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Abstract 

This study aimed to investigate the impact charismatic Leadership onwork engagement 
with role fun at work of the mediator. This research any sortstudy is descriptive 
correlational study sample is included all teachers tow medium year 1397 Kermanshah city 
has established a number of 2845 people. The statistical sample of 338 people is the sample 
using the method stratified proportional size selected. For data collection questionnaires 
charismatic Leadership Bass and Avolio (1994), work engagement Schaufeli, Gonzalez-
Roma, Salanova&Bakker (2002) and fun at work Mcdowell (2005) was used. For the 
analysis of structural equation modeling using statistical software was used at Partial least 
squres.The results show that charismatic Leadership directly (β= 0.585) is impacton work 
engagement,charismatic Leadership directly (β= 0.845) is impacton fun at work, fun at 
work directly (β=0.310))is impacton work engagement. And the effect of charismatic 
leadership on work engagement with the mediating role of fun at work was directly 
explained (β = 0.585) and indirectly (β = 0.260). 
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بررسی تأثیر رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی 

 هدبیران مدارس متوسطۀ دوم شهر کرمانشابخشی در شغل در بین  فرح

 3پوراله قدم، عزت2، بهیه پرورش1کریمی مریم زند

 آباد، ایران ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه لرستان، خرم کارشناسی. 1

 ایراندانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، واحد علوم و تحقیقات کردستان،  استراتژیک، -ارشد مدیریت اجرایی  کارشناسی. 2

 آباد، ایران، دانشگاه لرستان، خرمۀ ادبیات و علوم انسانیشناسی، دانشکددانشیار، گروه روان. 3

 (32/03/2399: ؛ تاریخ پذیرش12/09/2397: تاریخ دریافت)

 چکیده

بخشی در شغل بین دبیران شهر کرمانشاا   اشتیاق شغلی با نقش میانجی فرح پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری کاریزماتیک بر
همبستگی اسات و اامۀاآ امااری پاژوهش حاضار را کلیاآ دبیاران دورۀ متوسارآ دوم در ساا            -توصیفیپژوهش از نوع . انجام گرفت
ای گیری طبقاه نفر بود که با استفاد  از فرمو  کوکران و به روش نمونه 334نمونآ اماری . نفر تشکیل داد 1482به تۀداد  2397تحصیلی 

، اشاتیاق شاغلی اساکافلی و    (2998)پرسشنامآ رهبری کاریزماتیک کانگر و کانگو از  ها داد ی اور امعبرای . با حجم متناسب انتخاب شد
ساازی مۀااد س ساارتاری    ها به روش ماد  تجزیه و تحلیل داد . استفاد  شد( 1002)دوئل  بخشی در شغل مک و فرح( 1001)همکاران 

بخشای در   و فارح ( β=242/0)یم بر اشتیاق شاغلی  نتایج پژوهش حاکی از ان است که رهبری کاریزماتیک به صورس مستق. انجام گرفت
تاأثیر  همچناین،  . تأثیرگاذار اسات  ( β=320/0)بخشی در شغل به صورس مستقیم بر اشتیاق شغلی فرح. تأثیرگذار است( β=482/0)شغل 

 . تأیید شد( β=160/0)طور غیر مستقیم  بهبخشی رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق شغلی توسط متغیر میانجی، فرح

 .بخشی در شغل، فرح(نفوذارمانی)اشتیاق شغلی، رهبری کاریزماتیک : یکلیداژگان و
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 مقدمه

ها در هر کشور، آموزش و پرورش است که در آن وجود معلمان باانگیزه ترین سازمانیکی از مهم

ترین عنوان اساسی معلمانی که به. و اثربخش، عامل پیشرفت نظام تعلیم و تربیت جامعه است

توانند، اثربخشی نظام صر فرایند یاددهی و یادگیری، با داشتن سطح باالیی از انگیزه و روحیه میعن

با وجود این، برخی پژوهشگران به (. 2 51،  کرنی)آموزشی یک کشور را تضمین کنند 

های زابودن شرایط کار در مدارس و به خصوص در مدارس متوسطه، به دلیل ویژگی استرس

آموزان، مشکالت نظم و انضباط، فقدان انگیزه، ن، از جمله تعارض بیشتر دانشآموزاخاص دانش

اعتنایی و غیره، اشاره کردند که معلمان دورۀ متوسطه را نسبت به همتایان خود در معرض خطر بی

در نهایت، با (. 5 51، 5ری، ایکستریمرا و پنا)بیشتری از تجربۀ فرسودگی شغلی قرار داده است 

های منفی، امروزه جنبه جای های مثبت سازمانی بهها به سمت جنبهکت سازمانتوجه به حر

کارکنانی که نسبت به شغل خود عالقه . ها به کارکنان با اشتیاق و پر از انرژی احتیاج دارندسازمان

و اشتیاق زیادی داشته باشند؛ زیرا کارکنان مشتاق به دلیل مجذوبیت شغل خود، وظایف شغلی 

 (. 1 51،  بکر و لیتر)دهند  انجام میروش مطلوب و مناسبی به  خود را به

تحقق اهداف آموزش و پرورش، وجود معلمان با انگیزه و اثربخش، عامل پیشرفت نظام تعلیم 

ترین عنصر فرایند یاددهی و یادگیری با معلمان به عنوان اساسی. باشدو تربیت یک جامعه می

توانند، اثربخشی نظام آموزشی یک کشور را تضمین حیه میداشتن سطح باالیی از انگیزه و رو

اما این امکان وجود دارد که بر اساس واقعیات موجود، گاهی میان انتظارات جامعه و نظام . نمایند

ها از سوی دیگر عدم تعادل به تعلیم و تربیت معلمان از یک سو و تأمین نیازها و مالحظات آن

ها تواند بر روی نگرش معلمان نسبت به شغل آناف موجود میاین عدم تعادل و شک. وجود آید

مسألۀ مورد نظر در این پژوهش  (.31  هوشمند، قراملکی و عامل حاجلو، صبحی)تأثیرگذار باشد 

                                                           
1. Kearney 

2. Rey, Extremera & Pena 

3. Bakker & Leiter 
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اشتیاق شغلی کارکنان شغل خود را توسط توصیف رسمی از شغل که  بدون. است  شغلیاشتیاق 

دهند و نقش فعالی در تعیین شیوۀ انجام شغل خود یتوسط مدیران تنظیم شده است، انجام م

زابودن شرایط کار در مدرسه اشاره همچنین، برخی محققان به استرس(. 5112، 5گرنت)ندارند 

در این زمینه، تحقق اهداف آموزش و پرورش مستلزم (.  3  فراهانی و جعفری، ملکی )اند  کرده

است؛ زیرا معلمانی که به کار خود اشتیاق دارند،  داشتن معلمانی با انگیزه و مشتاق در مدارس

کنند، در کار خود احساس قدرتمندی، ارتباط استرس هیجانی و فرسودگی کمتری را احساس می

الزمۀ تحقق دیگر اهداف  (23  )همچنین، براساس گفتۀ کابلی . مؤثر و چالش برانگیزی را دارند

ن و کارکنان راضی و خشنود از کار است های جذاب، مدیران، رهبرایادشده، داشتن محیط

پرداختن به مسئلۀ مدیریت و رهبری در نظام  (.31  حاجلو، صبحی قراملکی و عامل هوشمند، )

