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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین تأثیر مؤثرتر سبک رهبری تحولگرا بر رفاه کارکنان (کیفیت زندگی
کاری ،رضایت از زندگی ،تعهد سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی) نسبت به سبک رهبری تبادلی بوده
است .پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش مورداستفاده توصیفی -پیمایشی بود .جامعه آماری پژوهش
شامل  012نفر از کارکنان اداره کل آموزشوپرورش تهران بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان
تعداد  028نفر بهعنوان نمونه با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از
پرسشنامههای سبک رهبری چندعاملی ( )MLQو کیفیت زندگی کاری ،فرسودگی شغلی ،تعهد سازمانی و
رضایت از زندگی استفاده شده است .آزمون فرضیات با استفاده از مدل معادالت ساختاری به کمک نرمافزار
 PLSانجام شده است .نتایج الگویابی معادالت ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش خوبی
برخوردار بوده و همه ضرایب همبستگی در سطح  2/20معنیدار بوده و هر دو سبک رهبری بر رفاه کارکنان
مؤثر بودهاند اما تأثیر سبک رهبری تحولگرا بیشتر بوده است و این سبک منجر به ارتقای کیفیت زندگی
کاری و درنتیجه رضایت از زندگی کارکنان اداره میشود اما تأثیر فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی بر
رضایت از زندگی کارکنان معنیدار نبوده است .نتایج و پیشنهادها در حوزه سبک رهبری و رفاه کارکنان
در اداره آموزشوپرورش نشان داده است که مدیران باید از سبک رهبری تحولگرا بهمنظور ارتقای رفاه
کارکنان استفاده کنند.

واژههای کلیدی :تعهد سازمانی ،فرسودگی شغلی ،کیفیت زندگی ،کیفیت زندگی کاری ،مدل
معادالت ساختاری
 .0کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه عالمه طباطبائیz.oskoo@gmail.com .
 .0کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه عالمه طباطبائیpr_nasim@yahoo.com .
 .8عضو هیأت علمی گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطالعات ،موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی،
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوریaa.yazdanpanah@gmail.com .
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مقدمه
سازمان گروهی از افرادی است که با هم بهمنظور رسیدن به هدف مطلوبی تشکیل میشود.
این افراد دارای تخصصها و نگرشها و ویژگیهای مختلف هستند (ابومنصور و همکاران،0
 .)0200امروزه ازجمله مسائل مهمی که در سطح محیطهای شغلی موردبررسی قرار میگیرد
وجود نیروی انسانی کارآمد و خودانگیخته است لذا سازمانها بایستی تالشهای بیوقفهای
در راستای توجه به کارکنان و نیازهای آنها داشته باشند .در جامعه امروزی بهبود کیفیت
زندگی کاری و کیفیت زندگی (رضایت از زندگی )0کارکنان بهصورت یکی از مهمترین
اهداف سازمانی و کارکنان درآمده است و این توجه ناشی از اهمیتی است که همگان برای
آن قائلاند (صفار .)0850 ،چالش کلیدی برای مدیران ،وضع اهداف سازمانی و توجه کافی
به نیازهای کارکنانی است که به آنها در رسیدن به چنین اهدافی کمک میکنند .مدیران
نقش کلیدی در تأمین رفاه کارکنان دارند و باید به آنان بهعنوان سرمایه انسانی نگاه کنند
(رد من و ویلکینسون ترجمه سید نقوی و ختایی .)0833 ،سبک رهبری 8ابزار مدیریتی مهمی
است زیرا میتواند باعث ارتقای روابط مثبت با کارمند و بهبود جوسازمانی و افزایش
عملکرد شود (کوزاک و یوسا .)0223 ،1ویژگیها و نگرش کارکنان ممکن است عملکرد
سازمانی را ارتقا دهد .اما بسیاری از سازمانها با ترک خدمت کارکنان مواجه هستند .سبک
رهبری مناسب میتواند رضایت شغلی و رفاه کارکنان را بهبود بخشد و غیبت به خاطر
بیماری و بازنشستگی به خاطر ازکارافتادگی را کاهش دهد .برای مثال کوپاال و همکاران

9

( )0223در مطالعهای نشان دادند که سبک رهبری با رفاه شغلی مرتبط است .با وجود همه
این موارد پژوهش بر تأثیر سبک رهبری بر کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی محدود
شده است .توسعه کارکنان سازمان نیازمند استفاده مدیران از روشهای توسعهای ،مربیگری
و تسهیل گری و کنار گذاشتن سبکهای کنترلی است (رد من و ویلکینسون ،ترجمه سید

