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18/11/90: پذیرش مقاله، 25/8/90: دریافت مقاله
 ت نقش مهمی در ارتقاي سـالم      محیطاین  ،کننددرصد زمان بیداري خود را در محیط کار سپري می          60شاغالن بیش از     از آنجا که    :مقدمه

یکی از پیامـدهاي فـوري اسـترس و         . ها، فشارهاي عصبی و روانی به درجات گوناگونی وجود دارد         امروزه در بسیاري از سازمان    . کندافراد ایفا می  
از طرفی یکی از مهمترین عوامل مولد فرسودگی شغلی در سازمان ، سبک رهبري خاصی است که . فشارهاي روانی، پدیده فرسودگی شغلی است 

.سرپرستان سازمان اتخاذ می گرددتوسط
است که با هدف بررسی رابطه  سبک رهبري مدیران با فرسودگی شغلی همبستگی-توصیفیک مطالعه یاین پژوهش: هامواد و روش

مونه بـر اسـاس     طبقه اي بوده و حجم ن      -روش نمونه گیري در این پژوهش تصادفی      .  کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام گرفت       
بودهاستانداردپرسشنامهدوابزار گردآوري داده ها ، شامل. نفر از مدیران می باشد 45نفر از کارکنان و 182شاملکه جدول مورگان تعیین گردید

کرونبـاخ آلفايها از طریق ضریبپرسشنامهاعتبار.پرسشنامه  فرسودگی شغلی مسلش-LPC (2(پرسشنامه سبک رهبري فیدلر-1.است
براي تجزیه وتحلیل داده هاي آماري از نـرم افـزار           . محاسبه گردید % 81و براي پرسشنامه سبک رهبري      % 84براي پرسشنامه فرسودگی شغلی     

SPSSاستفاده گردید.
از % 33/93اند وفرسودگی متوسط و کمتر از یک درصد فرسودگی باال را نشان داده % 2/35کارکنان فرسودگی پایین،% 3/64: هایافته

هاي بینابین استفاده از سبک%22/2وهاي رابطه مداراز سبک%44/4وظیفه مداريهاي رهبرمدیران این دانشگاه در حوزه هاي ستادي از سبک
.دار وجود دارداه علوم پزشکی لرستان رابطه  معنینمایند، همچنین بین سبک رهبري مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگمی
   رابطه %  99ن با اطمینان باالي     نتایج این پژوهش نشان داد که بین سبک رهبري مدیران و فرسودگی شغلی کارکنا             : گیرينتیجهبحث و

هـاي ررفتـا کـه گیردمیو مؤسساتیهاسازمانبینازراخودقربانیانبیشترشغلیفرسودگیعبارت دیگربه،دار وجود دارد معکوس معنی 
وجود ارتباط بین سبک رهبري مـدیران و فرسـودگی شـغلی    . زندمیسرآنهاسايرؤوطرف مدیرانازکمتريعاطفیوگرموارانهکمالحظه

.بیشتر مدیران به پرسنل و استفاده از شیوه هاي علمی مدیریت را می طلبدکارکنان ، توجه  هر چه
لوم پزشکی لرستان،دانشگاه عسبک رهبريشغلی،فرسودگی: هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
ها، فشارهاي عـصبی و روانـی       امروزه در بسیاري از سازمان    

دهاي فــوري یکــی از پیامــ. بــه درجــات گونــاگونی وجــود دارد
مفهـوم  . ، پدیده فرسودگی شغلی است استرس و فشارهاي روانی   

فرویـد براي اولین بار از سـوي        1970در اوایل فرسودگی شغلی   
وي فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی و        . معرفی شد  1ونبرگر

داند که به علت از خودگذشتگی فرد در روش زندگی          ناکامی می 
شود، به وجـود    یا ارتباطی که به وصول نتیجه دلخواه منجر نمی        

2ترین تعریـف از فرسـودگی را مـسلش و جکـسون           رایج. آیدمی

طبق نظر ایشان، فرسودگی شـغلی نـشانگان روان    . مطرح کردند 
ختی از تحلیل عاطفی، مسخ شخـصیت و کـاهش احـساس            شنا

این نشانگان در سازمانی که انـسان نقـش         . موفقیت فردي است  
ش لسمـ ). 1(حساس و حیاتی در آن دارد، بیشتر دیده می شود         

مؤلفـه مـی  سـه دارايراشـغلی فرسودگی1981جکسونو
ازاسـت عبارتکهاست3شخصیتزوال،اولمؤلفه.)2(دانند
بهکهاستمراجعانازمراقبت مستقیمازهیجانییريگکناره
دیگـران منجـر  بـه نسبتحسیبیوتوجهی، بینگرشنوعی

بـه نـسبت تـوجهی بـی احـساس فرددیگرعبارتبه. شودمی
اسـت،که 4هیجـانی خـستگی دوم،مؤلفه. کندمیپیدادیگران

کـه است5فعالیت،کاهشسوممؤلفه.استکوفتگیوخستگی
کنـد، فعالیـت  احـساس مـی  شـاغل فردکهاینازاستعبارت

.)3(دهدنمیانجامسودمندي
سـازمانی، ناکارآمـدي احـساس نامناسـب کـاري،  شرایط

وارتقـاء بـراي کـم هـاي فرصتفردي،عدم پیشرفتاحساس
نظام سازمانیدرپاگیرودستوخشکمقرراتووجود قوانین

