
 7یاپیپ  ،1400تابستان ، 2شماره  سوم، سال مطالعات رهبری فرهنگی،  فصلنامه
 

http://clsjournal.ir 

 
 

72 72 
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     چکیده
  میانجي  گرفتن نقش  با در نظر  ماكیاولي بر فرسودگي شغلي و  رهبری  تأثیر  حاضر بررسي  هدف از پژوهش

بود. سازماني  ماهیتهدف،    ازنظرپژوهش  روش    بدبیني  ازنظر  و    -توصیفي  ها،دادهگردآوری    كاربردی 
(  نفر  483)  بوشهر  استان   اجتماعي  تأمین  سازمان   كاركنان  كلیه  را  پژوهش  آماری  جامعه   .بود  پیمایشي
  نمونه   عنوانبه   نفر  214  تعداد  و   شد  استفاده  كوكران  فرمول  از  نمونه  حجم  تعیین  برای.  دادندمي  تشکیل
  ها داده  آوریجمع   . گرفت  صورت  متناسب   ساده  تصادفي  روش   از  استفاده  با   هاآن   گزینش   كه  شدند  انتخاب

 ضریب   كه  گرفت  صورت  بدبیني سازماني  و  شغلي  فرسودگي  ماكیاولي،  رهبری  پرسشنامه  سه  اساس  بر
  استفاده  با  هاآن   محتوایي  و  صوری  روایي  و  آمد  دست  به  93/0  و  84/0  ،86/0  ترتیب   به  هاآن  كرونباخ  آلفای

 .پذیرفت  صورت  LISREL  و  SPSS  افزارنرم  دو   كمک  به  ها داده  وتحلیلتجزیه  شد  تأیید  متخصصان  نظر  از
داد این نتایج نشان  تأثیر بر  رهبری ماكیاولي كه  پژوهش  اجرای رهبری    و  دارد مثبت فرسودگي شغلي 

 رو ازاین   .دارد  فرسودگي شغلي  بر  داریمعني  و  مثبت  بدبیني سازماني تأثیر  میانجي  متغیر  طریق  از  ماكیاولي
 اجتناب كنند.  ماكیاولي رهبری پرورش و استخدام  از باید هاسازمان

 

 سازماني  رهبری ماكیاولي، فرسودگي شغلي كاركنان، بدبینيها: یدواژهكل
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 كه مخربي اثرات علت به سبب و همین به نماید بحران دچار را سازمان كند و درنتیجه پیدا شیوع سازمان

 هاسازمان در آن شیوع از جلوگیری و باشد، تشخیص  داشته افراد عملکرد و  اثربخشي بر تواندمي  فرسودگي
  درگیر  عالئم  از  ایمجموعه   به  فرسودگي(.  Gonzalez-Morales & et al ،2012)رسد  مي  نظر به ضروری
  علوم  و  شناسي روان   وارد  ایمحاوره  زبان  از   هاستمدت   كه  شودمي  اطالق   مداوم  فشارتحت   افراد  كننده

  را   زندگي  ابعاد  تمام  و   است  پیداكرده  بسیاری  شیوع  امروز   جوامع  در  شغلي  فرسودگي.  است  شده  اجتماعي
 ,Leiter, Bakker,  2014)  شودمي   سازمان  به  ضربه  و  مولد  كاری  نیروی  كاهش  موجب  و  گیردبرمي  در

& Maslach .) آن   توانیممي  حداقل ببریم،  بین از  كامالً توانیمكار نمي  محیط  در را شغلي فرسودگي اگرچه
 آن كه قرباني شخصي هم تا كنیم  استفاده رشد و یادگیری برای آن اثرات از درنتیجه و بشناسیم بهتر را

  (.Zopiatis & Constanti ،2010) گردند مندبهره آن از خود ثبات حفظ  جهت سازمان هم و است شده
 یدر زمینه متعددی  مطالعات و تحقیقات كه رهبری است سبک شغلي، فرسودگي بر تأثیرگذار عوامل از یکي
های رهبری به نقش سبک  های بسیاریاست، در این راستا، پژوهش  شدهانجام شغلي فرسودگي با آن رابطه