1. Abu Mansor & et al
2. life satisfaction
3. leadership style
4. Kozak & Uca
5. Kuoppala & et al
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نقوی و ختایی )0833 ،سازمانهای امروزی در عصر فرا صنعتی و در مواجهه با تالطمهای
برخاسته از روندهای غیرمنتظره در عرصههای گوناگون سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و فناوری
با چالشهای فزایندهای روبرو هستند .چنین شرایطی سازمانها را بر آن میدارد تا در روندی
بیوقفه و پرشتاب در پی کسب مزیتهای نوین راهبردی برآمده و بهاینترتیب از رقیبان
خویش پیشی گیرند .صاحبنظران کسبوکار رمز دستیابی به مزیتهای راهبردی را بیش
از هر چیز برخورداری از قابلیتهای انسانی متعهد و ممتاز برشمرده و برای نیل به آن به ابتکار
عملهای گوناگونی روی آوردهاند .در این راستا سبک رهبری تاکنون توانسته است به
جایگاه مناسبی دست یافته و در عرصههای نظری و عملی ،اعتبار شایانی را به دست آورد.
به کمک سبک رهبری ،بهتر میتوان استعدادهای انسانی سازمانها را ارتقا بخشیده و از
ظرفیتها و انرژی فزاینده آنها در حرکت تمامعیار به سمت تحقق هدفها و دورنمای
سازمانی بهره گرفت .از طرفی امور رفاهی و رسیدگی به وضع زندگی کارکنان و تهیه
موجباتی که به بهبود وضع زندگی آنها کمک کند یکی از وظایف عمده در مدیریت منابع
انسانی است و بدین ترتیب ،سازمانهای مختلف باید نسبت به احتیاجاتی که کارکنان دارند
در حد توان خود برنامههای رفاهی مختلفی را اجرا کنند .رفاه کارکنان مجموعه فعالیتهایی
سازمان است که موجب رفع نیازهای مادی ،معنوی و روانشناختی کارکنان میشود و باعث
میگردد آنها را ازنظر جسمانی و روانی سالم نگه داشته شوند .افزایش رفاه کارکنان موجب
بهبود نگرشهای کاری ،عملکرد سازمانی و کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان
میشوند .یکی از عناصر کلیدی برای موفقیت اداره آموزشوپرورش این است که مدیران
برای ایجاد انگیزه در کارکنان برای رسیدن به حداکثر پتانسیل بالقوه آنها را درگیر کنند تا
تغییر را بپذیرند و تصمیمات خوبی بگیرند .مدیران مؤثر بهعنوان رهبر باید رهکردهایی فراهم
کنند و کارکنان را تشویق کنند تا مالکیت وظیفه را بپذیرند (بننت )0225 ،0سازمان باید
سبک رهبری مناسب را برای بهبود رفاه کارکنان برگزیند .سبک رهبری مناسب یک ساختار
غنی برای بسیاری از متغیرهای روانشناختی را فراهم میکند .بهعنوانمثال ،سبک رهبری با
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متغیرهایی همچون شخصیت (برون و رلی ،)0225 ،0تعهد سازمانی( 0کالرک و همکاران،8
 ،)0225هوش عاطفی( 1وربا ،)0227 ،9یادگیری و وفق پذیری سازمانی (کاستیگلون،1
 ،)0221استرس و فرسودگی شغلی( 7زوپیتیس و کنستانتی ،)0202 ،3رضایت شغلی( 5وو،02
 )0225و عملکرد کارمند (ویگودا-گادوت )0227 ،00مرتبط است .مطالعات زیادی ارتباط
سبک رهبری و تأثیر آن بر ابعاد رفاه کارکنان را موردبررسی قرار دادهاند (نیلسن و
همکاران)0223 ،00؛ اما پژوهشهای اندکی به بررسی رابطه سبک رهبری با رفاه (بهعنوان
مجموعهای از کیفیت زندگی کاری ،رضایت از زندگی ،تعهد سازمانی و کاهش فرسودگی
شغلی) پرداختهاند .لذا این پژوهش درصدد است تا تأثیر سبک رهبری بر رفاه کارکنان اداره
آموزشوپرورش را موردسنجش قرار دهد.
در این بخش به بررسی مبانی نظری سبک رهبری ،رفاه کارکنان و ارتباط تئوریکی سبک
رهبری و رفاه کارکنان (ارتقای کیفیت زندگی ،ارتقای کیفیت زندگی ،کاهش فرسودگی
شغلی و ارتقای تعهد سازمانی) پرداخته میشود.
بحث رهبری سابقه طوالنی دارد و تاکنون موردبررسی و بحث صاحبنظران این رشته
بوده است شروع مباحث رهبری با تئوریهای شخصیتی بوده است .این مطالعات در مورد
صفات رهبران بزرگ بحث میکرد که در آن رهبر بهوسیله صفات درونی که با آن به دنیا
میآمد ،توصیف میشد .بعد از تئوریهای شخصیتی نوبت به تئوریهای رفتاری و سپس
به تئوریهای اقتضایی میرسد .با این توضیح که کانون توجه نظریههای رفتاری بر این
موضوع معطوف میشد که معموالً رهبران اثربخش چه رفتارهایی را از خود بروز میدهند.
1. Brown & Reilly
2. organizational commitment
3. Clark & et al
4. emotional intelligence
5. Vrba
6. Castiglione
7. employee burnout
8. Zopiatis & Constanti
9. job satisfaction
10. Wu
11. Vigoda- Gadot
12. Nielsen & et al
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بنابراین در نظریههای اقتضایی شناخت شرایط و بهمقتضای آن عمل کردن رمز موفقیت
رهبران شناخته میشد در سالهای اخیر و در بازگشتی آگاهانه نسبت به آرای مربوط به
نظریههای شخصیتی رهبری و در قالبی نو و تحت عناوینی چون نظریههای اسناد رهبری،
نظریه رهبری فرهمند ،رهبری خدمتگزار ،رهبری ممتاز ،نظریه رهبری تبادلگرا و رهبری
تحولگرا تحرک ویژهای صورت گرفته است .ویژگی نظریههای اخیر این است که آنها
به دنبال لحاظ کردن عواملی هستند (ناظمی و همکاران .)0831 ،سبک رهبری در دهه
 0532-0572بهعنوان سبک رهبری تحولگرا و تبادل گرا شناخته شد (بننت .)0225 ،برنز

0

در سال  0573یکی از اولین افرادی بود که سبک رهبری را با ویژگیهای تحولگرا و تبادل
گرا مطرح کرد و سپس برنارد بأس 0در سال  0539نظریه جدید رهبری تحولگرا را بیان
کرد و در سال  0552به اندازهگیری سبک رهبری تحولگرا در مقابل تبادلگرا پرداخت
(پرسشنامه رهبری چندعاملی.)8
رهبری تحولگرا :4فرایند تأثیرگذاری رهبران بر پیروانشان است تا آگاهیشان را در مورد
چیزهای مهم تغییر دهند و آنها را به یک راه جدید سوق دهند که خودشان و محیطشان را
ببینند .فردی که پیر وان را برای رسیدن به هدف مشترکی دور هم جمع میکند .این سبک
چهار ویژگی دارد :نفوذ آرمانی ،انگیزش الهامبخش ،تحریک عقالنی ،مالحظات فردی.
نفوذ آرمانی :9رهبرانی که قدرت و تأثیر زیادی بر پیروان دارند و استانداردهای باالیی برای
رفتار اخالقی دارند و چشمانداز و مأموریت برای پیروان فراهم میکنند .بنابراین پیروان
احترام زیادی برای این رهبران قائلاند.
انگیزش الهامبخش :1شامل برانگیختن و ارتقای انگیزش ورای انتظارات اولیه است.

