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 الملخص  

العقلية للموظفين هي محور اهتمام كبير من الباحثين والجمهور وواضعي السياسات ، فإن الصحة العقلية للقادة قد  في حين أن الصحة 
،  أغفلت االهتمام تقريًبا. نبدأ بالنظر في عدة أسباب لذلك، تليها مناقشات حول تأثيرات الصحة العقلية للقادة على سلوكياتهم القيادية  

عالية الجودة ، والتدخالت لتعزيز الصحة العقلية للقادة. نحن نشير الى الفرق الجوهري بين مدرستي المدير والتأثير العاطفي للقيادة  
اتجاهات ممكنة للبحث في المستقبل    8والقائد وكيف ان الصحة العقلية للمسؤول هي تؤثر على توجهه الحدى هاتين المدرستين. و نقدم  

اقش العقبات المنهجية التي نواجهها عند التحقيق في الصحة العقلية للقادة ، ومعضالت السياسة  حول الصحة العقلية للقادة. أخيًرا ، نن
  التي أثارتها الصحة العقلية للقادة.

 المقدمة  

هناك تاريخ طويل وقوي من األبحاث التي تركز على الصحة العقلية للموظفين ورفاههم ؛ في الواقع ، ستكون جودة وكمية البحث حول  
هذا الموضوع موضع نقد من العديد من التخصصات التي تهدف إلى فهم السلوك في العمل على نطاق أوسع. في حين أنه الصعب 
تحديد الشخص أو المقالة التي أطلقت أي مجال ، إال أنه من الواضح أن البحث عن الصحة العقلية للموظف قد تطور إلى حد كبير 

في أوروبا والواليات المتحدة ينتجان دروًسا متشابهة إلى حد كبير. داخل أوروبا ، تم تحفيز البحث في مسارين متوازيين ولكن منفصلين  
ث من قبل الباحثين حول البطالة، ثم النظريات الالحقة حول الطبيعة وتأثيرات الصحة العقلية للعمل والبطالة. طوال هذه الفترة، كان البح

للبحوث االجتماعية مفيًدا في فهم الصحة العقلية للعمال. ومع ذلك، على الرغم من هذا الكم  الذي تم إجراؤه في معهد جامعة ميتشيغان
الغني من المعرفة، أو ربما بسببه، لن ينصب تركيزنا على الصحة العقلية للموظفين. بداًل من ذلك ، نوجه انتباهنا إلى قضية واحدة 

للصحة العقلية للمسؤولين. حقيقة أن المسؤولون غائبون في الغالب عن هذا    مفقودة من مجموعة المعرفة هذه ، وهي أي اعتبار مفيد
البحث أمر محير. يتضمن كل هذا البحث نتائج عبر الزمن والقارات والتي تثبت أن الصحة النفسية للمسؤول مرتبطة بالموظفين بشكل 

اآلثار المحتملة للصحة العقلية السيئة للمسؤولون على  عام. هدفنا هو توفير منصة لفهم الصحة العقلية للمسؤول من خالل النظر في  
أنفسهم وعلى اآلخرين، ومناقشة توصيات للتخفيف من سوء الصحة العقلية للمسؤول وتعزيز الصحة العقلية الجيدة، واقتراح أجندة بحثية 

 مسؤول في العمل على نطاق واسع. للتحقيقات المستقبلية حول هذا الموضوع حيث نبدأ بالسؤال عن سبب تجاهل الصحة العقلية لل

 لماذا تم تجاهل الصحة العقلية للقادة في العمل؟ 

الفجوة بين االبحاث التي تم تجاهل الصحة العقلية للمسؤولين فيها كموضوع وبين االهتمام بالصحة العقلية للموظفين واضحة للغاية 
أخالقيًا عن  -ت هو أن ُينظر إلى المسؤولين على أنهم مسؤولون لدرجة أنه يثير التساؤل عن سبب هذا اإلهمال. أحد هذه االحتماال

 رفاهية موظفيهم، و ال نرى شيًئا في األدبيات االوروبيه من شأنه أن يدعم هذا الرأي بشكل مباشر. 

