتر
از سالمت ج مس ی است ،افرادی که سالمت روانی ندارند نهتنها ب همه هب هکلب دوخ یگدنز ه

    

اطرافیان خود تلخ و ناگوار میکنند و سبب به هم خوردگی محیط و اختال ناتسدریز راتفر رد ل   
یشود (میر کمالی.) 1386 ،
م 
سؤال دوم پژوهش در مورد چگونگی استفاده از منابع ق یدم طسوت ترد ر ز نا ن هجیتن ،درم و      
نشان میدهد ،مدیران کمترین انتخاب را در منب دق ع ر  ت ت نیگنایم اب دنراد )روز( هیبن       

 1/ 84و

یباشد.
قدرت مرجعی با باالترین میانگین  3/ 63بیشترین کاربرد در فرانید مدیریتی مورداستفاده م 
یافتههای استودبت ، 1968 1ایوانویچ و دانلی ، 1970 2توماش 1974 3ب تردق ،یدجما زا لقن ه     

1

. Astudbt
Ivanovich &Donnelly
3. Tomasz
4. Agvynas & Adams
2.
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مرجعی را بهعنوان پائین ترین پایگاه قدرت به کارگرفته شده مدیران را یافتهاند (امجدی .) 79 31
در مورد میزان بهکارگیری قدرت ،مرجع ععی ،تخص ،ص

دح

ابجا ر و  رد ینوناق

.تفای طسوتم       

کریمی ( )3 38 1در پژوهش خودیافت م یبرت دنیارف رد نارید تتت تتتتب تشیب یند ر ،صصخت تردق 

   

مرجعی ،اطالعاتی و قانونی و حتی قهری م هدافتسا ار ه ییی ییییکنن اب لاؤس نیا هجیتن عومجمرد .د       
تحقیقات داخلی همخوانی دارد و با تحقیقات خارجی همخوانی ندارد بهاختصار ی لیالد زا یک
را میتوان در قالب ساختار مدیریتی و شیوه اجر یناوق یا ن و 

رد تاررقم

و یتعنص یاهروشک    

ایران عنوان کرد .در کشورهای غربی مدیر آموزشی مدرسه در رابطه با استخدام و اخراج معلم و
حرف اول و آخر را میزند .ثانی ًاًا قوانین و مقررات شفاف بر فرایند مدیریتی مدرسه حاکم است.
درصورتیکه در کشور ما قوانین و مقررات مدیریت آموزشی شفاف نمیباشد.
سؤال سوم ،آیا بین پایگاه قدرت مدیران مرد و زن تفاوت معناداری وجود دارد؟ نتایج آزم نو

t

گروه مستقل بیانگر این است که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات بهک انم یریگرا بب بببع ق ترد
در دو گروه زن و مرد وجود ندارد؛ بنابراین زنان مردان موجود در نمونه تحقیق از منابع قدرت به

یک اندازه استفاده میکنند .ای نیوگا تاقیقحت هجیتن ای هتفای ن ا مادآ و س ززززززز زززززززز 1998 ،1الگ و یس

ال  ف ف
کارل ) 2003 ( 2و سومینی ) 2003 ( 3راج انشیرک وا ننننن ) 2002 ( 4مبن تخا و دوجو مدع رب ی الالالالال الالالالال
کهای نفوذ (پایگاه قدرت) مورداس انز نادرم هدافت ن نکیلو .دراد یناوخمه     
معنادار بین تاکتی 
ازنظر تجربی و تئوریک استفاده از مدیریت خشن در مردان بیشتر از زنان میییباش رتشیب نانز .د    
ترجیح میدهند از ق فتسا )تنوشخ نودب( میقتسمریغ ترد ا نادرم .دننک هد تردق زا رتشیب         
مستقیم (خشن) استفاده میییکنن زا رتشیب نانز .د هدافتسا نتشاد تسود دننام یفطاع تردق         
یکنند.
یکنند .مردان از قدرت ملموس عینی مانند قدرت بدنی استفاده م 
م 
سؤال چهارم ،آیا بین سالمت روانی م و درم و نارید ادانعم توافت نز ر راد دوجو ی د هجیتن ؟       
تحقیق نشان میدهد میانگین سالمت مدیران زن برابر  03/ 42و میانگین مردان برابر است با 23 /2
یباشد؛ بنابراین س انز یناور تمال ن از وافت زا نادرم ت      
و مقدار Sig=./.05 t=-2/15معنادار م 