1. Burns
2. Bass
)3. multi-factor leadership questionnaire (MLQ
4. transformational leadership
5. charisma
6. inspirational motivation
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ترغیب ذهنی :0این رهبران پیروان را برمیانگیزانند تا مشکالت را با راههای جدیدی حل
کنند و درباره عقایدشان دوباره فکر کنند.
مالحظات فردی :0حمایت کردن و گوش دادن به نیازهای فردی کارکنان ،کمک به توسعه
مسیر شغلی کارکنان بهطور فردی (لی و همکاران.)0208 ،8
رهبری تبادل گرا :4بر مبادله وظایف کاری و پاداش بین رهبر و پیروان تمرکز دارد (تیسن
و همکاران .)0208 ،9این سبک روابط مبتنی بر منفعت را بین مدیر و کارمند ارتقا میدهد و
بر هر چیز و هر کس یک برچسب قیمت میگذارد (ویگودا-گادوت .)0227 ،بأس رهبری
تبادلگرا در چهار بعد تعریف کرد که عبارتاند از پاداش مشروط ،مدیریت بر مبنای استثنا
(فعال و منفعل) و رهبری بیقیدوبند (ناظمی و همکاران.)0831 ،
پاداش مشروط :1رابطه بده – بستانی میان رهبر و پیروان است .نوعی مبادله که بیشتر به
جنبههای مادی برمیگردد.
مدیریت بر مبنای استثنا فعال :7توجه رهبر به خطاها و انحراف از استانداردها در سازمان
مدیریت بر مبنای استثنا منفعل :3رهبر در زمان مشکل وارد عمل میشود و تا مسائل حاد و
وخیم نشود دست به کاری نمیزند (هوریتز و همکاران.)0223 ،5
مطالعات نشان میدهند که رهبری تحولگرا عکس رهبری تبادل گرا است و رهبری
تحولگرا رابطه مثبتی با نتایج کاری مانند رضایت شغلی (امری و بارکر ،)0227 ،02عملکرد
کاری و تعهد سازمانی (بارلینگ و همکاران ،)022200 ،شرایط کاری مثبت (نیلسن و
همکاران ،)0223 ،00رفتار شهروندی سازمانی (پدساکوف و همکاران )0551 ،08دارد.
1. intellectual stimulation
2. individualized consideration
3. Lee & et al
4. transactional leadership
5. Tyssen & et al
6. contingent reward
)7. management by exception (active
)8. management by exception (passive
9. Horwitz & et al
10. Emery & Barker
11. Barling & et al
12. Nielsen & et al
13. Podsakoff & et al
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رفاه کارکنان :1به مجموعه عملیاتی که باعث حل مشکالت کارکنان شده و نیازهای داخل
و خارج سازمانی آنها (اعم از نیازهای مادی ،معنوی و روانی) را حتیالمقدور مرتفع میکند
و آنها را ازنظر جسمانی و روانی سالم نگه میدارد( .کالرک و همکاران)0225 ،
کیفیت زندگی کاری :2تأثیر محیط کار بر رضایت زندگی کاری ،رضایت در زمینه غیر
کاری و رضایت از زندگی در کل اشاره دارد (سیرجی .)0220 ،با توجه به صرف مقدار
زمان و انرژی افراد در کار برای مدیران اهمیت دارد تا اطمینان یابند نیازهای اساسی و رشد
کارمند بهطور کافی از طریق منابع و شرایط سازمانی ارضا شود .ازآنجاکه کار نقش خیلی
مهمی در زندگی بیشتر افراد دارد این منابع و شرایط تنها بر رفاه جسمی(نیازهای اقتصادی و
ایمنی) کارکنان مؤثر نیستند بلکه بر رفاه روانی و معنوی (نیازهای رشد) آنها نیز مؤثر است
(برگ و همکاران .)0228 ،8از طرفی نیازهای روانی کارکنان در سازمان با کاربرد فنون
کیفیت زندگی کاری برآورده خواهد شد بهواقع بهبود کیفیت زندگی کاری در هر
سازمانی آرامش روانی و انگیزههای پیشرفت را در بین کارکنان تقویت میکند (حسینی
و همکاران .)0833 ،ون دیرن دونک و همکاران )0221( 1سبک رهبری و تأثیر آن بر رفاه
عاطفی مرتبط با شغل و رفاه روانی را بررسی کردند آنها بیان کردند که رهبری با کیفیت
باال (تحولی در برابر تبادلی) با افزایش رفاه کارکنان در ارتباط است .رابطه مستقیمی بین
رهبری تحولگرا و رفاه کارکنان وجود دارد (گیلت و همکاران )0208 ،9و رفتار سرپرست
بر رفاه کارکنان مؤثر است (جاوید و آفتاب فاروقی .)0208 ،1رهبری تحولگرا رابطه مثبتی
با مؤلفههای کیفیت زندگی کاری مانند رضایت کاری و تعهد سازمانی دارد (گیلت و
همکاران .)0208 ،رهبران تحولگرا بهعنوان افرادی مؤثرتر از رهبران تبادلگرا شناخته
شدهاند (ناظمی و همکاران)0831 ،؛ بنابراین میتوان استدالل کرد که سبک رهبری
تحولگرا باید باعث ارتقای کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی شود.
1. employee well-being
2. quality of work life
3. Berg & et al
4. Van Dierendonck et al
5. Gillet et al
6. Javeed & Aftab Farooqi
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فرسودگی شغلی :1یکی از عمدهترین مسائل شغلی که معموالً به شکل واکنش در برابر
فشارهای شغلی و سازمانی در میان کارکنان دیده میشود پدیده فرسودگی شغلی است.
فرسودگی شغلی ازجمله خطرات شغلی است که در سالهای اخیر موردتوجه قرار گرفته
است .این پدیده یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع انسانی است .مزالچ و همکارانش

