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چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک رهبری تحولآفرین مدیران بر تحلیل رفتگی شغلی
معلمان مدارس متوسطه شهر رویان انجام شد .روش مطالعه حاضر ،توصیفی -همبستگی بود .جامعه
آماری این مطالعه مدیران و معلمان مدارس متوسطه رویان بودند .با استفاده از جدول مورگان حجم
نمونه  86نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار گردآوری
دادهها پرسشنامههای استاندارد رهبری تحولآفرین بأس و آولیو ( )2000و تحلیل رفتگی شغلی مسالچ
و جکسون ( )1981بود .تحلیل دادهها با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره انجام شد .یافتههای این
مطالعه نشان داد بین متغیرهای نفوذ آرمانی و مالحظه فردی با تحلیل رفتگی شغلی رابطه منفی وجود
دارد ( )P>0/01و سبک رهبری تحولآفرین بر تحلیل رفتگی شغلی مؤثر است؛ بنابراین ،میتوان انتظار
داشت با تغییر سبک رهبری بهسوی رهبری تحولگرا ،پیامدهای مثبتی حاصل شود و از تحلیل رفتگی
شغلی معلمان مدارس جلوگیری به عمل آید.

 .1کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ایران.
Kiaei7728@gmail.com
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کلیدواژهها :سبک رهبری تحولآفرین ،تحلیل رفتگی شغلی ،معلمان مدارس متوسطه.

مقدمه
مهمترین خصیصه سازمانهای امروزی ،تغییر و تحول1است ()Bigdeli, at al., 2018؛
بنابراین در شرایط محیطی پیچیده و متنوع با تحوالت سریع ،اگر سازمان نتواند متناسب با این
تغییرات ،مدیران و کارکنان را همگام سازد ،دوام خود را به خطر خواهد انداخت
( )Moghadasi, et al., 2017که بر اهمیت نقش رهبری تحولگرا در سازمان تأکید دارد.
رهبری تحولگرا2سبکی از رهبری است .هنگامیکه به سبک رهبری اشاره میشود ،منظور
مجموعه رفتارهایی است که مفهوم رهبری خاصی را نشان میدهد (Herrmann & Felfe,

 .)2014رهبری تحولگرا که توسط برنز )1978(3مطرح شده است ،یک فرآیند انگیزشی است
که طی آن کارکنان تشویق میشوند بهطور فعال در کار یک سازمان مشارکت داشته باشند
( .)Kim & Shin, 2017رهبران تحولگرا احساس اعتمادبهنفس و احترام در پیروان خود ایجاد
میکنند ،بهطور واضح بینش سازمان را بیان میکنند و ذهنیت پیروان را بهبود میبخشند
( .)Liang, et al., 2017آنها همچنین پیروان خود را به لحاظ فکری تحریک میکنند که یک
روش جدید برای تحقق اهداف سازمان پیدا کنند ،از طرفداران خود حمایت فردی داشته و
پذیرش اهداف گروه را برای ارتقاء همکاری در بین کارکنان تقویت میکنند (Ojha, et al.,
 .)2018رهبری تحولگرا همچنین موجب توسعه سازمان یادگیرنده میشود ( Khodaparast,