شـغلی فرسـودگی گـسترش  وایجـاد درمـؤثر عواملدیگراز
شـغلی، فـشار یااسترسبهکه منجرعواملیمجموعه. هستند

بـه توانرا میشوندانحرافی میو رفتارهايهیجانیفرسودگی
وباورهـا ها،نگرش:فردي نظیرعوامل. موقعیتیوفرديعوامل

عوامـل وآنامثـال وسـن، جنـسیت  :نظیـر شخصیتی عوامل
فرهنـگ وفضارهبري،کسبشغل،هايویژگیموقعیتی نظیر

1.)4(کردتقسیمسازمان

هـاي مـورد    رفتار رهبري عبارت است از تکنیـک       سبک یا 
سـبک   .استفاده جهت اعمال نفوذ و جهت دادن فعالیت دیگران        

رهبري شخص الگوي رفتاري است که شخص هنگامی که سعی       
گونـه  دهـد آن دیگران نفوذ کند از خود نشان میدارد بر فعالیت 

تئوري اقتضایی رهبـري بـه وسـیله       . آیدشم دیگران می  که به چ  
بیان شد، تـا بتوانـد همزمـان دربـاره شخـصیت رهبـر و                6فیدلر

در نظریـه اقتـضایی رهبـري       . پیچیدگی موقعیت اظهار نظر کند    
شود که اثربخشی رهبر بر کنش متقابل یا تعامـل بـین     گفته می 

انگیزشی  هاياین عوامل عبارتند از ویژگی    . دو عامل متکی است   
و شخصیتی رهبر و کنترل یا نفوذي که رهبر بر موقعیت تحـت             

وابـسته بـه   ،به عبارت دیگر، رهبري اثـربخش   . نظارت خود دارد  
آن رهبـر   سازگار بودن انگیزش رهبر و مـوقعیتی اسـت کـه در             

.)5(کندنقش خود را ایفا می
تـرین عـواملی کـه در تعیـین         به اعتقاد فیدلر یکی از مهم     

درجه یا میزان اعتمـاد      ،ن رهبري یک فرد اهمیت دارد     ثر بود مو
افراد گروه به او و نیز این نکته است که افـراد گـروه تـا                و عالقه   

هـاي وي   چه اندازه مایـل بـه پیـروي از دسـتورات و راهنمـایی             
منظور . دومین عامل موفقیت رهبر ساختار وظیفه است      . هستند

ـ   درجه یا میزانی است که وظایف مرحله بـه مرح          راي افـراد   لـه ب
سـومین عامـل قـدرت ناشـی از         و   شودگروه تحلیل یا گفته می    

فیدلر بر این باور بود کـه شـیوه یـا سـبک              .موقعیت رهبر است  

1. Freudennberger

2. Maslash & jakson

3. Depersonalization

4. Emotional Exhaustion

5. Reduced Personal Accomplishment

6. Fiedler
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بنـابراین او کـار     . رهبري فرد عامل اصلی موفقیت رهبري است        
.)6(هیت شیوه یا سبک رهبري آغاز کردخود را با تعیین ما

میـان اعـضاي هیـات علمـی        در  ) 7(نتایج تحقیق سعادتمند  
گرا و رفتار هدایتی رهبـري مـدیران   نشان داد که بین رفتار موفقیت     

هــاي آموزشــی بــا فرســودگی شــغلی اعــضاي هیــأت علمــی گــروه
نیــز نــشان داد کــه ) 8(1فونــگتحقیــق. همبــستگی وجــود دارد

اي با عملکرد روسا و     شغلی بطور معکوس و قابل مالحظه      یفرسودگ
پیامی نیـز اظهـار داشـت فرسـودگی شـغلی           . ردهمکاران ارتباط دا  

پرسـتاران بطــور قابــل مالحظــه و معکــوس بــا حمایــت مــدیران و  
نیز در پژوهش خود اعالم داشـت  ) 9(عزیز پور. همکاران ارتباط دارد  

مهمترین علل فرسودگی شغلی به ترتیب پایین بودن حقوق و مزایا           
% 85ی  ،عدم حمایت مدیران سطوح بـاالتر از پرسـنل محیطـ          % 93

.بوده است% 83ساعات کار زیاد و% 84،عدم امنیت شغلی 
کارکنان یک سازماندرشغلیبه این ترتیب، فرسودگی

فردروانیسالمتفرسودگی،اوالً:استحائز اهمیتجنبهدواز
غیبتروانی،وجسمیعالیمباعثودهدقرار میتحت تاثیررا
بـه  شـده ارائـه یفیـت کثانیـاً وشودمیتعویض شغلوشغلاز

ارمغـان بـه خـدمات را ازنارضـایتی داده وکـاهش  راجامعـه 
شـغلی در  فرسـودگی ازو پیـشگیري شناختبنابراین.آوردمی

روانی افرادبهداشتبردنباالدرتواندمیدانشگاه علوم پزشکی،
بهداشـتی  خـدمات ارائـه ازرضـایت وکیفیـت سـطح ارتقـاء و

نجا که دانشگاه علوم پزشـکی مـسئولیت        از آ . درمانی مؤثر باشد  
دار ارائه خدمات بهداشتی، درمـانی و آمـوزش پزشـکی را عهـده            

