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 .متوسطه مدارس معلمان ،یشغل یرفتگ لیتحل ن،یآفرتحول یرهبر سبک :هاکلیدواژه

 مقدمه
 ؛( ,2018at al., Bigdeli) است 1تحول و تغییر امروزی، هایسازمان خصیصه ترینمهم

 ینمتناسب با ا نتواند سازماناگر  یع،ت سرالو متنوع با تحو یچیدهپ یطیمح یطدر شرا ینبنابرا

 انداخت خواهد خطر به را خود دوام، دو کارکنان را همگام ساز یرانمد ییرات،تغ

(2017Moghadasi, et al., ) دارد یدگرا در سازمان تأکتحول ینقش رهبر یتاهم بر که .

منظور  شود،یاشاره م یبه سبک رهبر کهیاست. هنگام یاز رهبر یسبک 2گراتحول یبرره

 ,Herrmann & Felfe) دهدیرا نشان م یخاص یاست که مفهوم رهبر ییمجموعه رفتارها

است  یزشیانگ یندفرآ یک( مطرح شده است، 1978) 3گرا که توسط برنزتحول یرهبر(. 2014

سازمان مشارکت داشته باشند  یکطور فعال در کار به شوندیم یقآن کارکنان تشو یکه ط

(2017Kim & Shin, رهبران تحول .)یجادخود ا یرواننفس و احترام در پگرا احساس اعتمادبه 

بخشند یرا بهبود م یروانپ یتکنند و ذهنیم یانسازمان را ب ینشطور واضح بکنند، بهیم

(2017Liang, et al., آن .)یک که کنندیم یکتحر یفکرخود را به لحاظ  یروانپ ینها همچن 

داشته و  یفرد یتاز طرفداران خود حما ،کنند یداپ سازمان اهدافتحقق  یبرا یدروش جد

 ,.Ojha, et al) کنندیم یتتقو کارکنان یندر ب یارتقاء همکار یاهداف گروه را برا یرشپذ

 ,Khodaparast) شودیم یادگیرندهموجب توسعه سازمان  ینهمچن گراتحول رهبری(. 2018

2019M. .) 

 یشغل یرفتگ یلتحل یا یآورتاببر  تواندیماست که  یازجمله عوامل ینآفرتحول رهبری

 یمقدارمناسب  یرتداببا اتخاذ  توانندیمو رهبران  یرانمد دیگریعبارتبهبگذارد.  یرکارکنان تأث

دهند و از  کاهش شودیممربوط  مسئله ینابه  که ییآنجارا تا  کارکنان یرفتگ یلتحلاز 

                                                 
1. transformation 

2. transformational leadership  

3. Burns, J.M. 
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نسبت به  عالقگییب، کاراز  یبتغ، یاثربخش کاهشمانند  یرفتگ یلتحلنامطلوب  یامدهایپ

 یرفتگ یلتحلمفهوم  .کنند یریجلوگو ...  یتینارضا، یکارتوان  کاهش، یانگارسهل، کار

بکار  یاحساس شکست و خستگ یو به معن 2توسط فرودنبرگر 1974بار در سال  یناول 1یشغل

 یو روان یجسم یقوا یلرا سندرم تحل یدهپد ین(. او ا ,.2016Jafari Iraqi, et alبرده شد )

(. سندرم  ,.2015Farsi, et al) آیدیمبه وجود  یامداد یهاحرفهکه در افراد شاغل در  یدنام

که در آن  یندیفرآ عنوانبه شودیم یجادا یکار یکه در پاسخ به فشارها یشغل یفرسودگ

 یکه دارا شودیم یف، تعرشودیم ینانهو بدب یرفتارها و نگرش کارکنان نسبت به کار خود منف

 (. ,.2014Li, et alاست ) یفرد یتکفاعدمو  یتمسخ شخص یجانی،ه یابعاد خستگ

رفتن منابع  یاناز م وقرار گرفتن  فشارتحتاحساس  ی،فشار روان عنوانبهرا  یجانیه یخستگ

و  یگرانبه د نسبت ینانهو بدب ینگرش منف درواقع یت. مسخ شخصکنندیم یاندر فرد ب یجانیه

 یو توان اجرا یاقتکم شدن احساس ل یزن یفرد یت. کاهش احساس کفااستن امراجع

 یمنف یابیارز و نگرش و یگراندر ارتباط با د یتمسئول یادر انجام کار  یفهوظ آمیزیتموفق

 یاسترساز  یشغل یفرسودگ(.  ,.Awa, et al., 2011Emold, et al ;2010نسبت به خود است )

