
 1397، 1 سیزدهم، شمارهفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 سرآغاز

  در سراسر جهـان    1انسانیۀ  آموزش و پرورش، محور اصلی توسع     
 آموزش و پرورش براي پاسخ به اقتضائات محیط و          ).1 (باشد می  

تضمین بقا و اثر بخشی خـود در شـرایط متحـول امـروزي بایـد        
. بتواند خود را بطور مستمر و به نحو اثر بخش بـازآفرینی نمایـد             

 کـه رفـع مـشکالت کارکنـان         تحقق این مهم مستلزم آن است     
. ویژه دبیران آموزش و پرورش در اولویت اول قرار گرفته باشد           به

و افـزایش میـزان کارهـاي       ها    شدن روز افزون سازمان    تر پیچیده
کـاري  هـاي     غیر اخالقی، غیرقانونی و غیرمـسئوالنه در محـیط        

نظـران را بـه بحـث مـدیریت و رهبـري             توجه مدیران و صاحب   
آموزشی با ایجاد یک هاي  سازمان. ساخته است معطوف   2اخالقی

تواننـد اخالقیـات را در محـیط کـار           مـی     رهبري اخالقـی  ۀ  برنام
و در شرایط آشفته عملکرد اخالقـی خـود را حفـظ            رهبري کنند   

با توجه به اینکه آموزش و پرورش و نظام آموزشی هـر             ).2(کنند
 تحـوالت اساسـی جامعـه از جملـه اقتـصادي،          ۀ  کشور، منشأ هم  

 گـذار در    تأثیرفرهنگی و اجتماعی است و عنصر اساسی و بسیار          
باشند، بنـابراین شایـسته      می    ویژه دبیران ه  این فرآیند، کارکنان ب   

به مسائل نظام آموزشی کـشور، کارکنـان و        اي    است با نگاه ویژه   
رهبران اخالقی با تنظیم معیارهاي اخالقی . دبیران نگریسته شود

گیرند، شرایطی را    می    ه در محیط کار   شفاف و تصمیمات خوبی ک    
هـاي    آورند که کارکنان آموزشـی رخـدادها و فعالیـت          می    وجود هب

شان را تحـت کنتـرل قـرار         زندگیهاي    اصلی و همچنین مهارت   

  )مقالۀ پژوهشی (
   قی و فرسودگی شغلی با رضایت از زندگی بین رهبري اخالۀرابط

  *دکتر حسن قالوندي
  گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

 )10/11/95: ، تاریخ پذیرش5/8/95: تاریخ دریافت(

  دهیچک

هاي آموزشـی بـا ایجـاد      سازمانزیرا رود، مار می هاي پژوهشی مهمی به ش     بررسی رابطه بین رهبري اخالقی و رفتارهاي کارکنان از حیطه         : زمینه
با هدف بررسی رابطه بین رهبري اخالقی و فرسودگی   پژوهش حاضر .توانند اخالقیات را در محیط کار رهبري کنند         رهبري اخالقی می   ۀیک برنام 

  .گردیدشغلی با رضایت از زندگی انجام 
  

 نفر 650  شاملتحقیق آماري جامعه .است همبستگی - توصیفی ها، داده گردآوري نحوه نظر از و کاربردي هدف، لحاظ از حاضر پژوهش :روش
 بـا  نیـاز  مـورد  هاي داده .شدند انتخاب تصادفی گیري نمونه طریق از آنها نفر 159 کههاي ناحیه یک شهرستان ارومیه بودند  دبیران زن دبیرستان

 معادالت سازي مدل هاي تحلیل عاملی تأییدي و روش تحت  LISRE  آماريافزار رموسیله ن به آوري و جمع هاي استاندارد پرسشنامه از استفاده
  .شد تحلیل و تجزیه ساختاري،

  

دهد که با افزایش رهبري  هاي تحقیق نشان داد رهبري اخالقی بر فرسودگی شغلی تاثیر دارد، و منفی بودن ضریب مسیر نشان می            یافته: ها یافته
به این صورت که با کاهش . همچنین فرسودگی شغلی نیز بر رضایت از زندگی تاثیر دارد. بینی کرد شغلی را پیشتوان کاهش فرسودگی  اخالقی می

و در نهایت رهبري بر رضایت از زنـدگی اثـر مثبتـی          . بینی کرد  توان افزایش میزان رضایت از زندگی را پیش        میزان فرسودگی شغلی در سازمان می     
  .بینی کرد ري اخالقی می توان افزایش میزان رضایت از زندگی را نیز پیشیعنی با افزایش میزان رهب. دارد

  

با توجه به نتایج آماري، کلیه فرضیات تحقیق تأیید و این نتیجه حاصل گردید که بین متغیرهاي رهبري اخالقی و فرسودگی شغلی             :گیري نتیجه
  .دار وجود دارد با رضایت از زندگی رابطه معنی