نقش کارکنان   ، به دلیل حساسیت ماموریت سازمانی و        باشدمی
وري نیـروي   درتحقق این ماموریت، بررسی عوامل موثر در بهـره        

. انسانی آن از اهمیت فراوان برخوردار است
ه منظور آگاه نمـودن مـدیران مجموعـه         ، ب لذا این تحقیق  

موجـود و  هاي رهبـري بـا شـرایط    مورد مطالعه از تناسب سبک    
هاي رهبري و میـزان     جلب توجه ایشان به پیامدهاي این سبک      

فرسودگی شغلی کارکنان و تـاثیر آن بـر افـزایش و یـا کـاهش                
1.تواند موثر باشدکیفیت ارائه خدمات در سازمان میکمیت و

هامواد و روش
کـه  . همبـستگی اسـت    -این مطالعه یـک پـژوهش توصـیفی       

رابطه دو متغیر سبک رهبري مدیران و فرسودگی شـغلی کارکنـان            
جامعه آماري یا  جمعیت مورد مطالعـه  . دهدرا مورد بررسی قرار می  

هـاي  در این تحقیق کلیه کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در حـوزه           
داشتی و درمـانی اسـتان      ستادي دانشگاه علوم پرشکی و خدمات به      

براي تعیین حجم نمونـه از نگـاره        . باشندمی 1390لرستان در سال  
بـا توجـه بـه      . اعداد تصادفی کرجسی و مورگان استفاده شده اسـت        

نفر بوده است، حداکثر حجـم نمونـه         340حجم جامعه کارکنان که   
50باشد و با توجه به حجم جامعه مـدیران کـه  نفر می  182کارکنان

. باشــدنفــر مــی45مــدیران انــد حــداکثر حجــم نمونــهنفــر بــوده
امعـه مـورد مطالعـه نـشان        حجم نمونه انتخـابی را در ج      3و2جدول

اي اسـتفاده   گیـري طبقـه   گیري از روش نمونه   جهت نمونه . دهدمی
گردید به این ترتیب که حجم نمونـه در هـر معاونـت متناسـب بـا                 

نظـر گرفتـه     حجم جامعه آن نسبت به کل جامعه مورد مطالعه، در         
بـه  . ها بـه روش کـامالً تـصادفی انتخـاب شـدند           شد و سپس نمونه   

. ها از دو پرسشنامه استاندارد استفاده گردیـد       آوري داده منظور جمع 
و  مـسلش و جکـسون    براي تعیین فرسودگی شـغلی از پرسـشنامه         

پرسـشنامه رهبـري فیـدلر     براي تعیین سـبک رهبـري مـدیران از          
ــزار تــرینش و جکــسون رایــجپرســشنامه مــسل. اســتفاده شــد اب

باشـد  جداگانه مـی گزاره25که شاملشغلیفرسودگیگیرياندازه
مـسخ   عـاطفی، خـستگی : شـغلی شـامل  فرسـودگی جنبـه سـه و

براین پرسشنامه. سنجدرا میشخصیکفایتو احساسشخصیت
6تـا  0ايو با مقیاس فاصـله 2لیکرتايدرجههفتاساس مقیاس

بـراي سـنجش سـبک رهبـري مـدیران از      . اسـت شدهگذارينمره

1. Fong

2. Lykrt
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ایـن  . باشـد گـزاره مـی    18پرسشنامه فیدلر استفاده گردیدکه شامل    
اي لیکرت و بر مبنـاي مقیـاس      ها بر اساس طیف هشت گزینه     گزاره
بر اساس این پرسشنامه، اگـر امتیـاز        . گرددگیري می اي اندازه فاصله
بـاال مـورد   L.P.C1و باالتر شود، فیدلر ایـن شـخص را بـا   64فرد 

بـاال داراي سـبک رهبـري    L.P.C شخص بـا . دهدمیارزیابی قرار
و یا کمتر از آن شود، فرد داراي57گرا است و اگر امتیاز فرد رابطه

L.P.Cدر ایـن وضـعیت فـرد در حـال کـارکردن بـا       . پایین است
دهد بـا او کـار کنـد، احـساس منفـی        همکاري که کمتر ترجیح می    

اگـر  .پایین داراي رهبري کار محـور اسـت  L.P.Cشخص با.دارد
ــین  ــرد ب ــاز ف ــا 58امتی ــانگر ترکیبــی از اهــدافشــود63ت و، بی

اگر فرد در این طیف قرار گیرد، فیدلر سبک او را بـین      . هاستانگیزه
.داندگرایی میگرایی و رابطهوظیفه

ها بـه صـورت مـستقیم در اختیـار افـراد مـورد             پرسشنامه
هــا توســط    بعــد از تکمیــل پرســشنامه. رار داده شــدمطالعــه قــ

بنـدي شـده و   هاي تحقیـق، اطالعـات کدگـذاري و طبقـه     نمونه
بدین . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند    SPSSافزار  توسط نرم 

ترتیب که ابتدا با استفاده از جداول توزیع فراوانی و نمودارهـاي            
خگویان ستونی به توصـیف متغیرهـاي جمعیـت شـناختی پاسـ           

