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 چکیده
و  رهبری تمام عیار باس نظریهطبق  عدم مداخله ایتاثیر سبک های رهبری تحولی، تبادلی و بررسی  این تحقیق نیزهدف 

، در زمره تحقیقات لحاظ شیوه اجراف، کاربردی و به تحقیق از لحاظ هد می باشد.بر فرسودگی شغلی  (3303) 0آولیو

تشکیل داده است که استاد فعال در موسسات تحصیالت عالی شهر هرات  83ش حاضر را نمونه پژوه تحلیلی است. -پیمایشی

. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های معتبر استفاده شده است. همچنین به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند

نتایج به صورت گرفت.  PLS( از طریق نرم افزار آماری PLSها به کمک روش حداقل مربعات جزئی )داده تجزیه و تحلیل

بنا به  رابطه ای معنادار با فرسودگی شغلی دارند. عدم مداخله ای،سبک های رهبری تحولی، تبادلی و  که داد نشان دست آمده

 د. نداربر فرسودگی شغلی  و عدم مداخله ای تاثیری مثبت و سبک های تبادلینتایج، سبک رهبری تحولی تاثیری منفی 

 

 ، فرسودگی شغلیعدم مداخله ایرهبری تحولی، رهبری تبادلی، رهبری  واژه های کلیدی:

 

 مقدمه -1
، فرایندیست که از طریق واکنش های مناسب یا در تدریس موثر بر عملکرد فیزیکی، آکادمیک و اجتماعی فرسودگی سندرم

کانون تمرکز مطالعات و تحقیقات از این رو (. 338، 0101)باران و همکاران، آید نامناسب تحت شرایط پر استرس به وجود می 

به  مطالعات برخی از در این بین،بسیاری از محققان بروی پیامدهای مربوط به سالمت و بخصوص موضوع فرسودگی می باشد. 

یعنی چطور سبک های  الت رهبر و پیرو تمرکز داشته اند،بروی مبادو  سبک رهبری و فرسودگی پرداخته اندبررسی رابطه بین 

بعالوه تحقیقات گسترده دیگری در  .(910، 0101)زوپیاتیس و کنستانتی،  رهبری بر سطوح استرس و فرسودگی پیروان اثر دارند

اهی بیانگر آن است که رهبران اثربخش، دامنه کاملی از رفتارهای رهبری از تحول آفرین تا مراوده خصوص رهبری اثربخش دانشگ

 (.0951،3ای را به کار می بندند )ساعتچی و عزیزپور شوبی، 

 های آموزش در ده سال اخیر در افغانستان بوده است. اکنون بیش از ایجاد و رشد مراکز تحصیالت عالی خصوصی، یکی از ویژگی

 این موسسات خصوصی،. با افزایش تعداد موسسه تحصیالت عالی خصوصی در کابل و شهرهای دیگر افغانستان فعال است 81

تا در زمینه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی  داشته استآن  این موسسات را برشدیدی نیز در میان آنها به وجود آمده است و  رقابت

اعضای هیات علمی به سرعت در می  ،(0112بعالوه بنا بر ریچاردسون )مضاعف کنند.  خود تالش ذینفعان مندیو افزایش رضایت

انجام پژوهش، شرکت در انجمن ها و جلسات،  ،یابند که تدریس تنها بخش کوچکی از وظایف زیادی است که آنها بر عهده دارند

تیجه، گری از شغل آنها را تشکیل می دهند. در نامور مالی، موضوعات مربوط به دانشجویان و ساعت های طوالنی کار بخش های دی
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وجه به ادبیات موجود در زمینه بنابراین با ت فشار کاری زیاد، ناکامی و استرس می تواند آنها را به سوی فرسودگی شغلی سوق دهد.

باس و آولیو  عیاررهبری تمام  نظریهتاثیرات سبک رهبری بر استرس و فرسودگی، مقاله حاضر نیز قصد دارد تا با استفاده از 

( به بررسی اثر سبک های رهبری تحولی، تبادلی و عدم مداخله ای بر فرسودگی شغلی اعضای جامعه آماری تحقیق 0333)

 بپردازد.

