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 چکیده

 با مدیران مدیریت سبک از کارکنان ادراک و روان سالمت رابطه بررسیهدف تحقیق حاضر، 

 نوع از توصیفی حاضر تحقیق روش .باشدمیلرستان  پزشکی علوم دانشگاه کارکنان شغلی عملکرد

 پزشکی علوم کارکنان کلیه تحقیق این آماری بود. جامعه کاربردی هدف ازلحاظ و همبستگی

جدول تعیین حجم  هستند. با استفاده از نفر 152 تعداد به 1394-95 تحصیلی سال در لرستان

-اندازه شد. برایانتخاب  ایطبقهتصادفی  گیرینمونهنفر به روش  109گرجسی و مورگان  نمونه

(، عملکرد شغلی 1972سالمت روان )گلدبرگ و هیلر،  هایپرسشنامهگیری متغیرهای پژوهش از 

ها است. داده شدهاستفاده( 1977( و پرسشنامه سبک مدیریت )لیکرت، 1980)هرسی وگلداسمیت، 

 بین که داد نشان سیون ساده تحلیل شدند. نتایجراز آزمون همبستگی پیرسون و رگبا استفاده 

(. با p>05/0دارد ) وجود داریمعنی رابطه شغلی عملکرد با مدیران مدیریت سبک و روان سالمت

افزایش سالمت روان و ادراک از سبک  نتیجه گرفت که توانمیهای پژوهش، توجه به یافته

 د سطح عملکرد شغلی کارکنان علوم پزشکی لرستان را افزایش دهد.توانمیمدیریت مدیران 

 عملکرد شغلی، سبک مدیریت، سالمت روان، علوم پزشکی.: کلیدی کلمات 
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 قدمهم .1

 دقیق شناسایی بررسی، تحقیق، مستلزم پرسنلی اهداف تحقق و انسانی منابع مدیریت

 از امر این که است شغل احراز شرایط و شغل شرح تهیه و سازمان یک در موجود مشاغل

 صورت مشاغل بندیطبقه طرح در ادامه و شغل لیوتحلهیتجز هایروش کارگیریبه طریق

 تحلیل تجزیه و شکافی کار اساس بر باید کارکنان اداره به مربوط هایفعالیت. گیردمی

 و تشویق پرداخت، استخدام، نیرو، تدارک یا یابی کارمند که معنی بدین. گیرد صورت شغل

 عبارت است شغلی عملکرد. تاس شغلی عملکرد بیانی به که دارد شکافی کار به بستگی... 

 کار همان عملکرد یبه عبارت دهند،می انجام که عملی با رابطه در افراد بازده و محصول از

 (.1393 همکاران، و بابایی گل) باشدمی وظایفش شرح به توجه با افراد واقعی

خدمات  دهندهارائهمهم  هایسازماناز  یکی مارستانیر بخش بهداشت و درمان، بد

 یو روان یخود در بازگشت سالمت جسمان ژهیو التیکه با تسه باشدمی یدرمان یاشتبهد

 هایپژوهشمتخصص بخش بهداشت و درمان،  یروهایآموزش ن ،جامعه ماریبافراد 

 رانیمدکند. می فایا ینقش اساس امعهارتقاء سطح سالمت ج درنهایتو  یپزشک

 یو درمان یبهداشت هایمراقبتدر آن هستند که  یکار طیمح جادیمسئول ا هابیمارستان

عقالنیت در با  هایریگمیتصمهمواره  شوند. ارائهاثربخش  نهیهز صورتبهباال و  تیفیباک

و مدیریت درست است  گیریتصمیم کنندهنیتأمسالمت روان عامل که  اندبودهارتباط 

 (.1390)حجت خواه و همکاران، 

 از آگاهی به نیاز شغلی شدهتعیین اهداف به لین و پیشرفت برای فرد هر سازمان یک در

 رفتار و عملکرد قوت و ضعف نقاط از او تا شودمی موجب آگاهی این دارد، خود موقعیت

همچنین  .برد بکار هایشکوشش بیشتر اثربخشی برای را الزم تمهیدات و گردد مطلع خود

باال بردن  منظوربهیر خا هایکارکنان در دههو شرایط کاری و  شغلی یهامحلتوجه به 

بیشتر و بهتر از  گیریبهره منظوربهعملکرد شغلی و حفظ سالمت و بهداشت کارکنان و 

است، اما ارتباط  قرارگرفتهبسیاری از نویسندگان و پژوهشگران  موردتوجهارب کارکنان تج

 است. بررسی و تقویت ادبیات نظری در این زمینه ازمندین کارکنانعملکرد و سالمت روان 

سازمان مؤثر است نوع ادراک کارکنان از نحوه عملکرد  وریبهرهیکی از عواملی که در 

تواند منجر به مدیریت مدیران دارند می درزمینهمدیران است، اینکه کارکنان چه ادراکی 

ها در کار شود. امام موضوعی که ضرورت دارد ایجاد انگیزه شغلی و اشتیاق آن
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ن و ارتباط آن با عملکرد نان از سبک مدیریت مدیراادراک کارک قرار گیرد، موردبررسی

لذا شناسایی سطح  مدیران قرار گیرد. مورداستفادهتواند که نتایج آن می شغلی کارکنان است

تواند منجر به شناسایی ارتباط آن با عملکرد سالمت روان و ارتباط آن با سبک مدیریت می

ادراک  سالمت روان و کهاین است  شودمیطرح که م سؤالیشغلی کارکنان شود، لذا 

 لرستان یکارکنان دانشگاه علوم پزشک یبا عملکرد شغلمدیران  تیریسبک مدکارکنان از 

 ای دارد؟چه رابطه

 
 هاهیفرضمبانی نظری و توسعه  .2

 عملکرد شغلی. 2.1

ف این تعری در وظایف محوله. اثربخشی در کارایی و شغلی عبارت است از عملکرد

اثربخشی عبارت  و باشدرفته می کاربه منابع ب آمدهدستبهبه معنای نسبت بازده  راییکا

 (1380)سیستانی،  شدهتعیین پیش اهداف از است از میزان دستیابی به

 شدهفیتعرطبق وظایف قانونی  شغلی همان بازده افراد ملکردع در یک تعریف دیگر

 خصوص انجام وظایفی که به او ی انسانی درهای نیروفعالیت پیامد عبارت است از است و

اجرای وظایف شغلی و تکالیف  در موفقیت کارمند حدود میزان تالش و و شودواگذار می

های یک سازمان به نیازمندی طبیعت عملکرد شغلی در. کندبیان می را انتظار رفتاری مورد

های ت به رفتارسازمان نسب وجودباورهای م های سازمان وشغل، اهداف و مأموریت

تضمین دستیابی سازمان به  منظوربهو  واقعی است عملکرد، کار .4پراهمیت وابسته است

 (2000، 5نالنگدا) شودمیخویش، انجام  شدهفیتعر تیمأمور

یک اولویت  یا در یک بعد توانایی یک وسیله برای تولید عنوانبه تواندمی عملکرد

داشته  چیزی وجود بنابراین ضروری است، ابتدا؛ دمعین باش یباهدفرابطه  در شدهنییتع

 و که جالب باشد داشته باشد وجود باشد، دوم آنکه یک بعد توجهقابلآن  که عملکرد باشد

 که کندتضمین می این سه عنصر وجود سوم آنکه یک هدف برای نتیجه آن تعیین شود.