جنــسیت، میــزان تحــصیالت، وضــعیت تاهــل، ســن و ســابقه  (
بنـدي نمـرات    پرداخته شد، سپس با اسـتفاده از طبقـه        ) خدمت

مربوط به فرسودگی شغلی کارکنان و ابعاد آن و سـبک رهبـري     
مدیران، جداول توزیع فراوانی و نمودار ستونی براي این متغیرها   

رسی سؤاالت تحقیـق    در بخش آمار استنباطی براي بر      .تشکیل شد 
بهره گرفتـه شـد و       4و اتا  3، اسپیرمن 2پیرسوناز ضرایب همبستگی    

بـه بررســی میــزان  5)خــی دو(مجـذور خــی بـا اســتفاده از آزمــون  
فرسودگی شغلی کارکنان و تعیین سبک رهبري مـدیران پرداختـه           

.شد

1هایافته

درصـد مـدیران انتخـابی مـرد و          2/82نتایج نشان داد که     
ن انتخابی مـرد و     درصد کارکنا  7/52ن هستند و    درصد ز  8/17
سال  28ران انتخابی   حداقل سن مدی  .باشنددرصد زن می   3/47
همچنین میانگین و انحراف اسـتاندارد  ،  سال است  52حداکثر  و  

اما در مورد کارکنان    . باشدسال می  5و   43سن مدیران انتخابی    
نگین و سال است و میـا 56و   21انتخابی حداقل و حداکثر سن      

میـانگین و   . باشـد سـال مـی    7و   37استاندارد سن آنها    انحراف  
سـال  9و  11انحراف استاندارد سابقه خـدمت مـدیران انتخـابی        

است و میانگین و انحـراف اسـتاندارد سـابقه خـدمت کارکنـان              
.   باشدسال می7و 11انتخابی

ــد کــه درصــد کارکنــان اظهــار داشــته3/64ن همچنــی ان
درصـد میـزان     2/35حد پایین اسـت،     ها در   فرسودگی شغلی آن  

درصـد میـزان     5/0فرسودگی شغلی خود را در حـد متوسـط و           
.اندخود را در حد باال ارزیابی نمودهفرسودگی شغلی 
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فرسودگی پائین  فرسودگی متوسط فرسودگی باال

توزیع درصدي میزان فرسودگی شغلی کارکنان-1نمودار

اند که خستگی عـاطفی    درصد کارکنان اظهار داشته    9/70
درصد میزان خستگی عاطفی خـود       22آنها در حد پایین است،      

درصد میزان خستگی عـاطفی خـود را          1/7را در حد متوسط و      

1. Least Preferrd Co-worker Questionnaire

2. Pierson

3. Spearman

4. Eta

5. Chi Square
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درصد کارکنان اظهار داشته     7/57. در حد باال ارزیابی نموده اند     
درصـد  3/36اند که عملکرد شخصی آنها در حـد پـایین اسـت،      

درصد میزان   6میزان عملکرد شخصی خود را در حد متوسط و          
9/81. عملکرد شخصی خود را  در حد بـاال ارزیـابی نمـوده انـد      

درصد کارکنان اظهار داشته اند که مسخ شخصیت آنها در حـد            
درصد میزان مـسخ شخـصیت خـود را در حـد             17پایین است،   

درصد میزان مسخ شخصیت خود را  در حد بـاال            1/1متوسط و   
اظهـار داشـته انـد کـه         درصد کارکنـان   7/7. ارزیابی نموده اند    

درصـد میـزان     5/27درگیري شغلی آنها در حـد پـایین اسـت،           
درصـد میـزان     8/64درگیري شغلی خود را در حـد متوسـط و           

.درگیري شغلی خود را  در حد باال ارزیابی نموده اند
درصد مدیران از سبک رهبري وظیفـه گـرا اسـتفاده                  33/93

بطه گرا را بکار مـی برنـد و         درصد  سبک رهبري را     44/4می کنند،   
اســتفاده قــرار درصــد نیــز ســبک رهبــري بینــابین را مــورد 22/2
.دهندمی

93.3
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وظیفھ گرا  بینابین رابطھ گرا

توزیع درصدي مربوط به سبک رهبري مدیران: 2نمودار 

9/99(درصـد 99ها نشان داد کـه بـا اطمینـان بـاالي            افتهی
کارکنـان،  ، بین سبک رهبري مدیران و فرسودگی شـغلی          )درصد

دار وجود دارد و این بدین معنی است کـه بـا            رابطه منفی و معنی   
با گرایش مـدیران    (افزایش نمرات مربوط به سبک رهبري مدیران      

، نمرات مربوط به فرسودگی شغلی      )به سبک رهبري رابطه مداري    
95همچنـین، بـا اطمینـان       ). 1جـدول (ابـد یکارکنان کاهش مـی   

مـسخ شخـصیت کارکنـان،    درصد، بین سبک رهبـري مـدیران و       
ایـن بـدین معنـی      . )p=023/0(دار وجود دارد  رابطه منفی و معنی   

بـا  (است که با افزایش نمرات مربـوط بـه سـبک رهبـري مـدیران      
، نمرات مربوط بـه     )گرایش مدیران به سبک رهبري رابطه مداري      

).2جدول (ابد یمسخ شخصیت کارکنان کاهش می
بـین سـبک    درصـد، 95نتایج نشان داد کـه بـا اطمینـان          