ه وجـود ب کمک یرندةگدهنده و  کمکفرد  ینب یاجتمـاعرابطـة  یـقطراز  که شودیم یناش

دهنـدة  یقربانآن،  موجببه که شودیم یدهدنامتقارن  یاحرفهو معمـوالً در روابـط  آیدیم

 یدگفرسو یندهایپساو  یشایندهاپاست. احتماالً  کمک یرنـدةگ)هـا(،  یمتقاضـو  کمـک

 (. ,.2013Oreyzi, et alمتفـاوت اسـت ) یشـغل، در هـر یشغل

تحت  یسمعلمان در هنگام تدر چهارمیک یباًاست و تقر پراسترسشغل  یک یستدر

از معلمان  ییکه درصد باال اندکرده نقل( 2011) همکاران و فراهانی جلیل. باشندیماسترس 

در  همچنیناز استرس در کارشان هستند.  ییدرصد( مبتال به درجه متوسط و باال 75تا  30)

 یلو تحل یاددرصد از معلمان تحت استرس ز 40تا  10و شرق اروپا حدود  یغرب یکشورها

                                                 
1. occupational burnout 

2. Ferudenberger 
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 یاییآس یکشورهادرصد در  70تا  50به  یادیز طوربهدرصدها  ینهستند و ا یشغل یرفتگ

که معلمان سطح  داد نشان نیز( 2006و همکاران ) یگیلیزتس مطالعه .رسدیم یوانمانند ژاپن و تا

 یرفتگ یلتحل یشانتظار داشت که با افزا توانیم. کنندیمرا تجربه  یرفتگ یلاز تحل یمتوسط

خود موجب کاهش عملکرد  نوبهبهکه  یابدیمکاهش  یزمعلمان ن یعملکرد شخص ی،شغل

سبک  یاکه آ شودیممطرح  سؤال یندر مطالعه حاضر ا روینازا. شودیمدر مدارس  یسازمان

 مؤثر یانمدارس متوسطه شهر رو معلمان یشغل یرفتگ یلتحل بر مدیران ینآفرتحول یرهبر

 ؟است

 ینظر مبانی

با  توانندیم گراتحولکه رهبران  ند( نشان داد1991) یوآول و بأس: ینآفرتحول رهبری 

حس  یک یجادا یقانجام دهند و از طر یعملکرد خوب یروانبخش در پو الهام یزهانگ یجادا

 یرتحت تأث گراتحولعالوه، رهبران هبخود داشته باشند.  یرواناز پ یبخش انتظارات باالترالهام

قادر  امر آنان را ینخود قرار دارند و هم یروانپ هاییتو اولو یازهاآرمان، ن یرنظ ییهاارزش

(. 2018t al., Kayzouri, eخودشان استفاده کنند ) یلسازمان از تمام پتانس یتا برا سازدیم

 یاندازهافهم چشم یبهتر برا یطیمنجر به خلق شرا گراتحول یکه رهبر رودیانتظار م

 ین(. ا ,.2013Carter, et alباشد ) یروانپ یها از سوآن یرشها، اهداف و پذرسالت ی،راهبرد

 رمانی،آ نفوذ اساس بر( 1991) یوو آول بأستوسط  شدهارائهدر قالب مدل  یسبک از رهبر

 :یابدمی تحقق فردی مالحظات و ذهنی ترغیب بخش،الهام انگیزش

عمل  یروانپ یبرا یقو ییهاعنوان مدلکه به کندیم توصیفرا  یرهبران 1آرمانی نفوذ

 شودیاست که منجر م یسازو رفتار مدل یزماتیکمربوط به اقدامات کار ی. نفوذ آرمانکنندیم

 مأموریت و هاارزش از و(  ,1999Bassکرده ) یترهبران احساس هو ینبا داشتن ا یروانپ

 (. ,2016Sayyadi) کنند حمایت خود رهبران
                                                 
1. dealized influence 
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جذاب و  یروانپ یاست که برا یندهانداز از آچشم یک یینشامل تب 1بخشالهام انگیزش

و  دهندیقرار م یروانپ یفرارو یاست که انتظارات یرهبران یژگیو یبخشبخش است. الهامالهام

(.  ,1999Bass) جویندیانتظارات سود م ینتحقق ا یاحساسات و عواطف آنان برا یکاز تحر

 یقها از طردارند و به آنانتظارات باال  یروانشاناست که از پ یرهبران کنندهیفعامل توص ینا

انداز تعهد آنان گام برداشته و تحقق چشم یشافزا یتا در راستا بخشندیالهام م یزش،انگ

 (. ,.2014Moriano, et al) یندنما یلرا تسه مشترک

جهت  در آنان یتقالافکار و خ یدنمنظور به چالش کشبه یروانپ یببه ترغ 2ذهنی ترغیب

که  کندیم یجادا یروانپ یرا برا یدارد. درواقع رفتار رهبر، چالش اشاره یدجد هاییدهارائه ا