0

فرسودگی شغلی را بهعنوان یک سندرم شامل ابعاد خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و عدم
احساس کفایت شخصی (شن و هونگ )0200 ،8همراه با اثرات زیانبار هم برای فرد و هم
برای سازمان تعریف کردند.
خستگی عاطفی :1عامل اصلی فرسودگی است و آشکارترین درجه نشانههای فرسودگی
است .این بعد از فرسودگی شغلی داللت بر پاسخ اساسی به استرس است .خستگی عاطفی
موجب میشود تا کارگران به لحاظ هیجانی و شناختی از کارشان فاصله بگیرند و احتماالً
این راهی برای مقابله با فشارهای کاری است.
مسخ شخصیت :9مسخ شخصیت به پاسخهای غیراحساسی ،نامربوط و خشن نسبت به
مراجعین و همکاران و غیره با سندرم فرسودگی احساسات منفی و نگرشهای منفی همراه
با سرزنش دیگران اطالق میشود.
عدم احساس کفایت (موفقیت) شخصی :موفقیت فردی به احساس کفایت و پیشرفت
موفقیتآمیز در کار با افراد اطالق میشود .افرادی که دچار کاهش موفقیت فردی میشوند
از تالشهای حرفهای خود برداشتهای منفی دارند و احساس میکنند که در شغل
خودشان پیشرفتی ندارند و در کار و تالش و حرفه خویش نتایج مثبت به همراه ندارند.
فرسودگی شغلی موجب تباهی در کیفیت خدماتی میگردد که بهوسیله کارکنان ارائه
میشود .عالوه بر این ،فرسودگی شغلی با نگرانیهای شخصی مثل خستگی جسمی،
بیخوابی ،افزایش مصرف دارو و الکل و بروز مشکالت خانوادگی همبستگی دارد و با

1. Employee burnout
2. Maslach et al
3. Shen & Huang
4. emotional exhaustion
5. depersonalization
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افزایش میزان کیفیت زندگی کاری کارکنان ،فرسودگی شغلی آنان کاهش مییابد
(پرداختچی و همکاران )0833 ،و میتواند عاملی برای غیبت ،تضعیف روحیه و عدم
مسئولیتپذیری گردد (مزالچ.)0530 ،
تعهد سازمانی :پورتر و استیرز ،تعهد را بهعنوان شدت پذیرش هویت فرد توسط سازمان
و میزان درگیری ،مشارکت و همکاری او با سازمان متبوعش تعریف کردهاند (قربانی و
همکاران .)0850 ،نگرش یا جهتگیری نسبت به سازمان که هویت فرد را با سازمان مرتبط
میکند (گاتام و همکاران .)0221 ،0تعهد سازمانی سه عامل را شامل میشود :اعتقاد به
اهداف و ارزشهاى سازمان ،تمایل به تالش قابلمالحظه به خاطر سازمان ،آرزو و خواست
قوی و عمیق برای ادامه عضویت با سازمان .کیفیت زندگی کاری کارکنان در تعهد
سازمانی آنان مؤثر است و افزایش آن باعث افزایش تعهد کارکنان نسبت به سازمان
میشود (قصری و همکاران ،0835 ،حسینی و همکاران .)0833 ،در سازمانهایی که به
کیفیت زندگی کاری کارکنان خود توجه دارند با کارکنان با احترام رفتار میشود به آنان
فرصت بیان اندیشههایشان داده میشود و در تصمیمگیریها بیشتر دخالت داده میشوند
که این موجب رضایت شغلی ،کاهش غیبت و ترک خدمت کارکنان خواهد شد (قصری
و همکاران )0835 ،برنامههای کیفیت زندگی کاری تمایل به ارتقای تعهد کارکنان به
سازمان و افزایش بهرهوری کارکنان دارند (نادلر و لولر )0538 ،0اگر مدیران برای ارضای
نیازهای اساسی و رشد کارکنان تالش کنند احتماالً محیط کار یک محل مطلوب برای کار
میشود و کسانی که از کار راضی هستند به چنین جایی متعهد خواهند شد و تمایل کمتری
به ترک دارند .بنابراین سازمانی که به کیفیت زندگی کاری کارکنان خود توجه دارد از
مزایای داشتن نیروی کار متعهدتر برخوردار خواهد و تعهد بیشتر نیروی کار یعنی بهرهوری
بیشتر نیروی کار (مهداد و همکاران.)0852 ،

1. Gautam & et al
2. Nadler & Lawler
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کیفیت زندگی :0کیفیت زندگی یک عنوان خیلی مناسب است که غالباً در مکالمات روزانه
استفاده میشود اما درواقع پیچیدگی باالیی دارد (لپیج .)0225 ،0کیفیت زندگی یک فرد
بهطور سنتی بهعنوان ادراک فرد از کیفیت کل زندگی و نشانه رفاه ذهنی (شن و هونگ،
)0200؛ و رضایت از کل زندگی تعریف میشود .دانشمندان علوم اجتماعی کیفیت زندگی
را بهعنوان رفاه ذهنی یا رضایت از زندگی در نظر گرفتهاند .رضایت از زندگی ،ارزیابی
فردی از زندگی در شرایط مثبت است (چاپری و همکاران .)0200 ،8نگرش فرد ،ارزیابی
عمومی نسبت به کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبههای زندگی همچون زندگی
خانوادگی ،شغلی و تجربه آموزشی است (سلیمی و همکاران .)0835 ،رضایت از زندگی
بهعنوان یک قضاوت آگاهانه از میزان رضایتی که فرد از زندگی خود دارد تعریف شده
است (یوسفی و همکاران .)0850 ،چان و ویت )0227( 1کیفیت زندگی کاری را بر اساس
چگونگی ارضای هشت نیاز اساسی کارمند از طریق زندگی کاری مطالعه کردند و نیز نشان
دادند چگونه ارضای هر نیاز فردی در زندگی کاریشان بر رضایت شغلی ،تعهد عاطفی،
تمایل به گردش شغلی ،رضایت از زندگی و احساس رفاه عمومی تأثیر میگذارد .کیفیت
زندگی کاری یک عامل مهم در رضایت از زندگی کاری است و نیز رضایت از زندگی
کاری نقش مهمی در رضایت از زندگی دارد .بین مؤلفههای کیفیت زندگی کاری و رضایت
از زندگی کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد و هر چه زندگی کاری از کیفیت باالتری
برخوردار باشد رضایت از زندگی بیشتر خواهد بود (ترابی و همکاران.)0850 ،
در همین راستا برخی پژوهشگران نشان دادند که فشار روانی ،افسردگی و اضطراب
عوارض قابلتوجهی بر رضایت از زندگی دارد (دینر .)0531 ،9آنها نشان دادند که
فرسودگی شغلی نقش منفی در رضایت از زندگی دارد (امینی و همکاران ،0850 ،شن و
هونگ.)0200 ،