  
  رهبري اخالقی، فرسودگی شغلی،ت از زندگی  رضای:واژگان کلید
 

________________________________________________________________________________________  
  galavandi @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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ها، اهداف بیرونی ایجـاد شـده،        دهند و فرصت بکارگیري مهارت    
حق انتخاب، دسترسی به پول، امنیت جسمانی، روابط مثبـت بـا            

  ).3(ش آموزان و مقام و جایگاهی با احترام را داشته باشند دان
 بـه رهبـري اخالقـی ازآن جـا ناشـی          هـا     ضرورت توجه سازمان  

نتایج مثبت رهبر اخالقی    ،  شود که در تحقیقات به عمل آمده       می
ۀ مقتضاي این نوع رهبري، توسـع     . براي سازمان ثابت شده است    

اجـراي   ارکنـان و نیـز    رفتـار ک  ة   براي ادار  3استانداردهاي اخالقی 
رهبري اخالقی یا   .استانداردهاي اخالقی در رفتار آنان است      مؤثر

سرپرستی و مدیریتی است که     هاي    اخالق مدار، مشتمل بر شیوه    
در آنها حقوق و شأن دیگران به عنـوان انـسان مـورد احتـرام و                

وقــایع و رویــدادهاي ة از طــرف دیگــر، گــستر). 4 (ارزش اســت
و هــا  در ســطح خــرد و کــالن در ســازمان غیراخالقــی متعــدد 

کار، خود مؤید نیاز بـه مـدیریت و رهبـري هـر چـه               هاي    محیط
 ).5(کار اسـت    هاي    مطلوب تر رفتار و عملکرد اخالقی در محیط       

،  رهبـري اخالقـی    تأثیربندي نظرات مطرح در باب نحوه        با جمع 
فـضاي   ایجـاد ،  نظیر صداقت در تعـامالت و روابـط       هایی    ویژگی

 رعایت عدالت و انصاف در رهبري مدیریت و       ،  بل اعتماد کاري قا 
گرا  هاي رهبران اخالقی    ترین ویژگی  کارکنان و سازمان را از مهم     

   ).6(اند  معرفی کرده
  :سه عنصر براي رهبري اخالقی عبارتند از 

رهبران اخالقی، صادق، قابـل اعتمـاد، منـصف و نـوع         : 4انصاف
  . باشند دوست می

ه اهمیـت شـفافیت و روشـنی در اهـداف           ب :5شفاف سازي نقش  
  . عملکردي و انتظارات اشاره دارد

ــدرت  ــسهیم ق ــود در    : 6ت ــتان خ ــه زیردس ــی ب ــران اخالق رهب
  ).7(. دهند  میحق اظهار نظرها  گیري تصمیم

 7از آنجا که در این پژوهش، متغیر اصلی دیگر فرسودگی شـغلی           
با توجـه بـه     . شود  می در ادامه به تبیین این متغیر پرداخته       است،

حساسیت سازمان آموزش و پـرورش، بـراي دسـتیابی و اجـراي             
آمیز هر فعالیت آموزشی، افزون بر منابع مالی، وسـایل و            موفقیت
 ، وجود نیروي انسانی سالم و متعهد، نقش اساسی را ایفا          8فناوري

 9حرفه معلمی وتدریس از جملـه مـشاغل پرتنیـدگی         ).8(کند   می
خستگی و فـشار ناشـی از   ۀ ه منزلفرسودگی شغلی فقط ب و  است

هـاي   کار مداوم نیست بلکه به سبک کلی زندگی فـرد و سـاعت           

 دارد بیداري او نیز سرایت کرده و عدم رضایت از زندگی را در پی            
برند، ممکن است یک   افرادي که از فرسودگی شغلی رنج می).9(

  : مورد یا ترکیبی از احساسات زیر را تجربه نمایند
احساس زیر فشار قـرار گـرفتن و از میـان           : 10فیخستگی عاط .1

  .باشد می  رفتن منابع هیجانی در فرد
 پاسخی منفی و سـنگدالنه بـه اشخاصـی          ١١ مسخ شخصیت  .2

   .است که معموال دریافت کنندگان خدمت از سوي فرد هستند
 کـم شـدن احـساس شایـستگی در       :12کاهش پیشرفت فـردي   .3

 منفی از خود در رابطه      انجام وظیفه شخصی است و یک ارزیابی      
  ).10 (رود می  با انجام کار بشمار

 ،رضـایت از    13مهم سـنجش سـالمت روان     هاي    یکی از شاخص  
رضایت از زندگی بازتاب تـوازن میـان آرزوهـاي          .  است 14زندگی

به بیان دیگر هر چه شـکاف  . باشد  میوضعیت فعلی او شخص و 
د، میان سطح آرزوهـاي فـرد و وضـعیت عینـی وي بیـشتر گـرد         

رضـایت از زنـدگی یکـی از      ).11(یابـد     می رضایتمندي او کاهش  
بایـست از     می مهم روانی است که فرد واجد سالمت      هاي    ویژگی

در برخـی کارهـاي انجـام شـده ابعـاد           ). 12(آن برخوردار باشـد     
، رضــایت از زنــدگی خــانوادگی: رضــایت از زنــدگی عبارتنــد از 