های ترین مسائل است؛ زیرا وجود رهبران شایسته و کارآمد در رأس سازمانآموزشی از مهم

ای است که هبری، پدیدهفرهنگ ر. آموزشی، رکن اصلی رشد و اعتالی آموزش و پرورش است

برای ایجاد و برقراری آن باید کوشش و فعالیت نمود در غیر این صورت به خودی خود، و 

مؤثر در  های رهبرییکی از سبک (. 3  زاده، باقرپور و عبداله)سرعت به وجود نخواهدآمد  به

های انسانی و مهارتدر این میان، رهبران کاریزماتیک با  .است  این زمینه، رهبری کاریزماتیک

ادراکی در شرایط بحرانی و متالطم حاکم بر مدارس، معلمان را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار داده 

ها در جهت کاربردن نهایت استعداد و تالش آن ها را برای برخورداری از انگیزه، اشتیاق و بهو آن

این کاریزماتیک بودن رهبران  ؛ عالوه بر( 3  جاودانی، )کنند تحقق اهداف سازمانی تشویق می

بس و )آورد  تحولی، رؤیایی و مطمئن است و استانداردهای باالیی برای تقلید به وجود می

بخشی در ن نکته که فرحبا اذعان به ای( 331 ) 2همچنین، به باور آبرامیس(. 333 ، 1استیدلمیر

                                                           
1. Work engagement 

2. Grant 

3. Charismatic leadership 

4. Bass & Steidlmeier 

5. Abramis 
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مدهای مثبتی از قبیل رضایت، یکی دیگر از متغیرهای مرتبط با اشتیاق شغلی، پیا به عنوان  شغل

وری را برای کارکنان به  و بهره( نقطۀ مقابل اشتیاق شغلی)تعهد شغلی، کاهش فرسودگی شغلی 

دهد راجع به ارتباط متغیرهای مرور پیشینۀ پژوهش نشان می(. 32  راهنما، )دنبال خواهد داشت 

نشده است و همین عامل یکی  ای انجامهای خارجی مقالهجز پژوهش مورد نظر در این پژوهش به

 . های پژوهش حاضر استاز نوآوری

به صورت درگیرشدن اعضای سازمان با ( 331 ) 5توسط کانبار  مفهوم اشتیاق شغلی اولین

به عبارت دیگر، اشتیاق شغلی یک حالت ذهنی مثبت نسبت . ها تعریف شده استنقش شغلی آن

شناختی ثابت و  و موقتی، به یک حالت روان جای یک حالت خاص شود که بهبه شغل تعریف می

 (. 5112بکر،  و  اسکافلی)فراگیر اشاره دارد 

ای که به شغل خود دارند، ها در کار و عالقهاشتیاق شغلی معلمان، به چگونگی درگیری آن

اشتیاق شغلی از سه مؤلفۀ (. 5 51و همکاران،  2؛ کالسن1 51، 1بکر و بال)شود مربوط می

سنجش شیفتگی ) 3و جذب( ایسنجش فداکاری حرفه) 2، تعهد(ایسنجش انرژی حرفه) 2توانایی

دادن کار و  پذیری روانی در طی انجام توانایی انرژی باال و انعطاف. تشکیل شده است( ایحرفه

تعهدبه عنوان میل و عالقۀ شدید به کار، درک احساس معناداری . ها استمقاومت در برابر سختی

دادن کار و احساس چالش برانگیز بودن کار  کار، داشتن اشتیاق و غرور از انجام دادن از انجام

شود شدن در کار، به تمرکز کامل و عمیق بر کار تعریف می شود و در نهایت، جذبتعریف می

های رهبری یکی از بندی سبکهمچنین، با توجه به تقسیم(. 5115اسکافلی و همکاران، )

 نفوذ)ر اشتیاق شغلی کارکنان تأثیرگذار باشد، سبک رهبری کاریزماتیک تواند ب هایی که می سبک

                                                           
1. Fun at work 

2. Kahn 

3. Schaufeli 

4. Bal 

5. Klassen & Etal 

6. Vigor 

7. Dedication 

8. Absorption 
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این سبک از رهبری موجب . سبک رهبری کاریزماتیک با اشتیاق شغلی رابطه دارد. است( آرمانی

 (. 1 51،  استریکلند)شود افزایش اشتیاق شغلی در کارکنان و اثربخشی اهداف سازمانی می

. گرددالعاده برمیهای خاص و خارقنان باستان و رهبران با تواناییریشۀ واژۀ کاریزماتیک به یو

به عبارت دیگر، . های آن استآفرین و یکی از مؤلفهرهبری کاریزماتیک زیرمجموعۀ رهبری تحول

آفرین ترکیبی از کاریزماتیک بودن، انگیزش فکری و عقالنی، مالحظات فردی و رهبری تحول

ای از رهبری گفته رهبری کاریزماتیک به گونه(. 333 ،  س و جانگ، ب5آولیو)هوش الهامی است 

هایش از نیروی تعهد و شخصیت او بخشی به پیروان است، تواناییشود که دارای قدرت الهاممی

جعفری،  عابدی)سرچشمه گرفته است و این نوع از رهبری بدون پاداش مالی و اعمال زور است 

، حساسیت نسبت به نیازهای 1ش مؤلفۀ حساسیت نسبت به محیطرهبری کاریزماتیک از ش(. 23  

و عدم  3بصیرت و قدرت بیان 2رفتارهای غیر رسمی و غیر متعارف، 2خطرپذیری شخصی، 2اعضا،

در حساسیت نسبت به (. 331 ، 1 کانگر و کانگو)تشکیل شده است  3پایبندی به وضعیت موجود

هایی را خوبی درک، موانع و محدودیت ها را بهفرصتکنند؛ ابتدا محیط، رهبران باید تعیین مسیر 

ها را به اهداف سازمانی تبدیل که در سد راه وجود دارند، شناسایی کرده،سپس رهبر این فرصت

، (5111،   کانگر، کانگو و منون)گیرد کند و از اعضای سازمان برای دستیابی به آن کمک میمی

ن به عنوان رهبران کاریزماتیک به نیازهای کارکناحساسیت نسبت به نیازهای اعضاء، حساسیت 

عضو سازمان دربرگیرندۀ چگونگی توجه رهبر به نیازهای پیروان است، خطرپذیری شخصی، در 

این مرحله رهبر کسی است که به طور فردی تعهد دارد در رابطه با اینکه پیروان به اهداف خود 
                                                           
1. Strickland 

2. Avolio 

3. Jung 

4. Environmental sensitivity 

5. Sensitivity to member needs 

6. Personal risk 

7. Unconventional behavior 

8. Vision and articulation 

9. Does Not maintain the status quo 

10. Conger & Kanungo 

11. Menon 



 777...      بخشی در شغل در بین دبیران مدارس  بررسی تأثیر رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی فرح 

  

 

رپذیری شخصی رهبران در پیروان انگیزۀ در خط. برسند، ریسک و خطر باالیی را متحمل شود

انگیزانند؛ این اعتماد برای موفقیت در ایجاد  اعتماد را با استفاده از روابط صمیمانه و دوستانه برمی