                                                           
4 Befort & Hattrup 

5 Longdon 
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 گیری عملکرداندازه اما؛ باشد است، موجود شدهفیتعر باال که در گونههمانعملکرد، 

 است. شدهانتخاب یک اندازه برای بعد همچنین نیازمند

نگیزش وی برای حسن ا های شخصی وویژگی شغل تابع مشترکی از در فرد عملکرد

عنی . یبرازندگی شغلی است اثربخش تناسب و اصل زیربنای عملکرد انجام شغل است.

 کار گمارده شود. یسته بهشغلی شا شخص صالح تحت شرایط مقتضی در نکهیا

 یا سالمت روان شناختیروانمفهوم سالمت . 2.2

روانی و  –بهزیستی کامل فیزیکی  صورتبهسالمت را  –سازمان بهداشت جهانی

 نگریکل. نه صرف فقدان بیماری و ناراحتی. سالمت در دیدگاهی کندیماجتماعی تعریف 

. رابطه آن با محیط نیز در ردیگیمقرار  جهموردتواجتماعی و فیزیکی  –های روانی از جنبه

و  شناختیرواننیز تعریفی است که دانشمندان  شناختیروان. سالمت ردیگیمنظر قرار 

متناسب انسان ارائه  شناختیروانی و عملکرد علوم اجتماعی و رفتاری در مورد کارآمد

های زیادی دگرگونیاند. مفهوم سالمت و بیماری روانی در طول زمان تغییرات و کرده

سالم است که توانسته  ایاندازهبه: هر انسان دیگویماند. ارسطو در کتاب اخالق داشته

عملکرد هوش را دارد پس  بشر باالترین ازآنجاکهبشری را در خود توسعه دهد.  هایکنش

بهترین زندگی، زندگی خردمندانه است و سالمت روانی یعنی نوعی زندگی که استدالل بر 

 وسطیقرونسالمت روانی توسط ارسطو، در  گرایانهطبیعتحکومت کند. مفهوم  کامالًآن 

پرهیزکاری  صورتبه شناختیرواننادیده گرفته شد، از قرن هفتم و شانزدهم سالمت 

 گرایانهطبیعت صورتبه شناختیروانسالمت  مجدداًتعریف شد. پس از قرن شانزدهم 

 نوعاً شناختیروانسالمت  19در اواخر قرن  یپزشکروانبا رنسانس  زمانهمتعریف شد. 

 (.2016تعریف گردید )آدامس و همکاران، « فقدان بیماری روانی» صورتبه

تعریف کرد: نخست معنای  توانیمشکل  3را به  شناختیروانسالمت  معموالً

(، جورج برکلی 1871(، مک دوگال )1856) 6خودآگاهی که این تعریف توسط فروید

است.  شدهپذیرفته –نقش مانند لورنتز  پردازانهینظرو  انیگرایهست( و بسیاری از 1685)

 یهاییتوانا، یعنی بالفعل ساختن شودمیتعریف دوم شامل خود شکوفایی و تحقق خود 

. یونگ شودمیذاتی و درونی با استفاده از نوعی دگرگونی روانی میسر  شناختیروان
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اند )آدامس (، این دیدگاه را پذیرفته1908مازلو ) یانیگراانسانو  (1897(، آلپورت )1875)

 (.2016و همکاران، 

شبکه روابط اجتماعی »سومین تعریف سالمت روانی حدودی است که فرد توانسته با 

 اند.و بسیاری از جامعه شناسان این تعریف را پذیرفته (1870یکپارچه شود آدلر )« پایدار

ضرورت دارد و نخستین  شناختیروانخاصی برای سالمت  ایهویژگیبه نظر فروید 

موجب مشکلی شود  ناخودآگاههر چه که ممکن است در است. یعنی  خودآگاهیویژگی 

 (.2016بایستی خودآگاه شود )واالس و همکاران، 

 شناختیرواناست. البته برای سالمت  شناختیروانخودآگاهی عنصر اصلی سالمت 

فروید بیگانگی  ازنظرنهایی سالمت روانی ویژگی دیگر  که معیارنیست بل کنندهتیکفا

 (.2016)واالس و همکاران،  باشدیمو اشتیاقات عمومی  هایمندعالقهمنطقی از 

جنسی را با موفقیت  –به نظر فروید انسان متعارف کسی است که مراحل رشد روان 

گاه فروید البته دید ده باشد.تثبیت نش ازحدبیشاز مراحل  یکهیچدر  ؛ وگذرانیده باشد

و هر فرد به نحوی از انحاء متعارف است )واالس و  دیآیم حساببهکمتر انسانی متعارف 

 (.2016همکاران، 

 یتوانمندسازسبک مدیریت و . 2.3

 یتدرنها و ییکار آ اثربخشی، افزایش در مؤثر عوامل از یکی مدیران مدیریت سبک

 است، سازمان مدیریت کارکنان، تواناسازی در عامل ترینمهم. باشدمی هاسازمان وریبهره

 را سازمانی محیط عوامل تمام غیرمستقیم طوربه هم و مستقیم طوربه هم سازمان مدیر زیرا

 و استقالل دادن و کارکنان به بخشیدن قدرت و اختیار تفویض با و دهدمی قرار تأثیر تحت

 که شرایطی حذف گروهی، کار فرهنگ ادایج مشارکتی، جو کردن فراهم عمل، آزادی

 در. کندمی فراهم افراد توانمندی برای را الزم بستر است، شده کارکنان یقدرتیب موجب

 وارد هاسازمان حاضر حال در اینکه به با توجه کارکنان توانمندسازی سنجش خصوص

 تنهانه ینبرابنا هستند، گروه از بخشی و سازمان شرکای کارکنان، و اندشده جدیدی عصر

 باید هم کارمندان تمام بلکه شوند، رهبری خصوصیات دارای مدیران که است ضروری

 و دموکراتیک کامالً مطلوب، فکر این. باشند خود راهبر گیرند،می کار به که هاییروش
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)سلیمی و است  اخالقی بسیار و هاآن شخصیت و اشخاص برای احترام دهندهنشان