  ).13(تندرستی رضایت از شغل و رضایت از ، رضایت از مسکن
 بیشتري بر رضایت از زندگی تأثیرتواند  می  سبک رهبري اخالقی

هـاي    بنـابراین رهبـري اخالقـی در سـازمان         .دبیران داشته باشد  
آموزشی امري اساسی و حیـاتی اسـت و منـافع مـستقیم و غیـر                

آمـوزش و جامعـه بـه همـراه         هـاي     مستقیم زیادي براي سازمان   
  ).14(خواهد داشت 

متغیرهـاي   حـوزه  در متعـددي  هـاي  پـژوهش  اخیر يها سال در
 تـرین  مـرتبط  از برخی به اختصار به که است شده انجام وهشژپ

  :است شده اشاره حاضر پژوهش با آنها
انجام شـد    اصفهان آهن ذوب سهامی که در شرکت   پژوهشی در

 در اخالقـی  و ارزشـی  معیارهاي رعایت که آمد بدست نتایج این
 فـراهم  را شـغلی  تـنش  کـاهش  زمینه،  رمدا اخالق رهبري قالب

  ).15(آورند می 
 مـشهد  فردوسی دانشگاه مدیران اخالقی رهبري بررسی وضعیت 

 توانمندســازي و مــدیران اخالقــی رهبــري بــین کــه داد نــشان
  ).16(دارد  وجود معناداري و مثبت رابطه کارکنان
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 تعهـد  و شـغلی  فرسـودگی  رابطـه  پژوهش مربـوط بـه بررسـی      
کـرده   گـزارش  را زیرهاي   یافته ارومیه دانشگاه نکارکنا سازمانی

 سـازمانی، عـاطفی،    تعهـد هاي    با مولفه  شغلی فرسودگی بین که
  ).17( دارد وجود معکوس و خطی همبستگی مستمر و هنجاري

 معلمـان  از »شوند؟ می    فرسوده معلمان چرا« عنوان با تحقیق در
و  .نـد کرد خـواهی  نظـر  فرسودگی مختلف انواع و علت زمینه در

 فـشار  یـا  استرس،  فرسودگی عامی مهمترین که گردید مشخص
 واسـطه  بـه  شخـصیت  مـسخ  از ناشـی  فرسودگی و باشد می    کار

  ).18(بود بینی پیش قابل کاري موقعیت پایگاه از رضایت میزان
 زندگی از رضایت و معنویت بین رابطه بررسی به مربوط پژوهش

 رابطـه  زنـدگی  از ترضـای  و معنویت بین که رسید نتیجه این به
 بـا  کـه  افرادي در زندگی از رضایت سطح و دارد وجود معناداري
  ).19(است کمتر داشتند، مشکل معنویت
 ناشـی  جـا  ازآن اخالقـی  رهبـري  بـه هـا     سازمان توجه ضرورت

 اخالقی رهبر مثبت نتایج،  آمده عمل به تحقیقات در که شود می
ۀ توسـع  هبري،ر نوع این مقتضاي. است شده ثابت سازمان براي

مؤثر  نیز اجراي  و کارکنان رفتارة  ادار براي اخالقی استانداردهاي
 از طرف دیگـر میـزان     . است آنان رفتار در اخالقی استانداردهاي

 در فرسـودگی  این تأثیر و وسیع سطح در شغلی فرسودگی شیوع
 بـه  توجـه  کـه  اسـت  شـده  موجب 15تنی روانهاي    بیماري بروز

 آموزشـی هاي    آن مخصوصاً در محیط    ۀمطالع و شغلی فرسودگی
 توان گفت افـزایش    می    یابد و در نهایت    گسترش اي فزاینده بطور

 توانـد   می که دارد خوشایندي پیامدهاي معلمان زندگی از رضایت
 در. گردد دیگر اجتماعی مطلوب رخدادهاي از بسیاري ساز زمینه
 لاو اسـت،  سؤال چند به پاسخگویی دنبال به بررسی این نتیجه
 از ورضـایت  شـغلی  ،فرسـودگی  اخالقـی  رهبـري  وضعیت اینکه

 دوم  و ؟ است چگونه زن دبیران میان در و ها دبیرستان در زندگی
 از رضـایت  بـا  شـغلی  فرسـودگی  و اخالقی رهبري بین آیا اینکه

  ؟ دارد وجود رابطه زندگی
بررسی رابطه بین رهبري     توان گفت هدف کلی پژوهش     می    پس

 شغلی با رضایت از زندگی در میـان دبیـران           اخالقی و فرسودگی  
   . ارومیه است1زن مدارس ناحیه 

  