در این مؤلفه رهبران کارهای غیر : فرایندهای تغییر مهم است، رفتارهای غیر رسمی و غیر متعارف

 ، مور)شوند افراد به اهداف خود برسند ای موجب میقانهطور خال دهند و بهای انجام میمنتظره

هایی بیان می کنند که رهبران کاریزماتیک قادر هستند که بصیرت( 333 )، کانگر و کانگو (333 

های بحرانی، تغییر و های جدید و احتمالی برای آینده در طول دورهرا در نظر بگیرند تا ایده

های استراتژیکی است که پیروان ؛ این اهداف شامل ایدههای استراتژیکی به دست آیدجهت

 (. 5111برسون و آولیو، )کنند ها را به طور عمیق درک میچالش

ایجاد یک محیط . بخشی در شغل استیکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار بر اشتیاق شغلی، فرح

فورد، مکالگین و )هند دبخشی افزایش میبخش برای کارکنان را رهبران با روحیۀ فرح کار فرح

از آنجا که رهبران . شده در این پژوهش رهبری کاریزماتیک است و رهبری مطرح(  511نوستروم، 

های محیطی را ها و محدودیتکاریزماتیک حساسیت محیطی دارند؛ به این معنا که فرصت

جذب کارکنان، ؛ این عامل موجب (5111کانگر، کانگو و منون، )کنند خوبی درک می شناسایی و به

رضایت مشتریان، تعهد باالی کارکنان، کاهش گردش شغلی و غیبت، ایجاد و نگهداری یک محیط 

( 5113) 5فلوئگهمچنین، (. 5111فورد، مکالگین و نوستروم، )شود بخش و خوشایند میکار فرح

ی وجود بخشی در شغل و اشتیاق شغلی رابطۀ مثبت و معناداردر پژوهش خود بیان کر د بین فرح

ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بخشی در شغل از سوی سازماندر گذشته فرح. دارد

بخشی به محل کار تعلق ندارد و افراد سرگرمی و ها بر این عقیده بودند که فرحبسیاری از سازمان

تجربه بخشی در کار را کردند و بسیاری از افراد فرحکار را دو سر متضاد یک طیف قلمداد می

های وسیعی بخشی در شغل در پژوهشهای اخیر فرحدر سال(. 335 ،  کلناهنمک)کردند نمی

                                                           
1. Moore 

2. Fluegge 

3. Mcclenahen 
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بخشی در شغل به هر گونه فعالیت فرح(. 2 51،  بکر و تیوس)بسیار مورد توجه قرار گرفت 

بودن برخوردار بوده  بخش از ماهیت شادی فردی و اجتماعی در محل کار اشاره دارد که کاری، بین

 (. 1 51فلوئگ، ) سرگرمی و لذت افراد را به دنبال دارد و

،  ، آیین و اعیاد در کار5شغل از چهار مؤلفۀ ارتباطات اجتماعی در کاربخشی در فرح

مؤلفۀ ارتباطات اجتماعی (. 1 51فلوئگ، )تشکیل شده است  2و جو کلی کار 1های فردی آزادی

، مؤلفۀ (5113، 2تارمینا)تعامل و سازگاری دارند  اشاره دارد به اینکه کارکنان با فرهنگ سازمان

بخشی هستند که رویدادهای شخصی از جمله های فرحترین فعالیتآیین و اعیاد از جمله رایج

فورد، )کند های تولد، فرزند گرفتن، جشن فرزندی و مراسم سالگرد کارکنان را برجسته میجشن

پذیری در پوشش، فردی، به استقالل و انعطاف های، مؤلفۀ آزادی(5111مکالگین و نوستروم، 

، و مؤلفۀ جو کلی کار (5112، 2میلر)شود دادن به موسیقی و سایر ابعاد کاری مربوط می گوش

بخش از کارکنان فرح(. 5111، 3دوئلمک)گیرد بخشی و تفریح را دربرمیفضایی است که فرح

رسانند، همراه با دیگران بهتر به انجام میانرژی و انگیزۀ بیشتری برخوردار بوده، کار خود را 

 ها به مشتریان بیشتر است و در نهایت، از رضایت شغلی باالیی برخوردارندرسانی آنخدمات

 (.5112و همکاران،  3کارل)

در پژوهشی نشان دادند بین حمایت اجتماعی و ( 32  ) پور، منصوری و بکدلی نصرآبادقدم

در پژوهش دادرس و همکاران . بطۀ مثبت و معناداری وجود داردابعاد آن با اشتیاق شغلی را

آموزان رابطۀ مثبت و نشان داده شد بین اشتیاق شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش( 32  )

                                                           
1. Becker & Tews 

2. Socializing at work 

3. Celebrating at work 

4. Personal freedoms 

5. Global fun at work 

6. Taormina 

7. Miller 

8. McDowell 

9. Karl 
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در پژوهش خود نشان دادند بین رهبری (  3  )ملکی فراهانی و جعفری . معنادار وجود دارد

پور در پژوهش مظفری. ابطۀ مثبت و معناداری وجود داردشناختی معلمان ر معنوی و سرمایۀ روان

مشخص شد موضوع کاریزماتیک منحصر به افراد خاصی نیست، بلکه مربوط به رفتار و ( 32  )

( 31  )االسالمی کندلوس و اسکندری شیخ. گفتار خاصی است که قابل آموزش و یادگیری است

زنند، به عنوان رهبران کاریزماتیک ر دست میبیان کردند وقتی رهبران به رفتارهای مشوق تغیی

( 32  )نیا و راهنما رحیم. شود شوند؛ این رفتارها موجب تعهد به تغییر در پیروان می شناخته می

نتایج . بخشی در کار بر مسرت تأثیر مثبت و معناداری دارددر پژوهش خودنشان دادند فرح

نفر نمونه نشان داد بین رهبری  513با  در پنسیلوانیا( 2 51)و همکاران   انصارپژوهش 

 . کاریزماتیک و اثربخشی سازمانی رابطه وجود دارد

نفر از مدیران  311با حجم نمونه ( 1 51) 5های پژوهش پانسومبات، کانوکرن و سوجانیایافته

و رشد و توسعۀ  هایی در تقویتهای رهبری کاریزماتیک به عنوان سیاستنشان داد که مؤلفه

در  (1 51) استریکلند .کنندکاریزماتیک بودن مدیران مدارس ابتدایی نقش مهمی ایفا میرهبری 

پژوهشی به این نتیجه دست یافت که رابطۀ مثبت و معناداری بین رهبری کاریزماتیک، اشتیاق 

در پژوهشی به ( 3 51)و همکاران   پرایدارشینی. شغلی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد

بخشی در شغل یک محیط پر ها، فرحدست یافتند که امروزه در فضای مدیریتی سازماناین نتیجه 

الدین جمالنتایج پژوهش فاضلی. آنان فراهم آورده است از انرژی برای کارکنان و اثربخشی نگرش

 .بخشی در شغل و اشتیاق شغلی رابطه وجود داردنشان داد بین فرح( 2 51)و همکاران 

 