.)M. 2019
رهبری تحولآفرین ازجمله عواملی است که میتواند بر تابآوری یا تحلیل رفتگی شغلی
کارکنان تأثیر بگذارد .بهعبارتیدیگر مدیران و رهبران میتوانند با اتخاذ تدابیر مناسب مقداری
از تحلیل رفتگی کارکنان را تا آنجایی که به این مسئله مربوط میشود کاهش دهند و از
1
. transformation
2
. transformational leadership
3
. Burns, J.M.
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پیامدهای نامطلوب تحلیل رفتگی مانند کاهش اثربخشی ،غیبت از کار ،بیعالقگی نسبت به
کار ،سهلانگاری ،کاهش توان کاری ،نارضایتی و  ...جلوگیری کنند .مفهوم تحلیل رفتگی
شغلی1اولین بار در سال  1974توسط فرودنبرگر2و به معنی احساس شکست و خستگی بکار
برده شد ( .)Jafari Iraqi, et al., 2016او این پدیده را سندرم تحلیل قوای جسمی و روانی
نامید که در افراد شاغل در حرفههای امدادی به وجود میآید ( .)Farsi, et al., 2015سندرم
فرسودگی شغلی که در پاسخ به فشارهای کاری ایجاد میشود بهعنوان فرآیندی که در آن
رفتارها و نگرش کارکنان نسبت به کار خود منفی و بدبینانه میشود ،تعریف میشود که دارای
ابعاد خستگی هیجانی ،مسخ شخصیت و عدمکفایت فردی است (.)Li, et al., 2014
خستگی هیجانی را بهعنوان فشار روانی ،احساس تحتفشار قرار گرفتن و از میان رفتن منابع
هیجانی در فرد بیان میکنند .مسخ شخصیت درواقع نگرش منفی و بدبینانه نسبت به دیگران و
مراجعان است .کاهش احساس کفایت فردی نیز کم شدن احساس لیاقت و توان اجرای
موفقیتآمیز وظیفه در انجام کار یا مسئولیت در ارتباط با دیگران و نگرش و ارزیابی منفی
نسبت به خود است ( .)Emold, et al., 2011; Awa, et al., 2010فرسودگی شغلی از استرسی
ناشی میشود که از طریـق رابطـة اجتمـاعی بین فرد کمک دهنده و گیرندة کمک به وجـود
میآید و معمـوالً در روابـط حرفهای نامتقارن دیده میشود که بهموجب آن ،قربانی دهنـدة
کمـک و متقاضـی (هـا) ،گیرنـدة کمک است .احتماالً پیشایندها و پسایندهای فرسودگی
شغلی ،در هـر شـغلی متفـاوت اسـت (.)Oreyzi, et al., 2013
تدریس یک شغل پراسترس است و تقریباً یکچهارم معلمان در هنگام تدریس تحت
استرس میباشند .جلیل فراهانی و همکاران ( )2011نقل کردهاند که درصد باالیی از معلمان
( 30تا  75درصد) مبتال به درجه متوسط و باالیی از استرس در کارشان هستند .همچنین در
کشورهای غربی و شرق اروپا حدود  10تا  40درصد از معلمان تحت استرس زیاد و تحلیل
1
. occupational burnout
2
. Ferudenberger
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رفتگی شغلی هستند و این درصدها بهطور زیادی به  50تا  70درصد در کشورهای آسیایی
مانند ژاپن و تایوان میرسد .مطالعه تسیگیلیز و همکاران ( )2006نیز نشان داد که معلمان سطح
متوسطی از تحلیل رفتگی را تجربه میکنند .میتوان انتظار داشت که با افزایش تحلیل رفتگی
شغلی ،عملکرد شخصی معلمان نیز کاهش مییابد که بهنوبه خود موجب کاهش عملکرد
سازمانی در مدارس میشود .ازاینرو در مطالعه حاضر این سؤال مطرح میشود که آیا سبک
رهبری تحولآفرین مدیران بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر رویان مؤثر
است؟
مبانی نظری
رهبری تحولآفرین :بأس و آولیو ( )1991نشان دادند که رهبران تحولگرا میتوانند با
ایجاد انگیزه و الهامبخش در پیروان عملکرد خوبی انجام دهند و از طریق ایجاد یک حس
الهامبخش انتظارات باالتری از پیروان خود داشته باشند .بهعالوه ،رهبران تحولگرا تحت تأثیر
ارزشهایی نظیر آرمان ،نیازها و اولویتهای پیروان خود قرار دارند و همین امر آنان را قادر