 (.1391همکاران 

 پژوهش ینهپیش .3

کارکنان  یدر توانمندساز یمعنو ینقش رهبر( در پژوهشی 1387ضیایی و همکاران )

 یمعنو یرهبر نیاز آن است که ب یحاک یهاافته، یقراردادندرا مورد ارزیابی  دانشگاه تهران

 نیب همچنینوجود دارد.  داریکارکنان رابطه معن یدر دانشگاه تهران و توانمندساز

در  تیدر کار و عضو معناداریبه کار،  ایمان ،یدوستنوعبه  عشق ،ینزماسا اندازچشم

و بازخورد عملکرد رابطه  یمنفرابطه  یو مثبت و تعهد سازمان داریمعن یعل سازمان رابطه

 نیا یجامعه آمار همچنینکارکنان وجود دارد.  یبا توانمندساز یو معکوس داریمعن یعل

 .باشدیشگاه تهران مشاغل دان شامل کارکنان قیتحق

 ،یتحول یسبک رهبر میرمستقیغو  میاثرات مستق یبررس( به 1389) عرفانی و جعفری

)منطقه  یدر دانشگاه آزاد اسالم یبر هوش سازمان یسازمان یریادگیو  یریادگیفرهنگ 

برخوردار بود. با توجه  یخوب یبرازندگ هایشاخصاز  شدهارزیابیمدل پرداختند،  هشت(

 یدر ارتقاء هوش سازمان تواندمی اثرگذار ریسه متغ نیپژوهش، توجه به ا نیا جیبه نتا

 یجهت هوشمند ساز ریزیبرنامهدر  دیباعوامل  نیداشته باشد و ا ینقش مهم هادانشگاه

 .ردیقرار گ موردتوجه هادانشگاه

 و روابط گروه یتحول یرهبر ریتأث یسطح انیم لیتحل( 1390حاجی کریم و همکاران )

نشان دادند  جینتارا انجام دادند،  نوآورانه کارکنان یو رفتارها مسئلهحل  ییبر توانا یکار

و رفتار نوآورانه  مسئلهحل  ییبا توانا بینپیش یرهایمتغ همه نیب یکه روابط مثبت معنادار

از  یگروه کار یروابط اعضا تیفینشان دادند که ک جینتا نیکارکنان وجود دارد. عالوه بر ا

 .است رو رفتار نوآورانه افراد برخوردا مسئلهحل  ییتوانا یبینپیشنقش در  نیشتریب

با سبک  یآموزش رانیرابطه سبک تفکر مد یبررس( 1391و همکاران ) بیشک یمهدو

نشان داد که:  قیتحق جینتارا انجام دادند،  ویآنان بر اساس مدل بس و اول یتحول یرهبر

 یو کل یرونیب ،ییآزادمنشانه، اجرا ،ییتفکر قضا هایکبسدر  بیمدارس به ترت رانیمد)1

 هایشاخصمدارس در  رانی( مد2دارند؛  یتفکر، نمره باالتر هایسبک گرینسبت به د

را کسب  ینمره باالتر یو مالحظات فرد بخشالهام زشیدر دو شاخص انگ یتحول یرهبر
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مشاهده  یرابطه معنادار رانیمد یتحول یتفکر و سبک رهبر هایسبک نی( ب3نمودند و 

 نشد.

 شخصیتی هایویژگی ( در تحقیقی تحت عنوان بررسی1394کاران )شمسایی و هم

 واحدهای غالب رهبری ها به این نتیجه دست یافتند که سبکآن رهبری سبک با مدیران

 – برون شخصیتی هایویژگی بین همچنین. بود توجیهی رهبری سبک موردمطالعه

 شخصیتی هایویژگی بین ولی داشت وجود داریمعنی ارتباط بریهر سبک و ییگرادرون

 ارتباط رهبری سبک و بودن وجدانی و پذیری توافق ،پذیریانعطاف گرایی، آزرده روان

 .ندارد وجود داریمعنی

 تعهد رهبری، هایسبک ( در تحقیقی تحت عنوان ارتباط1394) دادگر و همکاران

 رهبری سبکپرستاران به این نتیجه رسیدند که  یشغل رضایت با شادکامی و سازمانی

 با شادکامی و هنجاری تعهد مستمر، تعهد عاطفی، تعهد تبادلی، رهبری سبک ،آفرینتحول

 رهبری سبک شادکامی، بینپیش مدل یک در. داشتند معنادار و مثبت رابطه شغلی رضایت

 رضایت واریانس از صددر 44 توانستند آفرینتحول رهبری سبک و عاطفی تعهد تبادلی،

 متغیرها سایر از بیش شغلی رضایت بینیپیش در شادکامی سهم. کنند یبینپیش را شغلی

 رهبری سبک و عاطفی تعهد تبادلی، رهبری سبک شادکامی، داد نشان هایافته بود.

 برنامه مدیران، به بنابراین. بودند شغلی رضایت هایکننده یبینپیش ترینمهم آفرینتحول

 اساس بر و کرده توجه مذکور متغیرهای هاینشانه به تا شودمی پیشنهاد مشاوران و ریزان

 .کنند طراحی پرستاران شغلی رضایت بهبود برای هاییبرنامه هاآن

( در نخستین بررسی رابطه بین عملکرد شغلی مدیران درجه اول 2004همکاران ) و 3جانز

بزرگ خدمات غذایی  یت شغلی در یک شرکتو دوام تعهد و رضا هاآنو تعهد عاطفی 

گزارش کردند که بین تعهد سازمانی و تعهد عاطفی با عملکردهای شغلی کارمندان رابطه 

 معناداری وجود دارد.

                                                           
3. Jahns 
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( نقش رهبری تحول در عملکرد و سالمت روان کارکنان را 2016) 7کنسبوک و بوهم

و همه  گراتحولنقش رهبری  تأثیرنتایج این بررسی حاکی از  ،قراردادند موردبررسی

 آن در بهبود عملکرد و سالمت روان کارکنان بود. یهامؤلفه

حرکت به الگوی شیفت  تأثیر( در تحقیق خود تحت عنوان 2020جین سوتر و همکاران )

 ساعته بر روی سالمت کارکنان: یک مطالعه کیفی در یک محیط حاد سالمت روان 12

ساعته را مشخص کرد  12خواسته تغییرات عواقب ناموضوعی  لیوتحلهیتجز پرداختند.