باوجوداین، در رابطه با سبک رهبری منفي، (.  Thomas & Lankau ،2009)اند كرده مثبت و منفي اشاره
بین رابطه  به  اندكي  ماكیاولیسم  توجه  است  1رهبری  شده  مبذول  شغلي  فرسودگي  سیر    بعد  .و  آغاز  از 

خود جلب   اكیاول توجه زیادی را دوباره بهمیالدی، فلسفه م  80و    70های  توجه در دهههای قابلپژوهش
های را تا حد زیادی به رسوایي   (پژوهش)این حركت    دلیل(.  Dahling, Whitaker, & Levy ،2009)  كرد

دهند كه همین امر ها نسبت مي شمار سوء رفتار و شرارت در سازمانهای بزرگ و موارد بي اخیر در شركت 
 ،2019)  معطوف كنند  هاطرف تاریک و پنهان سازمانپژوهشگران را بر آن داشت تا عالقه و توجه خود را به 

Belschak, Den Hartog, & Kalshoven  .)طرف  با توجه به اینکه سبک رهبری ماكیاولي ریشه در این
به  افراد  این  و  دارد  فرصت تاریک  رهبران  عوام صورت  حقهطلب،  و  مي فریب  تصور   ،2007) شوندباز 

Sakalaki, Richardson, & Thépaut ،) لذا این سبک رهبری در متون تخصصي رهبری و مدیریت به
 قرن  در  ایتالیایي  فیلسوف  ماكیاولي  2نیکولو  ینظریه  از  كیاوليما  شخصیت  موضوعي محوری بدل گردید.

  كردن   صحبت  و  كندمي   توجیه  را   وسیله  هدف،  دیدگاه  دو  اساس   بر  و   است   شده  اقتباس  میالدی  پانزده
 استفاده  به  میل  نظیر  ماكیاولي  رفتار  مشترک  هایجنبه  برخي  نویسندگان  این.  است  استوار  مردم،  میل  مطابق

,  2009)  دادند  تشخیص  را  بدبینانه  دیدگاه  كردن  نهادینه  و  غیراخالقي  رفتار  و  فریبکارانه  هایتاكتیک  از
Dahling, Whitaker, & Levy.)  موردبررسي   فرسودگي شغلي را هایپیشایند  بسیاری،  تجربي  مطالعات  

 همراه (  فرسودگي شغلي)  نتیجه  همین  با  منفي  هم  و  مثبت  رهبری  هایسبک  هم  راستا،  این  در.  اندداده  قرار
 فرسودگي شغلي   ایجاد  در  ماكیاولي  رهبری  نقش  خصوص  در  اندكي  خیلي  اطالعات  حال،بااین .  اندبوده

بنابراین، هدف از مقاله حاضر این است كه تأثیر رهبری ماكیاولي بر فرسودگي    است؛   دست  در  كاركنان
تر، تالش داریم تبیین كنیم كه چرا این رابطه با فراهم  مهمشغلي كاركنان را موردبررسي قرار دهد. از همه  
عنوان یک میانجي  به  3شود. بدین منظور، بر بدبیني سازمانينمودن یک مکانیسم اكتشافي مهم برقرار مي

 
1-  Machiavellian Leadership 
2 - Niccolò 
3-  Organizational Cynicism 
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  است   نگرشي  سازماني  كند، بدبینيتبیین مي   بر فرسودگي شغلي را  تأثیر فلسفه ماكیاول  ورزیم كهتأكید مي
 فریب دنبال به  و ندارد صداقت  سازمان  كه دارند اعتقاد و بینندمي  غیردوستانه را سازمان رفتار نكاركنا كه

اصول  (.  Nafi ،2013)  است   كاركنان كه  است  این  بدبیني  با  مرتبط  اصلي  و  كاریدرست باور  عدالت   ،
قرباني   است صداقت،    برای هاسازمان در رهبران   .(Chiaburu & et al, 2013)  منفعت شخصي شده 