میسازد تا برای سازمان از تمام پتانسیل خودشان استفاده کنند (.)Kayzouri, et al., 2018
انتظار میرود که رهبری تحولگرا منجر به خلق شرایطی بهتر برای فهم چشماندازهای
راهبردی ،رسالتها ،اهداف و پذیرش آنها از سوی پیروان باشد ( .)Carter, et al., 2013این
سبک از رهبری در قالب مدل ارائهشده توسط بأس و آولیو ( )1991بر اساس نفوذ آرمانی،
انگیزش الهامبخش ،ترغیب ذهنی و مالحظات فردی تحقق مییابد:
نفوذ آرمانی1رهبرانی را توصیف میکند که بهعنوان مدلهایی قوی برای پیروان عمل
میکنند .نفوذ آرمانی مربوط به اقدامات کاریزماتیک و رفتار مدلسازی است که منجر میشود
پیروان با داشتن این رهبران احساس هویت کرده ( )Bass, 1999و از ارزشها و مأموریت
رهبران خود حمایت کنند (.)Sayyadi, 2016
1
. dealized influence
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انگیزش الهامبخش1شامل تبیین یک چشمانداز از آینده است که برای پیروان جذاب و
الهامبخش است .الهامبخشی ویژگی رهبرانی است که انتظاراتی فراروی پیروان قرار میدهند و
از تحریک احساسات و عواطف آنان برای تحقق این انتظارات سود میجویند (.)Bass, 1999
این عامل توصیفکننده رهبرانی است که از پیروانشان انتظارات باال دارند و به آنها از طریق
انگیزش ،الهام میبخشند تا در راستای افزایش تعهد آنان گام برداشته و تحقق چشمانداز
مشترک را تسهیل نمایند (.)Moriano, et al., 2014
ترغیب ذهنی2به ترغیب پیروان بهمنظور به چالش کشیدن افکار و خالقیت آنان در جهت
ارائه ایدههای جدید اشاره دارد .درواقع رفتار رهبر ،چالشی را برای پیروان ایجاد میکند که
دوباره در مورد کاری که انجام میدهند ،تالش کنند و در مورد کاری که میتوانند انجام
دهند ،دوباره تفکر کنند (.)Kayzouri, et al., 2018
مالحظات فردی3و توجه به دیگران یکی دیگر از جنبههای مهم رهبری تحولگرا است.
توجه فردی مستلزم توجه به نیازهای پیروان از طریق نظارت ،مربیگری و سایر فعالیتهای مشابه
است .این مقوله تأثیر مثبتی بر رضایتمندی پیروان دارد این عامل زمانی رخ میدهد که رهبر به
پیروان خود در راستای رسیدن به نیازهای مطلوبشان خدمت میکند و در جهت توسعه توان
بالقوه افراد تالش مینمایند (.)Montazeri & Pourhoseinali, 2019
تحلیل رفتگی شغلی :مسالچ ( )1981رویکرد روانشناختی – اجتماعی4را بیان کرد .او
تالش کرد که شرایط منجر به تحلیل رفتگی شغلی را روشن نماید و به این نتیجه رسید که
تحلیل رفتگی شغلی یک ساختار چندبعدی است و از سه مؤلفه مربوط به هم تشکیل یافته است
که عبارتاند از مؤلفه اول تحلیل یا خستگی هیجانی که به از دست رفتن انرژیهای عاطفی
شخص مربوط است .حاالت قبلی فرد که دارای سطح انگیزشی باال بوده است در اثر
1
.inspirational motivation
2
. intellectual stimulation
3
. individual consideration
4
. social psychological approach
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فرسودگی از بین میرود و انجام کار برای وی خستهکننده است .مؤلفه دوم شامل تمایلی است
که فرد ،مراجعهکننده یا بیمار بهصورت یک فرد انسانی در نظر گرفته نشده و وی را از فردیت
خارج ساخته و بهصورت یک شیء غیرانسانی درک میکند .سومین مؤلفه احساس موفقیت
فردی پایین1است .این مؤلفه توجه کمتری را به خود جلب کرده است و منظور از آن در نظر
مسالچ این است که فرد احساس میکند عملکرد وی همراه با موفقیت نیست و یا به عبارت
دقیقتر عملکرد یا موفقیت ادراکی مطرح است نه عملکرد و موفقیت واقعی ( & Rahimnia