، درک کیفیت مراقبت از بیمار را دهدمیو ارائه مراقبت را تغییر  هانقشزیرا این الگوها 

از قدم زدن برای حفظ  هاییگزارشو  برای حمایت اجتماعی هاییفرصت، دهدیمکاهش 

 هایمراقبتبا افزایش سن، تعهد به بخش  هایویژگیاین  .استقامت عاطفی و جسمی

تناسب با شرایط فردی در حوزه غیر کاری که منجر به نتایج تعادل بین بهداشتی عمومی و م

 .تعدیل شد شودمی وزندگیکار 

 هست: بیانقابلزیر  صورتبهبنابراین مدل پژوهش 

 

 دل مفهومی تحقیق: م1شکل  

 (، عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت1977برگرفته از مدل: سبک مدیریت لیکرت )

 (1979(، سالمت روان گلدبرگ و هیلر )1980)

 است؛ بیانقابلزیر  صورتبهپژوهش  هایفرضیهبنابراین 

 های اصلیهیفرض .3.1

                                                           
7 Kensbock & Boehm, 

 عملکرد شغلی

 سالمت روان سبک مدیریت

 آمرانه
 نهخیرخواها
 ایمشاوره

 مشارکتی
 

 جسمانی عالئم•

اضطرابی  عالئم•
 خواب اختالل و

 اجتماعی کارکرد•

 افسردگی عالئم•
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رد شغلی آنان با عملکلرستان  پزشکی علوم روان کارکنان دانشگاهبین ابعاد سالمت  •

 رابطه وجود دارد.

با عملکرد  مدیران مدیریت سبک از لرستان پزشکی علوم کارکنان دانشگاه بین ادراک •

 شغلی آنان رابطه وجود دارد.

 ی فرعیهاهیفرض .3.2

عالئم جسمانی با لرستان در بعد  پزشکی علوم بین سالمت روان کارکنان دانشگاه .1

 ود دارد.عملکرد شغلی آنان رابطه وج

لرستان در بعد عالئم اضطرابی و  پزشکی علوم بین سالمت روان کارکنان دانشگاه .2

 با عملکرد شغلی آنان رابطه وجود دارد. خوابیبی

لرستان در بعد اختالل کارکرد  پزشکی علوم بین سالمت روان کارکنان دانشگاه .3

 شغلی آنان رابطه وجود دارد.اجتماعی با عملکرد 

لرستان در بعد عالئم افسردگی با  پزشکی علوم اهکارکنان دانشگ بین سالمت روان .4

 عملکرد شغلی آنان رابطه وجود دارد.

 مستبدانه مدیریت سبک از لرستان پزشکی علوم کارکنان دانشگاه بین ادراک .5

 با عملکرد شغلی آنان رابطه وجود دارد. مدیران

 رخواهانه مدیریتیخ سبک از لرستان پزشکی علوم دانشگاه کارکنان بین ادراک .6

 با عملکرد شغلی آنان رابطه وجود دارد. مدیران

 مشورتی مدیریت سبک از لرستان پزشکی علوم کارکنان دانشگاه بین ادراک .7

 با عملکرد شغلی آنان رابطه وجود دارد. مدیران

 مشارکتی مدیریت سبک از لرستان پزشکی علوم دانشگاه کارکنان بین ادراک .8

 وجود دارد.ی آنان رابطه با عملکرد شغل مدیران

 . روش پژوهش4

باشد. جامعه هدف کاربردی می ازلحاظروش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و 

به تعداد  1394-95آماری این تحقیق کلیه کارکنان علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 

 از ادهتفاس با باشدمی نفر 152 موردپژوهش جامعه حجم کهازآنجایینفر هستند.  152

 هموردمطالع نمونه عنوانبه نفر 109 نمونه حجم تعیین برای مورگان و کرجسی جدول
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 نمونه حجم تعیین از پس ؛ کهشدند انتخاب ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش با و تعیین

 .است گردیده نمونه بین در پرسشنامه توزیع به اقدام

بزار پرسشنامه ش میدانی، از ااطالعات به رو آوریجمع منظوربهدر این پژوهش 

اطالعات در  آوریجمعابزار  نیترمتداولیکی از  عنوانبهاست، پرسشنامه  شدهاستفاده

 گیریبهرهکه با  ی هدف مدارهاپرسشی از امجموعهتحقیقات پیمایشی، عبارت است از 

 دهدیمقرار  موردسنجشی گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را هااسیمقاز 

عملکرد شغلی و سبک ( در این تحقیق از سه پرسشنامه سالمت روان، 1378)خاکی،

 است: شدهاستفادهبه شرح زیر  مدیریت

 نیا ایماده 28فرم است.  1972هیلر سال  توسط شدهطراحی، سالمت روانپرسشنامه 

 یحاست )فت شدهطراحیتمام افراد جامعه  یاست که برا تیمز نیا یپرسشنامه دارا

 7 اسیاست که هر مق یفرع اسیمق 4 ی(. پرسشنامه مذکور دارا1388 ،یو داستان یانیآشت

 ینشانگان اضطراب ،یاند از نشانگان جسمانپرسشنامه عبارت یفرع اسیدارد. چهار مق سؤال

هر فرد از  ینمره کل .یو نشانگان افسردگ ینشانگان اختالل در کارکرد اجتماع ،خوابیبیو 

. این پرسشنامه توسط کارکنان دیآیبه دست م یفرع اسیچهار مق یهارهحاصل جمع نم

امتیاز یا میانگین کمتر از  0ی )نشانگان جسمانشدت  دهندهنشانگردد. نمره کمتر تکمیل می

نشانگان  ،امتیاز( 1.5امتیاز یا میانگین کمتر از  0) خوابیبیو  ینشانگان اضطراب ،امتیاز( 1.5

 0ی )و نشانگان افسردگامتیاز(  1.5امتیاز یا میانگین کمتر از  0) یجتماعاختالل در کارکرد ا

 دهندهنشاننمرات باال در این پرسشنامه  ؛ وامتیاز( است 1.5امتیاز یا میانگین کمتر از 

 21) ینشانگان جسمانامتیاز( عدم وجود  1.5امتیاز یا میانگین بیشتر از  84سالمت روان )

امتیاز یا میانگین  21) خوابیبیو  ینشانگان اضطراب ،امتیاز( 1.5ر از امتیاز یا میانگین بیشت

امتیاز یا میانگین بیشتر از  21) ینشانگان اختالل در کارکرد اجتماع ،امتیاز( 1.5بیشتر از 