اطفی کارکنـان، رابطـه منفـی و        عـ خـستگی   رهبري مـدیران و     
این است که بـا افـزایش       بیانگر  . )p=037/0(دار وجود دارد  معنی

بـه  بـا گـرایش مـدیران       (ک رهبري مدیران  نمرات مربوط به سب   
تگی عـاطفی   ، نمرات مربوط به خس    )سبک رهبري رابطه مداري   

.)1جدول(ابد یکارکنان کاهش می
بین سبک رهبـري  ، )درصد9/99(درصد99يطمینان باال با ا 

دار وجـود   شخصی کارکنان، رابطه مثبت و معنـی      مدیران و عملکرد    
است که با افزایش نمـرات مربـوط         حاکی از این  .)p>001/0(دارد

به سبک رهبـري رابطـه      با گرایش مدیران    (ک رهبري مدیران  به سب 
ان افــزایش کارکنــعملکــرد شخــصی ، نمــرات مربــوط بــه)مــداري

5/99(درصـد  99نـان بـاالي     یهمچنین، بـا اطم    .)1جدول  (ابدیمی
شـغلی کارکنـان،   بین سـبک رهبـري مـدیران و درگیـري         ،  )درصد

.)p=005/0(دار وجود داردرابطه مثبت و معنی
این بدین معنی است که با افزایش نمرات مربـوط بـه سـبک              

، )رابطـه مـداري  با گرایش مدیران  به سبک رهبري  (رهبري مدیران 
.)1جـدول (ابدیگیري شغلی کارکنان افزایش می    نمرات مربوط به در   

نتایج حـاکی از آن اسـت کـه، بـین فرسـودگی شـغلی کارکنـان و                  
، سن، سابقه خـدمت، تحـصیالت     (متغیرهاي جمعیت شناختی آنان   

.)p=005/0(دار وجـود نـدارد    رابطه معنی ) جنسیت و وضعیت تاهل   
سن، (متغیرهاي جمعیت شناختی آنان   بین سبک رهبري مدیران و      

نیـز رابطـه    ) سابقه خدمت، تحصیالت، جنـسیت و وضـعیت تاهـل         
.)p=005/0(ه استدار نشان داده نشدمعنی
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توان نتیجه گرفت که بجزء  میـزان درگیـري کـه            بنابراین می 
در حد باال است سایر متغیرها و از جمله میـزان فرسـودگی شـغلی               

نفـر از    42(همچنین مدیران   . باشدمی  حد پایین   کلی کارکنان در    
.کنندسبک رهبري وظیفه گرا استفاده میاز) درصد93نفر، 45

هاي فرسودگی شغلی مولفهسبک رهبري مدیران و ضریب همبستگی پیرسون بین-1جدول
)P(داريیمعنسطح)r(ضریب همبستگی پیرسونهمبستگی بین

>001/0-563/0سبک رهبري و فرسودگی شغلی
=023/0-338/0سبک رهبري و مسخ شخصیت

=037/0-313/0سبک رهبري و خستگی عاطفی
>001/0+492/0سبک رهبري و عملکرد شخصی

=005/0+416/0سبک رهبري و درگیري شغلی

مربوط به میزان سبک رهبري کارکناندونتایج آزمون خی-2جدول
درجه آزاديمجذور خیه گرارابطبینابینوظیفه گراهاشاخصمتغیر

4212فراوانی مشاهده شده
سبک رهبري

151515فراوانی مورد انتظار
933/722

001/0 P<

بحث و نتیجه گیري
نتایج این پژوهش نشان داد که بین سبک رهبري مدیران          

رابطــه % 99نــان بــا اطمینــان بــاالي و فرســودگی شــغلی کارک
نتـایج بدسـت آمـده از تحقیـق         .دار وجـود دارد   یمعکوس معنـ  

هـاي  در میان اعضاي هیات علمی و مدیران گـروه      ) 7(سعادتمند
در میـان پرسـتاران     ) 10(آموزشی دانشگاه اصـفهان و کورانیـان      

دانشگاه علوم پزشکی مشهد و باقري در میان مربیان و بازیکنان           
نـین   همچ. ق مطابقـت دارد یـ هاي فوتبال با نتـایج ایـن تحق      تیم

تایید کننده   نیز) 12،  8،11(2، پیامی، کووایوال  1فونگات  تحقیق
) 9(از طرفی نتایج تحقیق عزیز پـور      . باشندنتایج این تحقیق می   

، عـدم حمایـت   %)93(ز مهمترین علـت فرسـودگی شـغلی را          ین
.مدیران سطوح باال از پرسنل محیطی نشان داده است

قربانیـان تربیششغلیفرسودگینشانگانعبارت دیگربه
رفتارهـاي کـه گیـرد مـی و مؤسـساتی هانسازمابینازراخود

وطـرف مـدیران  ازکمتـري عـاطفی وگـرم وکارانهمالحظه
1.زندمیسرآنهاروساي

در میـان پرسـتاران     ) 13(روحـی و همکـاران     نتایج تحقیـق  
دانشگاه گلستان نیز حاکی از آن است که بـین سـبک رهبـري و               

