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 چکیده

بود. جامعه آماری پژوهش را آموزش و پرورش  یراندب شغلي فرسودگي سبک رهبری تحول آفرین بر تاثیر هدف پژوهش حاضر بررسي

اند. حجم نمونه مطابق تشکیل داده نفر 0011دبیران مقطع ابتدایي مدارس سازمان آموزش و پرورش شهرستان بجنورد به تعداد کلیه 

ها داده گیری تصادفي ساده سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار گردآورینفر برآورد گردید و به شیوه نمونه 792با فرمول کوکران ، برای 

و از بود  شده طراحي( 5891)آوولیو و بس توسط که سبک رهبری تحول آفرین پرسشنامهبرای متغیر سبک رهبری تحول آفرین از 

گیری فرسودگي شغلي کارکنان استفاده گردید که  قبالً روایي و (، جهت اندازه7222سوالي فرسودگي شغلي مسلش) 77پرسشنامه 

های گردآوری شده از روش مدل مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل دادهپایایي هر دو پرسشنامه 

ستفاده شده است. نتایج نشان داد، سبک رهبری تحول آفرین بر فرسودگي شغلي کارکنان سازمان ا Lisrel ساختاری ، از نرم افزار 

. و از سوی دیگر بین هریک از ابعاد سبک رهبری تحول آفرین نیز تنها مولفه  آموزش پرورش شهرستان بجنورد  تاثیر معناداری دارد

ویژگي های آرماني بر فرسودگي شغلي کارکنان تاثیر معنادار ندارند و سایر مولفه های در تحقیق حاضر بر روی فرسودگي شغلي 

 تاثیرگذار بودند .

 
 آرماني، رفتار آرمانيکلید واژه: سبک رهبری تحول آفرین، فرسودگي شغلي، ویژگي 
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 مقدمه 

هرجامعه ای . اسـت "اشـتغال"ازجمله مسائلي که امروزه ذهن انسان ها، دولت ها وملت ها را به خود مشغول کـرده، مـساله  

برای ادامه ی حیات خود به کار و کارگر نیازمند است و این نیاز هیچگاه از بین نخواهد رفت، به همین جهت فرهنگ، جوامع 

مردم را به کارکردن و تالش کردن تشویق مي نمایند. حیات انسان درجامعه با کار عجین شده است، انسان ها نیز برای ادامه 

اشتن احساس رضایت ناشي از ارضاء بسیاری از نیازهـایي که در این زمینه حاصل مي شود، باید به ی حیات، زندگي سالم و د

کاری اشتغال ورزند، در واقع، بخش عمده ای از فعالیتهای انسان در ارتبـاط با شغل اوست، که از این طریق نیاز های زندگي 

ـاطر کارکردن، زندگي مي کند. کارانسان نه فقط با تجربه و اش را تامین مي سازد، درعین حال از کار لذت میبرد و بـه خ

 های چالش با هاسازمان حاضر، عصر در دانش او آمیخته، بلکه به صورت یک امر فرهنگـي و ارزشـي جلوه گر مي شود. 

. است شده هاآن شدن کوچک و مجدد مهندسي ساختار، تجدید به منجر ها،این چالش از بسیاری که اندشده مواجه ایعمده

 که اندشده بیني روبرو پیش غیرقابل مشکالت با ها سازمان رهبران و شده دشوارتر و پیچیده هاسازمان محیط کنوني

 در. (7731222طلبد)زالي،ها مي سازمان پیرامون محیط پرتالطم با مواجهه و مشکالت رفع در را هاآن باالی پذیریانعطاف

 وجود سویي هم رهبران و سازمان اعضای مفروضات و هاارزش عقاید زیربنایي، بین که شودمالحظه مي هااز سازمان برخي

 خدمت ترک غیبت و پائین، عملکرد سبب و شده سازمان به نسبت کارکنان تعهد در مشکالتي بروز خود باعث این که ندارد

 علت شاید. است کرده جلب خود به را مردم عموم و محققان نظر دیرباز از که است شود. رهبری موضوعيمي کارکنان

دارد  وجود افراد همه زندگي در است که آمیز اسرار بسیار فرآیندی رهبری، که باشد این رهبری گسترده جذابیت