. سؤاالت امتیاز( است 1.5امتیاز یا میانگین بیشتر از  21ی )و نشانگان افسردگامتیاز(  1.5

برای  21تا  15، خوابیبیرابی یا برای عالئم اضط 14تا  8انی، برای عالئم جسم 1-7

 پرسشنامه برای عالئم افسردگی است. 28تا  22اختالل در کارکرد اجتماعی و سواال 

باشد طراحی کرد. این مقیاس می سؤال 16را که داری  هرسی و گلد اسمیتی شغل عملکرد

یر و عملکرد شغلی کارکنان غیر مد ها جهت سنجششد که یکی از آنبادارای دو فرم می

است. فرم حاضر برای سنجش  شدهساختهشغلی مدیران  عملکرددیگری برای ارزیابی 
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در  (JPQ) پاترسون شغلی عملکرد پرسشنامه باشد.عملکرد شغلی کارکنان غیر مدیر می

 بر این پرسشنامه هایماده یگذارنمره نحوه .شودمی یگذارنمرهای یک طیف چهار درجه

است. کمترین نمره ( 5الی کامالً موافقم= 1کامالً مخالفم=) درجه 5 لیکرت مقیاس اساس

باشد. پرسشنامه عملکرد می 80و حداکثر نمرات  48، حد وسط نمرات 16عملکرد شغلی 

گاه مدیران است شغلی به این دلیل که یک پرسشنامه یک پرسشنامه ارزیابی کارکنان از دید

 ش تکمیل گردید.توسط مدیران هر بخ

 

 سبک مدیریت پرسشنامه .4.1

این پرسشنامه شامل . باشدمی لیکرت مدیریت سبک سنجش ابزار مورد استفاده، پرسشنامه

ت لیکر مقیاس در هاسؤال پاسخ. بود مدیران مدیریت سبک به مربوط بسته سؤال 20

سشنامه چهار پر این  بود. شدهبندیگروه( خیلی کمو  کم، تا حدودی زیاد، خیلی زیاد)

سبک مدیریت مشورتی، سبک مدیریت مشارکتی، سبک مدیریت  -سبک مدیریت

دهد. پرسشنامه سبک قرار می موردبررسیرا  -خیرخواهانه و سبک مدیریت مستبدانه

 .شودمیمدیریت توسط کارکنان تکمیل 

، 87/0 یگذاراسیمق یرونباخ در پژوهش حاضر براک یآلفا وهیاعتبار پرسشنامه به ش زانیم

 و کل 89/0 افسردگی و 77/0 اجتماعی، اختالل در عملکرد 73/0 خوابیبیاضطراب و 

از اساتید دانشگاه  نفر 10 . روایی صوری این پرسشنامه توسطبه دست آمد 83/0 پرسشنامه

 مورد تأیید قرار گرفت.

فای کرونباخ بیش نفر از کارکنان توزیع شد و مقدار آل 30در پژوهش حاضر، پرسشنامه بین 

 بود، لذا پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است. 7/0از 
 هامحاسبه آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه 2جدول 

• مقدار آلفای کرونباخ • تعداد سؤاالت • هاپرسشنامه • ابعاد •
 

ان
رو

ت 
الم

س
 

 899/0 • 28 • سالمت روان •

 923/0 • 7 • جسمانی •

 88/0 • 7 • اضطرابی •

 912/0 • 7 • اجتماعی •

 910/0 • 7 • افسردگی •

 882/0 • 20 • سبک مدیریت •
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•
 

ت
یری

مد
ک 

سب
 

 93/0 • 3 • مستبدانه •

 85/0 • 3 • خیرخواهانه •

 911/0 • 2 • مشورتی •

 89/0 •  • مشارکتی •

 91/0 • 16 • عملکرد شغلی •

 

 هاداده وتحلیلتجزیهروش  .5

های آماری و بررسی سؤاالت تحقیق و متناسب داده لیوتحلهیتجزدر این پژوهش، جهت 

ای و ستونی برای متغیرهای پژوهش از آمار توصیفی در قالب جدول و نمودار دایره با نوع

است و در بخش آمار استنباطی از آزمون  شدهاستفادههای جمعیت شناختی بررسی ویژگی

از  هادادهبا شرط نرمال بودن  هادادهاسمریونف برای بررسی نرمال بودن –کولموگروف

ی متغیرهای تحقیق با بینپیشسیون جهت ارزیابی رابطه و آزمون همبستگی پیرسون و رگر

 .شودمیاستفاده  SPSS21 افزارنرم ازاستفاده 

 پژوهش یهاافتهی .6

 جمعیت شناختی هایویژگی .6.1

 مربوط به جمعیت شناختی هایویژگی؛ 2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی  

 2/42 46 مرد جنسیت

 8/57 63 زن

 2/9 10 دیپلم تحصیالت

 9/34 38 پلمیدفوق

 45 49 لیسانس

 1/10 11 و باالتر سانسیلفوق

 9/0 1 دکترا

همچنین  ؛ ودرصد مرد بوده است 2/42درصد زن و  8/57؛ 2با توجه به نتایج جدول 

درصد  1/10درصد لیسانس و  45، پلمیدفوقدرصد  9/34درصد دیپلم،  2/9تحصیالت 

 لیسانس بوده است.

 اسمیرنوف-با استفاده از آزمون کولموگروف هادادهمال بودن نر یبررس .6.2
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از  شدهآوریجمعهای های آماری ابتدا باید مشخص شود که دادهبرای استفاده از آزمون

های ؟ چون در صورت نرمال بودن توزیع دادهنرمال ریغتوزیع نرمال برخوردار است یا 

های پارامتریک استفاده نمود و در آزمون توان ازها میبرای آزمون فرضیه شدهآوریجمع

در این مرحله به بررسی  ؛ کههای ناپارامتریک استفاده کردبودن از آزمون نرمال غیرصورت 

پردازیم و بر اساس نتایج نتایج حاصل از آزمون مزبور در مورد هر یک از متغیرها می

 کنیم.تفاده میفرضیات تحقیق اس وسقمصحتبررسی  حاصل، از آزمون مناسب برای

 