 
  )محقق ساخته(مدل پژوهش . 1نگاره 

 خستگی عاطفی

 مسخ شخصیت

 عدم موفقیت فردي

 انصاف

 تسهیم قدرت

سازي نقششفاف   

 رضایت از
 خانواده 

 رضایت از
 خود 

 رضایت از
 محیط زندگی 

 رضایت از
 محیط کار 

 رضایت از
 دوستان 

 سودگی شغلی فر رهبري اخالقی 

 رضایت از زندگی
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  روش

هاي  فهؤلبا در نظر گرفتن موضوع پژوهش که تعیین رابطه بین م      
رهبري اخالقی و فرسودگی شغلی با رضایت از زندگی در میـان            

انجـام توصـیفی    ة  زن ناحیه یک ارومیه است، از نظر نحو       دبیران  
یـابی   و طرح پـژوهش، همبـستگی از نـوع مـدل          ) غیر آزمایشی (

توان آن را از لحاظ هدف تحقیـق         می و   معادالت ساختاري است  
جامعه آماري این پژوهش . شمار آورد از نوع تحقیقات کاربردي به  

رومیـه در سـال   ناحیه یک اهاي   دبیران زن دبیرستان  ۀ  شامل کلی 
 نفر است   650آماري  ۀ  حجم جامع . باشند می    1391-92تحصیلی  

در این تحقیق حجم نمونه براساس جـدول کرجـسی و مورگـان         
 نفـر براسـاس   650اي بـه حجـم    با توجه به جامعه . تعیین گردید 

 نفـر بـراي انجـام تحقیـق     152به حجم اي    جدول مذکور، نمونه  
گیـري بکـار     روش نمونـه  ودر پژوهش حاضر،    .حاضر انتخاب شد  

در پـژوهش حاضـر از   . گرفته شـده روش تـصادفی سـاده اسـت       
 . پرسشنامه براي جمع آوري اطالعات استفاده شده است

 پرسشنامه استاندارد رهبري اخالقـی کـه شـامل انـصاف،             -الف
شفاف سازي نقش و تسهیم قدرت است که بر اساس طیف پنج            

شنامه توسط محققان   این پرس . لیکرت تنظیم شده است   اي    گزینه
بدین صورت که پایـایی پرسـشنامه       . ایرانی اعتباریابی شده است   

از ،  مقدماتی و تعیین واریانس سـواالت     ۀ  پس از انجام یک مطالع    
طریق ضریب آلفاي کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفتـه وضـریب           

 41پرسـشنامه رهبـري اخالقـی شـامل         . بدست آمده است  84/0
  .باشد می  پاسخ-سوال بسته

 پرسشنامه فرسودگی شغلی که شامل خستگی عاطفی، مسخ -ب
ایـن پرسـشنامه توسـط    . شخصیت و عدم موفقیت فـردي اسـت    

اعتباریابی شده اسـت و از طریـق         محققان و صاحبنظران ایرانی   
.  تعیـین گردیـده اسـت   82/0محاسبه آلفاي کرونباخ، پایـایی آن       
  باشد یم  پاسخ- سوال بسته22پرسشنامه فرسودگی شغلی شامل 

 پرسشنامه رضایت از زندگی که شـامل رضـایت از خـانواده،             -ج
رضایت از دوستان، رضایت از محل کار، رضایت از محل زندگی           

ــت  ــود اس ــایت از خ ــط   . و رض ــران توس ــشنامه در ای ــن پرس ای
اندیشمندان اعتباریابی شـده اسـت و از طریـق محاسـبه آلفـاي              

. ش شـده اسـت     گـزار  90/0و70/0کرونباخ، پایایی آن به ترتیب      
  .باشد می  پاسخ- سوال بسته40پرسشنامه رضایت از زندگی شامل

در ایـن پـژوهش، بـا اسـتفاده از          هـا     براي تجزیه و تحلیـل داده     
توصـیفی متغیرهـاي    هـاي      شـاخص  20 نـسخه    spssافـزار    نرم

محاسبه شد، سپس به منظور     ها    تحقیق و ماتریس همبستگی آن    
 ل یابی معادالت ساختاري   بررسی روابط بین متغیرها از روش مد      

  آمـاري  براي آزمون مدل نظري تحقیق از نرم افزار       . استفاده شد 
LISREاستفاده شد .  

از هـا     در این تحقیق براي مـشخص نمـودن پایـایی پرسـشنامه           
ایـن روش بـراي      .ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردیـده اسـت       

ها   محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیري از جمله پرسشنامه        
کننـد   مـی     گیـري  مختلف را انـدازه   هاي    که ویژگی هایی    یا آزمون 

  .رود می  بکار
پرسشنامه رهبري  هاي    ضرایب پایایی براي هریک از زیر مقیاس      

   نشان داده شده است1اخالقی در جدول 
  

ضرایب پایایی براي هریک از زیر :1جدول 
  پرسشنامههاي  مقیاس

  میزان آلفاي کرونباخ  متغیر  ردیف
  95/0  رهبري اخالقی  1
  90/0  فرسودگی شغلی  2
  92/0  رضایت از زندگی  3

  

  ها  یافته

  :شود می  مطرحمربوط به پژوهش حاضر هاي  در ابتدا فرضیه
یـک   ناحیـه  زن دبیـران  شغلی فرسودگی بر اخالقی رهبري -1