 رهبران  عالوهبه   .شوندمي غافل سازماني بدبیني مهم و اساسي پدیده از خویش شخصي منافع از محافظت

  .(,Abraham 2013)  شوندمي  سازمان داخل در بازیحقه  و حیله و پنهاني غرایز بر مبتني رفتارهایي  موجب
 كاركنان، انگیزش  و تعهد كاهش رفتگي احساسي، تحلیل عامل سازماني بدبیني كه دهدمي نشان هاپژوهش

 شده،بیان  موارد به توجه  با  (.Kalağan, & Aksu,2010)  است  شغلي كاریكم  سازمان و در قانونيبي 

 فرسودگي شغلي بر  تأثیری چه بود: رهبری ماكیاولي  خواهد شرح بدین  حاضر پژوهش  اساسي سؤاالت

 نقش فرسودگي شغلي،  بر  بین رهبری ماكیاولي علي رابطه در  سازمانيبدبیني   آیا داشت؟ كاركنان خواهد

 خیر؟  یا كندمي ایفا میانجي گر را

 

 پیشینه پژوهشی 
  شغلي  فرسودگي  مدیران و رهبری سبک رابطه عنوان بررسي   با  ایمطالعه  در(  1390)  كیا  رحیمي  و  الماسیان
  های سبک   اثر  بررسي  به  رویکرد كمي  با  1390  سال  در  لرستان  پزشکي  علوم  دانشگاه  ستادی  كاركنان
 نشان   هاآن  نتایج.  پرداختند  لرستان  پزشکي  دانشگاه علوم  كاركنان  میان  در  شغلي  فرسودگي  بر  فیدلر  رهبری

فرسودگي   مدیران  رهبری  هایسبک   بین  كه  داد  & Lee ،2008)  .دارد  وجود  دارمعني   رابطه  شغلي  و 

Cummings) و فرسودگي كاری زندگي و ارشد مدیران رهبری سبک بین ارتباط خود پژوهش در نیز 

 رهبری از سبک استفاده با توانندمي ارشد مدیران كه دریافتند و نموده بررسي را میاني مدیران شغلي

 تأثیر ایجاد با كار و با متناسب پاداش و كنترل میزان  طریق  از  را میاني  مدیران  كاری زندگي گرا،تحول

 بررسي به خود پژوهش در(  Thomas & Lankau ،2009)  بخشند. بهبود آنان شغلي رضایت بر مثبت

 این نتایج اند.پرداخته شغلي فرسودگي و اجتماعي منابع حمایت عنوانكاركنان به و رهبر تبادالت رابطه

 نقش فشار و شده اجتماعي بهتر داشتند، سرپرستانشان با باكیفیتي ارتباطات كه افرادی دادند نشان مطالعه

،  2019.)دارد وجود شغلي فرسودگي و نقش  فشار بین قوی مثبت یک رابطه و بودند كرده تجربه را كمتری
García-Rivera & Mendoza-Martínez  )اثر با ایمطالعه در  فرسودگي  بر تحولي رهبری عنوان 

رابطه دولتي بیمارستان یک در پزشکان و پرستاران  و تبادلي تحولي، رهبری هایسبک بین مکزیک 
 بین معنادار ایرابطه  كه داد نشان نتایج كمي بررسي نمودند. رویکرد با شغلي فرسودگي بر را ایمداخلهعدم

 دارد. وجود فرسودگي با ایمداخلهعدم رهبری جزبه رهبری مختلف هایسبک
 

 

 

 

 

 رهبری ماکیاولی فرسودگی شغلی

 بدبینی سازمانی
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 : مدل مفهومي پژوهش1شکل 

 

 شناسایي آن ضمن اساس بر تا است مفهومي مدلي نیازمند پژوهشگری هر تحقیق، فرضیات تدوین برای

 شواهد یافتن نماید. برای تبیین ها راآن  عملیاتي و  مفهومي تعاریف و متغیرها بین  روابط فرضیات متغیرهای

 است.  شدهارائه اصلي فرضیه چهار قالب در پژوهش فرضیات خصوص این در تجربي
 باشد.داری بر فرسودگي شغلي مي رهبری ماكیاوكي دارای تأثیر مثبت و معني .1