 بخشی در شغلهومی اشتیاق شغلی مبتنی بر رهبری کاریزماتیک و فرحمدل مف. 1شکل 

                                                           
1. Ansar 

2. Sujanya 

3. Priyadarshini 

 اشتیاق

 شغلی
 بخشیفرح

 در شغل

رهبری 

 کاریزماتیک
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 .شود های پژوهش به شرح زیر بیان می براساس مدل مفهومی پژوهش فرضیه

 . رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق شغلی دبیران تأثیر دارد -

 . بخشی در شغل دبیران تأثیر داردرهبری کاریزماتیک بر فرح -

 .اق شغلی دبیران تأثیر داردبخشی در شغل بر اشتیفرح -

 .بخشی در شغل در رابطه رهبری کاریزماتیک و اشتیاق شغلی نقش میانجی دارد فرح -

 شناسی پژوهش روش

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی 

روش پژوهش از . ام شدبخشی در شغل، در بین دبیران مدارس متوسطۀ دوم شهر کرمانشاه انج فرح

از این تعداد . نفر بود 5312همبستگی است و جامعۀ آماری پژوهش حاضر  –نوع توصیفی 

بندی  مبنای طبقه. نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 3  براساس جدول کرجسی و مورگان، 

 . جنسیت دبیران بوده است

هر کرمانشاه متفاوت بود و با توجه به اینکه حجم دبیران زن و مرد در آموزش و پرورش ش

نفر بود، بنابراین، برای رعایت نسبت و  2 2 و دبیران زن برابر با  1   تعداد دبیران مرد برابر با 

ای نسبی استفاده گیری طبقهتناسب حجم نمونه و جامعه بر حسب جنسیت دبیران، از روش نمونه

شهر کرمانشاه به صورت تصادفی دبیر زن در سطح آموزش و پرورش  35 دبیر مرد و  22 شد و 

هایی که در این پژوهش مطرح شده است، از روش با توجه ماهیت و نوع فرضیه. انتخاب شد

 افزار هوشمند حداقل مجذورات جزئیسازی معادالت ساختاری نرممدل
استفاده شده است؛ زیرا  

بخشی در شغل متغیر فرح جز ها غیرنرمال بودند و بهاسمیرنوف داده -در نتایج آزمون کولموگروف

برای گردآوری اطالعات ابزار . به دست آمده است 12/1سطح معناداری تمامی متغیرها کمتر از 

 :ها به شرح زیر است های پرسشنامه ویژگی. کار گرفته شد پرسشنامه به

                                                           
1. Partial least squres 
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برای بررسی متغیر رهبری کاریزماتیک از پرسشنامۀ  :پرسشنامۀ رهبری کاریزماتیک( الف

مؤلفۀ حساسیت نسبت به  2گویه و  52استفاده شد که  (331 )کانگر و کانگو اریزماتیک رهبری ک

محیط، حساسیت نسبت به نیازهای اعضا، خطرپذیری شخصی، رفتارهای غیررسمی و نامتعارف، 

روایی این پرسشنامه توسط کانگر و . بصیرت و قدرت بیان و عدم پایبندی به وضعیت موجود دارد

گزارش شده  35/1 ( 3  )بختیاری فایندری و همکاران و پایایی آن توسط  33/1( 331 )کانگو

 . است

برای بررسی متغیراشتیاق شغلی از پرسشنامۀ اشتیاق شغلی : پرسشنامۀ اشتیاق شغلی( ب

. دارد، استفاده شدمؤلفۀ توانایی، تعهد و جذب   گویه با  2 که ( 5115)اسکافلی و همکاران 

بوده است و پایایی این پرسشنامه  32/1(  3  )ی این متغیر توسط وزیرپناه شده برا  روایی گزارش

 . گزارش شده است 1/ 3( 32  ) نصرآبادمنصوری و بکدلیپور متوسط قد

از پرسشنامۀ  بخشی در شغلفرحبرای بررسی متغیر : بخشی در شغلپرسشنامۀ فرح( ج

ارتباطات اجتماعی در شغل، آیین و اعیاد ۀ گویه و چهار مؤلف 51 استفاده شد که( 5112)دوئل  مک

شده برای این متغیر توسط روایی گزارش. سنجدهای فردی و جو کلی شغل را میدر شغل، آزادی

 1/ 2 (32  )نیا و راهنما رحیمبوده است و پایایی این پرسشنامه توسط  22/1( 5112)میلر 

به . ش روایی محتوا استفاده شده استها از روبرای بررسی روایی پرسشنامه. گزارش شده است

شناسی و علوم تربیتی دانشگاه لرستان تأیید شده،  ها توسط استادان گروه رواناین منظور پرسشنامه

روایی سازه . سنجندها همان خصیصه مورد نظر پژوهشگر را میو اطمینان حاصل شد که پرسشنامه

 .نیز بررسی و تأیید شد

 های پژوهشیافته

بخشی در شغل وارد مدل مکنون مرتبۀ دوم رهبری کاریزماتیک، اشتیاق شغلی و فرح سه متغیر

بخشی در شغل متغیر میانجی و رهبری کاریزماتیک به اند که اشتیاق شغلی متغیر وابسته، فرحشده

 .عنوان متغیر مستقل مدل است
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 انداردشدهتاسمدل پژوهش با ضرایب مسیر . 3شکل 

 ه استانداردشدمدل پژوهش با ضرایب  .2شکل 
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شود، مقادیر بار عاملی و ضرایب آمارۀ تی مشاهده می  و  5های  طور که در شکلهمان

( بتا)ضریب مسیر همچنین، . شودمعناداری روابط بین هر گویه با متغیر مربوط به خودش تأیید می

مثبت بین متغیرها به این مفهوم است که با افزایش یک انحراف استاندارد در رهبری کاریزماتیک، 

انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت، تأثیر رهبری کاریزماتیک بر  232/1ۀ اشتیاق شغلی به انداز

بخشی درصد معنادار است و تأثیر فرح 32و با احتمال  312/1بخشی در شغل با ضریب مسیر فرح

( بتا)ضریب مسیر . درصد معنادار است 32و با اطمینان  1/1  بر اشتیاق شغلی با ضریب مسیر 

بخشی در شغل، ه این مفهوم است که با افزایش یک انحراف استاندارد در فرحمثبت بین متغیرها ب

 . انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت 1/1  اشتیاق شغلی به اندازۀ 
 

 و روایی همگرانتایج ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی . 1جدول 

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیرها
میانگین واریانس 

شده جاستخرا  

 1/ 23 31/1 31/1 شغلی اشتیاق

 235/1 35/1 31/1 )توانایی( ایحرفه انرژی

 3/1 2 33/1 32/1 )خود وقف یا تعهد( ایحرفه فداکاری

 1/1 2 31/1 32/1 )جذب) ایحرفه شیفتگی

 1/ 21 1/ 3 35/1 شغل در بخشیحفر

 222/1 35/1 31/1 کار در اجتماعی ارتباطات

 213/1 32/1 31/1 کار در یادتاع و ینیآ

 221/1 35/1 31/1 فردی هایآزادی

 1/ 21 1/ 3 33/1 کار کلی جو

 253/1 1/ 3 35/1 کاریزماتیک رهبری

 223/1 31/1 32/1 محیط به نسبت حساسیت

 255/1 33/1 31/1 اعضا نیازهای به نسبت حساسیت

 213/1 32/1 23/1 شخصی ذیریپخطر

 215/1 32/1 23/1 متعارف غیر و رسمی غیر رفتارهای

 222/1 35/1 31/1 بیان قدرت و بصیرت

 232/1 33/1 1/ 2 موجود وضعیت به پایبندی عدم
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 2/1برای همۀ متغیرها بیشتر از  5و آلفای کرونباخ  ترکیبی، مقادیر پایایی  براساس جدول 