   .دارد معنادار اثر شهرستان ارومیه
 ناحیه زن یراندب  زندگی از رضایت ارتقاي بر اخالقی رهبري -2

   .دارد معنادار اثر ارومیه شهرستان یک
 یـک  ناحیـه  زن دبیران زندگی از رضایت بر شغلی فرسودگی -3

   .دارد معنادار اثر ارومیه شهرستان
یـک   ناحیـه  زن دبیـران  زندگی از رضایت بر اخالقی رهبري -4

  .دارد معنادار اثر شغلی فرسودگی طریق از ارومیه شهرستان
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ي کـه در پـژوهش مـورد        ا اخت بهتر ماهیت جامعـه    به منظور شن  
مــطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهاي پـژوهش           

هـا   هاي آماري، الزم است ایـن داده  قـبل از تجزیه و تحلیل داده     
ها، گامی در جهـت      همچنین توصیف آماري داده   . تــوصیف شود 

یـین روابـط    اي براي تب   ها و پایه   تـــشخیص الگوي حاکم بر آن    
هـاي    رود فرضـیه   بین متغیرهایی است که در پژوهش بکـار مـی         

مرتبـه دوم مـورد بررسـی قـرار      تحقیق در قالب تحلیـل عـاملی  
آزمـون الگـوي نظـري    . گرفتند که نتیجه آن در ادامه آمده است       

 از طریق بررسـی     PLSپژوهش در روش    هاي    پژوهش و فرضیه  
. امکـان پـذیر اسـت    R2و مقادیر ) بارهاي عاملی(ضرایب مسیر  

بــراي )  زیــر نمونــه500بــا ( همچنــین از روش بــوت اســتراپ 
جهت تعیین معنی داري بارهـاي عـاملی         tمحاسبه مقادیر آماره    

 مالك متغیر شده تبیین واریانس نشانگر R2 مقادیر. استفاده شد 
 Q2 ضـریب  از بـرآن  عـالوه . اسـت  بین پیش متغیرهاي توسط
 وابـسته  متغیرهاي بینی پیش یتوانای بررسی براي گیسر-استون

 ضـریب  ایـن  مثبـت  شدمقادیر استفاده مستقل متغیرهاي روي از
 نیز شده تبیین واریانس مورد در .است بینی پیش توانایی نشانگر

 ترتیـب  بـه  PLS مدل در 19/0 وR2      67/  ،33/0ارزشهاي  

 مـدل  2 نگـاره  در). 20( هـستند  ضـعیف  و متوسـط  توجه، قابل
 سـاختاري  مـدل  نتـایج  2 جدول در و حاضر شپژوهة  شد آزمون
  .است شده ارائه

آزمون مدل ساختاري، رهبري اخالقی با ضریب مسیر     با توجه به  
 دارد، و رهبري اخالقی قادر بـه        تأثیر بر فرسودگی شغلی     -46/0

باشـد و    مـی      درصد از واریانس فرسـودگی شـغلی       21پیش بینی   
ـ    می    منفی بودن ضریب مسیر نشان     ا افـزایش رهبـري     دهد که ب

توان کـاهش فرسـودگی شـغلی را پـیش           می    اخالقی در سازمان  
 -19/0همچنین فرسودگی شغلی نیز با ضریب مـسیر         . بینی کرد 

 دارد و فرسـودگی شـغلی بـه همـراه     تـأثیر بر رضایت از زنـدگی     
 درصد از تغییرات رضـایت      29رهبري اخالقی قادر به پیش بینی       

تـوان گفـت بـا کـاهش         می    هبه این صورت ک   . از زندگی هستند  
تـوان افـزایش میـزان       مـی     میزان فرسودگی شـغلی در سـازمان      
و در نهایت بر اساس نتـایج       . رضایت از زندگی را پیش بینی کرد      

 بـر   42/0آزمون مدل ساختاري رهبري اخالقی با ضریب مـسیر          
بدین معنی که با افزایش میزان . رضایت از زندگی اثر مثبتی دارد     

توان افزایش میزان رضایت از زنـدگی را نیـز           می   رهبري اخالقی 
  . پیش بینی کرد

   تحقیقةمدل آزمون شد. 2نگاره
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 اثر مـستقیم تمـامی متغیرهـاي مـستقل بـر         2با توجه به جدول     
همچنـین اثـر غیـر مـستقیم        . باشـد  می    وابسته مثبت و معنی دار    

 tآمـاره   . باشـد  مـی     09/0رهبري اخالقی بر رضـایت از زنـدگی         
 معنـی  05/0 کـه در سـطح   باشد می   31/2متناظر با این عدد نیز      

از آنجایی که این اثـر از طریـق فرسـودگی شـغلی بـر       . دار است 
اي  توان گفت که نقش واسطه می  شود، می   رضایت از زندگی وارد   

این متغیر در ارتباط بین رهبـري اخالقـی و رضـایت از زنـدگی               
  . شود می  تایید