 باشد.داری بر بدبیني سازماني مي رهبری ماكیاولي دارای تأثیر مثبت و معني .2

 . باشددار بر فرسودگي شغلي مي بدبیني سازماني دارای تأثیر مثبت و معني .3

دار فرسودگي شغلي گری بدبیني سازماني دارای تأثیر مثبت و معنيمیانجي  رهبری ماكیاولي با .4
 . باشدمي

 

 روش تحقیق 
  روش  از. است پیمایشي -توصیفي ها،داده گردآوری ماهیت ازنظر و كاربردی هدف، از نظر حاضر پژوهش

و ساختاری  استاستفاده  هاداده  تحلیل  منظوربه   LISREL 8.8  افزارنرم  معادالت   آماری   جامعه  . شده 
اند.  داده  تشکیل  نفر 483 تعداد به   1400 در سال استان بوشهر كاركنان سازمان تأمین اجتماعي را پژوهش

 1كوكران  فرمول از آماری  حجم جامعه بودن  محدود دلیل به پژوهش این در نیز نمونه حجم  تعیین منظوربه 

سنجش  .است شدهاستفاده (214)  نمونه حجم تعیین برای جهت  پژوهش  این  ماكیاولي  در   از رهبری 

 گویه  10  حاوی پرسشنامه ایناستفاده گردید.  (  Allsopp, Eysenck, & Eysenck 1991) پرسشنامه

در است مخالفم1) ایدرجه 5 لیکرت مقیاس كه  موافقم(=5  =كامالً  جهت  شودمي گذارینمره كامالً   .
( Maslach, & Jackson ,1981)  وسیلهبه   كه  شغلي  فرسودگي  پرسشنامهاز    شغلي  سنجش فرسودگي

هیجاني،    فرسودگي  مقیاس  خرده  سه  و بوده گویه  22  شامل نامهپرسش  این  ،استفاده گردید  است،شده  ساخته
معرف    20و    16،  14،  13،  8،  6،  3،  2،  1سؤاالت  .  سنجدرا مي   شخصیت  مسخ  و  كاهش موفقیت فردی

معرف خرده مقیاس مسخ شخصیت   22و  15، 11، 5،10باشد. سؤاالت مي خستگي هیجانيخرده مقیاس 
باشد.  كاهش عملکرد فردی مي  نیز معرف خرده مقیاس  21و    19،  18،  17،  12،  9،  7،  4و سؤاالت    باشدمي
این13،14،15،16،20،22،  1،2،3،4،5،6،8،10،11)  سؤاالت البته  صورتبه امتیازبندی جهت پرسشنامه ( 

 پایه  بر   سازماني  بدبیني   استاندارد  جهت سنجش بدبیني سازماني از پرسشنامه  شوند.مي  محاسبه  عکوسم
  ایدرجهپنج  مقیاس  از  استفاده  با   و   تفکیکي   ایگونه گویه به   13  قالب  در(  Dean & et al ,1998)  مدل

  عاطفي   بدبیني   (،4  تا  1  هایسؤال)  شناختي  بدبیني   موارد   پرسشنامه شامل  این.  است  شدهطراحي   لیکرت
 . است( 13 تا 10 هایرفتاری )سؤال بدبیني و (9 تا 5 هایسؤال)

 
1 - Cochran 
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 ها یافته
مجموع    پرسشنامه  214از  بوشهر  اجتماعي  تأمین  سازمان  در  كه  كارمندی  نمودند،  نمونه  تکمیل  را  ها 

نفر با    99دارای تحصیالت لیسانس برابر  نفر،    175نفر و متأهل به تعداد    189ها مرد معادل  بیشترین آن
به بررسي    ابتدا  سال بودند.  30تا    21ی خدمت  سال و وضعیت استخدامي رسمي و سابقه   40تا    18سن  

 شود. ضریب همبستگي بین متغیرهای پژوهش پرداخته مي
است.   0.76دار و برابر با ضریب همبستگي پیرسون بین رهبری ماكیاولي و فرسودگي شغلي مثبت و معني

دار را با خستگي هیجاني دارد  ی معنيدر میان ابعاد فرسودگي شغلي نیز رهبری ماكیاولي بیشترین رابطه
(0.69r=) . 