 

 مبانی نظری تحقیق -0

 

 سبک رهبری  -1-2
 رهبری سبک دیگران. فعالیت دادن جهت و نفوذ اعمال جهت استفاده مورد های تکنیک از است عبارت رهبری رفتار سبک یا

 به که گونه آن می دهد نشان خود از کند نفوذ دیگران فعالیت بر دارد سعی که هنگامی شخص که است رفتاری شخص، الگوی

سبک رهبری در سازمان یکی از عواملی است که نقش معناداری را در  .(31، 0931)الماسیان و رحیمی کیا، آید می دیگران چشم

در میان نظریه  هم اکنون. (011، 0100)اوبیورو و همکاران، یا کند ساختن عالقه و تعهد افراد به سازمان بازی می کندافزایش 

اتخاذ رفتار رهبری تحولی و تبادلی  و است سبک های رهبری تبادلی و تحولی از عالئق مهم بسیاری از محققانرهبری،  های نوین

تفاوت تبادلی و تحولی بین رهبران  برای اولین بار (0335برنز )(. 91، 0101و حیدر، ریاض به موفقیت سازمان کمک می کند )

   )بونو و جاج، شناسایی کرد  ( هشت بعد رفتارهای رهبری که این دو قلمرو گسترده را می پوشاند،0358باس )بعدها و  قائل شد

کار برنز را با توسعه مدلی از رهبری تحولی و تبادلی که در بیشتر نشریات جدید با  (0333و آولیو ) در واقع باس(. 310، 0111

 در ادامه مفهوم و ابعاد این سبک های رهبری تشریح می گردد. . اشاره می گردد، مفهوم سازی کرد "مدل رهبری تمام عیار"عنوان 

 

 1رهبری تحولی -1-1-2

به اهداف سازمانی و توانمند ساختن پیروان جهت به تحقق رساندن آن اهداف  س رهبری تحول آفرین را فرایند ایجاد تعهداب

رهبران تحول گرا به پیروان خود الهام می دهند که از منافع شخصی خود به (. 981، 0111تعریف می نماید )استون و همکاران، 

انگیز بر پیروانشان باقی گذارند )رابینز، گفت خاطر خیر و صالح سازمان هایشان بگذرند و فراتر روند و قادرند تاثیری عمیق و ش

مبنی بر مبادالت فردی، عاطفی و الهام بخش است که هدف آن توسعه پیروان رهبری تحولی شامل برقراری روابط (. 903، 0950

از عملکرد فردی، گروهی و سازمانی  . رفتارهای رهبری تحولی منجر به سطح باالتریاست شاندر جهت کاملترین حد استعدادهای

رفتارهایی که مشمول رهبری تحولی می شوند در دو سطح ابزاری و نمادین بر کارکنان اثر می (. 0119، می گردد )باس و همکاران

می گردد، ، آشکار برای رهبران تحول آفرین به دست می آیندگذارند. ارزش ابزاری این رفتارها از طریق منافع گسترده سازمانی که 

د ناممی ن "سر"( به عنوان 0338رهبری فقط در آنچه که آشفورث و هامفری ) اما رهبری فقط در سطح ابزاری کار نمی کند.

 ابعاد رهبری تحولی عبارتند از:(. 10، 0100کند )کلوی و همکاران،نیز نمود پیدا می  "قلب"نمایان نمی گردد بلکه در 

چشم انداز ارائه می دهد و احساس رسالت برمی انگیزد، غرور می آفریند، احترام و اعتماد کسب می کند )رابینز، : 0آرمانی نفوذ

 جهت را پیروان رهبران .شود می تشویق ایه آزادان طور به خالقیت و گیردنمی  قرار انتقاد مورد پیرواناشتباهات (. 905، 0950

 (.980، 0111ز تاکید دارند )استون و همکاران،عقالنیت نی بر اما کنند می تشویق جدید های ایده ارائه برای تالش

انتظارات باالیی را به پیروانش منتقل می کند، از نمادها برای متمرکز ساختن تالش بهره می در اینجا رهبر : 9بخش الهام انگیزش

رهبر با معنابخشی و به چالش کشیدن کار پیروان (. 905، 0950گیرد، اهداف مهمی را به شیوه های ساده ابراز می کند )رابینز، 
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با نشان دادن اشتیاق و ا در نظر بگیرند آنها یروان را تشویق می کنند تا موقعیت های جذاب آ ینده رهبران، پ آنها را بر می انگیزاند.

 (. 02، 0113به افراد و گروه روحیه می دهند )بورنر و همکاران،  ،خوش بینی

رهبر به همه توجه و عالقه نشان می دهد، با هر یک از کارکنان به طور جداگانه رفتار می کند، همچون مربی  :0یفرد مالحظات

رهبران به عنوان مربی یا مرشد به نیازهای موفقیت و رشد هر یک از افراد (. 905 ،0950 شاوره می دهد )رابینز،عمل می کند و م

پیروان تا باالترین سطح پتانسیل های درونی ارتقاء داده می شوند. فرصت های جدید یادگیری ارائه می گردد و توجه می کنند. 