.)Farzaneh Hasanzadeh, 2012
این نظریه از یک مدل مرحلهای پیروی میکند .در این مدل فرسودگی عاطفی بهعنوان
مهمترین جزء تحلیل رفتگی شغلی در نظر گرفته شده است .فرسودگی عاطفی مستقیم ًا با
سطوح باالی تقاضای کاری ارتباط دارد؛ یعنی مثالً تراکم کار تعیینکننده مهمی در فرسودگی
عاطفی محسوب میشود .افرادی که وقت کافی برای کارشان ندارند بهمنظور توفیق در شغلشان
ممکن است مقدار زیادی از انرژی عاطفی خود را صرف کنند و با این وقت ناکافی تالش کنند
که کارشان را در حد قابل قبولی ارائه نمایند؛ بنابراین افراد بهسوی خستگی عاطفی هدایت
میشوند ( .)Tabarsa & Moeini Korbekandi, 2015مسالچ و جکسون ( )1981نشان دادند
که تراکم کار و تعامالت نامناسب کاری با خستگی عاطفی رابطه مثبت دارد .پسازاین ،مرحله
بعدی که مسخ شخصیت یا بدگمانی است فرا میرسد .فرسودگی عاطفی و تنبیه نامناسب یا
عدم پاداش مناسب با بدبینی رابطه مثبت دارد و بدبینی ایجاد شده ،انتظارات نابه جا و احساس
موفقیت با هم رابطه منفی دارند.
پیشینه پژوهش
فتاحی و همکاران ( )2018در مطالعهای با عنوان «بررسی رابطه بین سبکهای رهبری با
فرسودگی شغلی کارکنان در شرکت کاله آمل» که بر روی کارکنان اداری شرکت لبنی کاله
1
. feeling of low personal accomplishment
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در شهرستان آمل انجام شد ،نشان دادند بین سبکهای رهبری تعاملگرا و انفعالی  /اجتنابی با
فرسودگی شغلی کارکنان در شرکت لبنی کاله آمل رابطه معناداری وجود دارد.
اسکو و همکاران ( )2018در مطالعهای با عنوان «تأثیر سبک رهبری بر رفاه کارکنان
(موردمطالعه :کارکنان اداره آموزشوپرورش تهران)» که بر روی  103نفر از کارکنان اداره
کل آموزشوپرورش تهران انجام شد ،نشان دادند سبک رهبری تحولگرا بر رفاه کارکنان
مؤثر بودهاند و این سبک منجر به ارتقای کیفیت زندگی کاری و درنتیجه رضایت از زندگی
کارکنان اداره میشود.
عیسی پور و همکاران ( )2017در مطالعهای با عنوان «بررسی تأثیر سبک رهبری تحولگرا بر
فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاهی» که بر روی  210نفر از یکی از دانشگاههای نظامی کشور
انجام شد ،نشان دادند که بین رهبری تحولگرا با فرسودگی شغلی رابطهای منفی و معناداری
وجود داشته و رفتارهای آرمانی و حمایتهای رشددهنده به ترتیب بیشترین تأثیر را بر
فرسودگی شغلی داشتهاند.
گارسیا ریورا و همکاران ( )2013در مطالعهای با عنوان «اثر رهبری تحولی بر فرسودگی
پرستاران و پزشکان در یک بیمارستان دولتی مکزیک«رابطه بین سبکهای رهبری تحولی،
تبادلی و عدم مداخلهای را بر فرسودگی شغلی با رویکرد کمی بررسی نمودند .نتایج نشان داد
که رابطهای معنادار بین سبکهای مختلف رهبری بهجز رهبری عدم مداخلهای با فرسودگی
وجود دارد.
باقر سلیمی و همکاران ( )2013در مطالعهای با عنوان «تأثیر سبک رهبـری بر فرسـودگی
شغلی کارکنان (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استـان گیـالن)» نشان دادند سبک رهبری
تحولگرا بر فرسودگی شغلی کارکنان تأثیر منفی دارد .سبک رهبری تعاملگرا نیز بر
فرسودگی شغلی آنان تأثیر منفی دارد ،اما سبک رهبری انفعالی/اجتنابی بر فرسودگی شغلی
کارکنان تأثیر مثبت دارد.
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زوپیاتیس و کنستانتی ( )2010در مطالعهای با عنوان «سبکهای رهبری و فرسودگی شغلی:
آیا رابطهای وجود دارد؟» نشان دادند که رهبری تحولگرا رابطـه مثبـت معناداری با بعد
موفقیت فردی و رابطهای منفی با ابعاد خستگی عاطفی و مسخ شخصـیت فرسـودگی شغلی
دارد.
لی و کامینگز ( )2008در مطالعهای با عنوان «بررسی روابط بین عملکرد رهبری مدیر و
زندگی کاری مدیر و فرسودگی شغلی» دریافتند که مدیران ارشد میتوانند با استفاده از سبک
رهبری تحولگرا ،زندگی کاری مدیران میانی را از طریق میزان کنترل و پاداش متناسب با کار
