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 چکیده:

بررسی رابطه بین سبک رهبری مديران و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی بود. اين هش وين پژف از اهد

طبقه يندی بوده و حجم نمونه بر -همبستگی که روش نمونه گیری در آن تصادفی-يک مطالعه توصیفیهش وپژ

فر از مديران می باشد.ابزار ن 54نفر از معلمان تربیت بدنی و  182اساس جدول مورگان تعیین گرديد که شامل 

پرسشنامه فرسودگی -2 (lpc)پرسشنامه سبک رهبری فیدلر -1گردآوری شامل دو پرسشنامه استاندارد بوده است.

% و برای پرسشنامه 85شغلی مسلش.اعتبار پرسشنامه ها از طريق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی شغلی

 8/37استفاده گرديد.  spss و تحلیل داده های آماری از نرم افزار محاسبه گرديد.برای تجزيه %81سبک رهبری

درصد میزان فرسودگی شغلی خود را  2/25درصد آنها اظهار داشته اند که فرسودگی شغلی آنها در حد پايین است.

هار درصد معلمان اظ 7/45درصد میزان فرسودگی شغلی خود را در حد باال ارزيابی نموده اند. 2در حد متوسط و 

 3/3درصد میزان خستگی عاطفی خود را در حد پايین و  28داشته اند که خستگی عاطفی آنها در حد پايین است.

درصد کارکنان اظهار داشته اند که میزان  74درصد میزان خستگی عاطفی خود را در حد باال ارزيابی نموده اند.

 3ن عملکرد شخصی خود را درحد متوسط و درصد کارکنان میزا 43عملکرد شخصی خود را در حد پايین است.

درصد کارکنان اظهار داشته اند که مسخ  9/34درصد میزان عملکرد شخصی خود را در حد باال ارزيابی نموده اند.

درصد میزان مسخ  1/4درصد میزان مسخ شخصیت خود را در حد متوسط و  19شخصیت آنها در حد پايین است.

درصد معلمان میزان درگیری شغلی خودرا در حد باال ارزيابی  4/49بی نموده اند.شخصیت خود را در حد باال ارزيا

درصد میزان درگیری شغلی خود  4/11درصد معلمان میزان درگیری شغلی خود را در حد متوسط و 19نموده اند. 

بری مديران و نشان داد که بین سبک رههش وپژرا در حد پايین اظهار داشته اند.يافته ها نشان داد.نتايج اين 

% رابطه معکوس معنی دار وجود دارد،به عبارت ديگر 99فرسودگی شغلی معلمان با اطمینان بااطمینان باالی 

فرسودگی شغلی بیشترين آسیب ديدگان خود را از بین اداره وسازمان هايی می گیرد که رفتارهای مالحظه کارانه و 

د. وجود ارتباط بین سبک رهبری مديران و فرسودگی شغلی گرم و عاطفی کمتری از طرف مديران آنها سر می زن

 .کارکنان،توجه هرچه بیشتر مديران به معلمان و استفاده از شیوه های علمی مديريت را می طلبد

 ،مسلش فیدلر ، ورزشی معلمان ، رهبری سبک شغلی، فرسودگی  کلمات کلیدی:

 

 
 

 