انجام  توانندیکه م یش کنند و در مورد کارالت دهند،یکه انجام م یدوباره در مورد کار

 (. ,.2018Kayzouri, et alدهند، دوباره تفکر کنند )

است.  گراتحول یهبرمهم ر یهااز جنبه یگرد یکی یگرانو توجه به د 3فردی مالحظات

مشابه  هاییتفعال یرو سا یگرینظارت، مرب یقاز طر یروانپ یازهایمستلزم توجه به ن یتوجه فرد

که رهبر به  دهدیرخ م یعامل زمان یندارد ا یروانپ یتمندیبر رضا یمثبت یرمقوله تأث یناست. ا

و در جهت توسعه توان  کندیمطلوبشان خدمت م یازهایبه ن یدنرس یخود در راستا یروانپ

 (. ,2019Montazeri & Pourhoseinali) نمایندیبالقوه افراد تالش م

 او. کرد یانرا ب 4اجتماعی – یشناختروان یکردرو (1981) مسالچ: شغلی رفتگی تحلیل

که  یدرس یجهنت ینو به ا یدرا روشن نما یشغل رفتگی تحلیلمنجر به  یطتالش کرد که شرا

است  یافته یلمربوط به هم تشک مؤلفهاست و از سه  یچندبعدساختار  یک یشغل رفتگی تحلیل

 یعاطف هاییانرژکه به از دست رفتن  هیجانی یخستگ یا یلاول تحل مؤلفهاز  اندعبارتکه 

باال بوده است در اثر  یزشیسطح انگ یدارافرد که  یشخص مربوط است. حاالت قبل

                                                 
1.inspirational motivation 

2. intellectual stimulation 

3. individual consideration 

4. social psychological approach 
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است  یلیدوم شامل تما مؤلفه .است کنندهخسته یو یبراو انجام کار  رودیم یناز ب یفرسودگ

 یترا از فرد یودر نظر گرفته نشده و  یفرد انسان یک صورتبه یمارب یا کنندهمراجعهکه فرد، 

 یتاحساس موفق مؤلفه ین. سومکندیم درک یرانسانیغ یءش یک صورتبهخارج ساخته و 

در نظر  آنرا به خود جلب کرده است و منظور از  یکمترتوجه  مؤلفه یناست. ا 1یینپا یفرد

به عبارت  یاو  یستن یتهمراه با موفق یوعملکرد  کندیمفرد احساس  که است این مسالچ

 & Rahimnia) یواقع یتمطرح است نه عملکرد و موفق یادراک یتموفق یاعملکرد  تریقدق

2012Farzaneh Hasanzadeh, .) 

 عنوانهب یعاطف فرسودگیمدل  ین. در اکندیم یرویپ یامرحلهمدل  یکاز  یهنظر ینا

با  اً یممستق یعاطف یدر نظر گرفته شده است. فرسودگ یشغل رفتگی تحلیلجزء  ینترمهم

 یدر فرسودگ یمهم کنندهیینتعتراکم کار  مثالً یعنیارتباط دارد؛  یکار یتقاضا یباالسطوح 

در شغلشان  یقتوف منظوربهکارشان ندارند  یبرا یقت کافکه و یافراد. شودیممحسوب  یعاطف

ش کنند تال یوقت ناکاف ینخود را صرف کنند و با ا یعاطف یانرژاز  یادیزممکن است مقدار 

 یتهدا یعاطف یخستگ یسوبهافراد  ینبنابرا؛ یندارائه نما یکه کارشان را در حد قابل قبول

 ( نشان دادند1981) جکسونو  مسالچ (. ,2015Tabarsa & Moeini Korbekandi) شوندیم

، مرحله ینازاپسرابطه مثبت دارد.  یعاطف یبا خستگ یکارکه تراکم کار و تعامالت نامناسب 

 یااسب نامن یهو تنب یعاطف ی. فرسودگرسدیماست فرا  یبدگمان یا یتکه مسخ شخص یبعد

حساس ابه جا و شده، انتظارات نا یجادا ینیرابطه مثبت دارد و بدب ینیعدم پاداش مناسب با بدب

 دارند. یبا هم رابطه منف یتموفق

 پژوهش پیشینه

با  یرهبر یهاسبک ینبرابطه  یبررس» عنوان با ایمطالعه در( 2018) همکاران و فتاحی

کاله  یلبنشرکت  یادارکارکنان  یکه بر رو« کارکنان در شرکت کاله آمل یشغل یفرسودگ

                                                 
1. feeling of low personal accomplishment 
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 با یاجتناب/  یانفعالو  گراتعامل یرهبر یهاسبک ینبدر شهرستان آمل انجام شد، نشان دادند 