من مستويات   يمكن أن تكون النتيجة الطبيعية لذلك مستويات أعلى من التعاطف التي يعاني منها الباحثون للموظفين ، الذين يعانون 
ضغط وظيفي أكبر من المديرين أو أصحاب األعمال. االحتمال الثاني هو أن المسؤولين يتمتعون برفاهية نفسية إيجابية ، ونتيجة لذلك 
فإن أي بحث سيكون زائدًا عن الحاجة ؛ وبعبارة أخرى ، فإنهم يعانون من ضغوط وظيفية أقل ، أو يكونون أكثر مرونة ، أو لديهم 

ة الوصول إلى المزيد من الموارد ، مما يضمن أن أي ضغوط وظيفية يختبرونها يتم تقليلها وبالتالي ال تؤثر على مسؤولياتهم أو إمكاني
موظفيهم أو مؤسساتهم.حيث انه مع تقدم الناس في التسلسل الهرمي االجتماعي ، سيكون للمسؤولين وصول أكبر إلى الموارد االجتماعية  
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في الوظائف التي تعتبر بالغة األهمية للصحة العقلية. سيكون هذا متوائما مع االقتراح القائل بأن بعض الرؤساء ربما    والتنظيمية والتحكم
 استسلموا ألمراضهم الجسدية حتى قبل ذلك لوال الدور المؤقت المالزم للرئاسة.  

ولين في العمل ليس ما إذا كانوا في الواقع يتمتعون بصحة  ومع ذلك ، فإننا نقترح أن السبب األكثر منطقية إلهمال الصحة العقلية للمسؤ  
بما في ذلك الباحثون. في هذا الصدد ، تشير نظريتان منفصلتان    -نفسية أفضل أم ال ، ولكن باألحرى كيف ينظر اآلخرون إلى رفاههم  

 إلى الطريقة التي ينظر بها الى المسؤول والمسؤولية. 

 لهام المدير والقائد، السلطة مقابل ال 

ال بد انه قد لفت نظرك كقارئ اننا لغاية هذا السطر نكرر كلمة المسؤول ولم نتطرق بعد لنوع المسؤول الذي نطمح اليه ونسعى اليجاده 
اك  وعلى الرغم من ان الدراسات الحديثة تفند انواع المسؤول والتي يبرز منها قطبين رئيسيين وهما المدير والقائد وشتاااان ما بين هذا وذ

اال انني اجد ان اعظم شخصية بتاريخ البشرية لخصت جميع االنواع تحت مسمى "الراعي والرعية" وعرجت الى المهام اللتي تفضح  
 وتبرز نوع المسؤول وامكانياته. حيث قال سيد البشرية: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

الدراسة عن انواع المسؤولين ونواحي المسؤولية بل المسؤوليات التي تقع على عاتقهم جميها فياخذ البعض ومن هنا جاء االلهام لهذه  
منهم ما يخدمه ويترك ما يظن انه مصدر قلق له. وانا اعني تماما كلمة "مصدر قلق له".فمنهم من يمارس السلطة على من هم دونه 

ا ما يسمى بعقلية "المدير". ومنهم من يكون مصدر الهام لمن هم رعيته ودونه في  بالسلم الوظيفي او من هم دونه من الموظفين وهذ
 الدرجة او الوظيفة بل ويعلم ان عمله هو توجيه من هم اكثر ذكاء وحرفيتا منه، وهذا ما يسمى بعقلية القائد. 