 رفتارها، ها،توانایي ها،ویژگي چه اساس بدانند بر تا اندکوشیده رفتاری علوم دانشمندان موارد، اکثر در. (5831225)سنجقي،

 تعیین توانمي را گروهي اهداف تحقق و پیروان بر تأثیر در رهبر موقعیت، توان از یيهاجنبه چه بر تکیه با یا قدرت منابع

 است های امروزیسازمان از بسیاری هایفعالیت برای انجام اصلي هایضرورت از یکي رهبری (.1227یوکل گری،) کرد

 (. 7831225پیروز،)

است که مورد بحث و بررسي صاحب نظران این رشته بوده است. به طوری ي مدت ،اثر بخشي سازمانبحث رهبری و تأثیر آن بر 

اند و های مختلفي را برای شناخت موضوع رهبری و ارتباط آن با اثر بخشي سازمان انتخاب کردهکه متخصصان رهبری راه

 (.722 :1992 1اند )هانرهای متعددی را ارائه نمودهتئوری

های رفتاری و اقتضایي رهبری برای تشریح بیشتر های شخصیتي بوده و سپس تئوریعلمي رهبری با تئوری شروع مباحث

های رهبری است که از طرف دیگر؛ رهبری تحول آفرین از جدیدترین سبک ( 71231992، 2موضوع بیان شده است )رابینز

هبری شناخته شده است از جمله رضایت شغلي، افزایش بسیار مورد توجه قرار گرفته است، مزایای بسیاری برای این سبک ر

 . (17237222 ،وری سازمان و کاهش استرس بین زیردستان است )بارلینگ و دیگرانبهره

( 1925باس ) سپس و( 1922)  برنز که عملگرا است و  گراتحول رهبری نظریه رهبری، زمینه در جدید هایدیدگاه از یکي

 تبادلي ایرابطه عملگرا رهبری. بودند متمرکز عملگرا رهبری بر همگي رهبری قبلي هاینظریه. کردند بازبیني و تعریف را آن

 برآوردن مقابل در را( و وابستگي امنیت) اولیه نیازهای به وابسته هایپاداش زیردست آن در که است زیردست و رهبر بین

-هدف به تا سازندمي مشخص دهند، باید انجام زیردستان که را آنچه عملگرا رهبران. کندمي دریافت مدیر و رهبر هایخواسته

                                                           
1 Honor 
2 Robins 
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آموزان و معلماني سر و کار دارد که هر یک از آنان دارای حاالت روحي، مدیر مدرسه هر روز با دانشیابند.  دست سازمان های

د و پیشبرد اهداف آموزشي و جسمي، نیازهای مادی و معنوی متفاوت هستند و مدیر باید برای انجام دادن صحیح وظایف خو

ها بکوشد. هرگاه مدیران در انجام وظایف، هدایت و رهبری پرورشي در رفع نیازها و برقراری روابط انساني مطلوب میان آن

شوند و بر رفتار نتوانند سبک مناسبي برگزینند، موجب ایجاد جو نامطلوب و به تبع آن رفتار سازماني نامطلوب در مدارس مي

شوند )سیدقراعیني کارایي و پایین آمدن اثر بخشي سازمان ميگذارند و سبب نارضایتي، عدمسازمان تأثیری مخرب مياعضای 

 (.119: 1222زاده، و سیدعباس

 و کرد مي فرض غیرمعمولي موجودی را رهبر که کاریزماتیک، رهبری هاینظریه از رهبری، هاینظریه در جدید تحوالت

 و توسعه به که آفرین تحول رهبری و نئوکاریزماتیک های تئوری سمت به ، دانست مي رهبری به وابسته را پیروان

 ایجاد در رهبری عامل به فزاینده توجه دلیل به. است یافته انتقال کنند، مي توجه مستقل عملکرد جهت پیروان توانمندسازی

 ادبیات بر تکیه با تحقیق این در شد امر،موجب این انجام در فرهنگ عامل بودن کلیدی و دنیا سطح در سازماني تحوالت

 بررسي مورد سازماني فرهنگ روی بر را آفرین تحول رهبری تأثیر سازماني، فرهنگ و آفرین تحول رهبری مفاهیم در تحقیق

 مدیران وظائف ترین مهم از یکي گروه، اثربخش رهبری بین، این در.  نمائیم ارائه زمینه این در مفهومي چارچوبي و داده قرار