1. quality of life
2. Lepage
3. Capri & et al
4. Chan & Wyatt
5. Diener
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عامل دیگر مؤثر بر رضایت از زندگی ،تعهد سازمانی است .بیشتر پژوهشهای در حوزه
روانشناسی سازمانی نشان داد که وفاداری و تعهد سازمانی در رضایت از زندگی کارمند
نقش دارد .سیرجی و همکاران ( )0220نشان دادند که تعهد و وفاداری سازمانی نقش مثبت
و قابلتوجهی در رضایت از زندگی دارد و کارکنانی که در کارشان درگیرتر هستند احتماالً ً
احساس تعهد بیشتری با کارفرمایانشان دارند.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

پژوهش حاضر در صدد بررسی فرضیههای زیر است:
 -0سبک رهبری تحولگرا بر کیفیت زندگی کارکنان اداره آموزشوپرورش تأثیر دارد.
-0سبک رهبری تبادل گرا بر کیفیت زندگی کارکنان اداره آموزشوپرورش تأثیر ندارد.
-8کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره آموزشوپرورش بر فرسودگی شغلی آنها تأثیر
دارد.
-1کیفیت زندگی کارکنان اداره آموزشوپرورش بر تعهد سازمانی آنها تأثیر دارد.
-9کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره آموزشوپرورش بر رضایت از زندگی آنها تأثیر
دارد.
 -1فرسودگی شغلی کارکنان اداره آموزشوپرورش بر رضایت از زندگی آنها تأثیر دارد.
 -7تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزشوپرورش بر رضایت از زندگی آنها تأثیر دارد.
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روش پژوهش
روش مورداستفاده در این پژوهش برحسب هدف از نوع کاربردی و ازنظر گردآوری دادهها
توصیفی‐ علی است .همچنین بر مبنای نوع دادههای گردآوریشده از نوع کمی است که
در این راستا پرسشنامههایی برای دریافت نظرات کارکنان شاغل اداره کل آموزشوپرورش
تهران توزیعشده و نتایج درج گردیده است .ازآنجاییکه در این پژوهش یک رابطه علت و
معلولی بررسی میشود ،روش پژوهش ازنظر رابطه بین متغیرها از نوع علی است که برای
بررسی همهجانبه مدل مفهومی پژوهش از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است .مدل
معادالت ساختاری از دو بخش مدل اندازهگیری 0و مدل ساختاری 0تشکیل شده است.
متغیرهای مدل در دو دسته متغیرهای پنهان 8و آشکار 1تقسیمبندی میشوند که سبک رهبری
(تحولگرا و تبادلی) ،کیفیت زندگی کاری ،تعهد سازمانی ،فرسودگی شغلی و رضایت از
زندگی متغیر پنهان و ابعاد و شاخصهای آنها متغیرهای آشکار به حساب میآیند.
جامعه آماری پژوهش شامل  012نفر از کارکنان اداره است که با استفاده از جدول
کرجسی و مورگان تعداد  028نفر بهعنوان نمونه با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب
شدهاند.
بهمنظور ارزیابی سبک رهبری مدیران از پرسشنامه سبک رهبری چندعاملی توسط بأس
و آولیو )0229( 9استفاده شده است .این پرسشنامه دارای  80گویه (سؤال) است که به ترتیب
 02سؤال در قالب  1بعد نفوذ آرمانی ،انگیزش الهامبخش ،تحریک عقالنی ،مالحظات
فردی ،رهبری تحولگرا و  00سؤال در قالب  1بعد پاداش مشروط ،مدیریت بر مبنای استثنا
(فعال و منفعل) و رهبری بیقیدوبند رهبری تبادلی را میسنجد.