5

. Algsy & Karl
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معناداری برخوردار است .ولیکن ای  یفورظ تاقیقحت اب هجیتن ن ((((( ((((((  ) 1388و ب ون ا ر  ی

(( ((( ،) 1382

خاکبار (  ) 1382نریمانی (  ) 1380و کایا (  ) 2007همخوانی ندارد.
سؤال پنجم ،آیا بین سالمت روانی و مدیران باقدرت رابطهای وجود دارند؟ یافته پ ناشن شهوژ   
میده فلؤم ریز هیلک د هههه هههههه دق یا ر پ ،ماقم ،یعجرم ،یصصخت( ت ا ب )هیبنت و شاد ههه ه هههه هههههههههص ترو
درهمتنیده از همبستگی ضعیف مدیران  r=0/4بر خوددار است .تنها توجیه این نتیجه میتوان در
یتوان نام
قالب محدود بودن نمونه تحقیق و عدم تفکیک مدیران مش لک دار از بدون مش لک نیز م 
برد .سنجابی ( ) 78 31در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین منابع قدرت مورداس و ناریدم هدافت
فشار روانی دبیران در دبیرستانهای دولتی شهر تهران» دریافت میان اعمال قدرت اجبار و قدرت
مبتنی بر قانون با فش سوکعم هطبار یناور را

راد دوجو د نیب نکیلو .

،شاداپ تردق لامعا   

      

مرجعیت و تخصص با فشار روانی رابطه مستقیم وجود دارد .ولیکن ب ،شاداپ تردق لامعا نی    
مرجعیت و تخصص با فشار روانی رابطه معناداری وجود ندارد .صفری (  ) 1389در تحقیق خود با
عنوان بررسی منابع قدرت مدیران و رابطه آن با جوسازمانی از دیدگاه دیگران در مدارس» نشان
داد که بین قدرت مرجعی و جّوّو سازمانی مدارس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بین قدرت
اجبار مدیران و جّوّو س جو سوکعم و ینعم هطبار سرادم ینامزا ود اد ر .د وناق تردق نیب ننننننن ننننننننننننی
مدیران و ج  .درادن دوجو یرادانعم هطبار و ار ارفاچ و ولوتوک در شقن ناونع اب یصصخت             
فرهنگسازمانی و منابع ق تسا و ترد ر سا و تنوشخ تردق تفایرد یلغش س ت سر ار یلغش      
تقویت میکند(ارکوتولو و چافرا.) 2011 ،1

  

سؤال ششم ،میزان توصیف هریک از مؤلفههای قدرت توسط سالمت روان چگونه است؟ نتایج
نشان میدهد فقط دو منبع قدرت ،قدرت پاداش  Sig= %5 R2= 0/ 34و قدرت مرجعی = 0/13
004 R2

Sig=0/

توانایی توصیف سالمت روانی دارند؛ بنابراین قدرت مرجع  نیرتالاب ی ن تمالس فیصوت شق      
روانی در نمونه تحقیق دارا میباشد .مؤید این نکته است بین سالمت روان ب ریدم ی ههه ههههک یریگرا
قدرت مرجعی ارتباط وجود دارد .بهکارگیری قدرت مرجعی نشاندهنده سالمت وض ناور تیع
مدیران میباشد .قدرت مرجعی تمرک  ندرک بوذجم شز د یوگلا هب تبسن نارگی راتفر ی        
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یباشد .در این نوع افراد بدون در نظر گرفتن نتیجه ،شیفته و عالقهمند به تبعیت از
شخصی خود م 
مدیر (رهبر) میگردند .قدرت مرجعی به قدرتی ب مزا یییگردد  کی هک  ر

به ر فرط زا 

یپ ر ناو       

پذیرفته میشود و رهبر بهگونهای ع لم میکند که توجه پیروان را جلب و آز آنان (پیر زین )ناو   
مترین تحقیقی ک طابترا هنیمز رد ه     پایگ ها
قدرت میگیرد .نیت میر در خالصهای از بررسی مه 
قدرت با رضایت خاطر زیردستان و عملکرد آنان انجام داد به این نتیجه کلی رسید :باوجوداینکه
پایگاههای قدرت تخصص و قدرت مشروع ظاهر ًاًا مهمترین علت فرمانبر نکیلو .دنتسه یراد
قدرت تخصص و قدرت مرجعیت قوی ًاًا بهطور ثابت به عملکرد و میزان رضایت خاطر زیردس نات
میافزاید .در پژوهشی توسط مک و م زا لقن هب یگ ک