و با ایجاد تأثیر مثبت بر رضایت شغلی آنان بهبود بخشند.
کانسته و همکاران ( )2007در مطالعهای با عنوان «رابطه بین رهبری چندبعدی و فرسودگی
شغلی در بین کارکنان پرستار» نشان دادند سبک رهبری تحولگرای سرپرستان ،از کارکنان در
برابر فرسودگی شغلی و بهویژه در برابر بعد مسخ شخصیت فرسودگی شغلی محافظت میکند.
دنستن ( )2005در مطالعهای با عنوان «رابطه بین رفتارهای درنظرداشتن رهبران و فرسودگی
شغلی پیروان» نشان داد که رفتارهای الهامبخش مدیر ،فرسودگی شغلی زیردستان را با کمک
کردن به آنها در درک و شناخت کاهش میدهد که این امر شامل کاهش ناامیدی وجودی،
افزایش احساس خودکارآمدی و اعتمادبهنفس است.
کوریگان ( )2002در مطالعهای با عنوان «رهبری تحولآفرین و تیم سالمت روان» نشان داد
رهبری تحولگرا رابطه مثبتی با فرهنگسازمانی منسجم و رابطه منفی با فرسودگی شغلی دارد.
استوردیور ( )2001در مطالعهای با عنوان «رهبری ،استرس سازمانی و فرسودگی عاطفی در
بین کارکنان پرستاری بیمارستان» نشان داد رهبری کاریزماتیک (موازی با رهبری الهامبخش و
آرمانی) ،با سطوح پایینتر فرسودگی شغلی مرتبط است.
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روش پژوهش
این پژوهش از نظر روش تحقیق ،از دسته پژوهشهای توصیفی از نوع روش همبستگی
است .جامعه پژوهش حاضر ،مدیران و معلمان مدارس متوسطه رویان به تعداد  110نفر بودند.
براساس جامعه آماری حاضر و طبق جدول مورگان ،تعداد  86نفر بهعنوان نمونه پژوهش
انتخاب شدند .در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .در پژوهش
حاضر از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شد.
پرسشنامه استاندارد رهبری تحولآفرین بأس و آولیو :این پرسشنامه توسط بأس و آولیو
( )2000با استفاده از  20گویه که از پرسشنامه چندعاملی رهبری گرفته شده است ،اندازهگیری
شد .این پرسشنامه دارای چهار بعد ترغیب ذهنی (گویه های  1تا  ،)5نفوذ آرمانی (گویه های 6
تا  ،)12انگیزش الهامبخش (گویه های  13تا  )16و مالحظه فردی (گویه های  17تا  )20است و
براساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت تنظیمشده است .در مطالعه حاضر برای برآورد پایایی از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی ،انگیزش الهامبخش و
مالحظه فردی به ترتیب  0/717 ،0/766 ،0/764و  0/753به دست آمد.
پرسشنامه استاندارد تحلیل رفتگی شغلی مسالچ و جکسون :برای سنجش تحلیل رفتگی
شغلی از پرسشنامه استاندارد تحلیل رفتگی شغلی مسالچ و جکسون ( )1981استفاده گردید که
مشتمل بر  22گویه بوده و  9گویه آن بعد خستگی عاطفی 5 ،گویه مسخ شخصیت و  8گویه
احساس کفایت شخصی (موفقیت فردی) تحلیل رفتگی شغلی را میسنجد .نحوه نمرهگذاری
مادههای این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت  7درجهای صورت میگیرد .امتیازبندی
گزینههای این آزمون بدینصورت است که به هرگز امتیاز  ،0خیلی کم امتیاز  ،1کم امتیاز ،2
متوسط امتیاز  ،3متوسط به باال امتیاز  ،4زیاد امتیاز  5و خیلی زیاد امتیاز  6داده میشود .سؤاالت
( )1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،8 ،10 ،11 ،13 ،14 ،15 ،16 ،20 ،22این پرسشنامه بهصورت معکوس
نمرهگذاری میشوند .سؤاالت ( )3 ،2 ،1 ،6 ،8 ،13 ،14 ،16 ،20مربوط به خرده مقیاس
خستگی عاطفی میباشند .سؤاالت ( )5 ،10 ،11 ،15 ،22نیز مربوط به خرده مقیاس شخصیت
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زدایی میباشند و همچنین سؤاالت ( )4 ،7 ،9 ،12 ،17 ،18 ،19 ،21مربوط به خرده مقیاس
فقدان موفقیت فردی میباشند .در مطالعه حاضر برای برآورد پایایی از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد که برای خستگی عاطفی ،شخصیت زدایی و فقدان موفقیت فردی به ترتیب ،0/726
 0/837و  0/852به دست آمد.
برای تحلیل دادهها از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.

یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول شماره  1نشان داده شده است که
بیانگر شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوط به خرده مقیاسهای رهبری تحولآفرین
(ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی ،انگیزش الهامبخش و مالحظه فردی) و تحلیل رفتگی شغلی است.
جدول  .1میانگین و شاخصهای توزیع مشاهدات متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

چولگی

خطای استاندارد چولگی

کشیدگی

ترغیب ذهنی

3/8163

0/42533

-0/052

0/26

1/304

نفوذ آرمانی

3/7259

0/49595

0/092

0/26

0/445

انگیزش الهامبخش

3/3663

0/62391

0/419

0/26

0/571

مالحظه فردی

3/3837

0/59123

0/127

0/26

0/238

رهبری تحولآفرین

3/573

0/38702

0/016

0/26

0/39

تحلیل رفتگی شغلی

3/4465

0/51188

-0/215

0/26

0/617

همانطور که در جدول  1حاصل گردیده میانگین نمرات متغیر رهبری تحولآفرین برابر با
 3/573و برای متغیر تحلیل رفتگی شغلی برابر  3/4465است و میانگین هر دو متغیر از عدد 3
(متوسط طیف لیکرت  5تایی) بزرگتر است که نشان از تمایل پاسخدهندگان به گزینههای
متوسط ،زیاد و خیلیزیاد است .همچنین بیشترین انحراف معیار مربوط به متغیر انگیزش
الهامبخش است که نشان از پراکندگی بیشتر این مؤلفه نسبت به سایر مؤلفهها است و کمترین
مقدار انحراف معیار مربوط به مؤلفه رهبری تحولآفرین است و درنتیجه کمترین مقدار
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پراکندگی مربوط به این مؤلفه است .با توجه به اینکه قدر مطلق مقدار ضریب چولگی کمتر از
 0/5است نشان میدهد که توزیع دادهها به توزیع نرمال نزدیک است.
فرضیه پژوهش :بین رهبری تحولآفرین مدیران و تحلیل رفتگی شغلی معلمان مدارس
متوسطه رویان رابطه وجود دارد.
برای اینکه بتوان فرضیه باال را آزمون نمود ،از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد که با
توجه به نرمال بودن توزیع نمرات مربوط به متغیرهای رهبری تحولآفرین و تحلیل رفتگی
شغلی انتخاب این روش قابلقبول و منطقی است .جدول  2شامل ضریب همبستگی ،ضریب
تعیین و ضریب تعیین تعدیلیافته مربوط به آزمون معنیدار بودن رابطه بین متغیرها در فرضیه
تحقیق است.
جدول  .2ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین مربوط به متغیرهای پژوهش
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلیافته

خطای معیار ضریب تعیین

0/643

0/414

0/385

0/40141

شاخص دوربین
واتسون
1/645

ازآنجاییکه مقدار آماره دوربین واتسون ( )1/645در فاصله  1/5الی  2/5قرار دارد ،فرض
عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمیشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد .ضریب
همبستگی پیرسون و ضریب تعیین معمولی و تعدیلیافته رگرسیونی بین متغیرهای رهبری
تحولآفرین و تحلیل رفتگی شغلی در جدول باال نمایان شده است .ضریب همبستگی بین دو
متغیر باال برابر با  ،0/643ضریب تعیین برابر با  0/414و ضریب تعیین تعدیلیافته برابر با 0/385
بهدستآمده ،بنابراین  41/4درصد از تبیین واریانس مربوط به تحلیل رفتگی شغلی به رهبری
تحولآفرین مربوط میشود.
جدول  ،3آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به متغیرهای رهبری تحولآفرین و تحلیل
رفتگی شغلی است.
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جدول  .3آنالیز واریانس رگرسیونی متغیرهای رهبری تحولآفرین و تحلیل رفتگی شغلی
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره فیشر