 ة اثرات مستقیم، ضرایب بتا و واریانس تبیین شد2در جدول 
مدل اثرات اصلی گزارش هاي  متغیرها در قالب بررسی فرضیه

  . شده است
  

  مدل اثرات اصلیهاي  متغیرها در قالب بررسی فرضیهة اثرات مستقیم، ضرایب بتا و واریانس تبیین شد: 2جدول 
  نتیجه  Q2شاخص  ضریب تعیین  tآماره   تأثیرضریب   فرضیه   شماره

  تاییدشد 19/0  21/0  -94/5  -46/0***  بر فرسودگی شغلی دارد) مستقیم(رهبري اخالقی اثرمعنادارومعکوس   1
بر رضایت از زندگی ) مستقیم( فرسودگی شغلی اثرمعنادارو معکوس  2

  دارد
  تایید شد  15/0  16/0  -21/2  -19/0*

  تایید شد  23/0  29/0  81/4  42/0***  بر رضایت از زندگی دارد) مستقیم( رهبري اخالقی اثرمعنادار  3
  تایید شد  17/0  18/0  31/2  09/0*  بر رضایت از زندگی دارد) غیر مستقیم( اثرمعنادار بري اخالقیره  4

P<0.001 
  

  برازش مدل آزمون شده پژوهش
مـدل تحقیـق از     هـاي     در نهایت جهت نشان دادن اعتبـار یافتـه        

معـادالت سـاختاري بـه روش       هـاي     بـرازش مـدل   هاي    شاخص
اخص برازش کلـی الگـو در      ش. حداقل مربعات جزیی استفاده شد    

PLS   شاخص GOF تـوان بـراي بررسـی     باشد و از آن مـی   می
.  بـه صـورت کلـی اسـتفاده کـرد          PLSاعتبار یا کیفیت الگـوي      

 داراي دو نوع مطلق که براي بررسـی و مقایـسه    GOFشاخص  
شود و نسبی که مقدار این شاخص         می مختلف استفاده هاي    گروه

 کـه از    GOF بیشترین حد     مطلق بر  GOFبرابر است با تقسیم     
 GOFاز شـاخص    . دسـت آورد    بـه    توان الگوي آزمون شده می   

ایـن شـاخص نیـز    . شود نسبی براي برازش کلی الگو استفاده می  
هاي برازش الگوي لیزرل بوده و بین صفر تا یک           همانند شاخص 

قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیـت مناسـب الگـو              
برازش مدل اندازه گیري و     هاي     شاخص 3در جدول   ).21( هستند

هـا    با توجه به این شاخص    . ساختاري پژوهش گزارش شده است    
توان گفت که مدل آزمون شده از برازش مناسـبی برخـوردار             می  

  .است
  
  
  

  
  برازش مدل اندازه گیري و ساختاري پژوهشهاي  شاخص: 3جدول 

  شاخص برازش مدل ساختاري   برازش مدل اندازه گیريشاخص  شاخص برازش نسبی  شاخص برازش مطلق
43/0  94/0  96/0  91/0  

  

  بحث 

 روابط بین متغیرها، ضرایب مسیر، معنی داري 2با توجه به نگاره 
متغیرهـاي وابـسته یـا درون زا را         ة  اثرات و واریانس تبیـین شـد      

 و آزمون مدل سـاختاري،      2با توجه به نتایج نگاره    . دهد می    نشان

 تأثیر بر فرسودگی شغلی     -46/0اخالقی با ضریب مسیر     رهبري  
 درصد از واریـانس     21دارد، و رهبري اخالقی قادر به پیش بینی         

 باشـد و منفـی بـودن ضـریب مـسیر نـشان       می  فرسودگی شغلی 
توان کاهش  می  دهد که با افزایش رهبري اخالقی در سازمان    می  

 محققان نیـز    دیگرهاي    یافته. فرسودگی شغلی را پیش بینی کرد     
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همچنین فرسودگی ). 16،15(کند می  ییدأنتایج پژوهش حاضر را ت   
 دارد تـأثیر  بر رضایت از زندگی      -19/0شغلی نیز با ضریب مسیر      

و فرسودگی شغلی به همراه رهبري اخالقی قادر به پـیش بینـی             
 به این صورت که.  درصد از تغییرات رضایت از زندگی هستند    29

  میـزان فرسـودگی شـغلی در سـازمان     توان گفت بـا کـاهش      می  
نتایج . توان افزایش میزان رضایت از زندگی را پیش بینی کرد   می  

 پزوهشگران دیگر در این زمینه همسو هاي    به دست آمده با یافته    
و در نهایـت بـر اسـاس نتـایج آزمـون مـدل              ). 18،17(باشـد  می  

 بـر رضـایت از    42/0ساختاري رهبري اخالقی با ضـریب مـسیر         
بدین معنی که با افزایش میـزان رهبـري         .  اثر مثبتی دارد   زندگی
توان افزایش میزان رضـایت از زنـدگی را نیـز پـیش            می    اخالقی