میانگین  از  رابرای بررسی روایی همگ. دهداست که پایایی مناسب متغیرهای مدل را نشان می

 2/1ها مناسب و باالی برای همۀ سازه AVEمقدار . استفاده شده است 1شده واریانس استخراج

 .است
 نتایج روایی واگرا. 2جدول 

 متغیرهای مرتبۀ اول
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             1/ 3 توانایی

            31/1 1/ 2 ایحرفه فداکاری

           23/1 21/1 21/1 ایحرفه شیفتگی

          35/1 22/1 11/1 25/1 رکا در اجتماعی ارتباطات

         1/ 2 22/1 1/ 2 1/ 2 1/ 2 کار در اعیاد و ینیآ

        35/1 22/1 1/ 2 25/1 22/1 21/1 فردی هایآزادی

       31/1 1/   2/1  12/1 1/ 2 15/1 3/1  کار کلی جو

      22/1 1/ 1 23/1 22/1 25/1 21/1 25/1 23/1 محیط به نسبت حساسیت

 نیازهای به نسبت حساسیت

 اعضا
22/1 13/1 22/1 21/1 13/1 11/1 13/1 22/1 32/1     

    23/1 21/1 1/ 2 13/1 21/1 1/ 1 12/1 25/1 1/ 2 21/1 شخصی خطرپذیری

 غیر و رسمی غیر رفتارهای

 متعارف
11/1 11/1 13/1 12/1 21/1 11/1 5 /1 13/1  1/1  5/1 32/1   

  35/1 1/ 1 12/1 25/1 23/1 22/1 22/1 1/ 2 22/1 23/1 13/1 23/1 بیان قدرت و بصیرت

 وضعیت به پایبندی عدم

 موجود
11/1   /1 12/1 11/1 2 /1 1 /1 55/1  2/1  2/1 5 /1 23/1 11/1 33/1 

                                                           
1. Composite Reliability 

2. Cronbach alpha 

3.Disciminant Validity 

4.AVE: Average Variance Extracted 
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های زیرین و راست قطر اصلی بیشتر است، از مقادیر موجود در خانه AVEچون مقادیر جذر 

های مربوط به خودشان تعامل  پژوهش متغیرهای مکنون بیشتر با گویهتوان گفت که در مدل می

 .دهدمدل را نشان می  به بیان بهتر، این جدول مطلوبیت روایی واگرای. های دیگردارند تا با سازه
 

  های ساختارینتایج معیارهای برازش مدل. 3جدول 

 𝛃 مسیر
جهت 

 رابطه
         

 523/1 31/1  211/1 + 232/1 اشتیاق شغلی تیک رهبری کاریزما

 - 522/1 1/1 2 + 312/1 بخشی در شغلفرح رهبری کاریزمانیک 

 1/ 1  31/1  211/1 + 1/1   اشتیاق شغلی  بخشی در شغلفرح

برای  22/1و  1/  ، 3/1 سه مقدار  یبه ترتیب به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قو     

برای 2/1 و 2/1  ،15/1سه مقدار  بینی کم، متوسط و قویبه ترتیب قدرت پیش     

برای  2/1 و  2/1 ، 15/1سه مقدار  دهندۀ اندازۀ تأثیر کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب نشان     

GOF میانگین نیکویی دل کلی برازشR2   میانگینCommunality 

                                                         25/1 22/1 

طور که در همان(. زازا بر روی یک متغیر درونمعیار میزان تأثیر یک یا چند متغیر برون)   

بخشی در شغل به ترتیب برابر شود، مقدار ضریب تعیین اشتیاق شغلی و فرحمشاهده می  جدول 

کنندۀ  بینیتواند پیشیزماتیک میدهد رهبری کارمحاسبه شده است و نشان می 1/1 2و  211/1

بخشی در همچنین، رهبری کاریزماتیک و فرح. بخشی در شغل باشددرصد از تغییرات فرح 1/1 2

   معیار . از تغییرات اشتیاق شغلی را برآورد کنند 211/1اند شغل با همکاری یکدیگر توانسته

بخشی در شغل بری کاریزماتیک و فرحشدت تأثیر ره. کندها را مشخص میشدت رابطۀ بین سازه

بینی مدل در متغیرهای قدرت پیش   معیار. است 1/ 1 و  523/1بر اشتیاق شغلی به ترتیب برابر 

زای های درونبرای سازه   دهد مقدار نشان می  دادهای جدول . کندوابسته را مشخص می

                                                           
1. Divergent validity 
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دهندۀ  ر حد مناسبی قرار دارد و نشاند( 522/1)بخشی در شغل و فرح( 31/1 )اشتیاق شغلی 

GOFمقدار همچنین،  .ها استبینی مناسب مدل در خصوص این سازهقدرت پیش
نیکویی )  

دهندۀ نیکویی برازش  است و در سطح مطلوبی برآورده شده است که نشان 1/ 2برابر با ( برازش

 .کلی مدل پژوهش است
 

 های پژوهشنتایج آزمون فرضیه. 4جدول 

 نتیجۀ آزمون سطح معناداری ضریب مسیر مسیر فرضیه

 تأیید 1/ 11 232/1 اشتیاق شغلی رهبری کاریزماتیک  اول

 تأیید 1/ 11 312/1 بخشی در شغلفرح رهبری کاریزماتیک  دوم

 تأیید 1/ 11 1/1   اشتیاق شغلی  بخشی در شغلفرح سوم

 متغیر وابسته متغیر مستقل
ضریب مسیر 

 استانداردشده

ثرات رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق ا

 شغلی
 آزمون سوبل

رهبری 

 کاریزماتیک
 232/1 اشتیاق شغلی

تأثیر 

 مستقیم
 تأثیر کل تأثیر غیر مستقیم

مقدار 

 آماره
 سطح معناداری

رهبری 

 کاریزماتیک
 312/1 بخشی در شغلیفرح

232/1 521/1 312/1  52/2 11 /1 
 بخشی فرح

 در شغل
 1/1   اشتیاق شغلی

و با اطمینان  232/1براساس نتایج، تأثیر رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق شغلی با ضریب مسیر 

مثبت بین متغیرها  به این مفهوم است که با افزایش ( بتای)ضریب مسیر . درصد معنادار است 32

دارد انحراف استان 232/1یک انحراف استاندارد در رهبری کاریزماتیک، اشتیاق شغلی به اندازۀ 

تأثیر رهبری کاریزماتیک بر . شودبنابراین، فرضیۀ اول پژوهش تأیید می. افزایش خواهد یافت

                                                           
1. Goodness of fit 
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ضریب مسیر . درصد معنادار است 32و با اطمینان  312/1بخشی در شغل با ضریب مسیر  فرح

مثبت بین متغیرها به این مفهوم است که با افزایش یک انحراف استاندارد در رهبری ( بتای)