 وجود دارد. یمعنادارکاله آمل رابطه  یلبنکارکنان در شرکت  یشغل یفرسودگ

رکنان بر رفاه کا یسبک رهبر یرتأث» عنوان با ایمطالعه در( 2018) همکاران و اسکو

کارکنان اداره  نفر از 103 یکه بر رو «تهران( وپرورشآموزش: کارکنان اداره موردمطالعه)

بر رفاه کارکنان  گراتحول یتهران انجام شد، نشان دادند سبک رهبر وپرورشآموزشکل 

 یاز زندگ یترضا یجهدرنتو  یکار یزندگ یفیتک یسبک منجر به ارتقا ینو ا اندبوده مؤثر

 .شودیمکارکنان اداره 

گرا بر حولت یسبک رهبر یرتأث یبررس» عنوان با ایمطالعه در( 2017) همکاران و پور عیسی

کشور  ینظام یهااز دانشگاه یکینفر از  210 یبر رو که «یکارکنان دانشگاه یشغل یفرسودگ

 یو معنادار یمنف یابطهرا یشغل یگرا با فرسودگتحول یرهبر بینانجام شد، نشان دادند که 

را بر  ریتأث یشترینب یبرشددهنده به ترت هاییتو حما یآرمان یوجود داشته و رفتارها

 اند.داشته یشغل یفرسودگ

 یرسودگفبر  یتحول یاثر رهبر»با عنوان  یا( در مطالعه2013) همکاران و ریورا گارسیا

 ی،تحول یرهبر یهاسبک ینب رابطه»یکمکز یدولت یمارستانب یکپرستاران و پزشکان در 

 نشان داد یجنمودند. نتا یبررس یکم یکردبا رو یشغل یرا بر فرسودگ یامداخلهو عدم  یتبادل

 یبا فرسودگ یامداخلهعدم  یرهبر جزبه یمختلف رهبر یهاسبک ینمعنادار ب یارابطهکه 

 .وجود دارد

 یرسـودگفبر  یسبک رهبـر یرتأث» عنوان با ایمطالعه در( 2013) همکاران و یمیباقر سل

 یبرد سبک رهنشان دادن «(یـالناستـان گ یاتیاداره کل امور مال یکارکنان )مطالعه مورد یشغل

بر  یزگرا نتعامل یدارد. سبک رهبر یمنف یرکارکنان تأث یشغل یبر فرسودگ گراتحول

 یشغل یبر فرسودگ یاجتناب/یانفعال یدارد، اما سبک رهبر یمنف یرآنان تأث یشغل یفرسودگ

 .مثبت دارد یرکارکنان تأث
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: یشغل یدگو فرسو یرهبر یهاسبک»با عنوان  یا( در مطالعه2010) یکنستانتو  یاتیسزوپ

با بعد  یادارمعنرابطـه مثبـت  گراتحول یرهبر که دادندنشان  «وجود دارد؟ یارابطه یاآ

 یلشغ یفرسـودگ یتشخصـو مسخ  یعاطف یخستگبا ابعاد  یمنف یارابطهو  یفرد یتموفق

 دارد.

و  یردم یعملکرد رهبر ینروابط ب یبررس»با عنوان  یا( در مطالعه2008) کامینگز و لی

 سبکبا استفاده از  توانندیمارشد  یرانمد که یافتنددر «یشغل یو فرسودگ یرمد یکار یزندگ

 کارتناسب با مو پاداش  کنترل یزانم یقطررا از  یانیم یرانمد یکار یزندگ، گراتحول یرهبر

 آنان بهبود بخشند. یشغل یترضامثبت بر  یرتأث یجاداو با 

 یفرسودگ و یچندبعد یرهبر ینرابطه ب»با عنوان  یا( در مطالعه2007) همکاران و کانسته

در  کارکنانز سرپرستان، ا یگراتحول یرهبر سبکنشان دادند  «کارکنان پرستار یندر ب یشغل

 .کندیممحافظت  یشغل یفرسودگ یتشخصدر برابر بعد مسخ  یژهوبهو  یشغل یفرسودگبرابر 

 یو فرسودگ رهبران درنظرداشتن یرفتارها ینرابطه ب»با عنوان  یا( در مطالعه2005) دنستن