بینی کرد که با نتایج تحقیق پژوهـشگر دیگـري در ایـن زمینـه               
  ). 19(کند  می  تطابق

ة  اثرات مستقیم، ضرایب بتـا و واریـانس تبیـین شـد          2در جدول   
مدل اثـرات اصـلی گـزارش    هاي  ی فرضیهمتغیرها در قالب بررس  

 اثـر مـستقیم تمـامی متغیرهـاي         2با توجه به جدول     . شده است 
همچنـین اثـر غیـر    . باشـد  می  دار مستقل بر وابسته مثبت و معنی 

. باشـد  مـی     09/0مستقیم رهبري اخالقی بر رضـایت از زنـدگی          
 05/0باشد که در سـطح       می    31/2 متناظر با این عدد نیز       tآماره  

از آنجایی که این اثر از طریق فرسـودگی شـغلی   . عنی دار است  م
تـوان گفـت کـه نقـش      مـی   شـود،  مـی   بر رضایت از زندگی وارد    

این متغیر در ارتباط بین رهبري اخالقـی و رضـایت از      اي    واسطه
 Q2، مقدار 2بر آن با توجه به جدول  عالوه. شود می  ییدأزندگی ت

بـراي رضـایت از زنـدگی        و   19/0براي متغیر فرسودگی شـغلی      
توان نتیجه  می  با توجه به مثبت بودن این مقادیر،. باشد می   23/0

گرفت کـه رهبـري اخالقـی بـه صـورت معنـی داري قـادر بـه                  
بینی فرسودگی شغلی است و رهبري اخالقـی و فرسـودگی        پیش

 شغلی نیز به صورت معنی داري رضایت از زندگی را پیش بینـی            
ـ  . کنند می   دیگـران نیـز بـر ایـن موردصـحه        هـاي     وهشژنتایج پ

  ).19 و17،18(گذاشتند
مـدل تحقیـق از     هـاي     در نهایت جهت نشان دادن اعتبـار یافتـه        

معـادالت سـاختاري بـه روش       هـاي     بـرازش مـدل   هاي    شاخص
شاخص برازش کلـی الگـو در      . حداقل مربعات جزیی استفاده شد    

PLS شاخص GOF تـوان بـراي بررسـی       باشد و از آن مـی       می

.  بـه صـورت کلـی اسـتفاده کـرد          PLS یا کیفیت الگـوي      اعتبار
 داراي دو نوع مطلق که براي بررسـی و مقایـسه    GOFشاخص  

شود و نسبی که مقدار این شاخص         می مختلف استفاده هاي    گروه
 کـه از    GOF مطلق بر بیشترین حد      GOFبرابر است با تقسیم     

 GOFاز شـاخص  . دسـت آورد  تـوان بـه    الگوي آزمون شده مـی    
ایـن شـاخص نیـز    . شود براي برازش کلی الگو استفاده می نسبی  

هاي برازش الگوي لیزرل بوده و بین صفر تا یک           همانند شاخص 
قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیـت مناسـب الگـو              

بـرازش مـدل انـدازه گیـري و         هاي     شاخص 3در جدول   . هستند
هـا    صبا توجه به این شاخ    . ساختاري پژوهش گزارش شده است    

توان گفت که مدل آزمون شده از برازش مناسـبی برخـوردار             می  
تواند فرسودگی  صاحبنظران معتقدند یکی از عواملی که می. است

سـبک مـدیریت و رهبـري       ،  شغلی را در کارکنان افـزایش دهـد       
در مـواردي کـه ایجـاد ارتبـاط         . سرپرست واحد محل کار اوست    

آنان در مـدیریت یـک      عاطفی با کارکنان و توجه نسبت به رفاه         
سازمان نادیده گرفته شود، درصد بیشتري از کارکنان آن سازمان         

شـوند و همچنـین کارکنـانی کـه بـا            گرفتار فرسودگی شغلی می   
کنند، نسبت به افرادي که رابطـه         سرپرستان کم مالحظه کار می    

صمیمانه تري را با سرپرستان خود دارند، بیشتر در معرض ابـتال            
از این رو مـدیران نقـش کلیـدي در     . گیرند  ر می به فرسودگی قرا  

هـاي مختلـف    توانند با ارائـه راه حـل   حل این مشکل دارند و می   
از طـرف   .هاي تـنش زا بـر کارکنـان شـوند     مانع از ورود محرك   

وقایع و رویدادهاي غیر اخالقـی متعـدد در سـطح           ة  دیگر، گستر 
از بـه  کار، خود مؤیـد نیـ   هاي    و محیط ها    خرد و کالن در سازمان    

تر رفتار و عملکـرد اخالقـی در        مدیریت و رهبري هر چه مطلوب     
  .کار استهاي  محیط
 بـراي  را پـژوهش پیـشنهادهایی   این در شده انجام هاي بررسی

 در که پرورش دارد آموزش و نظام دستاندرکاران و برنامه ریزان

  :است شده عنوان ذیل
ـ        * راي تشویق و ترغیب کارکنان نسبت به اهمیت قایـل شـدن ب