في السمات األساسية للقادة اإليجابيين النموذجيين،    تنظم نظريات القيادة الضمنية الطرق التي يرى بها اآلخرون القادة. استناًدا إلى البحث
جميع السمات التي تنقل القوة والرفاهية. ينعكس هذا المنظور بشكل أكبر   -سيكونون أنهم حساسون وأذكياء ومتحمسون وديناميكيون  

واقف غير عادية وغير قابلة للتفسير  في النتائج المستخلصة من البحث حول "روح القيادة" يبحث الناس عموًما عن المعنى ، ويواجهون م
، فمن المرجح أن ينسبوا أي نجاحات من هذا القبيل )وبدرجة أقل ، حاالت الفشل( إلى تصرفات قادتهم. في هذه الدراسة سوف نتطرق 

هي   )leadership Transformational(القيادة التحولية    لمصطلح القيادة التحويلية وساقتبس من موسوعة ويكيبيديا التعريف التالي"
تشرح األليات المتبعة لتحقيق تغييرات مخططة مرغوبة من خالل مشاركة القادة والمرؤوسين في تحقيق أهداف عالية   القيادة مفهوم حول

تعتمد على عدد مختلف من األليات التي ترفع الروح المعنوية للمرؤؤسين كما وبتعزيز دوافعهم الذاتية المستوى وإيجاد الطرق للنجاح. و 
 " وذلك بربط هوية المرؤوسين باألهداف المرجو تحقيقها

 آثار الصحة العقلية للقادة على سلوكياتهم القيادية 

للقادة اهتماًما كبيًرا كما يتضح من العديد من الكتب التي كتبها  على الرغم من قلة االهتمام التجريبي ، فقد اجتذبت الصحة العقلية  
ة مؤلفون من خلفيات مختلفة ، والتي تركز على القادة السياسيين والعامة والعسكريين. قدم الطبيب العسكري تاريًخا واسًعا لرفاهية القاد

آلخرين هو أنه كان من أوائل الذين تساءلوا عما إذا كان  عن ا  L’Etangمن الحرب العالمية فصاعًدا ، أحد العوامل التي تميز كتاب  
يجب على األطباء الكشف عن معلومات حول صحة المريض. مع خلفية في علم النفس االجتماعي التجريبي والعلوم السياسية ، تكهن 

التأثير على صنع القرار مما يؤدي   لماذا قد يكون للصحة العقلية والجسدية تأثير أكبر لمن هم في مناصب قيادية ، وتحديدًا من خالل
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إلى عواقب اجتماعية بعيدة المدى. عالوة على ذلك ، قدمت بعض الفرضيات المفيدة حول آليات الوساطة المحتملة لسبب تأثير المرض 
" وهي "موارد مستنفذة". النفسي على سلوكيات القيادة ؛ على سبيل المثال ، نرى ان" المقاومة الجسدية والمعرفية والعاطفية للقائد للتوتر

الذاتية. يؤدي الجمع بين الموارد  القيادة اإليجابية تجاه الرعاية  تؤدي بطبيعة الحال إلى إعادة تخصيص الموارد بعيًدا عن سلوكيات 
في كتاب شائع   المستنفدة وزيادة التوتر إلى قرارات سيئة أو متهورة أو مدفوعة بالعاطفة. ركز الطبيب نفسي األمريكي هيرفي إم كليكلي

المعادي  الشخصية يتسم باالستمرار بالسلوك  المعتلين نفسيا كما تم تعريبها" )اي اضطراًبا في  "او  السيكوباتيين  تأثيرات  للغاية على 
ة  للمجتمع وضعف التعاطف والندم والسمات الجريئة وغير المقيدة واألنانية( في مكان العمل، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب قيادي

 ، وقدم اقتراحات حول كيفية مواجهة مثل هذه المواقف. 

 و قدم جانًبا إيجابًيا إلى حد ما لهذه المناقشة حول مرض القائد العقلي وتأثير اضطرابات المزاج )مثل االكتئاب( على سلوكيات القيادة
)على سبيل المثال ، الواقعية( ، أوضح كيف يمكن للتغلب على األمراض النفسية أن يحسن ممارسات قيادية معينة ، خاصة في أوقات 

 األزمات. 