برای بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان از پرسشنامه  01گویهای سرجی 1و همکاران
( )0220که شامل هفت بعد رضایت از نیازهای امنیت و سالمت ،رضایت از نیازهای اقتصادی
1. measurement model
2. structural model
3. latent variables
4. observed variables
5. Bass & Avolio
6. Sirgy
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و خانواده ،رضایت از نیازهای اجتماعی ،رضایت از نیازهای کرامت ،0رضایت از نیازهای
شکوفایی ،0رضایت از نیازهای دانشی و رضایت از نیازهای زیباشناسی 8بود ،استفاده شد.
در ارزیابی فرسودگی شغلی از پرسشنامه مزلج و جکسون )0530( 1استفاده شده است
که این پرسشنامه سه بعد فرسودگی عاطفی ،زوال شخصیت 9کمال فردی 1را در قالب 00
سؤال میسنجد.
در بررسی تعهد سازمانی از پرسشنامه  09گویهای ماودی )0575( 7و در بررسی رضایت
از زندگی از پرسشنامه  09گویهای سرجی ( )0220استفاده شده است .برای نمرهگذاری
تمامی سؤاالت پرسشنامههای از مقیاس پنج گزینهای لیکرت استفاده شده است.
بهمنظور اندازهگیری پایایی ،یک نمونه اولیه شامل  09پرسشنامه از هرکدام از پرسشنامهها
پیشآزمون گردید و سپس با استفاده از دادههای بهدستآمده از این پرسشنامهها و به کمک
نرمافزار آماری  PLSمیزان پایایی محاسبه گردید .در روش  PLSپایایی شاخص 3به این
منظور ،استفاده میگردد (ریوارد و هاف .)0533 ،5پایایی شاخص نیز با سنجش بارهای
عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشود
که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از  2/1شود مؤید این مطلب است که پایایی در مورد آن
مدل اندازهگیری قابلقبول است (هالند .)0555 ،02در پژوهش حاضر نتایج مربوط به پایایی
شاخص نشان داد که تمامی سؤاالت دارای بار عاملی باالی  2/1هستند.
روایی پرسشنامه از طریق دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص مدلسازی معادالت
ساختاری است ،بررسی گشت .در قسمت روایی همگرا از معیار ( AVEمیانگین واریانس
استخراجشده) استفاده شد که نتایج این معیار برای متغیرهای پژوهش در جدول  0نشان داده
1. esteem
2. actualization
3. esthetics
4. Maslach & Jackson
5. depersonalization.
6. personal accomplishment
7. Mowday
8. item reliability
9. Rivard & Huff
10. Hulland
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شده است .مقدار مالک برای سطح قبولی  2/9 ،AVEاست (هالند .)0555 ،همانگونه که
جدول  0نشان میدهد تمامی مقادیر  AVEمربوط به سازهها از مقدار  2/9بیشتر است و این
مطلب مؤید این است که روایی همگرای پرسشنامه حاضر در حد قابلقبول است.
جدول  .1نتایج میانگین واریانس استخراجشده سازههای پژوهش
سازههای پژوهش

AVE

سازههای پژوهش

AVE

اقتصادی و خانواده

2/10

رضایت از زندگی

2/78

امنیت و سالمت

2/75

تعهد سازمانی

2/70

رهبری بیقیدوبند

2/10

کمال فردی

2/11

مدیریت بر مبنای استثنا منفعل

2/18

زوال شخصیت

2/78

مدیریت بر مبنای استثنا فعال

2/72

فرسودگی عاطفی

2/10

پاداش مشروط

2/70

نیازهای زیباشناسی

2/11

مالحظات فردی

2/11

نیازهای دانشی

2/70

تحریک عقالنی

2/10

نیازهای شکوفایی

2/72

انگیزش الهامبخش

2/75

نیازهای کرامت

2/10

نفوذ آرمانی

2/17

نیازهای اجتماعی

2/98

در قسمت روایی واگرا ،میزان تفاوت بین شاخصهای یک سازه با شاخصهای سازههای
دیگر در مدل مقایسه میشود .این کار از طریق مقایسه جذر  AVEهر سازه با مقادیر ضرایب
همبستگی بین سازهها محاسبه میگردد .برای این کار یک ماتریس باید تشکیل داد که
مقادیر قطر اصلی ماتریس جذر ضرایب  AVEهر سازه است و مقادیر پایین و باالی قطر
اصلی ،ضرایب همبستگی بین هر سازه با سازههای دیگر است .ماتریس سنجش روایی
واگرای این پژوهش نشان داد که مقدار جذر  AVEتمامی سازهها از مقدار همبستگی میان
آن بیشتر است که این امر روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدلهای اندازهگیری را
نشان میدهد.
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یافتهها
مدل معادالت ساختاری روابط علی میان متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .در مرحله
الگویابی معادله ساختاری ،ماتریس همبستگی و میانگین و انحراف معیار بین متغیرها در
جدول  0محاسبه شده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی (میانگین ،انحراف معیار)؛ و همبستگی بین متغیرهای پژوهش
0

8

1

9

متغیرهای پژوهش

M

SD

0

 .0رهبری تبادل گرا

03/13

8/19

0

 .0رهبری تحولگرا

01/00

9/10

2/71

0

 .8کیفیت زندگی کاری

80

7/72

2/91

2/19

0

 .1فرسودگی شغلی

01/25

8/10

2/10

2/19

2/10

0

 .9تعهد سازمانی

00/20

9/05

2/91

2/99

2/17

2/90

0

 .1رضایت از زندگی

01/23

1/13

2/85

2/87

2/18

2/11

2/85

1

0

نتایج نشان میدهد که تمام ضرایب همبستگی در سطح  2/20معنیدار است و همه
متغیرها در این سطح با هم رابطه معنیدار دارند .در مرحله بعد الگوی نظری پژوهش برازش
داده شده است .شکل  0ضرایب معنیداری مدل و شکل  8ضرایب استاندار شده بارهای
عاملی را نشان میدهد.

شکل  .2مقادیر معنیداری مدل پژوهش
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با توجه به شکل  0میتوان نتیجه گرفت که ضرایب معنیداری مسیرهای رهبری تبادلی
و کیفیت زندگی کاری ،تعهد سازمانی و رضایت از زندگی و فرسودگی شغلی و رضایت
از زندگی از  0/51کمتر است که حاکی از معنیدار نبودن تأثیر این متغیرها بر هم است اما
ضرایب معنیداری سایر مسیرها از  0/51بیشتر است که نشان میدهد در سطح اطمینان %59
این متغیرها بر هم تأثیر معنیداری داشتهاند.