 فرض: آزمون .6.3

𝐻0اند(.ها از جامعه نرمال آمدهداده)ها نرمال است : داده 

𝐻1(.اندامدهینها از جامعه نرمال داده)ها نرمال نیست : داده 

باشد فرض صفر رد  05/0تر از مقدار خطا ( بزرگsig) داریمعنیاگر مقدار سطح 

باشد فرض  05/0از مقدار خطا  ترکوچک داریمعنیسطح مقدار  کهدرصورتیشود و نمی

 .شودمییک تأیید 
 توزیع نرمال بودن در جامعه برای متغیرها و ابعاد 3جدول 

سطح  اسمیرنوف -کولموگروف تعداد متغیر

 داریمعنی

 نرمال بودن

 نرمال است 349/0 933/0 109 یعملکرد شغل

 نرمال است 122/0 150/1 109 سالمت روان

 نرمال است 230/0 039/1 109 بک رهبریس

، عملکرد شغلی برای متغیرهای داریمعنی(، چون مقدار سطح 4با توجه به نتایج جدول )

( توزیع sig > 0.05باشد )می 05/0از مقدار خطا  تربزرگ رهبری روان و سبک سالمت

آزمون همبستگی  در این تحقیق از .شودمیهای پارامتریک استفاده نرمال است و از آزمون

سالمت روان و سبک مدیریت پیرسون که یک آزمون پارامتریک است جهت بررسی رابطه 

ی متغیرهای بینپیشجهت  زمانهماست. از آزمون رگرسیون  شدهاستفادهشغلی  با عملکرد

 است. شدهاستفادهوابسته توسط متغیر مستقل 

 ی پژوهشهاهیفرض آزمون .6.4

 است: شدهداده( نشان 4در جدول ) مربوط هایفرضیهنتیجه 
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 هاهیفرضنتایج  خالصه 4جدول 

 نتیجه شرح شماره فرضیه

 اصلی

1 
کارکنان رابطه معناداری شغلی  عملکرد با( ی آنهامؤلفهبین سالمت روان )و 

 وجود دارد.
 دییتأ

2 
خیرخواهانه،  مستبدانه، سبک بین ادراک از سبک مدیریت مدیران در سبک

 عملکرد شغلی کارکنان رابطه وجود دارد. با مشارکتی و سبکمشورتی  سبک
 دییتأ

  

کارکنان بین ابعاد سالمت روان مدیران با عملکرد شغلی ( نشان داد که 4جدول ) جهینت

 رابطه وجود دارد.

های سالمت روان مؤلفه واردکردنبا  زمانهم طوربهعادله رگرسیون برای این فرضیه م

اجتماعی و  کارکرد در اضطرابی و نشانگان اختالل و خوابیبینگان )نشانگان جسمانی، نشا

 است. اجراشدهنشانگان افسردگی( با عملکرد شغلی 
 خالصه مدل 5جدول 

 واتسون-دوربین شدهلیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 622/0 387/0 363/0 204/1 

و متغیرهای مالک رابطه مثبت و  بینشپیدهد که بین متغیر ( نشان می5نتایج جدول )

 وجود دارد. داریمعنی

باشد و ضریب تعیین که میزان تغییرپذیری می 622/0در این رگرسیون ضریب همبستگی 

گوید میزان تغییرات در متغیرهای مستقل باشد که میمی 387/0باشد برابر متغیر وابسته می

 .شودمیدرصد تغییرات در متغیر وابسته  7/38باعث 

تا  5/1باشد که در بازه بین می 704/1در رگرسیون اخیر مقدار آماره دوربین واتسون برابر 

وجود نخواهد  جهتازاینگیرد پس وضعیت بسیار مطلوب است و مشکلی قرار می 5/2

 داشت.

 زمانهم( آزمون رگرسیون 6) جدول

ی هابیضر غیراستانداردی هابیضر متغیرهای مدل

 استاندارد

سطح  tره اما

 داریمعنی

 VIF تلرانس

B  انحراف

 استاندارد

 بتا

 - - 001/0 117/8 - 356/0 890/2 عدد ثابت
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 064/3 326/0 897/0 130/0 017/0 183/0 024/0 جسمانینشانگان 

و  خوابیبینشانگان 

 اضطرابی

205/0 216/0 168/0 948/0 346/0 188/0 312/5 

نشانگان اختالل در 

 ماعیکارکرد اجت

868/0 164/0 628/0 309/5 001/0 421/0 377/2 

 109/2 474/0 001/0 -403/3 -379/0 174/0 -591/0 نشانگان افسردگی

اجتماعی و  کارکرد در اضطرابی و نشانگان اختالل و خوابیبینشانگان جسمانی، نشانگان 

 نشانگان افسردگی

( و P=0.001) 001/0رابر ب داریمعنیدر سطر اول )مقدار ثابت(، چون مقدار سطح 

، 117/8برابر  ( و قدر مطلق آماره تیP<0.05باشد )می 05/0کوچکتر از مقدار خطا 

ماند و درصد مقدار ثابت در مدل باقی می 95باشد با اطمینان می 96/1تر از مقدار بزرگ

د این است که چون عد بازگوکنندهباشد. نتایج تلرانس می 890/2مقدار ضریب آن برابر 

توسط  تلرانس نزدیک به عدد یک است پس بخش کوچکی از پراکندگی متغیر مستقل

دهد که رگرسیون نشان می آمدهدستبه VIF. عدد شودمیمتغیرهای وابسته توجیه 

 است و خطای کمی در نتایج آن وجود دارد. داراریب

کارکرد  برای متغیرهای نشانگان اختالل در داریمعنیپنجم سطح در سطر چهارم و 

نیز بیشتر از  tاست و آماره  05/0اجتماعی و نشانگان افسردگی کمتر از خطای استاندارد 

دهد نشانگان اختالل در کارکرد اجتماعی و نشانگان است که نشان می 96/1استاندارد 

در مدل باقی  بینپیشی عملکرد شغلی بپردازند. لذا متغیرهای بینپیشتوانند به افسردگی می

. ضریب بتا برای متغیر نشانگان شودمیتأیید  95/0فرض صفر با اطمینان  روازاینند. مامی

درصد تأثیر منفی( و برای نشانگان اختالل در کارکرد اجتماعی  -9/37) -379/0افسردگی 

دهد نشانگان اختالل در کارکرد نشان می درصد تأثیر مثبت( است که 628/0) 628/0

 ت به نشانگان افسردگی بر عملکرد شغلی دارد.اجتماعی تأثیر بیشتری نسب

رابطه  هاآنهای مدیریت و عملکرد شغلی بین ادراک کارکنان از ابعاد سبکو فرضیه دوم 

 وجود ندارد.
 خالصه مدل 7جدول 

 واتسون-دوربین شدهلیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 715/0 511/0 492/0 821/1 
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و متغیرهای مالک رابطه مثبت و  بینپیشدهد که بین متغیر نشان می (7نتایج جدول )