وربما ستكون قصص نقاط ضعف قادتنا رائعة دائًما ألنها تتعارض مع األساطير الرومانسية   -الرغم من روعة كل هذه الكتب    على 
فهي محدودة الفائدة ألسباب أخالقية وعلمية. أواًل ، تم توثيق المخاوف األخالقية بممارسة وجود أطباء   -حول القادة األقوياء والفاعلين  

لخصوص( يقدمون تشخيصات لقادة لم يسبق لهم فحصهم مهنًيا ، وقد يكون الشيء نفسه صحيًحا بالنسبة لعلماء نفسيين )على وجه ا
 النفس اإلكلينيكي. 

 اآلثار السلبية للصحة النفسية تتحدى أعراض الكتئاب تحت اإلكلينيكي والقلق 

ذلك    االكلينيكي حيث تم تعريفه حسب موسوعة ويكيبيديا على انه "في هذا المساق ستظهر كلمة "اكينيكي" ونشير بها الى علم النفس  
العلم الذي يدمج بين العلوم والنظريات والمعرفة السريرية بهدف فهم طبيعة القلق والضغوط واالضطرابات أو األمراض النفسية والخلل  

و  الفحص  خالل  من  عليها  والتغلب  حدتها  من  التخفيف  ومحاولة  عنها  الناتج  إلى  الوظيفي  يهدف  أنه  كما  والعالج،  التشخيص 
 . الذاتية لدى الفرد مما يحقق له التقدم على المستوى الشخصي" السعادة تعزيز

تمع أن المستويات دون اإلكلينيكية ألعراض االكتئاب كافية للتدخل في األداء االجتماعي  أظهرت األبحاث التي أجريت بين عينات المج
والشخصي ، وهو ما يمكن توقعه نظًرا ألن أعراض االكتئاب تظهر ، على سبيل المثال ، في صعوبات التركيز واتخاذ القرار ؛ مشاعر  

اههم إلى سلوكيات القيادة ، افترضوا أن هذه األعراض ، التي تعكس نضوب الحزن والتشاؤم وانعدام القيمة ؛ ومشاكل النوم. تحويل انتب
األن استنفاد  فإن خاصية   ، وبالمثل  التحويلية.  للقيادة  المثالي  للتأثير  المطلوبين  الطاقة واالهتمام  ، ستكون غير متوافقة مع  ا  الموارد 

تي التي تمكن القادة من تجنب السلوكيات المدمرة ، ودعم فرضياتهم ألعراض االكتئاب ستكون غير مناسبة للحاجة إلى موارد التنظيم الذا
 ، حيث تسبب أعراض االكتئاب انخفاض القيادة التحويلية ، ومستويات أعلى من اإلشراف التعسفي او االشراف المسيء.   

الظلم اإلجرائي على اإلشراف المسيء أظهر تيبر دافي ، أن مستويات االكتئاب شبه اإلكلينيكية توسطت في أي آثار لمشاعر المشرفين ب
او االشراف التعسفي، عندما أبلغ المشرفون عن مستويات عالية من التأثير السلبي. درست دراسات أخرى آثار مستويات القلق تحت 

قلق القادة  اإلكلينيكي على سلوك القادة من وجهات نظر مختلفة. مرة أخرى تصور القلق على أنه وكيل لنضوب الموارد ، وأظهر أن  
القيادة  القلق على  آثار  إلى ذلك ، تم تخفيف  التعسفي. باإلضافة  المرؤوسين عن مستويات أعلى من اإلشراف  بتقارير  كان مرتبًطا 
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  التحويلية للقادة من خالل كل من اكتئاب القائد. في كلتا الحالتين ، كانت تأثيرات القلق أكبر عندما أبلغ القادة عن مستويات أعلى من 
 كتئاب مكان العمل ، مما يوفر دعًما إضافًيا للدور الضار الستنفاد الموارد على جودة القيادة. اال