  (. 03، 0113شوند )بورنر و همکاران،را بر حسب نیازها و خواسته های در نظر گرفته می تفاوت های فردی 

(. رهبر برای زیردستان جریانی 905، 0950ی کند )رابینز،مساله را تقویت م : رهبران هوش، عقالنیت و دقت در حل0ذهنیمحرک 

ادراک، دریافت و از نو بیاندیشند. درباره روش های قدیمی انجام کارها رانگیز را فراهم می کنند که از ایده های جدید چالش ب

دن نشان از محرک ذهنی است ) تحلیل مسایلی که زیردستان با آنها روبه رو می شوند و راه حل هایی که آنها پیدا می کنند

 (. 00، 0333،، هارتوگ

 

 3رهبری تبادلی -2-1-2

برنز، رهبری تبادلی را به عنوان یک فرایند مبادله اجتماعی در نظر گرفت، در جایی که رهبران برای افزایش عملکرد کارکنان خود 

هت اهداف و نقش های تثبیت شده مورد نیاز هدایت به پاداش و تنبیه سازمان متکی هستند. رهبران تبادلی پیروان خود را در ج

کرده و برای انگیزش دادن به آن ها به پاداش و تنبیه سازمانی متکی هستند. عالوه بر این، آن ها بر تکالیف، استانداردهای کاری و 

شود که منجر به پذیرش خواست (. در واقع رهبر تبادلی درگیر یک فرایند مبادله می 0950دارند )رابینز،اهداف وظیفه محور تاکید 

رهبر توسط پیرو می گردد اما ممکن است که جدیت و تعهد وی نسبت به اهداف وظیفه حاصل نشود. رهبر  بر داشتن بازیگرانی 

که وظایف سازمان را جهت دستیابی به اهداف مطلوب آن انجام می دهند، تمرکز دارد. هدف رهبر تبادلی، اطمینان از شناخت 

نیل به هدف توسط بازیگران داخلی، رفع موانع بالقوه سیستم و انگیزش بازیگران جهت دستیابی به اهدف از قبل  درست مسیر

نظارت و کنترل کارکنان از طریق ابزارهای عقالنی یا اقتصادی است )بونو  ( و نیز011، 0100وبیورو و همکاران،تعیین شده است )ا

 (. 0111و جاج، 

 :تندابعاد رهبری تبادلی عبار

یت ها عرهبر متعهد می شود در ازای تالش پاداش دهد، وعده پاداش در ازای عملکرد خوب می دهد و از موق :1پاداش مشروط

پاداش های مشروط می تواند به چندین شکل باشد که شامل پرداخت برای کاری که خوب  .(905، 0950)رابینز،  تقدیر می کند

انجام شده، توصیه هایی برای افزایش پرداخت، ترفیع، احترام و ارتقای شان و مقام می گردد. تنبیهات مشروط نیز زمانی که انجام 

 (.38، 0950وظیفه رضایت بخش نیست به کار برده می شوند )موغلی، 

. به عبارتی (905، 0950)رابینز،  تنها هنگامی مداخله می کند که استانداردها برآورده نشوند :8منفعل استثنای مبنای بر یریتمد

  (. 93، 0113بعد از نمایان شدن خطاها یا تخطی از استانداردها، دخالت می کند )رولد و شولتز، 

تمرکز مدیریت بر مبنای استثاء، تنظیم استانداردها و نظارت بر انحراف از این استانداردهاست  :2فعال استثنای مبنای بر مدیریت

رهبر فعاالنه در جستجو و مراقبت از انحرافات از قوانین و استانداردهاست تا از رفتار واگرا اجتناب کند. (. 310، 0111)بونو و جاج، 

 (. 92، 0113ز، )رولد و شولت صورت لزوم دست به اصالح می زنددر 
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 1رهبری عدم مداخله ای -3-1-2

واگذاری مسئولیت "سبک عدم رهبری را اینطور توضیح می دهند ( 0115؛ اوسبورن، 0113؛ رابینز، 0118)لوتانز،  ی نظیرمحققان 

آنها به زیردستانشان  در این سبک رهبران بطور نرمال تمایلی به مداخله در فرایند تصمیم گیری ندارند.. "ها و اجتناب از تصمیمات

اجازه قدرت تصمیم گیری شخصی مربوط به کارشان را می دهند. آنها در انجام کار به روش خود آزاد هستند و همچنین مسئول 

 نشان از عدم وجود رهبری استاقع این نوع رهبری غیرفعال است و در و. (083، 0100)چاودری و جاوید،  تصمیمات خود هستند

در مقابل رهبری تبادلی، حالت عدم مداخله یک حالت کامال غیرتبادلی و بی تفاوت را  (.00، 0333همکاران، )دن هارتوگ و 