است.    0.81دار و برابر با  ضریب همبستگي پیرسون بین رهبری ماكیاولي و بدبیني سازماني مثبت و معني
  0.89ی معني دار را با بعد شناختي دارد )نیز رهبری ماكیاولي بیشترین رابطه   سازماني در میان ابعاد بدبیني

r =0.88دار و برابر با  (. ضریب همبستگي پیرسون بین بدبیني سازماني و فرسودگي شغلي مثبت و معني  
دارد    يدار را با خستگي هیجانی معنياست. در میان ابعاد بدبیني سازماني نیز بعد رفتاری بیشترین رابطه 

(0.83r =.) 
صورت ها به ی آندوی متغیرهای پژوهش، نوبت به بررسي رابطه ی ضرایب همبستگي دوبهپس از ارائه 

شده  رسد. مدل معادالت ساختاری از دو بخش تحلیل مسیر و تحلیل عاملي تأییدی تشکیل زمان ميهم
هد و به آزمون فرضیات اصلي د بین متغیرهای اصلي را نشان مي   (B)  است. تحلیل مسیر، ضریب مسیر

ی بین متغیرهای اصلي با گویه پردازد و تحلیل عاملي تأییدی، بار عاملي یا رابطهفرضیه( مي  4پژوهش )
كند كه از میان این  دهد و بیان ميمرتبط با خود را نشان مي  ابعاد متغیرها در این پژوهش()  های آشکار

بار عاملي )یک نقشي ندارند متغیر( تأثیرگذار هستند و كدام 4)یک در تبیین متغیرهای اصلي گویه ها كدام
ها را ازنظر تأثیرگذاری بر متغیرهای دهد( و همچنین آنمؤثر بودن آن گویه یا بعد را نشان مي   0.4باالتر از  

( مدل معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش در حالت استاندارد را نشان  2شکل )  كند.بندی مي اصلي رتبه
 دهد.مي
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 (: ضرایب مسیر و بارهای عاملي در حالت استاندارد2شکل )
باالتر هستند و بنابراین    0.4شود تمامي بارهای عاملي از حد مجاز  طور كه در شکل فوق مشاهده ميهمان
( 3شوند. در شکل )یک حذف نميی ابعاد متغیرهای اصلي در تبیین آن متغیر تأثیرگذار هستند و هیچهمه

 شده است: برای مسیرها نشان داده tداری ضرایب معني

 
 

داری ادالت ساختاری در حالت معني(: مدل مع3شکل )  
 

و بنابراین تمامي  1.96ی  خارج از محدوده  tهای  شود تمامي آمارهطور كه در شکل فوق مشاهده ميهمان
های  فرضیه   از  هریک  برای  تحلیل مسیر  نتایج(  4)  جدول  باشند. دردار ميدرصد معني   95روابط در سطح  

ی آزمون فرضیات پژوهش در حالت دهندهجدول زیر نشان  شده است. درواقعمستقیم پژوهش نشان داده
 باشد.مستقیم مي

 (: آزمون فرضیات مستقیم پژوهش4جدول )

 tی آماره Bضریب مسیر یا  فرضیات مستقیم 

ماكیاولي                                                               رهبری
 فرسودگي شغلي 

0.86 8.41 

ماكیاولي                                                                   رهبری
 بدبیني سازماني

0.65 5.55 

بدبیني سازماني                                                                   
 فرسودگي شغلي 

0.72 6.61 

 
باالتر   tی فرضیات مستقیم پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند؛ زیرا تمامي مقادیر با توجه به جدول فوق همه 