هناك دور الوسيط للقلق على جودة القيادة ، أظهرت النتائج أن قلق المشرف توسط بشكل كامل في تأثيرات األهداف الصعبة غير 
شراف المسيء. اكتسبت النتائج التي توصلوا إليها أهمية إضافية ، حيث أظهروا  الواقعية )وضغوطات العوائق( على التقارير الثانوية لإل

أن غضب المشرف توسط أيًضا في هذا التأثير. كما و حقق لي وانغ في آثار الضائقة النفسية للقادة ، وهي بنية عالمية تتكون من 
تي أبلغ عنها القادة ذاتًيا تنبأت بتصنيفات ثانوية لـإشراف مسيء. االكتئاب والقلق والجسدنة. كما كان متوقًعا ، فإن الضائقة النفسية ال

باإلضافة إلى ذلك ، قام اإلشراف المسيء للقادة بنقل وتاثير ضغوطهم النفسية على الضائقة النفسية للمرؤوسين. من منظور اخر، أن  
ن اإلشراف المسيء. إن الغموض وعدم اليقين اللذين  المستويات األعلى من فعالية الفريق خففت من آثار ضائقة القادة على قيامهم بس

يميزان القلق يزيد من احتمالية بروز السلوك غير األخالقي بأي حال من األحوال ، نظًرا لذلك ، تم التحقق مما إذا كان قلق القادة قد  
 يؤثر على سلوكهم غير األخالقي وكيف.

أدى إلى اختيارات غير أخالقية من قبل الطالب. قاموا بتوسيع هذه النتائج في   أظهرت أول دراستين تجريبيتين لهم أن القلق المستحث 
 الدراستين التاليتين ، حيث أظهروا أنه كما تم االفتراض ، أدى القلق إلى سلوكيات غير أخالقية في المدى الذي رفع فيه تصورات التهديد 

 ومرؤوسيهم.  ، ثم تكرر هذا التأثير غير المباشر على مجموعة من المشرفين  

تقدم هذه الدراسات مجتمعة عدة دروس. أواًل ، تسلط هذه النتائج الضوء على اآلثار المباشرة وغير المباشرة والوسيطة الكتئاب القادة 
تكون   وقلقهم على جودة سلوكياتهم القيادية. ثانًيا ، ُتظهر هذه النتائج أنه حتى المستويات غير السريرية من االكتئاب والقلق يمكن أن

 كافية للتأثير على جودة القيادة. ثالًثا ، تشير نتائج هذه الدراسات إلى دور استنفاد الموارد في فهم تطوير جودة القيادة. 

  كما وجاء االهتمام بالتأثيرات المحتملة للنوم على سلوكيات القيادة فعند النظر في أصول األحداث العالمية الكبرى ، كان اللورد هوردر
بيب للعديد من الملوك ورؤساء الوزراء وكبار السياسيين البريطانيين ، متحمًسا للسؤال ، "من يدري إلى أي مدى يتحمل؟؟  " ، وهو ط

ساعات في الليلة( هي األكبر بين    6تشير النتائج التجريبية إلى أن هذا القلق ليس في غير محله، حيث تكون مدة النوم القصيرة )أي  
وبالذات عندما يستطيعون    -ساعات فقط في الليلة عند المشاركة في عملية قتالية    4الجيش األمريكي حوالي    المديرين ، وينام ضباط

 أكثر من ذلك. 

( دراستان منفصلتان من خالل التحقيق في  OHPأن الترابط بين العمل والنوم قد بدأ اآلن في جذب انتباه علماء نفس الصحة المهنية )
آثار حرمان القادة من النوم على سلوكياتهم القيادية. في أول هذه الدراسات ، تم التالعب بكمية النوم لمجموعة من الطالب ، الذين 

النوم مؤشرًا هاماً  البداية. كان الحرمان من  قائد طالب يلقي خطاًبا في  الكاريزمية   ُطلب منهم بعد ذلك تمثيل سلوك  القيادة  لمحتوى 
للخطاب ، وقد توسط هذا التأثير تأثير الحالة اإليجابية للمتابعين. ظهرت تأثيرات مماثلة في  ودراسة المحاكاة باستخدام تصميم مزدوج 

يال متتالية( على ساعات في الليلة لمدة خمس ل  3متوازن ومتكرر التدابير، تم تصنيف ضباط الكاديت الذين عانوا من النوم المحدود ) 
 أنهم أقل تحولية من الظروف العادية.  

