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 سطح هرچه. كند مي كمك سازمان اثربخشي افزايش به كه است مهمي متغير نگرش، يك عنوان به کار در شدن درگيري

 شغلي درگيري سطح افزايش منظور به. يافت خواهد افزايش نيز آن اثربخشي باشد، باالتر سازمان يك كاركنان شغلي درگيري

 که است عاملی نيز شغلی فرسودگی ديگر سوی از. باشد داشته وجود جانبه همه و گرايانه واقع نگاهي آن هاي كننده تعيين به بايد

 اين در که دارند تاثير شغلی فرسودگی و شدن درگير بر زيادی بسيار عوامل. باشند داشته آن به ای ويژه توجه بايد ها سازمان

 تحقيق اين اصلی هدف رو اين از. است گرفته قرار بررسی مورد سرپرست به اعتماد و اخالقی رهبری عامل دو تاثير تحقيق

 اداره کارکنان در سرپرست به اعتماد ميانجی نقش به توجه با هيجانی فرسودگی و کار در شدن درگير بر اخالقی رهبری تاثير

 و است دسترس در احتمالی غير گيری نمونه نوع از تحقيق اين در گيری نمونه روش. است تهران شهر در مرکزی مخابرات ی

 در که است همکاران و جغتای ي پرسشنامه اطالعات آوري جمع ابزار. هستند سازمان اين کارکنان از نفر 213 نمونه تعداد

. است شده انجام ليزرل و اس اس پی اس افزارهای نرم طريق از ها داده تحليل و تجزيه ی کليه. است شده طراحی 3112 سال

 از حاصل نتايج. است شده استفاده ساختاری معادالت سازی مدل و تاييدي عاملي تحليل از پژوهش هاي فرضيه بررسي براي

 سوی از. بود کارکنان ی شده ادراک اعتماد بر اخالقی رهبری دار معنی و مثبت تاثير از حاکی تحقيق های فرضيه بررسی

 تاييد به هيجانی فرسودگی بر کارکنان اعتماد منفی تاثير و کار در شدن درگير بر کارکنان اعتماد دار معنی و مثبت تاثير ديگر

 کار در شدن درگير و هيجانی فرسودگی با اخالقی رهبری بين ی رابطه در کارکنان اعتماد ميانجی نقش نهايت در. است رسيده
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