بنابراین، . انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت 312/1بخشی در شغل به اندازۀ زماتیک، فرحکاری

بخشی بر اشتیاق شغلی با ضریب مسیر همچنین، تأثیر فرح. شودفرضیۀ دوم پژوهش تأیید می

مثبت بین متغیرها به این مفهوم ( بتای)ضریب مسیر . درصد معنادار است 32و با اطمینان 1/1  

 1/1  بخشی در شغل، اشتیاق شغلی به اندازۀ که با افزایش یک انحراف استاندارد در فرح است

بنابراین، فرضیۀ جزئی سوم پژوهش مبنی بر تأثیر . انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت

دهد که نشان می 2های جدول دادههمچنین، . شودبخشی در شغل بر اشتیاق شغلی تأیید می فرح

ن متغیر مستقل با میانجی، رابطۀ بین متغیر میانجی و وابسته، همچنین، رابطۀ بین متغیر رابطۀ، بی

بخشی در شغل در رابطۀ با ورود متغیر میانجی فرح. مستقل و وابسته از لحاظ آماری معنادار است

به  312/1بین رهبری کاریزماتیک و اشتیاق شغلی، مقدار ضریب بتای بین دو متغیر مذکور از 

داری خود را حفظ کرده معنا   /11 تقلیل پیدا کرده و در عین حال با مقدار آمارۀ تی  232/1

 . است

بخشی در شغل در این پژوهش از گری فرحشود که نوع میانجیگونه استنباط میبنابراین، این

یر ، رابطۀ بین متغیر مستقل با میانجی، رابطۀ بین متغ1همچنین، براساس جدول . نوع جزئی است

. میانجی و وابسته و همچنین، رابطۀ بین متغیر مستقل و وابسته از لحاظ آماری معنادار است

بخشی در شغل را در رابطۀ بین رهبری کاریزماتیک و  گری فرحمعناداری این مسیرها میانجی

همچنین جهت تکمیل فرایند پژوهش از آزمون سوبل نیز استفاده شده . دهداشتیاق شغلی نشان می

و سطح معناداری آزمون کمتر از سطح   /32در روش سوبل اگر مقدار آمارۀ آزمون بیشتر از . تاس

نتایج حاکی از آن است که . گری استبه دست آید، نتیجۀ آن تأیید نقش میانجی 12/1خطای 

گری تأیید بوده و رابطۀ میانجی 12/1کمتر از  52/2 سطح معناداری آزمون سوبل با مقدار آمارۀ 

مقدار تأثیر مستقیم و تأثیر غیر مستقیم رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق شغلی با نقش . شودمی

 .برآورد شده است 521/1و  232/1بخشی در شغل به ترتیب برابر  گری فرحمیانجی
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 گیرینتیجهبحث و 

بخشی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی فرح

 آمده دست به هایداده به توجه با. شغل، در بین دبیران مدارس متوسطۀ دوم شهر کرمانشاه بوددر 

داد که رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق شغلی دبیران  نشان هایافته نتایج گرفته، صورت هایتحلیل و

ر معلم، محور تعلیم و تربیت رسمی است و شخصیت معلم در حکم عنصری تأثیرگذا .تأثیر دارد

آموزان تأثیر در تعلیم و تربیت همواره مورد توجه است، زیرا رفتار معلم در عملکرد دانش

معلمانی که آموزش و تدریس خود را نه بر اساس انگیزه و اشتیاق درونی به آموزش، . گذارد می

های  هایی مانند رضایت و عدم شکایت اولیا، رضایت مدیر و دریافت پاداشبلکه براساس مؤلفه

گیر آموزش و دهند، به دلیل مشکالت مادی و معنوی که امروزه به هر دلیل گریبانرونی انجام میبی

کنند و دچار انفعال در عملکردهای شغلی پرورش کشور شده است، خیلی زود عرصه را خالی می

ای مهم در  در این زمینه اشتیاق شغلی مؤلفه (.5112، 5، یوویما بکر، دمروتی)شوند خود می

با ایجاد اشتیاق شغلی در میان کارکنان . رودمتی کارکنان و به تبع آن سازمان به شمار میسال

آید که معنای آن رسیدن به اهداف مطلوب برای فرد و سازمان است وحدت و انسجام به وجود می

هام و اند، آثار مثبتی را از قبیل احساس ال که کارکنان در کار خود مشتاق زمانی(. 32  پورعباس، )

 (.  3  وزیرپناه، )کنند اشتیاق تجربه می

های قدیمی رهبری برای عصر حاضر مفید نیستند، از طرف دیگر، پژوهشگران معتقدند سبک

نوعی از رهبری نیاز است که به کمک آن بین اهداف سازمان و نیازهای کارکنان تعادل ایجاد شود 

بیان کردند مدل نقش قابل ( 5113) 1یاتکاجورنو ونک( 5113)در این میان، جویتو (.  511،  الب)

پانسومبات و همکاران، )اعتماد بودن رهبران از جمله رهبران کاریزماتیک شناسایی شده است 

فردی افراد تأثیر گذاشته و افراد اشتیاق  رفتار احترام رهبران کاریزماتیک بر ارتباطات بین(. 1 51

                                                           
1. Demerouti 

2. Euwema 

3. Laub 

4. Juito & Wongkiatkajorn 
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. دهندتی فراتر از انتظارات مورد نظر از خود نشان میدادن وظایف شغلی خود ح زیادی برای انجام

از آنجا که . همخوان است( 5113)و فلوئگ ( 1 51)های استریکلند نتایج این پژوهش با یافته

رهبران کاریزماتیک شایسته، مورد احترام و مورد اعتماد هستند، پیروان با رهبر خود شناخته 

آورند، در بین مواردی که رهبران از آن اعتبار به دست می. خواهند از او تقلید کنند شوند و می می

گیرند که وجود همین عامل این است که نیازهای پیروان را بیشتر از نیازهای خود در نظر می

شود کارکنان دیدگاه مثبتی نسبت به کار داشته و با اشتیاق و انرژی بیشتری به کار خود  موجب می

 . اریزماتیک بر اشتیاق شغلی دبیران تأثیر داردبنابراین، رهبری ک. بپردازند

بخشی در شغل دبیران های پژوهش حاضر، تأثیر رهبری کاریزماتیک بر فرحیکی دیگر از یافته

ترین عامل تغییر و نوآوری در آموزش و در آموزش و پرورش مدیریت مدرسه را مهم. بود

های آموزش و پرورش است، مۀ فعالیتدانند؛ زیرا امر تدریس و یادگیری که محور هپرورش می

رهبری سازمان در کنار (. 33  نیکنامی و همکاران، )گیرد به طور عمده، در مدرسه صورت می

شود و نقشی اساسی در ریزی، سازماندهی و کنترل از وظایف ضروری و مهم مدیر تلقی میبرنامه

رابینز، )کنند هبران سازمانی قلمداد میادارۀ سازمان دارد؛ این اهمیت تا آنجا است که مدیران را ر

در . بنابراین، برای اینکه یک سازمان موفق بماند، وجود رهبری الزم و ضروری است(. 31  

بودن شغل برای  بودن رهبران و به تبع خوش پژوهش حاضر سبک رهبری کاریزماتیک با اثربخش