وفي دراسة منفصلة قام بها بارنز ، ولوسيانيتي ، وبهاف ، وتوسع فهمنا ألهمية النوم للقادة من خالل التركيز على تأثيره على اإلشراف 
ت أعلى من اإلشراف المسيء ؛ بدوره ، كان  المسيء. باستخدام منهجية يوميات يومية ، أظهر أن نوعية النوم السيئة تنبئ بمستويا
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اإلشراف المسيء مرتبًطا سلًبا بمشاركة المرؤوسين مع وحداتهم. نتائج هذه الدراسة مهمة ألنه )أ( تم الحصول على بيانات جودة النوم 
رة لنوم القادة على مقاييس نتائج من القادة ، وتم توفير تقييمات اإلشراف المسيء من قبل أتباعهم ، و )ب( تم تمييز اآلثار غير المباش

العمل. باإلضافة إلى ذلك ، وسعوا تركيزهم ليشمل عدم التدخل )أو السلبية( سلوكيات القيادة في محاكاة المختبر. أظهروا أن المجموعة  
لتي لم تشمل القادة إلى  المحرومة من النوم تشارك في مستويات أعلى من قيادة سياسة عدم التدخل. أخيًرا ، تشير سلسلة من الدراسات ا 

النطاق المحتمل آلثار الحرمان من النوم على سلوكيات القيادة. استنتج بارنز وشوبروك آثار قلة النوم على السلوك غير األخالقي.  
ة المبلغ تنبأت كمية النوم الضعيفة بالسلوكيات غير األخالقية )على سبيل المثال ، الغش من قبل الطالب ، والسلوكيات غير األخالقي

عنها ذاتًيا من قبل الموظفين( ، وكانت هذه اآلثار مباشرة وتوسطت بفشل التنظيم الذاتي نتيجة الستنفاد األنا. تحقق نتائجهم مصداقية  
كبيرة ألنها تستند إلى أربع دراسات معملية وميدانية منفصلة ، باستخدام تصميمات بين المجموعات وداخل الشخص. مجتمعة ، ُتظهر 

ل  الدراسات أن كمية النوم وجودته تتنبأ بسلوكيات القيادة اإليجابية )أي القيادة التحويلية( والسلبية )أي اإلشراف المسيء ، عدم التدخهذه  
 ، وغير األخالقي( ، وتشير مًعا إلى دور استنفاد األنا في فهم اسباب سلوكيات القيادة. 

 اآلثار اإليجابية للصحة العقلية 

أهمية أي من النتائج التي تمت مناقشتها للتو ، سيكون من الخطأ تفسير هذه المجموعة من األبحاث بمعزل عن غيرها   بدون التقليل من 
تشير إلى فوائد الصحة العقلية للسلوكيات القيادية اإليجابية. اختتمنا القسم األخير   - وإن كانت أقل بكثير    -؛ هناك أيًضا دراسات  

 سرية السلبية أن تعرقل تطور القيادة اإليجابية. بمناقشة كيف يمكن للتجارب األ

تم تسليط الضوء بشكل أكبر على دور الظروف العائلية المبكرة من خالل الدراسات التي حددت كيف يمكن للظروف العائلية المبكرة  
أظهرت ارتباًطا بين تصورات جودة اإليجابية أن تؤثر على تطوير سلوكيات قيادية عالية الجودة. ربما في أول دراسة من هذا القبيل ،  

العالقات بين الوالدين والطفل بين مجموعة من تالميذ المدارس من الصف العاشر المختارين عشوائًيا وتقييمات المعلمين لسلوكيات قيادة 
 تالميذ المدارس.