شکل  .3ضرایب استاندار شده بارهای عاملی

شکل  8نشان میدهد که چه مقدار از تأثیر متغیرهای وابسته از طریق متغیر مستقل تبیین
میشود %91 .از تغییرات کیفیت زندگی کاری از طریق رهبری تحولگرا تبیین میشود%91 .
از تغییرات تعهد سازمانی و  %10از تغییرات فرسودگی شغلی و  %93از تغییرات رضایت از
زندگی از طریق کیفیت زندگی کاری تبیین میشود.
جدول  8نتایج آزمون فرضیهها را نشان میدهد .اکنون با استفاده از تجزیهوتحلیلهای
انجامگرفته و نتایج بهدستآمده مطابق با جدول باال فرضیهها مورد آزمون قرار گرفته و نتایج
زیر حاصل گردید:
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جدول  .3ضرایب استاندارد و مقدار  tو معنیداری فرضیههای پژوهش
فرضیه (مسیر)

ضریب استاندارد

مقدار t

سطح معنیداری

رهبری تحولگرا -کیفیت زندگی کاری

2/910

9/208

2/20

رهبری تبادل گرا -کیفیت زندگی کاری

2/008

0/250

-

کیفیت زندگی کاری-فرسودگی شغلی

2/100

7/728

2/20

کیفیت زندگی  -تعهد سازمانی

2/911

7/270

2/20

کیفیت زندگی کاری-رضایت از زندگی

2/938

7/271

2/20

فرسودگی شغلی -رضایت از زندگی

2/008

-0/009

-

تعهد سازمانی-رضایت از زندگی

-2/231

-2/730

-

فرضیه اول پژوهش که تأثیر سبک رهبری تحولگرا بر کیفیت زندگی کاری کارکنان
است در سطح  2/20معنیدار است ضریب استاندارد  2/91و مقدار  tبهدستآمده برای این
ضریب  9/20است درنتیجه فرضیه اول در سطح اطمینان  2/55تأیید شده است.
فرضیه دوم که تأثیر سبک رهبری تبادل گرا بر کیفیت زندگی کاری کارکنان است در
سطح  2/20معنیدار نیست ضریب استاندارد  2/91و مقدار  tبهدستآمده برای این ضریب
 0/25است درنتیجه فرضیه دوم در سطح اطمینان  2/55تأیید نشده است.
فرضیه سوم که تأثیر کیفیت زندگی کاری بر فرسودگی شغلی کارکنان است در سطح
 2/20معنیدار است ضریب استاندارد  2/91و مقدار  tبهدستآمده برای این ضریب 7/7
است درنتیجه فرضیه سوم در سطح اطمینان  2/55تأیید شده است.
فرضیه چهارم که تأثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان بر تعهد سازمانی آنها است در
سطح  2/20معنیدار است ضریب استاندارد  2/91و مقدار  tبهدستآمده برای این ضریب
 7/27است درنتیجه فرضیه چهارم در سطح اطمینان  2/55تأیید شده است.
فرضیه پنجم که تأثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان بر رضایت از زندگی آنها است
در سطح  2/20معنیدار است ضریب استاندارد  2/91و مقدار  tبهدستآمده برای این ضریب
 7/27است درنتیجه فرضیه پنجم در سطح اطمینان  2/55تأیید شده است.
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فرضیه ششم که تأثیر فرسودگی شغلی کارکنان بر رضایت از زندگی آنها است در
سطح  2/20معنیدار نیست .ضریب استاندارد  2/91و مقدار  tبهدستآمده برای این ضریب
 -0/00است درنتیجه فرضیه ششم در سطح اطمینان  2/55تأیید نشده است.
فرضیه هفتم که تأثیر تعهد سازمانی کارکنان بر رضایت از زندگی آنها است در سطح
 2/20معنیدار نیست ضریب استاندارد  2/91و مقدار  tبهدستآمده برای این ضریب -2/73
است درنتیجه فرضیه هفتم در سطح اطمینان  2/55تأیید نشده است.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش متغیر سبک رهبری بر کیفیت زندگی کاری ،فرسودگی شغلی و تعهد
سازمانی بهطور مستقل یا بهطور گسترده موردبررسی قرار گرفته است .پژوهش به تأثیر سبک
رهبری بر فرسودگی شغلی ،تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی کارکنان
اداره آموزشوپرورش محدود شده است .این مطالعه تالش اولیه برای درک و آزمون
فرضیههای تأثیرات سبکهای رهبری تحول و تبادل بر کیفیت زندگی یا رضایت از زندگی
کارکنان اداره آموزشوپرورش بوده است .فرض مدل این بود که تأثیر سبک رهبری بر
کیفیت زندگی کارکنان با واسطه و در درجه نخست با میانجیگری کیفیت زندگی کاری
و تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی است .نتایج نشان داده است که مدل میانجیگری پژوهش
بهجز فرضیه  0و  1و  7از بقیه فرضیهها حمایت کرده است.
فرضیه اول که تأثیر سبک رهبری تحول بر کیفیت زندگی کاری کارکنان بود تأیید
شده است .رهبری تحولی تأثیر مثبت چشمگیری بر کیفیت زندگی کاری کارکنان دارد.
یافتهها نشان میدهد که این سبک رهبری باید کیفیت زندگی کارکنان را ارتقا دهد (کوپاال
و همکاران )0223 ،همانطور که رفتار رهبر تحولگرا بهاحتمالزیاد اثربخشی و بهرهوری
کارکنان اداره را افزایش میدهد و کارکنان احساس بهتر و مثبتتری نسبت به کیفیت
زندگی کاری و کیفیت زندگی خود خواهند داشت .یافتهها نشان میدهد که سبک رهبری
تحول بهطور خاص دارای اثر پیشبینی قابلتوجهی بر ادراک کارکنان از کیفیت زندگی
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کاریشان دارد .ارضای نیازهای مرتبط با رفتار مدیر بهطور مثبت باعث ارتقای کیفیت
زندگی کاری میشود.
فرضیه دوم که تأثیر سبک رهبری تبادل بر کیفیت زندگی کاری بود تأیید نشد .ماهیت
مردمگرای اداره آموزشوپرورش و انتخاب کارکنان این اداره بهعنوان واحد تجزیهوتحلیل
ممکن است رهبری تبادل را تبدیل به یک مسئله کند زیرا این سبک بهطور ذاتی با ایجاد
شرایط کاری خوب خیلی زیاد رابطه ندارد و نمیتواند رابطه خود با کیفیت زندگی کاری
را توضیح دهد.
فرضیه سوم که تأثیر کیفیت زندگی کاری بر فرسودگی شغلی بود تأیید شد .همانطور
که بیان شد فرسودگی یکی از عوامل ترک خدمت ،غیبت و کاهش اخالقیات و کیفیت
خدمات است .کارکنانی که روحیه شادی ندارند نمیتوانند باعث خوشحالی اربابرجوع
شوند .سبک تحولگرا میتواند به بهبود کیفیت زندگی کاری و رفاه کارکنان کمک کند.
این سبک باید به همراه دیگر شرایطی که باعث کاهش فرسودگی و افزایش تعهد میشود،
ترویج یابد.
فرضیه چهارم که تأثیر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی کارکنان بود تأیید شده
است .مدیران در محیط کاری سبکهای رهبری متفاوتی را به کار میگیرند و رفتارشان
تأثیر مستقیم بر خروجی کارکنان دارد .استفاده مؤثر از سبک تحول ممکن است منجر به
رضایت ،تعهد و بهرهوری باالتر کارکنان شود .رهبران بهطور قابلتوجهی به سالمت سازمانی
کمک میکنند و این کار را از طریق فراهمسازی شرایط کاری سالم برای کارکنان در دنیای
رقابتی و تالش برای افزایش تعهد سازمانی کارکنان انجام میدهند .اگر کارکنان نسبت به
حقوق و مزایای خود احساس عدالت و رضایت کنند ،محیط کاری را ایمن و ازنظر
بهداشت تمیز بدانند ،فرصت و شرایط الزم برای رشد و ارتقای شغلی و احساس امنیت
شغلی ،احساس مساوات و رعایت قانون را در سازمان ،احترام به جامعه در سازمان ،انطباق
شغل با شرایط زندگی ،احساس همبستگی و انسجام در سازمان و شغل خود را موجب
بروز رشد قابلیتهای فردی خود بدانند ،موجب میشود تعهد سازمانی آنها افزایش یابد
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و آنها با میل و عالقه بیشتری به کار خود ادامه دهند و بهاینترتیب آثار مطلوبتری را
برای سازمان و جامعه خود داشته باشند.