( آزمون فرضیات پژوهش برای  5نیز در حالت مطلوبي قرار دارند. جدول )  (B) هستند. ضرایب بتا  1.96از 
 دهد.فرضیه غیرمستقیم پژوهش را نشان مي
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 ستقیم پژوهش(: آزمون فرضیات غیرم5جدول )

 tآماره  ( B) ضریب مسیر فرضیات غیرمستقیم 

       رهبری ماكیاولي    بدبیني سازماني                       
 فرسودگي شغلي 

           5.55و 6.61 (0.65*0.72)0.468

 6.61و  5.55های تي و آماره 0.468ی غیرمستقیم پژوهش با ضریب مسیر با توجه به جدول فوق فرضیه
نماییم  حالت مستقیم و غیرمستقیم مشاهده مي  در (B) مورد تأیید قرار گرفت؛ همچنین با مقایسه ضرایب بتا

بر فرسودگي شغلي تأثیرات مستقیم رهبری ماكیاولي  از تأثیر غیرمستقیم رهبری    (=B 0.86)  كه  باالتر 
( است؛ بنابراین تأثیر  0.72B*0.65= 0.468گری بدبیني سازماني )ماكیاولي بر فرسودگي شغلي با میانجي

با میانجي بر فرسودگي شغلي  تأیید قرار  غیرمستقیم رهبری ماكیاولي  بدبیني سازماني مورد  ناقص  گری 
از سطور، شکل  نتایجي كه  تمامي  قابلها  گرفت.  زماني  فوق حاصل شد،  بود كه و جداول  اتکا خواهند 

های برازش كلي  های برازش مدل در وضعیت مطلوبي به سر برند؛ درنتیجه در این قسمت شاخصشاخص
ها، مقادیر مطلوب و مقادیر در پژوهش این  ( عناوین این شاخص 6گیرند. جدول )مدل موردبررسي قرار مي 

 دهد.ها را نشان مي شاخص
 های برازش مدل(: شاخص6ول )جد

SRM

R 
RM

R 
GF

I 
IFI CF

I 
NN

FI 
NF

I 
AG

FI 
RMSE

A 
X2/

df 
هاشاخص

 ی برازش 

0.06 0.07
3 

0.9
7 

0.9
8 

0.9
8 

0.96 0.9
5 

مقادیر   2.87 0.065 0.96

 پژوهش 

0.05  

≤ 

0.05  

≤ 

0.9
6  ≤ 

0.9
5  ≤ 

0.9
5  ≤ 

0.95  

≤ 

0.9
5  ≤ 

0.90  

≤ 

مقادیر   ≤ 3 ≤  0.08

 مطلوب

برازش مدل در وضعیت بسیار مطلوبي قرار  شود، شاخص جدول فوق مشاهده مي طور كه در  همان های 
/    df)  ی آزادیمربع بر درجه  -و كای (  RMSEA)   مربعات خطای برآورد  میانگین یدارند. شاخص ریشه

x2 .كه دو شاخص اصلي در مدل یابي معادالت ساختاری هستند در وضعیت بسیار مطلوبي قرار دارند )
تر باشد، برازندگي مدل  هر چه به صفر نزدیک (  RMSEA)مربعات خطای برآورد    میانگین یریشه شاخص  

كه به عدد صفر    است(  =RMSEA  0.065)شود  طور كه در اینجا مشاهده ميبیشتر خواهد بود و همان 
كمتر    مربع باید-ی آزادی بر روی كایدهد. شاخص درجهنزدیک است و برازش مدل را مورد تأیید قرار مي 

های دیگر كنند. شاخصطور است و این شاخص نیز برازندگي مدل را تأیید ميباشد كه در اینجا همین  3از  

 (، = AGFI     0.96)  شدهشاخص نیکویي برازش تعدیل  (،= GFI  0.97) ازجمله شاخص نیکویي برازش
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  ی استانداردشدهمربعات باقیماندهی میانگین  ریشه  (،= RMR    0.073) ی میانگین مربعات باقیماندهریشه

(0.06   SRMR =،) شاخص نیکویي افزایشي (0.98   IFI =،)  0.98)  ایشاخص نیکویي مقایسه   CFI 

نیز در وضعیت   (= NNFI    0.98)  و شاخص برازش غیر نرم  (= NFI   0.98)  نرم  برازش  شاخص (،=

 مطلوبي قرار دارند. 
 