سطح معناداری

رگرسیون

9/22

4

2/305

14/305

0/0001

خطا

13/052

81

0/161

کل

22/272

85

در جدول  ،3آماره آزمون فیشر برابر با  14/305و سطح معناداری برابر با  0/0001نمایان
شده است؛ بنابراین فرض رابطه خطی بین متغیرهای رهبری تحولآفرین و تحلیل رفتگی شغلی
تأییدشده است و نشان میدهد که متغیر رهبری تحولآفرین قابلیت پیشبینی معنیداری برای
متغیر تحلیل رفتگی شغلی را داراست.
ضرایب مدل رگرسیونی و آمارهٔ آزمون  tجهت حضور یا عدم حضور خرده مؤلفههای
رهبری تحولآفرین و مقدار ثابت مدل رگرسیون در جدول  4نشان داده شده است.
جدول  .4آنالیز ضرایب رگرسیونی تأثیر خرده مقیاسهای متغیر رهبری تحولآفرین و تحلیل رفتگی شغلی
ضرایب رگرسیونی

خطای معیار

ضرایب رگرسیونی

استاندارد نشده

ضرایب رگرسیونی

استانداردشده

مقدار ثابت

1/25

0/468

مدل

آماره t

سطح
معنیداری

2/667

0/009

ترغیب ذهنی

-0/172

0/133

-0/143

-1/286

0/202

نفوذ آرمانی

-0/459

0/131

-0/444

-3/493

0/001

انگیزش الهامبخش

-0/075

0/092

-0/091

-0/812

0/419

مالحظه فردی

-0/263

0/091

-0/304

-2/883

0/005

همانطور که در جدول  4مشاهده میگردد مقدار ثابت و ضرایب متغیرهای ترغیب ذهنی ،نفوذ
آرمانی ،انگیزش الهامبخش و مالحظه فردی در مدل رگرسیونی به ترتیب برابر با ،-0/143
 -0/091 ،-0/444و  -0/304است که با توجه به آمارههای آزمون  tو سطح معنیداری کمتر از
 0/05تنها متغیر نفوذ آرمانی و مالحظه فردی وارد مدل میشوند و میتوان گفت بین متغیرهای
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نفوذ آرمانی و مالحظه فردی با تحلیل رفتگی شغلی رابطه منفی وجود دارد و سبک رهبری
تحولآفرین بر تحلیل رفتگی شغلی مؤثر است.