 سالمت خود با هدف پیشگیري از فرسودگی شغلی 

مدیر اصل شایـستگی را در انتـصاب افـراد رعایـت کـرده و از                *
 .تبعیض دوري جوید

  مدیر از نوآوري و ابتکار عمل کارکنان حمایت کند*
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آموزشی براي کارکنـان و معلمـان بـه منظـور           هاي    ایجاد دوره *
 آموزش چگونگی مقابله با فرسودگی شغلی 

ر مدارسی که فضاي روانی حاکم بر آنهـا بـه دور از هرگونـه               د*
هایی  تفاهم و درك متقابل میان مدیران و کارکنان است آموزش         

را در جهت تغییر جو سازمانی مد نظر قرار دهند و مدیران جـوي            
وجود بیاورند تا رضایت معلمـان افـزایش      هدوستانه را در مدرسه ب    

 .یابد

ین معلمان بـه نحـوي کـه معلمـان     ایجاد جوي مثبت و سالم ب    *
دات خود به طرز مطلـوب              ه و انگیزه الزم را براي انجام تعه روحی

  .داشته باشند
هم چنین با توجه به اینکه پژوهش در آموزش و پـرورش انجـام        

شود که این تحقیق را در        شده است، به پژوهشگران پیشنهاد می     
ها فقط  ري دادهگردآو و چون براينیز انجام شود   ها    سایر سازمان 

ــده اســت  ــتفاده ش ــشنامه اس ــزار پرس ــی. از اب ــشنهاد م ــود  پی ش
پژوهشگران بعدي این تحقیق را با استفاده از ابزارهاي مـصاحبه           

  .و مشاهده انجام دهند
  

  نتیجه گیري

 پـیش  به قادر اخالقی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رهبري      
 نـشان  یرمس ضریب بودن منفی و باشد می    شغلی فرسودگی بینی

 کاهش توان می    سازمان در اخالقی رهبري افزایش با که دهد می  
 نیز شغلی فرسودگی همچنین. کرد بینی پیش را شغلی فرسودگی

 همـراه  بـه  شـغلی  فرسـودگی  و دارد تـأثیر  زنـدگی  از رضایت بر
 زنـدگی  از رضـایت  تغییـرات  بینـی  پـیش  به قادر اخالقی رهبري
 میـزان  کـاهش  بـا  گفـت  تـوان  مـی     کـه  صورت این به. هستند

 از رضـایت  میـزان  افـزایش  توان می    سازمان در شغلی فرسودگی
 مدل آزمون نتایج اساس بر نهایت در و. کرد بینی پیش را زندگی

. دارد مثبتـی  اثـر  زنـدگی  از رضایت بر اخالقی ساختاري،رهبري
 افزایش توان می    اخالقی رهبري میزان افزایش با که معنی بدین
   کرد بینی پیش نیز را زندگی از رضایت میزان

 و مثبـت  وابسته بر مستقل متغیرهاي تمامی مستقیم اثر بنابراین
 از طریـق   رهبـري  مـستقیم  غیـر  اثر همچنین. باشد می    دار معنی

 گفت توان می   شود، می    وارد زندگی از رضایت بر شغلی فرسودگی

 و اخالقـی  رهبـري  بـین  ارتباط در متغیر ایناي    واسطه نقش که
 نتیجـه  تـوان  مـی     آن بـر  عـالوه . شود می    تایید زندگی از رضایت
 بــه قــادر داري معنــی صــورت بــه اخالقــی رهبــري کــه گرفـت 

 فرسـودگی  و اخالقـی  رهبري و است شغلی فرسودگی بینی پیش
 بینـی  پـیش  را زنـدگی  از رضایت داري معنی صورت به نیز شغلی

  .کنند می 
  

  اخالقیهاي  مالحظه

 اخالقـی امانتـداري و رضـایت آگاهانـه          وهش حاضر اصول  ژدر پ 
  . مورد توجه قرار گرفته است

  
  سپاسگزاري

از زحمات استاد ارجمند جناب اقاي دکتر میرمحمد سیدعباسزاده          
 و اصـالح مقالـه کمـک نمودنـد قـدردانی          ها    که در پاالیش داده   

  . شود می 
  

  واژنامه

    Human Development .1  انسانیۀ توسع
  Ethical Leadership .2  رهبري اخالقی

  Ethical Standards.3  استانداردهاي اخالقی
  Equity .4    انصاف

    Clarifying the Role .5   شفاف سازي نقش
   Power Sharing .6     تسهیم قدرت

   Job Exhaustion .7    فرسودگی شغلی
 Technology .8      فناوري

  After Stress .9     پرتنیدگی
  Emotional exhaustion .10        عاطفیخستگی

  Depersonalization.11     مسخ شخصیت
  Development Personal .12  پیشرفت فردي
  Mental Health.13      سالمت روان

   Life Satisfaction.14   رضایت از زندگی
  Psychosomatic Diseases.15   هاي روان تنی بیماري
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