ارتباط این دو . وان یا ناهمخوان نیستای همخنتایج این پژوهش با هیچ یافته. معلمان ارتباط دارد

  اسپارکرسای که توسط توان گفت که در مطالعهها میدر تصدیق این یافته. متغیر جدید است

بخشی در شغل را انجام گرفت، نشان داده شد رهبران کاریزماتیک افرادی هستند که فرح( 1 51)

شود که بخشی در شغل موجب میحتی فرحاند؛ به عنوان ابزاری تأثیرگذار بر کارکنان درک کرده

 ، و پسکوسولیدو 5رومرو)برایشان باارزش است، برسند ها کارکنان به این احساس که شغل آن

                                                           
1. Sparks 

2. Romero 

3. Pescosolido 
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ها بخشی در شغل توسط خود کارکنان احساس می شود؛ زیرا آناز سوی دیگر، میزان فرح(. 5113

ها را در میان کارکنان ریزماتیک ارزشوری در کار را انتظار ندارند؛ چرا که رهبران کافقط بهره

بخش از سوی تسهیم کرده، موجب تقویت انگیزش و عملکرد سازمانی و به تبع احساس فرح

بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده و نتایج این پژوهش، رهبری کاریزماتیک . شوندکارکنان می

 . بخشی در شغل دبیران تأثیر داردبر فرح

. بخشی در شغل بر اشتیاق شغلی دبیران بودای پژوهش حاضر، تأثیر فرحهاز دیگر یافته

با . ترین عامل در نظام آموزشی مواد آموزشی یا روش تدریس نیست، بلکه خود معلمان هستند مهم

توجه به همین اهمیت نقش معلمان عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر عملکرد معلمان توسط 

تجارب تعداد زیادی از معلمان بیان کنندۀ فرسودگی و استرس بوده  محققین بررسی شده است که

از آنجا که اشتیاق شغلی نقطۀ مقابل فرسودگی شغلی است؛ اشتیاق شغلی بر افزایش انگیزه، . است

در این میان . بخش تأثیرگذار استعملکرد شغلی، خالقیت و ابتکار و محیط کار مفرح و فرح

ها و سازمان به ودن شغل معلمان، مزایای شغلی زیادی برای آنبخشی و خوشایند باحساس فرح

دهد و به تبع انگیزش بخشی در کار به طور مثبتی انرژی معلمان را افزایش میفرح. دنبال دارد

شود که سازمان بهبود یابد و بخش موجب مییک محیط کار فرح. کندها ایجاد میشغلی را در آن

شغلی مشتریان، کارکنان با تعهد قوی، کارکنان با جابجایی و غیبت  توانایی جذب کارکنان، رضایت

فورد، )بخش پایدار را ایجاد نماید شغلی پایین داشته باشد و از این طریق یک محیط کار فرح

( 2 51)الدین و همکاران جمالهای فاضلینتایج این پژوهش با یافته(. 5111مکالگین و نوستروم، 

که اشتیاق شغلی به طور معناداری با توانایی و ظرفیت شغلی معنادار است، از آنجا . همخوان است

بنابراین، . با متغیرهای مختلفی سازگاری دارد و اهمیت آن با توانایی در کار ثابت شده است

. شوندکارکنان در کار خود اشتیاق، انرژی و لذت دارند و در نهایت، بر شغل خود تأثیرگذار می

بخشی در شغل بر اشتیاق شغلی شده و نتایج این پژوهش، فرح ه به مطالب گفتهبنابراین، با توج

 . دبیران تأثیر دارد

با نقش میانجی  کاریزماتیکیافتۀ اصلی و هدف کلی پژوهش حاضر این است که رهبری 
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مدارس از جمله نهادهای اجتماعی هستند  .کارکنان تأثیر دارد اشتیاق شغلیبر  بخشی در شغل فرح

های گروهی نقش اساسی دارند و بیشتر از هر سیستم کلیۀ فرایندهای آن انسان و فعالیت که در

کنند که در این راستا اهمیت اشتیاق شغلی برای اجتماعی دیگر تنش و تعارض را تجربه می

اسکافلی و . در اشتیاق شغلی معلمان در کار خود درگیر و به آن عالقه دارند .کارکنان مؤثر است

اند، رهبری نقش مهمی در اشتیاق شغلی در مدل اشتیاق شغلی خود بیان داشته( 5112) ساالنوا

در واقع رهبرانی که انرژی کافی در رهبری خود ندارند، کارکنانی با انرژی و . افراد سازمان دارد

 در این میان، رهبران(. 32  مقدم، جعفری و نبوی، مرادی)تر در سازمان خود دارند اشتیاق پایین

توانند آثار مهمی در سطوح اشتیاق شغلی افراد ها و رفتارهایی دارند که میکاریزماتیک ویژگی

ای تربیت رهبران کاریزماتیک بانفوذ، باهوش، فعال، خوب و حرفه. سازمان خود داشته باشند

کنند، وقتی رهبران به کارکنان مراجعه می. ای در عملکرد خود دارندالعادهاند و هماهنگی فوق شده

دهند ها انجام میخواهند و این رویکرد معتبر را برای تأثیرگذاری بر رفتار آنها کمک میاز آن

گذارد؛ زیرا که بودن رهبران بر رفتار معلمان تأثیر می عالوه بر این، کاریزماتیک(. 5113،  گرنی)

به عبارت دیگر، رهبران . بودن در فرایند تدریس قابل استفاده و اجرا است این ویژگی کاریزماتیک

شوند که کارکنان به طور معناداری شغل خود را ارزیابی و در آن مشتاق و کاریزماتیک موجب می

این رهبران با ایجاد یک . ها در جهت تحقق اهداف سازمانی پیش بروددرگیر شوند و رفتارهای آن

غل خود درگیر شوند شغل شوند عالوه بر اینکه کارکنان در شجرقه در میان کارکنان موجب می

بخشی ها همراه با اشتیاق و فرحخود را به عنوان یک بازی و خوشی تلقی کنند و شغل برای آن

شود، بخشی در شغل به عنوان متغیر میانجی وارد معادله میکه فرح در این رابطه زمانی. باشد

یزماتیک با نقش میانجی توان گفت که رهبری کاربه عبارت دیگر، می. دارای قدرت بیشتری است

 . شودبخشی در شغل موجب افزایش اشتیاق شغلی در میان دبیران میفرح

گیری ها مواجه بود، محدودبودن ابزار اندازهکه پژوهشگر در این پژوهش با آنهایی محدودیت

                                                           
1. Grenny 
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افزار حداقل به پرسشنامه، محدودبودن جامعۀ آماری به دبیران، استفاده از روش آماری نرم

های اصلی این روش آماری ها و یکی از محدودیتبودن داده جذورات جزئی به دلیل غیرنرمالم

 . توان از این مدل ساختاری برای استنباط روابط علّی استفاده کرداین بود که نمی

( کمی و کیفی)های آمیخته تر از روشروش پژوهش حاضر کمی بوده برای بررسی عمیق

شود تئوری رهبری کاریزماتیک که نتایج فرضیۀ جزئی اول، پیشنهاد می با توجه به. استفاده شود