ــصی  ــسخ شخ ــودگی م ــه   فرس ــی رابط ــدت و فراوان ــر ش ت از نظ
به طوري که بـا افـزایش میـزان مطلوبیـت           داري وجود دارد  یمعن

نحوه عملکرد مدیران از میزان فرسودگی مسخ شخصیت کارکنان         
در این خـصوص بـاقري در نتـایج تحقیـق خـود      .شودکاسته می

هـاي فوتبـال بـا همـه       نشان داد که سـبک رهبـري مربیـان تـیم          
هاي فرسودگی شغلی و از جمله با مسخ شخصیت بازیکنـان           جنبه

نشان داد که   ) 13(روحی   نتایج تحقیق   . دار دارد یرابطه قوي معن  
بین نحوه مدیریت و فرسودگی عـاطفی از نظـر شـدت و فراوانـی               

کـه بـا افـزایش میـزان        بـه طـوري    داري وجـود دارد   رابطه معنـی  
گی عــاطفی مطلوبیــت نحــوه عملکــرد مــدیران از میــزان فرســود

1. Fong

2. Koivula
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این نتـایج تاییـد کننـده نتـایج تحقیـق           . شودکارکنان کاسته می  
اســت کــه نــشان داد میــزان عملکــرد و  2و رابینــسون1اســتروم
هـاي مـدیریت بـا فرسـودگی بـه طـور معکـوس و قابــل        حمایـت 
) 11(پیـامی . اي با عملکرد روسا و همکـاران ارتبـاط دارد         مالحظه

ران به طور قابل مالحظه     نیز اظهار داشت فرسودگی عاطفی پرستا     
باقري نیز در   . و معکوس با حمایت مدیران و همکاران ارتباط دارد        

تحقیق خود به این نتیجه رسید که بـین سـبک رهبـري مربیـان        
دار وجـود   یهاي فوتبال وخستگی عاطفی بازیکنان رابطه معنـ       تیم
باقري نیز در تحقیق خود نشان داد که بین سـبک رهبـري             . دارد

هاي فوتبال و عملکرد شخصی بازیکنان رابطـه قـوي و           ممربیان تی 
که اگر سـبک رهبـري مربیـان         یبه این معن  . دار وجود دارد  یمعن

گرا و حمایتی باشد، عملکرد شخصی بازیکنان بیـشترخواهد         رابطه
گـرا  هـاي رهبـري وظیفـه     مربیان از سـبک    چنانچه همچنین. بود

وي . واهـد بـود   استفاده نمایند عملکرد شخصی بازیکنان کمتـر خ       
هاي فوتبال و درگیري    نشان داد که بین سبک رهبري مربیان تیم       

بـه ایـن ترتیـب      .دار وجود دارد  یشغلی بازیکنان رابطه قوي و معن     
تـر باشـد درگیـري      که هرچه سبک رهبري مربیان وظیفه گرایانه      

هاي رهبـري  اگر مربیان از سبک. شغلی بازیکنان کمتر خواهد بود    
دار اسـتفاده نماینـد درگیـري شـغلی بازیکنـان           محمایتی و رابطه  

.گرددمیبیشتر
داري بین فرسودگی   نتایج این پژوهش نتوانسته رابطه معنی     

شغلی کارکنان و متغیرهاي جمعیت شناختی شامل سـن، سـابقه       
. خدمت، جنسیت، سطح تحصیالت و وضعیت تاهل را نشان دهـد          

ري بـین   دانظري و شجاعی نیز در تحقیقـات خـود رابطـه معنـی            
.فرسودگی شغلی و متغیرهاي جمعیت شناختی نیافتند 

شغلیفرسودگیبینها نشان داد کهدر این تحقیق یافته
مطالعهباافتهیاین.نداردوجودداريمعنیآماريسن ارتباطبا

و4چـالوین بـا مطالعـه  ،امـا داردمطابقـت همکـاران و3بویـل 
دارمعنـی .نـدارد مطابقـت )14(6بـانکس و5سورتت،همکاران

کهباشددلیلبه اینشایدشغلیفرسودگیباسنرابطهنشدن
منبـع و،نـستوهی کـار محـیط شرایطکاري،بارچونعواملی
1.  اعمال کنندکارمحیطدرراخوداثراندتوانستهکنترل

داري یمعنارتباط) 15-17(نیا و عبدي    مقیمیان، یعقوبی 
رش نکردنــد امــا رســولیان بــین ســن و فرســودگی شــغلی گــزا

سـال   40اطفی بیـشتري در افـراد بـا سـن بـاالتر از              خستگی ع 
) 18(اري  یسـفند که نتایج تحقیـق ا    در حالی . گزارش کرده است  

تر بیشتر از گروه    فرسودگی شغلی در گروه سنی پایین      نشان داد 
شاید بتوان گفت که بـا  در توضیح این مطلب  .باشدمی سنی باال 

ئل شـغلی   ه کـاري افـراد در برخـورد بـا مـسا           تجرب افزایش سن، 
.شوندتر فرسوده میابد بنابراین کمیافزایش می

شغلیفرسودگیبینکهدادنشانپژوهشهاي اینافتهی
این.)p=005/0(نداردوجودداريمعنیآمارياختالفبا جنس

عبـدي  . داردمطابقـت )14(بـانکس وسـورتت با پژوهشافتهی
ــاران  ــوله و همک ــاي  در) 17(ماس ــین متغیره ــاط ب ــورد ارتب م