التعلق. وار   الباحثون بفحص هذا السؤال مرة أخرى من خالل عدسة نظرية  القيادة بعد عدة عقود ، قام  التعلق اآلمن بأسلوب  تباط 
يف العالئقية القيادة الكاريزمية االجتماعية والقيادة التحويلية ، أخيًرا ، أظهرت إحدى الدراسات ، المؤطرة ضمن القيادة التحويلية ، ك

لتحويلية الخاصة بالمراهقين مؤخًرا ،  تنبأت تقارير المراهقين عن والديهم بسلوكيات األبوة بتصنيفات األقران والمدربين لسلوكيات القيادة ا
 وركزت مؤخًرا على تأثيرات الشعور بالذنب ، حيث تم التعّرف على جوانب مختلفة من القيادة في سلسلة من ثالث دراسات.  

ارتكبوها لقد افترضوا أنه على عكس مشاعر الخجل واإلحراج التي يمكن أن تحفز بعض القادة على إنكار المسؤولية عن األخطاء التي  
 ، فإن الشعور بالذنب من شأنه أن يحفز القادة على اختيار تحمل المسؤولية واالنخراط بنشاط في سلوكيات القيادة اإليجابية. 

 أكدت النتائج التي توصلوا إليها أن الشعور بالذنب كان ُينظر إليه على أنه يعكس إمكانات القيادة ، وأن الشعور بالذنب يتنبأ بمشاركة 
في سلوكيات القيادة. باإلضافة إلى ذلك ، بناًء على ردود الفعل ، تم تصنيف القادة المعرضين للشعور بالذنب على أنهم أكثر أكبر  

 فاعلية ، وهي عالقة توسط فيها شعور القادة بالمسؤولية تجاه اآلخرين.
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الستخدام الالحق لإلشراف المسيء. وبقدر أهمية هذه كما ذكرنا سابًقا ، حددت الصلة بين التجارب السابقة للدور السلبي لألسرة ، وا 
جموعة  النتائج ، فقد عزلوا أيًضا الدور الوقائي لضبط النفس للقادة في هذه العالقة مع العينة الثانية. على وجه التحديد ، بعد التحكم في م

فاعلية( ، اشار ضبط النفس للمشرف بشكل كامل من المتغيرات المشتركة )على سبيل المثال ، جنس المشرف ، والعدالة اإلجرائية والت
على اآلثار السلبية لتقصير األسرة السابق على وجه التحديد ، في ظل ظروف ذاتية عالية. السيطرة ، لم تكن هناك عالقة ذات داللة  

 إحصائية بين تثبيط الدور التفاعلي لألسرة السابقة وتقارير اإلشراف التعسفي من قبل المرؤوسين.   

 تجاه المعاكس: النتيجة العاطفية للقيادة عالية الجودة  ال 

كما هو واضح في وسائل اإلعالم التقليدية واالجتماعية على حد سواء ، فإن المنظمات تستدعي قادة ذوي جودة عالية ؛ وبغض النظر 
فاعلية القيادة(. بالنظر إلى فوائد القيادة عالية  عن اإلطار النظري )على سبيل المثال ، القيادة التحويلية   ترتبط القيادة عالية الجودة ب

د الجودة لرفاهية اآلخرين ، قد يبدو اقتراح ذلك محيًرا إلى حد ماأن القيادة عالية الجودة يمكن أن تكلف هؤالء القادة تكلفة شخصية. بع
ظيفي / الشخصي ، وكل ذلك يجب أن يفيد رفاهية كل شيء ، توفر القيادة وضًعا اجتماعًيا ، وإمكانية الوصول إلى الموارد ، والتحكم الو 

 القادة.  ومع ذلك ، هناك العديد من األسباب التي تجعل القيادة عالية الجودة تفرض تكلفة شخصية على القادة. 