سازی شود؛  شود، توسط مدیران مدارس پیادهتواند به ایجاد جوی از انگیزه در مدرسه منجر  می

های مدرسه های دبیران، استفاده از رویکردهای تشویقی در فعالیتزیرا توجه به نیازها و خواسته

های مثبت تواند موجب بهبود نگرشها مین بازخوردهای سازنده و مثبت به آنبرای دبیران و داد

با توجه به نتایج فرضیۀ دوم پژوهش، پیشنهاد . کاری و به تبع اشتیاق به کار دبیران را فراهم کند

اندازی مشترک و با کارگیری سبک رهبری کاریزماتیک، ایجاد چشم شومدیران مدرسه با بهمی

ها جو و کانونی از رفاه و شی بر رفتار دبیران ضمن ایجاد معناداربودن شغل برای آنبیشترین اثربخ

شود مدیران با توجه به نتایج فرضیۀ سوم پژوهش، پیشنهاد می. شادی برای دبیران خود فراهم کنند

کردن جوی  مدارس و مسئوالن آموزش و پرورش با استفاده از سبک رهبری کاریزماتیک و فراهم

کنند در افزایش  فرح همراه با آرامش و اعتماد که دبیران و معلمان در آن انجام وظیفه میشاد و م

ها اقدامات الزم را اشتیاق شغلی، احساس محیط کار مفرح از نظر دبیران و رفتار سازمانی مثبت آن

ها، توانایی دادن کار شود داشتن شور و اشتیاق برای انجامبا توجه به نتایج، پیشنهاد می. انجام دهند

بودن، توجه به نیازهای افراد، خوب  برقراری ارتباط مناسب با افراد، توانایی ایجاد انگیزه و خوش

بخش و توانایی الگو قرار گرفتن از گفتن، ایجاد محیط کاری مفرح و لذت دادن، خوب سخن گوش

مدارس و مسئوالن هایی به با داشتن چنین ویژگی. های برجستۀ یک رهبر کاریزماتیک است ویژگی

شود برای گزینش و انتخاب دبیرانی که به شغل خود اشتیاق دارند، آموزش و پرورش پیشنهاد می

بخش باشد، توجه داشته های شخصیتی دبیران و ایجاد محیط کاری که مفرح و شادیبه ویژگی

جهت  باشند؛ همچنین، به صورت کلی یک برنامۀ جامع و مدون توسط سازمان آموزش و پرورش

هایی از قبیل رهبری کاریزماتیک، اشتیاق شغلی و آمادگی مدیران مدارس در شناخت مؤلفه

 . ها فراهم شودبخشی در شغل برای دبیران و سایر کارکنان مدارس و زمینۀ رشد آن فرح
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 منابع

رابطۀ بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران (.  3  )زاده، حسن باقرپور، معصومه، و عبداله

 .32-33، (5) ، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. ارس متوسطۀ شهرستان گرگانمد

مقدم، مجتبی، آهنچیان، محمدرضا، و کارشکی، حسین فایندری، منصوره، بذرافشان بختیاری 

رهیافتی نو در  آبادهای آموزشی صالحارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی در مجتمع(.  3  )

 .32  -2 5، (1)2، مدیریت آموزشی

ای بر اشتیاق شغلی کارکنان های خودکارآمدی حرفهاثربخشی کارگاه(. 32  )پورعباس، علی 

 .نامۀ کارشناسی ارشد مشاورۀ شغلی، دانشگاه اصفهانپایان. بخش اداری دانشگاه اصفهان

پژوهشنامۀ . گرا با تعهد سازمانی معلمانآفرین و تعاملرابطۀ رهبری تحول(.  3  )جاودانی، محمد

 . 1 -23 ، ( )  بانی تعلیم و تربیت،م

های اشتیاق کننده بینیپیش(. 31  )هوشمند، ربابه  قراملکی، ناصر، و عاملحاجلو، نادر، صبحی 

 . 2-22 ،(5)2، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. شغلی دبیران

ین رابطۀ بین تبی(. 32  )پوش، سیده نرمین دادرس، نسرین، مرادی، فرزانه، کریمی، چنور، و کهنه

کنفرانس ملی . آموزان دورۀ اول متوسطهاشتیاق به کار معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش

 .  -3، نشناسی ایران تربیتی و جامع روا شناسی، علوم دانش و فناوری روان

ترجمۀ علی پارساییان و سید . ها و کاربردهارفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه(. 31  )رابینز، استیفن 

 .های فرهنگتهران، انتشارات دفتر پژوهش.حمد اعرابیم

المللی  پنجمین کنفرانس بین. بخشی در کار، ماهیت و چیستی آنفرح(. 32  )راهنما، سیده نرگس 

 . -3، حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

در رابطۀ میان نقش میانجی مسرت کارکنان (. 32  )نیا، فربیرز، و رهنما، سیده نرگس رحیم

، (31)52، مطالعات مدیریت بهبود و تحول بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی، فرح

 5- . 

تعهد پیروان به  تأثیر کاریزمای رهبر بر(. 31  )کندلوس، نادر، و اسکندری، مرضیه  االسالمیشیخ

 . -3، المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری اولین کنفرانس بین. تغییر
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دفتر نشر فرهنگ : چاپ اول، جلد اول، تهران .کاریزماتیک رهبری (.23  )حسن  جعفری، عابدی

 . اسالمی

نقش ابعاد حمایت اجتماعی در (. 32  )نصرآباد، حدیث اله، منصوری، لیال، و بکدلیپور، عزتقدم

زن و . ازبینی ابعاد اشتیاق شغلی معلمان زن مدارس استثنایی دورۀ ابتدایی شهر اهوپیش

 . 2-22، (  )3، فرهنگ

. معلم تربیت بدنی در ایرانرابطۀ بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی (. 23  )کابلی، محمدزمان 

   .نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهرانپایان

ساختاری سبک رهبری  روابط(. 32  )مرادی مقدم، مجید، جعفری، سکینه، و نبوی، سیده مریم 

، های مدیریت آموزشینوآوری. اصیل با اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت معلمان

  (5) ،23-2 . 

. های معلم کاریزماتیک به عنوان الگویی از معلم اثربخشتبیین ویژگی(. 32  )اله پور، روحمظفری

 .2   -21 ، (2 )23، های آموزشینوآوری

شناختی در  نقش رهبری معنوی و سرمایۀ روان(.  3  )، و جعفری، پریوش فراهانی، بهارهملکی 

های مدیریت نوآوری .اشتیاق شغلی معلمان مدارس متوسطۀ دخترانۀ اول و دوم تهران
 . 5 -2  ، (2 ) ، آموزشی

طراحی و (. 33  )مجلج، محمد ظهیر، علی، دالور، علی، و غفاریپور نیکنامی، مصطفی، تقی

رهیافتی نو در مدیریت . دل علّی خالقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهرانارزیابی م

 . -53، ( ) ، آموزشی

در  کارکنان کاری هاینگرش ابعاد و شغلی اشتیاق میزان رابطۀ بررسی (. 3  )زهره  وزیرپناه،

 اسالمی آزاد دانشگاه، ارشد کارشناسی نامهپایان .کاشمر شهرستان اجرایی هایدستگاه
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