انـد  داري یافتـه  شناختی و فرسودگی شغلی رابطه معنی     جمعیت
به طوري که فرسودگی شغلی در مردان نسبت به زنـان بیـشتر             

بـین جـنس و   ) 19(و همکـاران  7است امـا بینابـاج  گزارش شده   
میـزان  8کلفیدر .داري پیدا نکردند  یفرسودگی شغلی رابطه معن   

داري یی در بعد مسخ شخصیت را بـه طـور معنـ       فرسودگی شغل 
هـاي  این یافتـه بـا یافتـه      . در مردان باالتر از زنان گزارش کردند      

نویسد سـاعات   وي در این باره می    . باشدمسو می ه) 20(خاکپور  
تمـاس بیـشتر مـردان بـا     کار بیشتر مـردان نـسبت بـه زنـان و        

1. Strom

2. Robinson

3. Boyle

4. Chalvin

5. Sortet

6. Banks

7. Bahri Bynabaj

8. Kilfedder
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ف ایـن  تواند توجیه کننده این قضیه باشد و با حـذ      مراجعین می 
.رودمشاهده شده بین دو جنس از بین میاختالف ،عوامل

نـشان  ) 21(در ارتباط با سـابقه کـار خاقـانی و همکـاران             
دادند کـه بـین سـابقه کـار و نمـرات فرسـودگی شـغلی رابطـه          

ــ ــود داردیمعن ــوس وج ــه. دار معک ــن یافت ــا ای ــا ب ــاي دادهه ه
بـا و. باشـد همسو مـی ) 11،20،18(اسفندیاري، خاکپور و پیامی  

وي در توجیـه ایـن      . در تناقض اسـت     ) 22(هاي رسولیان   یافته
بـا   هـاي صبسد چون افـراد مـورد مطالعـه در منـ          ینومی مسئله

شاید این تفاوت به فشار کاري       هستندمشغول  مسئولیت بیشتر 
.مربوط باشدنه سابقه کار آنان،بیشتر 

شـجاعی و   اي این پژوهش با نتایج تحقیق       هبنابراین، یافته 
همچنـین در زمینـه     . باشـد کـامال همـسو مـی     )  23،24(نظري

وهش ها با پـژ   این یافته  ارتباط سن با فرسودگی شغلی کارکنان،     
نیـز  ) 15-17(نیـا و عبـدي      بویل و همکاران، مقیمیان، یعقـوبی     

چــالوین و ســورتت، هــاي اســفندیاريمطــابق بــوده و بــا یافتــه
توان به  عوامـل     می را   دلیل آن . باشدنا همسو می  ) 18،25،26(

.محیط کار و منبع کنترل و نستوهی کارکنان نسبت داد
ــا جــنس کا  رکنــان   در زمینــه رابطــه فرســودگی شــغلی ب

هـاي ایـن پـژوهش بـا نتـایج تحقیـق بحـري  بینابـاج  و                   افتهی
ماسـوله ،   باشـد و بـا نتـایج تحقیـق        همـسو مـی   ) 19(همکاران  

. باشدنمیمطابق  ) 17،20(و خاکپور   2، تبراك 1ویکینگ،کلفیدر
، فرسـودگی شـغلی بیـشتر در       که نتایج این تحقیقـات    طوريه  ب

این به دلیل تفاوت نوع کار و       . مردان را نسبت به زنان نشان داد      
هاي مـورد  شتر مردان نسبت به زنان در   محیطیساعات کاري ب 

پژوهش بـوده اسـت، در حـالی کـه در دانـشگاه علـوم پزشـکی                 
اي زنان و مردان تفاوت قابـل مالحظـه        الیتساعات کار و نوع فع    

این تفـاوت در نتـایج      تواند توجیه کننده    ن موضوع می  یندارد و ا  
.تحقیق باشد

نتایج این تحقیـق در زمینـه رابطـه سـابقه کـار بـا نتـایج                
مطابق بوده و با نتایج تحقیق      ) 29،28(تحقیق شجاعی و نظري     

همـسو  ) 11،18،20،21(، خاقـانی و اسـفندیاري       خاکپور، پیامی 
هـاي  تـوان درشـرایط متفـاوت محـیط    دلیل آن را می  . باشدنمی

هـاي مختلـف   اونـت نیروي انسانی در مع جابجاییکاري و امکان    
3کـیم  همچنـین نتـایج تحقیـق     . دانشگاه علوم پزشکی دانـست    

ســر در کــشور کــره نــشان داد کــه بــین ســبک رهبــري ) 27(
.ار وجـود نداشـت    دیسن و سابقه کار آنان رابطه معن       پرستاران،

بیان کرد که بین سبک رهبري      ) 28(هاي تحقیق جزایري    افتهی
هاي آموزشی و مدرك تحصیلی آنان رابطـه وجـود          مدیران گروه 

به این ترتیب که مدیران با مدرك تحصیلی دکتري بیشتر           .دارد
سانس از رهبـري هـدایتی      از مدیران با مدرك تحصیلی فوق لیـ       

در تحقیق خـود    ) 29(نی اشکاوندي   اما حسی . نماینداستفاده می 
سـبک رهبـري و مـدرك        به این نتیجه دسـت یافـت کـه بـین          