 وجود دارد. داریمعنی

باشد و ضریب تعیین که میزان تغییرپذیری می 715/0در این رگرسیون ضریب همبستگی 

گوید میزان تغییرات در متغیرهای مستقل باشد که میمی 511/0باشد برابر متغیر وابسته می

 .شودمید تغییرات در متغیر وابسته درص 1/51باعث 

آماره  قدر مطلقو مقدار  05/0ا از مقدار خط ترکوچک داریمعنیمقدار سطح  کهدرصورتی

 باشد متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثرگذار است. 96/1تر از مقدار جدول تی بزرگ
 زمانهم( آزمون رگرسیون 8) جدول

ی هابیضر غیراستانداردی هابیضر متغیرهای مدل

 استاندارد

سطح  tاماره 

 داریمعنی

 VIF تلرانس

B  انحراف

 استاندارد

 بتا

 - - 001/0 958/13 - 317/0 427/4 عدد ثابت

 225/1 816/0 001/0 -957/7 -604/0 063/0 -505/0 سبک مستبدانه

سبک 

 خیرخواهانه

254/0 126/0 298/0 020/2 046/0 216/0 628/4 

 463/6 155/0 550/0 599/0 104/0 153/0 092/0 سبک مشورتی

 989/5 170/0 220/0 -233/1 205/0 127/0 -157/0 سبک مشارکتی

( و P=0.001) 001/0برابر  داریمعنیدر سطر اول )مقدار ثابت(، چون مقدار سطح 

، 958/13برابر  ( و قدر مطلق آماره تیP<0.05)باشد می 05/0از مقدار خطا  ترکوچک

ماند و درصد مقدار ثابت در مدل باقی می 95باشد با اطمینان می 96/1مقدار تر از بزرگ

این است که چون عدد  بازگوکنندهباشد. نتایج تلرانس می 427/4مقدار ضریب آن برابر 

توسط  تلرانس نزدیک به عدد یک است پس بخش کوچکی از پراکندگی متغیر مستقل

دهد که رگرسیون نشان می آمدهدستبه VIF. عدد شودمیته توجیه متغیرهای وابس

 است و خطای کمی در نتایج آن وجود دارد. داربیار

برای متغیرهای سبک مستبدانه و سبک خیرخواهانه  داریمعنیدر سطر دوم و سوم سطح 

که نشان است  96/1نیز بیشتر از استاندارد  tاست و آماره  05/0کمتر از خطای استاندارد 

ی عملکرد شغلی بپردازند. لذا بینپیشتوانند به نه و خیرخواهانه میدهد سبک مستبدامی

. شودمیتأیید  95/0فرض صفر با اطمینان  روازاینماند. در مدل باقی می بینپیشمتغیرهای 
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درصد تأثیر منفی( و برای سبک  4/60) -604/0ضریب بتا برای متغیر سبک مستبدانه 

دهد سبک مستبدانه تأثیر مثبت( است که نشان می درصد تأثیر 8/29) 298/0خیرخواهانه 

 هایفرضیهنتایج مربوط به  بیشتری نسبت به سبک خیرخواهانه بر عملکرد شغلی دارد.

 است. شدهداده( نشان 9فرعی در جدول )
 فرعی هایفرضیه(، نتایج 9جدول )

 نتیجه داریمعنیح سط همبستگی متغیر مالک بینپیشمتغیر 

 رد فرض صفر 001/0 321/0 عملکرد شغلی جسمانینشانگان 

و  خوابیبینشانگان 

 اضطرابی
 رد فرض صفر 001/0 -385/0 عملکرد شغلی

نشانگان اختالل در کارکرد 

 اجتماعی
 رد فرض صفر 001/0 561/0 عملکرد شغلی

 330/0 094/0 عملکرد شغلی نشانگان افسردگی
عدم رد فرض 

 صفر

 رد فرض صفر 001/0 -678/0 عملکرد شغلی سبک مستبدانه

 رد فرض صفر 001/0 401/0 عملکرد شغلی سبک خیرخواهانه

 رد فرض صفر 001/0 416/0 عملکرد شغلی سبک مشورتی

 رد فرض صفر 001/0 309/0 عملکرد شغلی سبک مشارکتی

 
 ، پیشنهاداتیریگجهینت .5

 دیریتم سبک از کارکنان ادراک و روان سالمت رابطه بررسی باهدفتحقیق حاضر که 

انجام گرفت،  1396لرستان در سال  پزشکی علوم دانشگاه کارکنان شغلی عملکرد با مدیران

مشاهده شد که سالمت روان با عملکرد شغلی کارکنان علوم  لیوتحلهیتجزبر اساس 

اگر سطح  کهطوریبه ،پزشکی در ارتباط است و این ارتباط کامالً مثبت و زیاد است

توان انتظار داشته که عملکرد شغلی در ا ین کارکنان باال باشد می سالمت روان در کارکنان

های سالمت روان نشان داد که همچنین نتایج آزمون همبستگی برای مؤلفه نیز باال باشد.

وضعیت اگر سطح نشانگان جسمانی که در این تحقیق مثبت بوده و نشان بر سالم بودن 

یا اگر  عملکرد شغلی کارکنان را نیز ارتقاء دهد. تواندجسمانی کارکنان دارد بیشتر شود می

از مشکالت اضطرابی و  یکهیچاز بین برود و فرد دارای  خوابیبینشانگان اضطرابی و 
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 ؛ وتوان انتظار داشت که عملکرد شغلی در این کارکنان نیز رشد نمایدنباشد می خوابیبی

پزشکی وجود نداشته باشد  اختاللی در کارکرد اجتماعی کارکنان علوم کهتیدرصور

نتایج آزمون  وجودبااین تواند منجر به بهبود عملکرد شغلی در این کارکنان شود.می

 زمانهم صورتبههر چهار مؤلفه سالمت روان  کهدرصورتینشان داد  زمانهمرگرسیون 

ئم های کارکرد اجتماعی و عالشته باشد، فقط مؤلفهدر بین کارکنان علوم پزشکی وجود دا

 حالبااینی کنند. بینپیشتواند سطح عملکرد شغلی را در کارکنان افسردگی می

 طوربهها اللی در کارکرد اجتماعی آنسطح افسردگی پایین باشد و اخت کهدرصورتی

کارکرد اجتماعی  در کنار عالئم جسمانی و عالئم اضطرابی وجود نداشته باشد، زمانهم

-تواند منجر به ایجاد کمو در این حال افسردگی نیز می شودمیمنجر به تقویت عملکرد 

سطح کارکرد اجتماعی باال رود و  کهدرصورتیزیرا ؛ کاری عملکرد در کارکنان شود

نشانگان افسردگی در فرد وجود نداشته باشد، میزان فعالیت وی در روزهای آغازین زیاد 

نتایج  .شودمیرد شغلی کاهش عملک درنتیجهجر به تحلیل رفتن قدرت وی و شده و من

 بهزیستی و زندگی به امید رابطه( 1394) همکاران و عدل تحقیق ما با نتایج تحقیق پور

 شناختیروان بهزیستی بین که داد نشان نتایج کردند، بررسی زندگی تیفیباک شناختیروان

 کارانهم و کنعانی. دارد وجود معناداری مثبت یرابطه زندگی تیفیباک زندگی به امید و

 شناختیروان بهزیستی و امید زندگی، کیفیت بهبود بر درمانی امید تأثیر بررسی به( 1394)