نمایان می سازد. در این حالت، رهبر از تصمیم گیری اجتناب می نماید و از این رو انگیزش و رضایت پیروان به حداقل می رسد 

 (. 32، 0950)موغلی، 
 

  2فرسودگی شغلی -2-2
فرسودگی شغلی پدیده ای است که به عنوان یکی از پیامدهای اجتناب ناپذیر استرس شغلی معرفی می شود. این اصطالح برای 

برای توصیف کارکنان حیطه خدمات انسانی وضع شد. فریدونبرگ واژه فرسودگی توسط فریدونبرگر  در دهه هفتادنخستین بار 

)عارفی و همکاران،  در شغل و نتیجه حاصل از استرس های شغلی توصیف نموده است. شغلی را به عنوان ناتوانی برای عمل موثر 

(  نیز فرسودگی شغلی را به عنوان کاهش قدرت سازگاری فرد به دلیل عوامل فشار زا 0332مسلش و همکارانش ) (.39، 0953

به ایجاد خودپنداره منفی، نگرش منفی آن خستگی جسمی و عاطفی است. این نشانگان منجر تعریف می کنند که از نشانه های 

فرسودگی شغلی  نسبت به شغل و بی تفاوتی در هنگام برقراری ارتباط با مراجعان می گردد. بر اساس نظریه فرسودگی شغلی آنها،

 تشکیل یافته است.سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش عملکرد فردی  نشانگانی است که از

فرسودگی شغلی پیامدهای نامطلوبی در خانواده، زندگی اجتماعی، سازمانی و فردی افراد دارد که از مهم ترین پیامدهای سازمانی  

(. 081، 0953و همکاران، )انیسی برد آن می توان به غیبت از کار، ترک خدمت، تاخیرهای متوالی و کاهش کیفیت عملکرد نام 

ملکرد، کیفیت و شایستگی در کار می شود و نه فقط فرد تحلیل رفته را متاثر می کند بلکه فرسودگی باعث پرخاشگری، کاهش ع

سایر افرادی را که با وی تعامل دارند نیز متاثر می کند. بخصوص بر عملکرد معلمان که مسئول آموزش افراد در جامعه هستند 

  (.338، 0101اثری منفی دارد )باران و همکاران، 

 در ادامه ابعاد فرسودگی شغلی تشریح می گردد:بعد ادامه یافته است که همانطور که اشاره شد فرسودگی شغلی از سه 

نشان دهنده احساس خستگی و تحلیل منابع هیجانی فرد در اثر کار با افراد است که ناشی از تاثیر زیاد استرس  :9خستگی عاطفی

این بعد از فرسودگی شغلی ناشن دهنده تاثیر بنیادی مولفه استرس  (.023، 0100، و همکاران  )ساس فردی در فرسودگی است

 (.31، 0953به نقل از عارفی و همکاران،  0110فردی در فرسودگی شغلی است )مسلش، 

به واکنش های منفی و عیب جویانه به سایر افراد در محیط کار اشاره دارد و نشان دهنده بین فردی بودن  :1مسخ شخصیت

مسخ شخصیت یک ساز و کار مقابله ای است که موجب می شود تا فرد (. 023، 0100و همکاران،  )ساس سودگی شغلی استفر

 (.29، 0958نوعی جدایی از کار و فاصله گرفتن عاطفی را تجربه کند )ده بزرگی و حدائق، 

از عملکرد فردی اشاره می کند که  به کاهش احساس شایستگی، کاهش احساس کارآمدی و عدم رضایت :8کاهش عملکرد فردی 

ساس و فرد تمایل دارد تا خود را به طور منفی ارزیابی کند، از خود احساس ناراحتی می کند و از عملکرد خود راضی نیست )

 (.  023، 0100همکاران، 
 

________________________________________________________________ 

1 Laissez Faire Leadership 

  
2 Burnout 
3 Emotional Exhaustion 
4 Depersonalization 
5 Decrease Of Personal Accomplishment 



  

 

 سبک های رهبری و فرسودگی شغلی  -3-2

مناسب در محیط کار منجر شود، به نوبه خود می تواند احساس تحلیل اصالح سبک های مدیریتی و رهبری که به ایجاد تغییرات 

رفتگی شغلی کارکنان و همچنین عوارض ناشی از آن را کاهش دهد. مدیران و رهبران سازمان با شناخت این رابطه در ایجاد 

وفایی سازمان و توسعه فردی شرایطی تالش نمایند تا تمامی توان نیروی کار در سازمان به کار گرفته شده و امکان رشد و شک