 کمکرا با  یردستانز یشغل یفرسودگ، یرمد بخشالهام یرفتارها که دادنشان  «یروانپ یشغل

، یوجود یدیناام کاهشامر شامل  ینا که دهدیم کاهشو شناخت  درکدر  هاآنبه  کردن

 است. نفساعتمادبهو  یخودکارآمداحساس  یشافزا

داد  نشان «وانسالمت ر یمو ت ینآفرتحول یرهبر» عنوان با ایمطالعه در( 2002) کوریگان

 دارد. یشغل یفرسودگ با یمنفمنسجم و رابطه  یسازمانفرهنگبا  یمثبترابطه  گراتحول یرهبر

در  یعاطف یو فرسودگ ی، استرس سازمانیرهبر» عنوان با ایمطالعه در( 2001) استوردیور

و  بخشلهاما یرهبربا  یمواز) یزماتیککار یرهبرنشان داد  «یمارستانب یکارکنان پرستار ینب

 .مرتبط است یشغل یفرسودگ تریینپا(، با سطوح یآرمان
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 پژوهشروش 
 یگاز نوع روش همبست یفیتوص یهااز دسته پژوهش یق،پژوهش از نظر روش تحق این

. بودند نفر 110 تعداد به رویان متوسطه مدارس معلمانو  مدیران حاضر، پژوهش جامعهاست. 

نمونه پژوهش  عنوانبهنفر  86تعداد  مورگان، جدول طبق و حاضر آماری جامعه براساس

وهش پژ در. شدساده استفاده  یتصادف یریگنمونهروش  پژوهش از ین. در اندانتخاب شد

 .شدحاضر از دو پرسشنامه استاندارد استفاده 

 یوو آول سبأ توسط پرسشنامه این: یوبأس و آول ینآفرتحول یاستاندارد رهبر پرسشنامه

 یریگاندازه گرفته شده است، یرهبر یکه از پرسشنامه چندعامل یهگو 20( با استفاده از 2000)

 6 یها یهگو) ینفوذ آرمان ،(5تا  1 یها یه)گو یذهن یبچهار بعد ترغ یپرسشنامه دارا ین. اشد

و  است( 20تا  17 یها یه)گو ی( و مالحظه فرد16تا  13 یها یه)گو بخشالهام یزش(، انگ12تا 

از  یاییآورد پابر یاست. در مطالعه حاضر برا شدهیمتنظ یکرتل ایینهگزپنج  یاسبراساس مق

و  بخشمالها یزشانگ ی،نفوذ آرمان ی،ذهن یبترغ یکرونباخ استفاده شد که برا یآلفا یبضر

 به دست آمد. 753/0و  717/0، 766/0، 764/0 یببه ترت یمالحظه فرد

 رفتگی تحلیلسنجش  یبرا الچ و جکسون:سم یشغل رفتگی تحلیل استاندارد پرسشنامه

 که یدگرد( استفاده 1981الچ و جکسون )سم یشغل رفتگی تحلیلاز پرسشنامه استاندارد  یشغل

 یهگو 8و  یتشخصمسخ  یهگو 5، یعاطف یخستگآن بعد  یهگو 9بوده و  یهگو 22مشتمل بر 

 یگذارنمره. نحوه سنجدیمرا  یشغل رفتگی تحلیل( یفرد یتموفق) یشخص یتکفااحساس 

 یازبندیامت. گیردیمصورت  یادرجه 7 یکرتل یاسپرسشنامه بر اساس مق ینا یهاماده

، 2 یاز، کم امت1 یازکم امت یلی، خ0 یازکه به هرگز امت است صورتینبدآزمون  ینا هایینهگز

 سؤاالت. شودیمداده  6 یازامت یادز یلیو خ 5 یازامت یاد، ز4 یاز، متوسط به باال امت3 یازمتوسط امت

معکوس  صورتبه پرسشنامه ین( ا1، 2، 3، 5، 6، 8، 10، 11، 13، 14، 15، 16، 20، 22)

 یاس( مربوط به خرده مق3، 2، 1، 6، 8، 13، 14، 16، 20) سؤاالت. شوندیم یگذارنمره

 یتشخص یاسمربوط به خرده مق یز( ن5، 10، 11، 15، 22) سؤاالت. باشندیم یعاطف یخستگ
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 یاس( مربوط به خرده مق4، 7، 9، 12، 17، 18، 19، 21) سؤاالت ینچنو هم باشندیم ییزدا

کرونباخ  یآلفا یباز ضر یاییبرآورد پا ی. در مطالعه حاضر براباشندیم یفرد یتفقدان موفق

، 726/0 یببه ترت یفرد یتو فقدان موفق ییزدا یتشخص ی،عاطف یخستگ یاستفاده شد که برا

 به دست آمد. 852/0و  837/0

 استفاده شد. یرهچندمتغ یوناز روش رگرس هاداده یلتحل برای

 تحقیق هاییافته
ه است که داده شد نشان 1 شماره جدول در پژوهش یرهایمتغ به مربوط یفیتوص هاییافته