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک رهبری تحولآفرین مدیران بر تحلیل رفتگی
شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر رویان انجام شد .یافتههای این مطالعه نشان داد بین سبک
رهبری تحولگرا با تحلیل رفتگی شغلی رابطه وجود دارد .این یافته با نتیجه مطالعه فتاحی و
همکاران ( )2018همخوان است مبنی بر اینکه بین سبک رهبری با فرسودگی شغلی رابطه
معناداری وجود دارد .این یافته همچنین همسو با مطالعه عیسی پور و همکاران ( ،)2017گارسیا
ریورا و همکاران ( ،)2013باقرسلیمی و همکاران ( ،)2013زوپیاتیس و کنستانتی ( ،)2010کانسته
و همکاران ( ،)2007دنستن ( ،)2005کوریگان ( )2002و استوردیور ( )2001است که نشان دادند
بین سبک رهبری تحولگرا و فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد .در تبیین این یافته
میتوان گفت رفتار رهبر تحولگرا در مدیران مدارس ،بهاحتمالزیاد اثربخشی و بهرهوری
معلمان را افزایش میدهد و معلمان احساس بهتر و مثبتتری نسبت به کیفیت زندگی کاری و
کیفیت زندگی خود خواهند داشت؛ بنابراین میتوان انتظار داشت تحلیل رفتگی شغلی معلمان
کاهش یابد .رهبری تحولگرا ،یک فرآیند انگیزشی است که طی آن کارکنان تشویق میشوند
بهطور فعال در کار یک سازمان مشارکت داشته باشند .رهبران تحولگرا احساس اعتمادبهنفس
و احترام در پیروان خود ایجاد میکنند ،بهطور واضح بینش سازمان را بیان میکنند و ذهنیت
پیروان را بهبود میبخشند .آنها همچنین پیروان خود را به لحاظ فکری تحریک میکنند که
یک روش جدید برای تحقق اهداف سازمان پیدا کنند ،از طرفداران خود حمایت فردی داشته
و پذیرش اهداف گروه را برای ارتقاء همکاری در بین کارکنان تقویت میکنند؛ بنابراین
اصالح سبک رهبری در سازمان و رویکرد به رهبری تحولگرا به ایجاد تغییرات مناسب در
محیط کار منجر میشود که بهنوبه خود میتواند احساس تحلیل رفتگی شغلی کارکنان و
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همچنین عوارض ناشی از آن را کاهش دهد .مدیران و رهبران سازمان با شناخت این رابطه در
ایجاد شرایطی تالش مینمایند تا تمامی توان نیروی کار در سازمان به کار گرفته شود و امکان
رشد و شکوفایی سازمان و توسعه فردی نیروی کار فراهم گردد .چنین تالشی موجب خواهد
شد ضمن تأمین بهداشت روانی کارکنان ،عملکرد آنها در جهت تحقیق هدفهای سازمان
بهبود یابد .بهعبارتیدیگر مدیران مدارس میتوانند با اتخاذ تدابیر مناسب ،تحلیل رفتگی معلمان
را کاهش دهند و از پیامدهای نامطلوب تحلیل رفتگی مانند کاهش اثربخشی ،غیبت از کار،
بیعالقگی نسبت به تدریس ،سهلانگاری ،کاهش توان کاری ،نارضایتی و ...جلوگیری کنند.
این یافته از این نظر همسو با مطالعه اسکو و همکاران ( ،)2018لی و کامینگز ( )2008و دنستن
( )2005است که نشان دادند سبک رهبری تحولگرا موجب پیامدهای مثبت از قبیل رفاه
کارکنان ،ارتقای کیفیت زندگی کاری و رضایت شغل و رضایت از زندگی میشود.
یافتههای این مطالعه همچنین نشان داد بین متغیرهای نفوذ آرمانی و مالحظه فردی با تحلیل
رفتگی شغلی معلمان رابطه منفی وجود دارد که با نتیجه مطالعه عیسی پور و همکاران ()2017
مطابقت دارد .این محققین نشان دادند بین رهبری تحولگرا با فرسودگی شغلی رابطهای منفی
وجود دارد و رفتارهای آرمانی بر فرسودگی شغلی تأثیر دارند .نفوذ آرمانی عبارت است از
سرافرازی ،فرهمندی ،احترام و وفاداری بیچونوچرای پیروان به رهبری که حس آرمانی را
انتقال میدهد .نفوذ آرمانی باعث میشود ،رهبران تحولآفرین بهعنوان الگوهایی از نقش و
الگوی رفتار برای پیروان باشند .در این حالت فرد ،خصوصیات رهبر کاریزماتیک را دارد؛
مورد اعتماد و تحســین زیردستان است ،زیردستان او را بهعنوان یک الگو و مدل میشناسند و
سعی میکنند که همانند او شوند .درنتیجه این تأثیر ،پیامدهای مثبت در زندگی شغلی کارکنان
ایجاد میشود که یکی از آنها کاهش تحلیل رفتگی و فرسودگی شغلی است.
با توجه به یافتههای مطالعه حاضر میتوان انتظار داشت با تغییر سبک رهبری مدیران
مدارس شهر رویان بهسوی رهبری تحولگرا ،پیامدهای مثبتی حاصل شود و از تحلیل رفتگی
شغلی معلمان جلوگیری به عمل آید .پیشنهاد میشود بهمنظور حفظ سالمت جسمی و روانی
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 عوامل سبکهای، ترک کار یا بیانگیزگی آنان،معلمان و همچنین کاهش غیبت از کار
 عدم تعمیم نتایج این تحقیق به سایر سازمانها ازجمله.رهبری تحولگرا موردتوجه قرار گیرد
.محدودیتهای این مطالعه بود که بایستی لحاظ گردد
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