 آوردن فراهم و آموزشي بهبود وضعیت موجب آموزشي مدیران بودن اثربخش عمل، و تئوری در.  است های آموزشي گروه

 ارتقای در اهرم مهمترین سازماني، فرهنگ که دهندمي نشان تحقیقات چنینهم .شود مي اعضا فردی توسعه برای زمینه

 جهت در را سازمان فرهنگ بتواند که مناسب رهبری سبک به نیاز رو، این از باشدمي هاسازمان ارشد مدیران هایقابلیت

 از یکي اثربخش رهبری امروزه، .رسد مي نظر به حیاتي زمان، سا توفیق در نماید، اصالح و تنظیم سازمان اهداف پیشبرد

و  ها پتانسیل کارگیری به با است قادر مند توان و کارآمد مدیریت.  رود مي به شمار جهاني نظام در یافتگي توسعه های شناسه

 .پدید آورد جانبه همه و پایدار توسعه برای خور در بستری سازمان، مستعد و بالقوه امکانات

به توصیف و تبیین فرسودگي شغلي پرداخت و از  توانيم یقتحق یناست که با اجرای ا یتاز آن جهت حائز اهم یقانجام تحق 

نمود و از  یهارا يشغل يمنظور کاهش عوامل موثر بر فرسودگبه یشنهادهایيپ یههای ضروری جهت اراتوان دادهمي یقطر ینا

 پرسنل شاغل در سازمان فراهم نمود. یوربهره یشافزا یبرا ینهزم یقطر ینا

 بررسي ادبیات موضوع   -2

 کل اداره موردی مطالعه) کارکنان شغلي فرسـودگي بر رهبـری سبک تأثیر"ای با عنوان ( مقاله5985) همکاران سلیمي و

امروزه تنیدگي و فرسودگي شغلي، مشکلي شایع در میان افراد است. این پدیده اند. انجام داده "(گیـالن استـان مالیاتي امور

ید منجر شود. تواند به افزایش غیبت از کار، ترک کار و کاهش تولهای فیزیکي و عاطفي است که ميساز بیماریزمینه

های رهبری تأثیرات متفاوتي در پیشگیری یا وقوع استرس و فرسودگي شغلي دارند. هدف کلي این پژوهش بررسي تأثیر روش

سبک های رهبری بر فرسودگي شغلي کارکنان مي باشد و جامعه آماری مورد مطالعه را کارکنان ادارات امور مالیاتي استان 

( و پرسشنامه فرسودگي 5881پرسشنامه رهبری چند عاملي باس و آولیو )آوری اطالعات عابزار جمگیالن تشکیل دادند. 

گرا بر فرسودگي شغلي کارکنان تأثیر منفي دارد. سبک سبک رهبری تحول است. نتایج نشان داد که( 5895شغلي مزالچ )

نفعالي/اجتنابي بر فرسودگي شغلي کارکنان گرا نیز بر فرسودگي شغلي آنان تأثیر منفي دارد، اما سبک رهبری ارهبری تعامل

 .تأثیر مثبت دارد

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

4 

 

: ارائه يشغل يبر فرسودگ اریتمام ع یرهبر هینظر یهاسبک ریتاث يبررس" ای با عنوانمقاله (5981) ينیحس ی ورازیش

تحقیق نیز  هدف ایناند. انجام داده "شهر هرات يخصوص يعال التیموسسات تحص دی( مورد مطالعه: اساتیساختار یالگو

بر ( 5881) 3آولیوهای رهبری تحولي، تبادلي و عدم مداخله ای طبق نظریه رهبری تمام عیار باس و بررسي تاثیر سبک

تحلیلي است.  -باشد. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا، در زمره تحقیقات پیمایشيفرسودگي شغلي مي

گیری در موسسات تحصیالت عالي شهر هرات تشکیل داده است که به روش نمونه استاد فعال 99نمونه پژوهش حاضر را 

های معتبر استفاده شده است. همچنین صورت گرفت. نتایج نشان آوری داده ها از پرسشنامهتصادفي انتخاب شدند. برای جمع

فرسودگي شغلي دارند. بنا به نتایج، سبک رهبری ای، رابطه ای معنادار با مداخلههای رهبری تحولي، تبادلي و عدمداد که سبک