 جعفری و پرداختند همخوان است. با نتایج حاجلو ذهنی ماندهعقب کودکان مادران

 و کردند بررسی زندگی از و رضایت امیدواری با روانی بهزیستی بین که رابطه( 1393)

 زندگی؛ از رضایت و روانی بهزیستی بین امید؛ و مذهبی بهزیستی بین که داد نشان نتایج

 از رضایت و امید و زندگی از رضایت و وجودی بهزیستی امید؛ و وجودی بهزیستی

که ( 1393) غفاری و یگانهدارد همخوان است. با نتایج  وجود معنادار مثبت رابطه زندگی

بر اساس فرضیه اصلی  ؛ ونیز همسو است ندپرداخت شناختیروان بهزیستی و امید به بررسی

های چهارگانه مستبدانه، خیرخواهانه، سبک مدیریت مدیران در سبکدوم مشخص شد که 

 کهدرصورتیو  تواند با عملکرد شغلی کارکنان در ارتباط باشدمشورتی و مشارکتی می

ر به کاهش تواند منجسطح سبک مستبدانه در مدیران از دیدگاه کارکنان باال رود می

 وظیفه کامالً که است مدیریت زیرا سبک مستبدانه شامل، سبک؛ ها شودعملکرد شغلی آن

 مبتنی پیرو و رهبر روابط و نداشته اطمینانی خود مرئوسان به مدیر و است مستبدانه و مدار
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اما نتایج حاضر نشان داد ؛ (98 ص ،1382 گهر، ساسان و نژادایران)ت اس ارعاب و ترس بر

که مدیر اعتماد و  شودمیگفته  که به سبک مدیریتی سبک خیرخواهانه کهورتیدرص

و تعیین  هاگیریتصمیمدارد و بخش اعظم  زیردستانشاطمینانی تمکین کننده نسبت به 

 شدهتعییناما بسیاری از تصمیمات قالبی و از پیش ، شودمی باالگرفتهسازمان از  یهاهدف

(، بیشتر شود، عملکرد 98، ص 1382و ساسان گهر،  نژادایران) رندیگیم ترنییرا افراد پا

 وضعیتی به سبک مشورتی که این مدیریت سبک کهدرصورتی .کندیمشغلی را نیز بیشتر 

 یمشخط. دارد مرئوسان به کامل نه اما توجهقابل اطمینان و اعتماد مدیر که شودمی اطالق

 در تا شودمی داده اجازه پایین طبقات به ولی دشومی اتخاذ باال از کلی تصمیمات و عمومی

 و سرپرست میان تعادل حد در متقابل کنش .باشند داشته شرکت خاصی هایگیریتصمیم

 گهر، ساسان و نژادایران)است  همراه اطمینان و اعتماد با اغلب که دارد وجود مرئوس

واند عملکرد شغلی را تکارکنان نسبت به مدیران بیشتر شود، می ازنظر(. 99 ص ،1382

 که شودمی گفته مدیریتی سبک که به مشارکتی مدیریت سبک کهدرصورتی ؛ وبیشتر کند

 اعظم بخش و دارد زیردستانش به نسبت کننده تمکین اطمینانی و اعتماد مدیر

 گهر، ساسان و نژادایران) شودمی باالگرفته از سازمان هایهدف تعیین و هاگیریتصمیم

 تواند سطح عملکرد شغلی را افزایش دهد.بیشتر شود، می .(99 ص ،1382

با توجه به تأیید فرضیه اصلی اول مبنی بر اینکه ابعاد سالمت روان مدیران با عملکرد 

: در راستای تقویت عملکرد شغلی پیشنهاد شودمییشنهاد شغلی کارکنان رابطه دارد پ

و اینکه مشکالت جسمانی  باشدهمواره سطح سالمت روان در مرحله مقبولی  شودمی

ها آن خوابیبیها زیاد و میزان اضطراب و کارکرد اجتماعی در آن یتوانمندکارکنان کم، 

توانند چکاب پایین باشد. همچنین کارکنان جهت باال بردن سطح عملکرد شغلی خود می

انجام دهند و جهت شناخت سطح سالمت روان به مشاوران  هرماههکامل از بدن را 

مراجعه کنند تا از میزان سالمت روان آگاه شوند و با توجه به تأیید فرضیه اصلی دوم مبنی 

با عملکرد شغلی کارکنان رابطه دارد  مدیران مدیریت سبک از ابعاد کنانکار بر اینکه ادراک

در ابالغ  های مستبدانهتقویت عملکرد شغلی، مدیران از سبک درزمینه: شودمیپیشنهاد 

کنند. ارتباط مشارکتی و مشورتی بیشتری با کارکنان برقرار کنند و  یوددارخدستورات 
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ت و توانمندی کارکنان دقت بیشتری کنند تا سعی کنند در ابالغ دستورات به وضعی

 عملکرد شغلی نیز بهبود یابد.

به بررسی عوامل مؤثر بر امیدواری کارکنان که  شودمیبه محققین آتی پیشنهاد  نهایتاًو 

؛ قرار گیرد موردبررسیرابطه عملکرد شغلی با سالمت روان  ؛ وپزشکی پرداخته شود علوم

رابطه سالمت روان و ادراک از سبک مدیریت گردد پیشنهاد میبه محققین آتی همچنین  و

قرار گیرد. رابطه بین انگیزش شغلی  موردبررسیمدیران با توانمندی کارکنان علوم پزشکی 

به محققین آتی پیشنهاد  نهایتاًقرار گیرد و  موردبررسیمدیران  با ادراک از سبک مدیریت

مدیریت مدیران و سالمت روان کارکنان علوم  رابطه امیدواری با ادراک از سبکگردد می

 قرار گیرد. موردبررسیپزشکی 
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