 گیری بحث و نتیجه
دارد    پي  در  هاسازمان  و  كاركنان  برای  مهمي  منفي  عواقب  هیجاني  خستگي  خصوصاً  و  فرسودگي شغلي

(Wright & Cropanzano, 2008)  كه   دریافتیم  سازمان تأمین اجتماعي،  كاركنان  نمونه  از  استفاده  با  
 های یافتهرو  كنند. ازاینمي   ایفا  افزایش فرسودگي شغلي  در  مهمي  نقش  ماكیاول  سبک به رفتار  با  رهبران

 یک عنوانبه  فرسودگي شغلي دادن نشان با ماكیاول سبک به رهبری مورد در را اخیر تجربي  تحقیقات ما
 نسبت  بدبیني   سازه  كردن  اضافه  با   تا   بود   این   حاضر  مطالعه  از   هدف   عالوه،به   .دهدمي   گسترش  منفي،   نتیجه

  پیشین   مطالعات  با  راستاهم.  آورد  فراهم  را  اثر  این  بر  حاكم  مکانیسم  از  بهتری  شناخت  و  فهم  سازمان،  به
  ،  (Evans, Goodman, & Davis ,2010)ورزند  كند ميمي   اشاره  سازماني   بدبیني  میانجي   نقش   به   كه

  فرسودگي شغلي   و  ماكیاول  سبک  به  رهبری  رابطه  بین  جزئي   طوربه  سازه  این  كه  دهدمي  نشان  هایافته
  این  بر  تأثیرگذاری  در  رهبری  مؤثر   نقش  بر  كه  پیشین  مطالعات  كند ومي   ایفا  را  میانجي   نقش  كاركنان
 مثبت   هایسبک   بین  رابطه  مطالعات  این  گرچه  باوجوداین،.  كندمي  تأیید  را  اندكرده  نگرشي تأكید  نتیجه
بریافته  اما،  (Cole, 2006)  اندداده  نشان  را  سازماني  بدبیني  و  رهبری  و  منفي  رهبری  مخرب  اثر  ها 

  سازماني  بدبیني  بین  رابطه  به  كه  پیشین   هاییافته  با  فعلي  نتایج  سرانجام،.  دارد  تأكید  ماكیاولیسم  بخصوص
 . دارد همخواني اند،برده  پي فرسودگي شغلي و

وخو و هیجان پیروان  در تأثیرگذاری بر خلق   نظران راجع به نقش رهبری ای در میان صاحبعالقه فزاینده 
  ویژه، مطالعات قبلي نشان دادند كه رهبر مثبت مثل رهبرانبه  (Gooty & et al, 2010) .خوردميبه چشم  

رابطه متقابل رهبر   & Thomas،2009 ؛Becke, Halbesleben, & O’Hair  2009)  1عضو   -دارای 

Lankau)  2رهبر اصیل  (2014,Laschinger, & FidaSpence    ؛)2004)  3گراو رهبر تحول,Seltzer,  

Nomerof, & Bass  .)تأثیرگذارند.مي كاركناني  چنین  احساسات  بر  تجربي    توانند  تحقیقات  مقابل،  در 
گر سوءاستفاده  رهبر  كه  كرده  آشکار    & ,Aryee, Sun, Chen,2008؛Wu & Hu,2009)  4اساسي 

Debrah  .) دهند  فرسودگي شغلي كاركنان را افزایش مي(2009, Chi & Liang  .)  با توجه به اینکه رهبر
 لذا  (.Kiazad & et al ,2010)باشد  از سرپرست سوءاستفاده گر مربوط مي  ماكیاولي به ادراكات كاركنان

نیز افزایش دهد.    گر احساسات كاركنان نسبت به فرسودگي شغلي را  داریم كه رهبری سوءاستفاده  انتظار
زدایي عاطفي، شغلي فرسودگي سبب تواندمي نامناسب سبک  شود، فردی  موفقیت كاهش و  شخصیت 