اط سـبک  ارتبـ در زمینه.وجود ندارديارد یتحصیلی رابطه معن  
بـه ایـن نتیجـه      ) 28(نیـز جزایـري     رهبري مدیران با سن آنان      

ران و سـن آنـان رابطـه وجـود          رسیدکه بین سبک رهبري مـدی     
نیز تائید  ) 29(قیق حسینی اشکاوندي  این نتایج توسط تح   . ندارد

1.گردید

مـدیران بـا سـبک      ر زمینه ارتباط جـنس و سـابقه کـار           د
شان داد  نـ ) 29(، نتایج تحقیق حسینی اشـکاوندي       آنان رهبري

که بین سبک رهبري مدیران، سـن وسـابقه کـار آنـان ارتبـاط               
هـاي  بنابراین، نتایج این تحقیق به یافته      داري وجود ندارد  معنی
، که کمتر از نیمی از شرکت کنندکان در پژوهش          ق باقري تحقی

باشـد ولـی    می فرسودگی متوسط و باالتر نشان داده اند، نزدیک       
پرسـتاران  شغلیفرسودگی) (19(بیناباجپژوهشاین میزان در 

1.WatkingE

2.TebrakeH

3.Kim.Hs
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ادارهفرسودگی شـغلی کارکنـان  ()30(زایی، ناستی)شهرگناباد
شـغلی سـودگی فر) (10(و کورانیـان ) زاهدانشهرکل مخابرات

توان نتیجـه   بوده است ، می   % 50بیش از   ) پرستاران شهر مشهد  
گرفت فرسودگی شغلی پرستاران از سایر مشاغل بیشتر بـوده و           

.باشدهاي کار و ساعات کاري میویژگیدلیل این تفاوت
با عنوان بررسی سبک رهبـري      ) 28(نتایج تحقیق جزایري  

نظر اعـضاء هیـات   ازهاي آموزشی دانشگاه اصفهانمدیران گروه 
هـاي آموزشـی    ، نشان داد کـه مـدیران گـروه        علمی آن دانشگاه  

در حـالی  . نماینـد از سبک رهبري مشارکتی استفاده مـی بیشتر  
) 29(که سبک رهبري مدیران در تحقیـق حـسینی اشـکاوندي          

بیشتر رابطه مدار نشان داده شده است و باقري در تحقیق خود            
هـاي  ک رهبـري مربیـان تـیم      به این نتیجه دست یافت که سـب       

. فوتبال بیشتر رابطه مدار بوده است 
رفت که سبک رهبـري مـدیران       توان نتیجه گ  می،بنابراین

ضیات متفاوت و متناسب بـا مقتـ      ،هاي کاري گوناگون  در محیط 
باشـد، کـه بـا تئوریهـاي اقتـضایی          نوع کار و روابط سازمانی می     

.رهبري نیز همخوانی دارد
رهبـري سبککهباورنداینبرنظرانصاحبازبسیاري

قرارکارکنانشخود ونقشبهوينگرشنحوهتأثیرتحتمدیر
کنـد، محـسوب خـود امـر تحتافراديراکارکناناواگردارد

حالیدر.کنداستفاده میکارمحافظهوآمرانهسبکیازاحتماال
فـرض چنینوآوردشماره بخودهمکارانراکارکناناگرکه
دارددیگر کارکناننسبتبهبیشتريمسئولیتفقطاوکهندک

.کنداستفادهمشارکتیهايسبکازبیشتراستممکن

برایـشان کهکنندمیاستفادههاییسبکازمعموالمدیران
.داردبیشتريتناسبخودشانشخصیتیهايویژگیباوترساده

باراخودسبکندتوانمیمدیرانازمعدوديتعدادفقطدر واقع
معتقـد 1داگالس.دهندتطبیقمختلفهايموقعیتومقتضیات

وشـغلی نارضـایتی تفـاوتی، بـی حالـت باشغلیفرسودگیاست
احساسبهنهایتو دراستهمراهگریزان بودنوبیگانگیحالت

شـغلی  فرسـودگی کهآنجااز.شودمیمنجراین جهاندرتنهایی
ضعفبهو منجردهدمیقرار تاثیرتحترافردعمومیسالمت
احـساس پذیري،و مسئولیتهمکاريحسبودنپایینروحیه،

پیشنهادشود،میپایینعملکرددر نهایتوافسردگیواضطراب
بـا سـازمان مـدیران آن،ازجلـوگیري یـا براي کـاهش شودمی

بـر  شـده واردفـشار میزانفشار،وتنشمنابعازشناخت درست
بـر وقدردانیتشکرمثبت،تفریحاتایجادباودادهکاهشرافرد

هاي بازآموزيبرنامهاجرايمثبت وایجاد نگرشعملکرد،حسب
1.دهندرا افزایشفردسازمانیوفرديوريبهرهتوانندمی

به عنوان یک منبع اطالعات و آمار،       تواند  نتایج پژوهش می  
همچنـین ایـن    .یـرد ریزي مسئولین دانشگاه قـرار گ     جهت برنامه 

جهت سنجش   درمطالعه می تواند بستري براي انجام مطالعاتی        
.باشداثر بخشی مداخالتی  به منظور کاهش فرسودگی شغلی 

1. Douglas
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