 ینآفرتحول یرهبر هاییاسمق خرده به مربوط یپراکندگ و یمرکز یهاشاخص بیانگر

 .است شغلی یرفتگ تحلیل و( یو مالحظه فرد بخشالهام یزشانگ ی،نفوذ آرمان ی،ذهن یب)ترغ

 پژوهش متغیرهای مشاهدات توزیع هایشاخص و میانگین .1 جدول

اریمع انحراف نیانگیم رهایمتغ یچولگ  یچولگ استاندارد یخطا  یدگیکش   

8163/3 یذهن بیترغ  42533/0  052/0-  26/0  304/1  

7259/3 یآرمان نفوذ  49595/0  092/0  26/0  445/0  

3663/3 بخشالهام زشیانگ  62391/0  419/0  26/0  571/0  

3837/3 یفرد مالحظه  59123/0  127/0  26/0  238/0  

573/3 نیآفرتحول یرهبر  38702/0  016/0  26/0  39/0  

4465/3 یشغل یرفتگ لیتحل  51188/0  215/0-  26/0  617/0  

 با برابر آفرینتحول رهبری متغیر نمرات میانگین گردیده حاصل 1 جدول در که طورهمان

 3 عدد از متغیر دو هر میانگین و است 4465/3 برابر شغلی رفتگی تحلیل متغیر برای و 573/3

 هایگزینه به دهندگانپاسخ تمایل از نشان که است تربزرگ( تایی 5 لیکرت طیف متوسط)

 انگیزش متغیر به مربوط معیار انحراف بیشترین همچنین. است زیادخیلی و زیاد متوسط،

 کمترین و است هامؤلفه سایر به نسبت مؤلفه این بیشتر پراکندگی از نشان که است بخشالهام

 مقدار کمترین درنتیجه و است آفرینتحول رهبری مؤلفه به مربوط معیار انحراف مقدار
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 از کمتر چولگی ضریب مقدار مطلق قدر اینکه به توجه با. است مؤلفه این به مربوط پراکندگی

 .است نزدیک نرمال توزیع به هاداده توزیع که دهدمی نشان است 5/0

 ارسمد معلمان شغلی یرفتگ تحلیل و مدیران ینآفرتحول رهبری بین: پژوهش فرضیه

 .دارد وجودرابطه  رویان متوسطه

با  که شدفاده است یرهچند متغ یخط رگرسیوناز  ،باال را آزمون نمود یهفرضبتوان  ینکها یبرا

 رفتگی تحلیل و ینآفرتحول رهبری یرهایمتغنمرات مربوط به  یعتوزبه نرمال بودن  توجه

 یبرض ،یهمبستگ یبضرشامل  2. جدول است یمنطقو  قبولقابل روش اینانتخاب  شغلی

 یهفرضدر  یرهامتغ ینب رابطهبودن  داریمعنمربوط به آزمون  یافتهیلتعد یینتع یبو ضر یینتع

 .است تحقیق

 پژوهش متغیرهای به مربوط تعیین ضریب و پیرسون همبستگی ضریب .2 جدول

 نییتع بیضر اریمع یخطا افتهیلیتعد نییتع بیضر نییتع بیضر یهمبستگ بیضر
 نیدورب شاخص

 واتسون

643/0  414/0  385/0  40141/0  645/1  

 فرض دارد، رقرا 5/2 الی 5/1 فاصله در( 645/1) واتسون دوربین آماره مقدار کهازآنجایی

 ضریب. ردک استفاده رگرسیون از توانمی و شودنمی رد خطاها بین همبستگی وجود عدم

 رهبری یمتغیرها بین رگرسیونی یافتهتعدیل و معمولی تعیین ضریب و پیرسون همبستگی

 دو بین گیهمبست ضریب. است شده نمایان باال جدول در شغلی رفتگی تحلیل و آفرینتحول

 385/0 با برابر یافتهتعدیل تعیین ضریب و 414/0 با برابر تعیین ضریب ،643/0 با برابر باال متغیر

 رهبری به شغلی رفتگی لتحلی به مربوط واریانس تبیین از درصد 4/41 بنابراین ،آمدهدستبه

 .شودمی مربوط آفرینتحول

 تحلیل و ینآفرتحول رهبری یرهایمتغمربوط به  یونیرگرس یانسوار یز، آنال3جدول 

 .است یشغل یرفتگ
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 شغلی رفتگی تحلیل و آفرینتحول رهبری متغیرهای رگرسیونی واریانس آنالیز .3 جدول