 
1 - leader-member exchange 
2 - Authentic 
3 - transformational 
4 - Abusive supervisors 
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مالحظه سرپرستان كه كاركناني كهطوریبه  روابط افرادی به نسبت دارند، كم   با تریصمیمانه كه 

  (.Brewe & Shapard ,2004)  دارند  قرار شغلي فرسودگي  به معرض ابتال در تربیش  خوددارند،  سرپرستان
برخي   آمیزخصومت   نگرش  اساس  بر   را   بدبیني  پژوهشگران،   از  برخي   های اندیشه   بر  مبتني  را   آن   و 

  در فرا تحلیل اخیرشان،(  Özkalp & Kırel( .)2013, Chiaburu & et al ,2001)  دانندمي  ماكیاولیسم
توان با عوامل سازماني كه فقدان  های بدبینانه كاركنان نسبت به سازمان را مياستدالل كردند كه نگرش 

سازد، تعیین كرد. چنین عدم اعتمادی و فقدان یکپارچگي و اخالقیات  وحدت و یکپارچگي را آشکار مي 
ا افراد دارای سطح ماكیاولي باال،  تواند نمود یابد كه رهبران از خود رفتار ماكیاولي نشان دهند، زیرزماني مي 

یکي از نتایج بدبیني در  دهند.  خودشیفتگي(، عدم اعتماد، بدبیني از خود نشان مي)سطح باالئي از نارسیسم  
 ،2014)  گذاردمي سازمان فرسودگي است كه بر زندگي كاری كارمندان و همچنین عملکرد سازمان تأثیر  

Leiter, Bakker, & Maslach2013؛  ,Riaz & Amanat   .)  از دست    سازمان  در  ينیبدبنتایج ناخوشایند
كاركنان   و  بااستعداددادن  نافرماني  افزایش  نیز  و  سازمان  به  وفاداری  كاهش  كارگری،  اعتصابات   ،

بدبیني سازماني باعث    در واقع(.  Polat ,2013)  داردرا به دنبال    و فرسودگي شغلي  در سازمان  مسئولیتيبي 
 Bartona and ,2013) گرددميو تعهد سازماني سازماني  اعتمادكاهش  ،به وجود آمدن فرسودگي شغلي

Ambrosini  ورزند كه بر نقش میانجي بدبیني سازماني تأكید مي   راستا با تحقیقات پیشینبنابراین، هم (؛
(2010, Evans, Goodman, & Davis( )2013  ,Johnson & O’Leary-Kelly)كه  داد  نشان  ها. یافته 

  به   توجه   با. دارند  و فرسودگي شغلي  سازمان به  نسبت  كاركنان  بدبیني بر  مخربي  تأثیر  ماكیاولیسم  رهبران
  و   خدمت  ترک   به  عزم   سازماني،  تعهد  شغلي،   رضایت  مثل  نگرشي   و  رفتاری  نتایج  بر  نتیجه  دو  هر   اینکه

 اجتناب   ماكیاولي  رهبری  پرورش  و  استخدام  از  باید  هاسازمان  كه  امر  این   لذا  دارد،  منفي  تأثیر  شغلي  عملکرد
 . است برخوردار زیادی اهمیت از كنند
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Abstract 

the aim of this research is to study and examine the relationship between 

Machiavellian Leadership and Employees ‘job burnout with the Mediator role of 

Organizational Cynicism. The research method in terms of applied purpose and the 

nature of the research is descriptive - survey oriented. This research is applied based 

on the nature and correlation based on the method. The population consists of 483 

staff of social Security Organization of Busher Province with the degree of associate, 

from among 214 were randomly chosen based on Cochran formula. Population of the 

current research included personnel of social security organization of Busher province 

and of this population, 214 persons were selected through simple random sampling 

method. Researchers collected data from questionnaires used was paired comparisons. 

Correlation test and structural equations model available in Lisrel and SPSS software 

were utilized to analyze the questionnaire's data. Results showed that Machiavellian 

leadership has a both direct and indirect, through organizational cynicism, on 

Employees ‘job burnout. 
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