 .تحولي تاثیری منفي و سبک های تبادلي و عدم مداخله ای تاثیری مثبت بر فرسودگي شغلي دارند

 ستادی کارکنان شغلي فرسودگي و مدیران رهبری سبک رابطه بررسي"ای به ( در مقاله5981کیا )الماسیان و رحیمي

 در را خود بیداری زمان درصد 01 از بیش شاغالن که آنجا اند. ازپرداخته "5981 سال در لرستان پزشکي علوم دانشگاه

 ها،سازمان از بسیاری در امروزه. کندمي ایفا افراد سالمت ارتقای در مهمي نقش محیط این کنند،مي سپری کار محیط

 فرسودگي پدیده رواني، فشارهای و استرس فوری پیامدهای از یکي. دارد وجود گوناگوني درجات به رواني و عصبي فشارهای

 توسط که است خاصي رهبری سبک، سازمان در شغلي فرسودگي مولد عوامل مهمترین از یکي طرفي از. است شغلي

 رابطه بررسي هدف با که است همبستگي -توصیفي مطالعه یک پژوهش این: هاروش و مواد.گردد مي اتخاذ سازمان سرپرستان

 این در گیری نمونه روش. گرفت انجام لرستان پزشکي علوم دانشگاه ستادی کارکنان شغلي فرسودگي با مدیران رهبری سبک

 از نفر 51 و کارکنان از نفر 591 شامل گردیدکه تعیین مورگان جدول اساس بر نمونه حجم و بوده ایطبقه -تصادفي پژوهش

-1( LPC)فیدلر  رهبری سبک پرسشنامه -5. است بوده استاندارد پرسشنامه دو شامل، ها داده گردآوری ابزار. است مدیران

 95 شغلي فرسودگي پرسشنامه برای کرونباخ آلفای ضریب طریق از ها پرسشنامه اعتبار. مسلش شغلي فرسودگي پرسشنامه

 و مدیران رهبری سبک بین که داد نشان پژوهش این نتایج. گردید محاسبه درصد 95 رهبری سبک پرسشنامه برای و درصد

 شغلي فرسودگي دیگر عبارتبه ،دارد وجود دار معني معکوس رابطه درصد 88 باالی اطمینان با کارکنان شغلي فرسودگي

 طرف از تریکم عاطفي و گرم و کارانه مالحظه های ررفتا که گیردمي مؤسساتي و هاسازمان بین از را خود قربانیان تربیش

 تربیش چه هر توجه، کارکنان شغلي فرسودگي و مدیران رهبری سبک بین ارتباط وجود. زندمي سر هاآن رؤسای و مدیران

 1/91پایین، فرسودگي کارکنان درصد 9/05: هایافته. طلبدمي را مدیریت علمي هایشیوه از استفاده و پرسنل به مدیران

 حوزه در دانشگاه این مدیران از درصد 99/89و اندداده نشان را باال فرسودگي درصد یک از کمتر و متوسط فرسودگي درصد

 استفاده بینابین هایسبک از درصد 11/1و مدار رابطه هایسبک از درصد 55/5مدار وظیفه رهبری هایسبک از ستادی های

 وجود دارمعني رابطه لرستان پزشکي علوم دانشگاه کارکنان شغلي فرسودگي و مدیران رهبری سبک بین همچنین نمایند،مي

 .دارد

 در تحقیقات خارجي نیز مطالعاتي در زمینه رهبری تحول آفرین انجام گردیده که در ادامه به شرح آن پرداخته شده است. 

 مارستانیب کیپرستاران و پزشکان در  يبر فرسودگ يتحول یاثر رهبر"با عنوان  یامطالعه (1151)و همکارانش  4ورایر

 یامداخلهو عدم يتبادل ،يتحول یرهبر یهاسبک نیرابطه ب انجام داده است. محقق در این پژوهش به بررسي "کیمکز يدولت

                                                           
3 . Full Range Leadership Theory 
4 .Rivera 
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بجز  یمختلف رهبر یهاسبک نیمعنادار ب یانشان داد که رابطه جی. نتاپرداخته است يکم کردیبا رو يشغل يبر فرسودگ

 وجود دارد. يبا فرسودگ یامداخلهعدم یرهبر

 بر رهبری شیوه تأثیر سنجشي درباره بار اولین برای شد، انجام 1115 سال در همکارانش و استوردیور توسط که پژوهشي