األشخاص   أواًل ، قد يكون التعقيد المعرفي والمسؤولية الكامنة في المناصب القيادية العليا كافيين لفرض ضرائب على رفاهية حتى 
األكثر قدرة على الصمود ؛ كما أشرنا سابًقا ، فإن األهداف الصعبة غير الواقعية الموضوعة على المشرفين تؤدي إلى الغضب والقلق 

 ، وكالهما يقود الى إشراًفا مسيًئا. 

بالوحدة والتي من شأنها أن تتعارض   ثانًيا ، تتمثل إحدى سمات وظائف القادة ، وخاصة القيادة العليا ، في العزلة االجتماعية والشعور 
 مع تلبية احتياجات االنتماء الضرورية للصحة العقلية.  

ثالًثا ، يتحمل العديد من القادة عبء المشاعر السلبية للموظفين )مثل الحزن والغضب( والسلوكيات )على سبيل المثال ، العدوانية ،  
السامين". أخيًرا ، على الرغم من عدم التركيز على القادة ، فقد أظهر في عينة من   التقويض( ، ليصبحوا ما يشار إليه باسم "المتعاملين

هو مسؤولية تتنبأ بشكل غير مباشر باإلرهاق العاطفي   -وهو الهدف المنشود للعديد من القادة    -سائقي الحافالت أن الشعور بالثقة  
يمونز في سلسلة من الدراسات كيف أن الناس لديهم توقعات أعلى  وضعف األداء. وعلى نفس المنوال ، أظهر كوفال وفانديلن وفيتزس

بكثير من أولئك الذين يظهرون درجة عالية من ضبط النفس ، والذين يشعرون بعد ذلك بعبء وثقة زمالئهم في العمل. ونتيجة لذلك ، 
 سهم هو إغفال خير . فإن الغياب مثل هذه الدراسات للصحة العقلية للقادة وتأثيرات القيادة على القادة أنف

 الخاتمة 

 تستحق الصحة العقلية للقادة اهتماًما ال يقل عن نفس القدر من االهتمام في البحث الشامل عن الموظفين ورفاهية مكان العمل.

لى أن  درجة. هناك اتفاق شبه شامل ع  180من خالل رؤية تاريخية طويلة المدى ، تغير دور الصحة النفسية في مكان العمل بمقدار   
الحد األقصى من اإلنتاجية لن يتحقق إال من خالل الموظفين األصحاء نفسيا. عالوة على ذلك ، ينظر الكثيرون إلى تحقيق الصحة  
العقلية للموظفين على أنه هدف يستحق في حد ذاته. ومع ذلك ، فإن ما يظل مفقوًدا هو الفهم الموضوعي للصحة العقلية للقادة ، وليس 

معلم،   أثيرها على اآلخرين المهمين )مثل الموظفين( والنتائج الخارجية )على سبيل المثال ، الفعالية التنظيمية( فالقائد فقط من حيث ت
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لذا تستحق الصحة العقلية للقادة اهتماًما ال يقل عن نفس القدر من االهتمام في البحث   .القائد مستشارا، القائد قاضيا، والقائد متحدثا باسم
 الشامل عن الموظفين ورفاهية مكان العمل. 
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Abstract : 

While the mental health of employees is the focus of much attention from researchers, the public, and policy makers, the 

mental health of leaders has almost overlooked the attention. We begin by looking at several reasons for this, followed by 

discussions of the mental health effects of leaders on their leadership behaviors, the emotional impact of high-quality 

leadership, and interventions to promote leaders' mental health. We are mention to the different between "Boss" and "Leader" 

and the school of both mind of both and how the mental health leads to one of these schools .We provide 8 possible directions 

for future research on leaders' mental health. Finally, we discuss the methodological obstacles we encounter when 

investigating leaders' mental health, and the policy dilemmas raised by leaders' mental health. 
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