فرضیه پنجم که تأثیر کیفیت زندگی کاری بر رضایت از زندگی کارکنان بود تأیید شده
است .کیفیت زندگی موضوع بسیار مطلوبی است اما درعینحال پیچیدگی باالیی دارد .زیرا
رضایت از زندگی باالی سلسلهمراتب نگرشها قرار دارد و از دامنههای مختلف زندگی
مانند رضایت از جامعه ،خانواده ،زندگی اجتماعی ،سالمتی و غیره تأثیر میپذیرد .فرضیه
ششم و هفتم که تأثیر تعهد و فرسودگی بر رضایت از زندگی بود تأیید نشده است .تعهد
سازمانی پیشبینی کننده مثبت رضایت از زندگی است .رهبری با کیفیت باال با افزایش رفاه
کارکنان در ارتباط است به همین دلیل رهبران تحولگرا در کیفیت زندگی از طریق
تأثیراتشان بر رفاه کارکنان مشارکت میکنند .بهعالوه رهبری با رفاه شغلی مرتبط است.
رهبری خوب باعث بهبود رضایت شغلی و کاهش غیبت بیماری و بازنشستگی به علت
ناتوانی میشود .رهبری تحولی تحت تأثیر دیگر عوامل خروجی کارمند مانند فرسودگی،
تعهد و کیفیت زندگی است .این تأثیرات از طریق میانجیگری کیفیت زندگی کاری است.
کیفیت زندگی کاری یک عامل توضیحی قدرتمند است که بر مبنای ارضای نیاز در طول
طیف کاملی از نیازهای توسعهای انسانی (اساسی و رشد) .است و میتواند مسیر طوالنی را
برای برآوردن نیازهای اساسی و رشد کارکنان طی کند .همانطور که بیان شد فرسودگی
تأثیر منفی بر کیفیت زندگی کاری میگذارد اما تأثیر فرسودگی شغلی بر رضایت از زندگی
کارکنان اداره آموزشوپرورش معنیدار نبوده است .رهبری تحول در اداره
آموزشوپرورش توصیه میشود زیرا این سبک بر ادراک کارکنان از کیفیت زندگی کاری
و همینطور افزایش تعهد سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی و از همه مهمتر بر رضایت از
زندگی کارکنان در کل مؤثر است .یکی از عناصر کلیدی برای موفقیت اداره
آموزشوپرورش این است که مدیران برای ایجاد انگیزه در کارکنان برای رسیدن به حداکثر
پتانسیل بالقوه آنها را درگیر کنند تا تغییر را بپذیرند و تصمیمات خوبی بگیرند .مدیران اداره
بهعنوان رهبران باید برای ایجاد بهترین شرایط کاری و کاهش اثرات منفی محل کار و بهبود
رفاه کارکنان توانمند شوند .اگر مدیران از رویکردهای انسانی در مدیریت منابع انسانی
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استفاده نکنند بهطور قابلتوجهی باعث رنجش کارکنان از طریق ترک خدمت و غیبت
میشوند .بنابراین مدیران نهتنها باید اهمیت رهبری خالق و ادغام نیازهای خاص افراد و
سازمان را درک کنند بلکه باید این نکته را نیز بپذیرند .هر پژوهشی با یکسری
محدودیتهایی روبهروست .این پژوهش نیز از این اصل مستثنا نبوده است .دادههای این
پژوهش به روش خودگزارشی جمعآوری شده است .استفاده از این روش ،خطاهایی را
تحت عنوان واریانس روش مشترک ایجاد میکند .این امر به دلیل مسائلی مثل مطلوبیت
اجتماعی (حساسیت به یک سری سؤاالت خاص) تورشهایی ازجمله بزرگنمایی
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