 که دادند نشان آن از حاصل هاییافته. نمود کاری فراهم استرسزای عوامل نقش گرفتن درنظر با کارکنان، شغلي فرسودگي

 همکاران، و شغلي دارند )استوردیور فرسودگي و استرس وقوع یا در پیشگیری متفاوتي تأثیرات رهبری متفاوت هایروش

 (.558: 5985، به نقل از سلیمي و همکاران، 1115

 به يکم کردیبا رو "يتحول یرهبر یبا اجرا يکاهش استرس و فرسودگ" با عنوان یادر مطالعه (1110) 5و شاکر لیج

 بار 58رستوران و  91هتل،  91کارکنان  انیدر م يبر فرسودگ يو اثر استرس شغل يبر استرس شغل يتحول یاثر رهبر يبررس

 يافتیاسترس در زانیشده رابطه دارد و م افتیاسترس در زانیبا م يافتیدر يفرسودگ زانیها نشان داد که مآن جی. نتاپرداختند

 شود رابطه دارد. ياجرا م رانیکه توسط مد یرهبر نوع با

 روان سالمت نظام رهبری در و شغلي فرسودگي عنوانتحت( 5888) هکت و وبستر توسط زمینه این در دیگری مطالعه

 با سیستماتیکي طوربه کارکنان در شغلي های فرسودگيویژگي آیا که پردازدمي مسئله این بررسي به و است شده انجام جامعه

 و رهبری سبک بین پژوهش این هاییافته براساس است؟ مرتبط نظارت سرپرستان کیفیت و رهبر رفتاری هایویژگي

 و عوامل است سازمان و کنندگانمراجعه کارکنان، بین روابط در پازل از تکه یک تنها این اما دارد رابطه وجود شغلي فرسودگي

 جمله از جو سازماني و منابع سازماني، فقدان مسائل، کار حجم کار، برای نیاز مورد جسمي شرایط کاری، محیط چون دیگری

و  ادراکات مسائل، با کردنمقابله توانایي شخصیتي، هایویژگي و است کارکنان استرس میزان بر تأثیرگذار خارجي عوامل

 و گذارند )وبستر تاثیر فرد استرس میزان بر که هستند دروني عوامل از نیز تعدادی خانوادگي زندگي و جنسیت ها،ارزیابي

 (.558: 5985: به نقل از سلیمي و همکاران، 5888هکت، 

 روش  شناسي تحقیق -3

 ينظرسنج مبنای است که بر یمایشياز نوع پ یفياطالعات توص یوه گردآوریپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ش

گردآوری اطالعات از پرسشنامه  برای که یباشدمصاحبه م یادادههای پرسشنامه  اطالعات، گردآوری يانجام گرفته و ابزار اصل

 .  استفاده شده است

  پژوهش فرضیات -3-1

 دارد معنادار کارکنان تاثیر بر فرسودگي شغلي آرماني هایویژگي. 

 دارد معنادار کارکنان تاثیر بر فرسودگي شغلي آرماني هایرفتار. 

 دارد معنادار کارکنان تاثیر بر فرسودگي شغلي بخش الهام انگیزش بین. 

 دارد معنادار کارکنان تاثیر بر فرسودگي شغلي ذهني ترغیب بین. 

 دارد معنادار کارکنان تاثیر بر فرسودگي شغلي فردی مالحظات بین 

 جامعه و نمونه آماری -3-2

کند از  يم يکارکنان  بررس يشغل يتحول گرا را با فرسودگ یسبک رهبر ینپژوهش، پژوهشگر رابطه ب یندر ا ینکهبا توجه به ا

 1222 به تعداد یران مقطع ابتدایي مدارس سازمان آموزش و پرورش شهرستان بجنوردکلیه جامعه آماری تحقیق حاضر  ینروا

                                                           
5 . Gil l& Shachar 
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به روش تصادفي ساده سیستماتیک انتخاب شد.  از نفر به عنوان حجم نمونه  792تعداد فرمول کوکران بوده که  بر اساس  نفر

نمونه از روش نمونه گیری تصادفي ساده سیستماتیک استفاده شد بدین ترتیب پس از اخذ  اینرو در این پژوهش جهت انتخاب