 یمرک ((((( ((((((  ) 1390بررس و ی  622م رید

سازمانهای کوچک دریافتند بهکارگیری قدرت تخصص ،قدرت مشر صوصخم و عو

ًاًا تردق     

یتواند استرس شغلی کارکنان را کاهش دهد.
مرجعی م 
ًال مدیریت در محیط اجتماعی و جمعی تحقق پیدا کند ،مدیر در نقش رهبر هدایت گروهی
اصو ًال
   

ًال نیاز دارد ،خود از سالمت ج مس انی و روان ادروخرب یفاک ی ر ات دشاب 
را عهدهدار میباشد .او ًال

بتواند محیط سالم برای زیرمجموعه خود فراهم نماید .ثانی ًاًا محیط آموزشی و انسانسازی تعلیم و
تربیت وظیفه تحقق تواناییهای بالقوه کودکان ،نوجوانان و جوانان عهدهدار است ،مح ملاس طی   
روانی نیاز اولیه هر مدرسهای میباشد .ثالث ًاًا در رابطه ب پ ناریدم و ناراگزومآ هب نایبرم ا رسنل      
فرآیند آموزشی مدرسه ،نیاز روانی دارد که به آن ب یملع و یقطنم دنیآرف رد نا ر ش دروخ و .د

     

خانوادهها هم ذینفعان آموزشی مدرسه هستند که بایستی ،به گونه ه کم ارانه با آنان بر و دشر یا
توسعه دانشآموزان و ه کم اری و همیاری نمود .نیاز به قدرت جاذبه مدیر و مدرسه است.
منابع
امجدی ،زهر  ا (( .) 79 31بررسی میزان بهرهگیری مدیران از منابع پنجگانه ق ناتسرهش هرادا رد ترد   
رفسنجان از دیدگاه کارکنان .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی کرمان.
بهدری ،مح  دم ((  .) 1380بررسی نظرات مدیران و دبیران درب و عون هرا

 تردق نازیم در م  د سرا      

متوسطه شهرستان میانه .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران.
شنامه سالمت عمومی  .GHQمجله روانشناسی .س لا
تقوی ،سید محمدرضا (  .) 1380بررسی و روایی اعتبار پرس 
پنجم شماره  ،4ص .08- 89
حاجیآبادی ،ح  نس ((  .) 1380بررسی رابطه بهههک ردق عاونا یریگرا ت ینامزاسوج و ریدم طسوت        
مدارس متوسطه شهرستان مشهد .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
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 س خ ناریا یکشزپ مولع نایوجشناد ناور تمال را یلامش ناس.) 1390 (  سید حمید و هم ککک اران،حسینی

.)8 (پیاپی2  شماره3  دوره، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1389 مرتبط با آن در سال
. انتشارات خوارزمی: تهران، چاپ چهارم. نجف دریابندری: ترجمه. قدرت.) 1385 ( ل برتراند، راس
. چاپ اول. نشر ویرایش: تهران. بهداشت روانی در محیط کار.) 1381 (  محمود،ساعتچی
    تعیین وضعیت سالمت روانی کارکنان مرک یشزومآ ز.) 1389 (  محمدذکریا، کیانی. بهاره، رحمانی. احمد،صادقی
)6  (پیاپی4  شماره،2  دوره، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.درمانی شهید رجایی قزوین
تبدنی شهرستان مشهد و ارتب طا
  تعیین منابع قدرت مدیران سازمان تربی.) 1384 ((  اله  ما،کریمی طرقبه
.تبدنی دانشگاه تهران
  پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده تربی.آن با سطح آمادگی کارکنان
      

 ینامزاس دهعت نازیم م سرادم نارید

 بررسی رابطه بین است و یلغش سر.) 1390 (  فاطمه،کرمی

. دانشکده ادبیات و علوم انسانی بوعلی سینای همدان.شهر همدان

راهنما یی

. چاپ بیست و پنجم، نشر روان: تهران. اصول و مبانی مدیریت آموزشی.) 1389 (  علی،عالقه بند
. چاپ هجدهم، نشر یسطرون: تهران. رهبری و مدیریت آموزشی.) 1389 (  سید محمد،میر کمالی
. چاپ پنجم، نشر یسطرون: تهران. رفتار و روابط در سازمان و مدیریت،) 1386 (  سید محمد،میرکمالی
. چاپ دوم.)قاسم،(ترجمه کبیری. قدرت.)3731(. ققنوس،می لک کوردا
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