راتییمنبع تغ یدرجه آزاد مجموع مربعات  مربعات نیانگیم  شریآماره ف  یداراسطح معن   

ونیرگرس  22/9  4 305/2  305/14  0001/0  

052/13 خطا  81 161/0    

272/22 کل  85    

 نمایان 0001/0 با برابر معناداری سطح و 305/14 با برابر فیشر آزمون آماره ،3 جدول در 

 شغلی رفتگی تحلیل و آفرینتحول رهبری متغیرهای بین خطی رابطه فرض بنابراین ؛است شده

 برای داریمعنی بینیپیش قابلیت آفرینتحول رهبری متغیر که دهدمی نشان و است تأییدشده

 .ستدارا را شغلی رفتگی تحلیل متغیر

 یهاعدم حضور خرده مؤلفه یاجهت حضور  tآزمون  ٔ  آماره و یونیمدل رگرس ضرایب

 نشان داده شده است. 4جدول  در یونو مقدار ثابت مدل رگرس ینآفرتحول یرهبر

 شغلی رفتگی تحلیل و آفرینتحول رهبری متغیر هایمقیاس خرده تأثیر رگرسیونی ضرایب آنالیز .4 جدول

 مدل
 یونیرگرس بیضرا

 نشده استاندارد

 اریمع یخطا

 یونیرگرس بیضرا

 یونیرگرس بیضرا

 استانداردشده
 tآماره 

سطح 

 یداریمعن

25/1 ثابت مقدار  468/0   667/2  009/0  

-172/0 یذهن بیترغ  133/0  143/0-  286/1-  202/0  

-459/0 یآرمان نفوذ  131/0  444/0-  493/3-  001/0  

-075/0 بخشالهام زشیانگ  092/0  091/0-  812/0-  419/0  

-263/0 یفرد مالحظه  091/0  304/0-  883/2-  005/0  

 نفوذ ذهنی، ترغیب متغیرهای ضرایب و ثابت مقدار گرددمی مشاهده 4 جدول در که طورهمان

 ،-143/0 با برابر ترتیب به رگرسیونی مدل در فردی مالحظه و بخشالهام انگیزش آرمانی،

 از کمتر داریمعنی سطح و t آزمون هایآماره به توجه با که است -304/0 و -091/0 ،-444/0

 متغیرهای بین گفت توانمی و شوندمی مدل وارد فردی مالحظه و آرمانی نفوذ متغیر تنها 05/0
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 رهبری سبک و دارد وجود منفی رابطه شغلی رفتگی تحلیل با فردی مالحظه و آرمانی نفوذ

 .است مؤثر شغلی رفتگی تحلیل بر آفرینتحول

 یریگجهینتبحث و 
 رفتگی تحلیل بر مدیران آفرینتحول رهبری سبک تأثیر بررسی هدف با حاضر مطالعه

 سبک بین داد نشان مطالعه این هاییافته. شد انجام رویان شهر متوسطه مدارس معلمان شغلی

 و فتاحی مطالعه نتیجه با یافته این. دارد وجود رابطه شغلی رفتگی تحلیل با گراتحول رهبری

رابطه  یشغل یفرسودگ با یرهبرسبک  ینب ینکهبر ا ی( همخوان است مبن2018) همکاران

 گارسیا ،(2017) همکاران و پور عیسی مطالعه با همسو همچنین یافته اینوجود دارد.  یمعنادار

 کانسته ،(2010) کنستانتی و زوپیاتیس ،(2013) همکاران و باقرسلیمی ،(2013) همکاران و ریورا

 دادند نشان که است( 2001) استوردیور و( 2002) کوریگان ،(2005) دنستن ،(2007) همکاران و

 یافته ینا ییندارد. در تب وجود یمنف رابطه یشغل یفرسودگ و گراتحول یسبک رهبر بین

 یوربهرهو  یاثربخش یادزاحتمالبهمدارس،  یراندر مد گراتحولرفتار رهبر  گفت توانیم

و  یکار یزندگ یفیتنسبت به ک یترمثبتاحساس بهتر و  معلمانو  دهدیم یشرا افزا معلمان

 معلمان یشغل یرفتگ یلانتظار داشت تحل توانیم ینبنابرا ؛خود خواهند داشت یزندگ یفیتک

 شوندیم یقآن کارکنان تشو یاست که ط یزشیانگ یندفرآ یک ،گراتحول یرهبر. یابد کاهش

نفس گرا احساس اعتمادبهسازمان مشارکت داشته باشند. رهبران تحول یکطور فعال در کار به