لیست همکاران از اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در طي هماهنگي های بعمل آمده، افرادی که قرار شد پرسشنامه 

نامه پرینت گرفته شد سپس بصورت انفرادی به عدد پرسش 222در بین آنها توزیع شود با مضرب چهار انتخاب شدند. لذا تعداد 

آنها مراجعه و پس از توضیح و توجیه آزمودني ها در مورد نحوه پاسخگویي، پرسشنامه ها در اختیار آنها قرار داده شد و زمان 

ه حد نصاب کافي جهت عودت پرسشنامه ها تعیین گردید . با این وجود به دلیل اینکه تعداد پرسشنامه های عودت داده شده ب

پرسشنامه جمع آوری شد  792پرسشنامه توزیع شد و در پایان  722نرسید لذا مجدداً همکاران با مضرب سه انتخاب و تعداد 

 عدد پرسشنامه قابل استفاده نبود. 2که از این میان 

 ابزارگردآوری اطالعات-3-3

 در پژوهش حاضر از پرسشنامه های زیر استفاده گردید. 

  باشد يپرسشنامه م گیرديمورد استفاده قرار م یقتحق ینکه در ا یابزار گردآور ینمهمتر 

پنج )کامال مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و  یفو براساس ط (0222) یوتحول گرا باس آول یپرسشنامه سبک رهبر

 یبوده که سبک رهبر يسؤال 11پرسشنامه  ین. ا گیرديبه آنها تعلق م 1، 5، 9، 1، 5نمرة  یبکامال موافقم ( بوده که به ترت

  دهد.  يرا مورد سنجش قرار م یرانتحول گرا مد

 یدهاز پد یدیساخته شده است که برآورد جد(۱۸۹۱آزمون توسط مسلش) ینا مسلش: يشغل يفرسودگ پرسشنامه

 یتشخص یها یده،پد يعاطف يماده است که به سنجش خستگ۲۲پرسشنامه شامل  یناست. ا يمبتن ي،فرسودگ یدگي،یعنيتن

 ياز فرسودگ یشگیریسنجش و پ یپرداخته است و بخصوص برا یحرفه ا یتچهار چوب فعال یدرفرد یتو فقدان موفق یيزدا

پرسشنامه بر  ینا یماده ها یشود.نحوه نمره گذار يبه کار برده م یرهمانند پرستاران و معلمان و غ یحرفه ا یدر گروهها

، یادمتوسط، ز یکم، کم، متوسط، باال یليآزمون با هرگز، خ ینا یها ینه.گزیردگ يصورت م یدرجه ا ۷ یکرتل یاساساس مق

 یها ینهشخص احساس خود را با توجه به گز ي،توسط آزمودن یاسمق ینمشخص شده است که به هنگام مطالعه ا یادز یليخ

 کند. يم یانب یارتحت اخت

 نتایج تحقیق -4

 851/1سوال پرسشنامه سبک رهبری تحول آفرین مقدار آلفای  11کمک روش آلفای کرونباخ برای در تحقیق مورد نظر به 

بوده و گویای اعتبار بسیار باالی پرسشنامه توزیع شده در بین جامعه آماری دارد. مقدار ضریب آلفای  1/1بدست آمد که باالی 

که مقدار بدست آمده برای آلفای این پرسشنامه نیز  بدست آمد 198/1سوالي فرسودگي شغلي  11کرونباخ برای پرسشنامه 

 گویای اعتبار بسیار باالی پرسشنامه دارد.

در تحقیق حاضر جهت تجزیه وتحلیل داده ها و بررسي فرضیات تحقیق، با هماهنگي اساتید محتـرم راهنمـا، مشـاور و مشـاور 

 انجام گرفته است. LISRELو  SPSSرم افزار با استفاده از ن ( SEMمدل یابي معادالت ساختاری )آماری، از روش

 آزمون فرضیات تحقیق-5

 پردازیم.مي Lisrelدر این قسمت به بررسي آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار  
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 مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد-1شکل

 
 مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری-7شکل
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 2.22دهندة برازش مدل است، چرا که میزان کمتر از نیکویي برازش مدل ساختاری نشانهای نتایج بررسي شاخص

RMSEA  نشانگر برازش قابل قبول مدل ساختاری است. همچنین مقادیرCFI ،GFI ،AGFI ،NFI ،NNFI  همگي باالتر

 .هستند 9/2از 

شود، ضرایب مسیر برای طور که مشاهده ميهماندر جدول زیر ضرایب مسیر و معناداری بین متغیرهای پژوهش آمده است. 

