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 رضایت با گرا تحول رهبری سبک و شخصیتی های ویژگی بیه رابطه بررسی

 بهبهان شهرستان متوسطه دوره مذارس معلمان شغلی
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 چکیذه

َذف پژيَص حاضر تبییه رابطٍ بیه يیژگیُای ضخصیتی ي سبک رَبری تحًل گرا با رضایت ضغلی معلمان مذارس متًسطٍ 

ريش تحقیق ویس تًصیفی از وًع َمبستگی ي جامعٍ آماری ایه تحقیق کلیٍ دبیران دبیرستان َای . ضُرستان بُبُان بًد

بٍ دلیل ماَیت جامعٍ آماری از ومًوٍ گیری طبقٍ ای تصادفی استفادٌ . وفربًدوذ 444ن بًد کٍ تعذاد آن َا ضُرستان بُبُا

برای سىجص میسان تحًل گرای مذیران از پرسطىامٍ سبک رَبری . وفر بًد 248، بر اساس جذيل مًرگان ضذ کٍ تعذاد آن َا

ساختٍ ضذٌ ي تًسط داوطمىذان ي محققیه خارجی بٍ کار رفتٍ  8;>7( کٍ بٍ يسیلٍ بروارد باس در سال MQLچىذ عاملی )

برای سىجص يیژگی َای ضخصیتی از پرسطىامٍ آزمًن ضخصیت آیسوک کٍ تًسط آیسوگ در سال . استفادٌ میگردد، است

( یا ضاخص تًصیفی ضغل JDI) پرسطىامٍ رضایت ضغلی، سًمیه ابسار مًرد استفادٌ استفادٌ ضذٌ است، ساختٍ ضذٌ 98>7

بٍ مىظًر تجسیٍ ي تحلیل دادٌ َا درسطح . ( طراحی ضذٌ است>9>7کىذال ي َیًلیه )، ایه پرسطىامٍ تًسط اسمیت. است

ي درسطح آمار استىباطی از ريش َای آماری ضریب َمبستگی ، آمارتًصیفی ازريش َای آماری میاوگیه ي اوحراف معیار

ي سبک  آزمًن وطان داد کٍ بیه اثر َمسمان يیژگی َای ضخصیتیوتایج . پیرسًن ي رگرسیًن خطی ي چىذگاوٍ استفادٌ ضذ

َمچىیه بیه متغیرَای ابعاد سبک َای رَبری . َای رَبری تحًل گرا با رضایت ضغلی رابطٍ مثبت ي معىاداری يجًد دارد

معىاداری يجًد  با رضایت ضغلی رابطٍ مثبت ي (اوگیسش الُام بخص ي ترغیب رَىی، وفًر آرماوی؛ مالحظات فردی)تحًل گرا 

وتایج تحقیق بیاوگر ایه . با رضایت ضغلی رابطٍ مثبت ي معىاداری يجًد دارد بیه بعذ دريوگرایی يیژگی َای ضخصیتی. دارد

قابلیت پیص بیىی  (اوگیسش الُام بخص ي ترغیب رَىی، مالحظات فردی، وفًر آرماوی)بًد کٍ متغیرَای سبک َای رَبری 

بر ایه وتایج وطان داد کٍ بیه بعذ بريوگرایی يیژگی َای ضخصیت با رضایت ضغلی رابطٍ معىاداری  عاليٌ. رضایت ضغلی را دارد
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