 یتکنند و ذهنیم یانسازمان را ب ینشطور واضح بکنند، بهیم یجادخود ا یروانو احترام در پ

 که کنندیم یکتحر یفکرخود را به لحاظ  یروانپ ینها همچنبخشند. آنیرا بهبود م یروانپ

داشته  یفرد یتاز طرفداران خود حما ،کنند یداپ سازمان اهدافتحقق  یبرا یدروش جد یک

 بنابراین؛ کنندیم یتتقو کارکنان یندر ب یارتقاء همکار یاهداف گروه را برا یرشو پذ

مناسب در  ییراتتغ یجادبه ا گراتحول یبه رهبر یکردسازمان و رو در یح سبک رهبرالصا

کارکنان و  یشغل یرفتگ یلاحساس تحل تواندیمخود  نوبهبهکه  شودیمکار منجر  یطمح



 
 99، پاییز 5، پیاپی 3دورة دوم، شمارة ، و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه      106  

رابطه در  ینو رهبران سازمان با شناخت ا یراناز آن را کاهش دهد. مد یعوارض ناش ینهمچن

و امکان  ودش کار در سازمان به کار گرفته یرویتوان ن یتمامتا  نمایندیمش الت یطیشرا یجادا

موجب خواهد  یشالت ینکار فراهم گردد. چن یروین یسازمان و توسعه فرد ییرشد و شکوفا

سازمان  یهاهدف یقدر جهت تحق هاآنکارکنان، عملکرد  یبهداشت روان ینشد ضمن تأم

 معلمان یرفتگ یلتحل ،مناسب یربا اتخاذ تداب توانندیم مدارس یرانمد دیگریعبارتبه. یابدبهبود 

از کار،  یبتغ ی،مانند کاهش اثربخش یرفتگ یلنامطلوب تحل یامدهایرا کاهش دهند و از پ

کنند.  یریو... جلوگ یتینارضا ی،، کاهش توان کاریانگارسهل، تدریسنسبت به  عالقگییب

 دنستن و( 2008) کامینگز و لی(، 2018) همکاران و اسکو مطالعه با همسو نظر این از یافته این

رفاه  یلاز قبمثبت  یامدهایپ موجب گراتحول ی( است که نشان دادند سبک رهبر2005)

 .شودیم یاز زندگ یتشغل و رضا یتو رضا یکار یزندگ یفیتک یارتقا ،کارکنان

 یلبا تحل فردی همالحظ و آرمانی نفوذ متغیرهای بین داد نشان همچنینمطالعه  ینا هاییافته

( 2017ان )پور و همکار یسیمطالعه ع یجهکه با نت دارد وجود منفی رابطه معلمان یشغل یرفتگ

 یمنف یارابطه یشغل یگرا با فرسودگتحول یرهبر یننشان دادند ب ینمحقق یندارد. ا مطابقت

است از  عبارت یدارند. نفوذ آرمان یرتأث یشغل یبر فرسودگ یآرمان یو رفتارها داردوجود 

را  یکه حس آرمان یهبربه ر یروانپ وچرایچونیب یاداراحترام و وف ی،فرهمند ی،سرافراز

از نقش و  ییالگوها عنوانبه ینآفرتحول، رهبران شودیمباعث  ی. نفوذ آرماندهدیمانتقال 

دارد؛  را یزماتیککاررهبر  یاتخصوصحالت فرد،  یناباشند. در  یروانپ یرفتار برا یالگو

و  شناسندیممدل  الگو و یک عنوانبهاو را  یردستانزاست،  یردستانز ینتحســمورد اعتماد و 

 کارکنان یشغل یگمثبت در زند یامدهایپ ،یرتأث ینا یجهدرنتکه همانند او شوند.  کنندیم یسع

 است. یشغل یو فرسودگ یرفتگ یلکاهش تحل هاآناز  یکیکه  شودیم یجادا

 مدیران یسبک رهبر ییرانتظار داشت با تغ توانیممطالعه حاضر  هاییافتهبه  با توجه

 یرفتگ یلحاصل شود و از تحل یمثبت یامدهایپ ،گراتحول یرهبر یسوبه یانمدارس شهر رو

 یروانو  یجسممت الحفظ س منظوربه شودیم یشنهاد. پیدبه عمل آ جلوگیری معلمان یشغل
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 یهاسبکآنان، عوامل  انگیزگییب یا کار ترک، کاراز  یبتغ کاهش ینهمچنو  معلمان

ازجمله  هاسازمان یربه سا یقتحق این یجنتا یمتعم. عدم گیردقرار  موردتوجه گراتحول یرهبر

 .لحاظ گردد یستیمطالعه بود که با ینا هاییتمحدود
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