( رابطه معنادار بدست آمده است و برای ویژگي -66/0کوچکتر از   tو 99/1بزرگتر از  t) 25/2پنج رابطه رابطه فوق، در سطح 

 های آرماني رابطه معنادار نشده است.

 مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل رابطۀنتایج :0جدول

 آزمون نتیجه معناداری مسیر ضریب نشان مسیر

 رد -B --- IF 2/1- 05/0 فرسودگي شغلي ---ویژگي آرماني 

 قبول -B --- IB 24/1- 2 فرسودگي شغلي ---رفتارهای آرماني 

 قبول -B --- IM 08/1- 61/2 فرسودگي شغلي ---انگیزش الهام بخش 

 قبول -B --- IS 44/1- 16/0 فرسودگي شغلي ---ترغیب ذهني 

 قبول -B ---PC 47/1- 62/0 فرسودگي شغلي ---مالحظات فردی 

 

  یریگ یجهنت -6
. دارد يبستگ شودیم آغاز کارآمد رهبران توسط که يفرهنگ دادن شکل به سازمان یبقا که دارندیم انیب( 1992) ویآول و بس

 نیآفر تحول رهبران که یيجا آن از. است مواجه رییتغ دوره کی با سازمان که ونددیپ يم تیواقع به يزمان ژهیو به امر نیا

 مسأله، حل ت،یخالق با رابطه در که بود خواهند يسازمان فرهنگ پرورش دنبال به هستند، سازمان ینوساز نگران همواره

 منش و رفتار تاثیر تحت که است انساني نیروی سازمانها، در مهم مساله. باشديم مطلوب و مساعد یيگرا تجربه و یریخطرپذ

 فرهنگ و تعهد کارکنان، رهبری سبک به است الزم سازمان، در وری بهره افزایش منظور به لذا،. هستند خود رهبر یا مدیر

 رهبری سبک سازمانها، در سازماني فرهنگ و تعهد بر اثرگذار اصلي عوامل از یکي. گیرد صورت خاص توجه کارکنان، سازماني

 که داشت وجود سازماني فرهنگ و تعهد با آفرین تحول رهبری سبک بین همبستگي باالترین و بود کارکنان استفاده مورد

 که بود تبادلي رهبری سبک ،ادارات دولتي در غالب رهبری سبک. کردند نمي استفاده خیلي سبک این از کارکنان متاسفانه

 عدم یا موفق سازمانهای در موثر رهبری های سبک با کارکنان آشنایي عدم جمله از باشد؛ داشته متعددی دالیل تواند مي

 نمود اشاره آن به توان مي که دیگر مطلب. است سازمان کلي های نقیصه از موضوع این البته که آموزشي های ه دور گذراندن

 نتیجه به توجه با زیرا است؛ کارکنان برابر در آنها رفتار جدی اقدامات و اصالح به نیاز است، کارکنان رفتار  به مربوط و

 پویایي نفوذ، بودن پایین احتمالي دالیل دیگر از. داشت سازمان تعهد و فرهنگ در را نقش بیشترین مدیر شده، انجام تحقیقات

 خود قراردادن الگو و زیاد تالش کارکنان، به کمک خود،  انداختن زحمت به برای انگیزه نداشتن میتواند کارکنان، عملکرد و

 با توجه به نتایج بدست آمده تحقیق پیشنهادات زیر ارائه مي گردد .باشد

کاهش را در کارکنان  یتواننـد فرسودگي شغليرا در سـازمانهـا اعمـال کننـد مـ ینهای رهبری تحول آفرسبک یراناگر مد -

 . دهند

را  یدیدهند، روشهای جد گسترش را یـدتریکـاری جد ینـدگذارد و فرآ یرتواند بر کارکنان تأث يم ینرهبری تحول آفر -

 .یشودم ينوآوری سازمان کاهش فرسودگي و افزایشامر منجربه  این مختلف بـه کـار برنـد و یفبه وظا یابيبرای دست
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است که  یدهرس یتتا حدی به فعل کرده، جای خـود را بـاز یراناز سازمانهای ا يدر برخ ینهم اکنون سبک رهبری تحول آفر -

 است. یرمناسب اجتناب ناپذ یزیو برنامه ر آموزش سـازی آنهـا، توجـه بـه ینـهو به جهت تکامل

توجه کنند و مهارت های الزم را برای  ي رهبریشود که در آموزش رهبری به عوامل واقع يم یهکشور توص مدیران مدارسبه  -

تواننـد  يمـرتبط بـا موضـع مـ آموزش و پرورشدبیران  ینکنند. همچن یجاد، ا است مطـرح یاعوامل رهبری که در دن یجادا

 يبرای رهبران عال آفرین عوامـل رهبـری تحـول یریرا بـرای آمـوزش و بـه کـارگ ینهزم ي،آموزش یجـاد کارگاههایبـا ا

 سازمان فراهم سازند.

و تحول در  ییره ضرورت تغتوجه ب با است کـه ینباشد ا يدر سطح کالن و مل یقاتيتواند موضوع تحق ينکته که م ینآخر -

تحـول در  یجـادالزمه ا ینراستاست بنابرا یندر ا يگام اساس ینآفر یران تحولو پـرورش مـد یينظام اداری کشور، شناسـا

 است. یناز رهبران تحول آفر برخورداری نظـام اداری

 يتشکر و قدردان

آموزش و کارکنان ین،مسئول يمقاله از تمام ینا یسندگاننو ینبنابرا. باشديدوم عنوان م یسندهنو نامهبرگرفته از پایانمقاله  این

 .نماینديو تشکر م یرالزم تقد یها ها و هماهنگيپرسشنامه یلتکم یبرا پرورش شهرستان بجنورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع

 قدس آستان انتشارات چاپ موسسه: مشهد زاده،کاظم بیژن ترجمه اجتماعي تحقیق تجربي روشهای(. 1225) پتر، اتسلندر، -

 .دوم رضوی،چاپ

ارایه  و بانک کارکنان میان در شغلي فرسودگي وضعیت (. بررسي1292راغب ) دلبری فاطمه و اسدی رضا محمود و مجتبي امیری، -

 .59-22، 2 شماره ،2 تهران، دوره دانشگاه مدیریت دانشکده بازرگاني آن، مدیریت وضعیت بهبود راهکارهای

 .اول چاپ نور، پیام دانشگاه انتشارات نایبي، هوشنگ: مترجم ،«اجتماعي تحقیقات انجام نحوه(. »1222) ترزال بیکر، -

 ملي شرکت در آن بر سازماني موثر درون عوامل و انساني منابع شغلي فرسودگي میزان (.بررسي1297و همکاران ) نسب، آزادهتیموری -

 .55، ص 11 شماره سوم، سال ، نفت صنعت در انساني منابع مدیریت ایران، فصلنامه حفاری
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مجله علوم ، بررسي میزان فرسودگي شغلي پرستاران (.1222) سیرتي مسعود, عبدی فتانه, کاویاني حسین و مرتضي ،زادهخاقاني -

 . 59- 51 ،1 شماره ،7دوره  ، رفتاری

 .دوم داریت،چاپ انتشارات فرهنگي کانون: تهران ،«نویسي نامهپایان به رویکردی با تحقیق روش(. »1222) افشین خاکي، -

 . پنجم چاپ ني، نشر: تهران نایبي، هوشنگ: ترجمه اجتماعي، تحقیقات در پیمایش(. 1222) ای دواس،دی، -

 .سوم چاپ رضوی، قدس آستان: تهران بهروان، حسین جامعه، بر درآمدی(. 1222) یان رابرتسون، -

، معلمان يشغل يبر فرسودگ يو تعهد سازمان يروان شناخت ینقش توانمندساز(. 1292) مهدیه و مریم بهرامي ،خشوعيسادات -

 .58-22، صفحه 1، شماره 2دوره ، مدرسه يروانشناس

 .تهران فرهنگي ومطالعات انساني علوم پژوهشگاه.  ودوم اول جلد ،«اجتماعي علوم در تحقیق روشهای(. »1225)باقر ساروخاني، -

 تامین و کار ی ،مؤسسه"تهران کارگران نساجي" شغلي دگي فرسو با تبط مر سازماني درون عوامل. ( ۱۸۹۲) ساعتچي، محمود  -
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