نیروی کار فراهم گردد چنین تالشی موجب خواهد شد ضمن تامین بهداشت روانی کارکنان، عملکرد آن ها در جهت تحقیق هدف 

های سازمان بهبود یابد. به عبارتی دیگر مدیران و رهبران می توانند با اتخاذ تدابیر مناسب مقداری از تحلیل رفتگی کارکنان را تا 

آنجایی که به این مساله مربوط می شود کاهش دهند و از پیامدهای نامطلوب تحلیل رفتگی مانند کاهش اثربخشی، غیبت از کار، 

 (. 02، 0953بی عالقگی نسبت به کار، سهل انگاری، کاهش توان کاری، نارضایتی و ... جلوگیری کنند )ضیائی و نرگسیان، 

 ،های رهبری بر فرسودگی شغلی پرداخته است. با جستجو و بررسی منابع در دسترسمطالعات معدودی به بررسی تاثیر سبک 

 پرداختند عبارتند از :   اتی که به بررسی رابطه بین این متغیرهامطالع

اثر رهبری تحولی بر فرسودگی پرستاران و پزشکان در یک بیمارستان "( در مطالعه ای با عنوان 0100گارسیا ریورا و همکارانش ) -
، رابطه بین سبک های رهبری تحولی، تبادلی و عدم مداخله ای را بر فرسودگی شغلی با رویکرد کمی بررسی "دولتی مکزیک

 نمودند. نتایج نشان داد که رابطه ای معنادار بین سبک های مختلف رهبری بجز رهبری عدم مداخله ای با فرسودگی وجود دارد.  

با رویکرد  "سبک رهبری و فرسودگی شغلی: آیا رابطه ای وجود دارد؟"العه ای با عنوان ( در مط0101) زوپیاتیس و کنستانتی -

بر فرسودگی شغلی در میان مدیران بیمارستانی پرداخته عدم مداخله ای کمی به بررسی تاثیر سبک های رهبری تحولی، تبادلی و 

است. نتایج تحقیق آنها نشان داد که رهبری تحولی رابطه معنادار مثبتی با موفقیت فردی و رابطه ای منفی با خستگی عاطفی و 

یت وجود انفعالی و خستگی عاطفی و مسخص شخص عدم مداخله ایمسخ شخصیت دارد. همچین رابطه ای مثبت بین رهبری 

 انفعالی از سطح باالتر فرسودگی شغلی برخوردارند.  عدم مداخله ایدارد. همچنین افراد با سبک رهبری 

با رویکرد کمی به بررسی اثر  "رهبری تعاملی و تبادلی و استرس مزمن پیروان"(  در تحقیقی با عنوان 0113رولد و شولتز ) -

، نارضایتی از کار و شناخت اجتماعی، کاریاجتماعی و  مفرط )یعنی نیازهای منبر استرس مز  سبک های رهبری تحولی و تبادلی

بعد مالحظات فردی در یک آژانس بزرگ دولتی در آلمان پرداختند. نتایج آنها نشان داد که  فشار عملکرد و تعارض اجتماعی(

ناء انفعالی از سبک رهبری تبادلی رابطه ای سبک رهبری تحولی رابطه ای منفی با نارضایتی دارد. و بعد مدیریت بر مبنای استث

مثبت با چهار شاخص استرس مزمن دارد. و سبک رهبری عدم مداخله ای منجر به نارضایتی پیروان می گردد و رابطه ای منفی با 

 فشار عملکرد دارد. 

به  رویکرد کمیبا  "رهبری تحولیکاهش استرس و فرسودگی با اجرای   "( در مطالعه ای با عنوان0112جیل، فلشنر و شاکر ) -

بار  03رستوران و  93هتل، 98بر فرسودگی در میان کارکنان بررسی اثر رهبری تحولی بر استرس شغلی و اثر استرس شغلی 

پرداختند. نتایج آنها نشان داد که میزان فرسودگی دریافتی با میزان استرس دریافت شده رابطه دارد و میزان استرس دریافتی با 

 ع رهبری که توسط مدیران اجرا می شود رابطه دارد. نو

بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و کاهش تحلیل رفتگی کارکنان "( در مطالعه ای با عنوان 0953ضیائی و نرگسیان ) -
با رویکرد کمی به بررسی اثر رهبری تحول آفرین بر کاهش تحلیل رفتگی کارکنان در  "کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی تهران

میان کارکنان کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی پرداختند. نتایج آنها نشان داد که سبک رهبری تحول آفرین تاثیر مهمی در 

 بازده عملکرد شخصی و مسخ شخصیت( دارد.  کاهش تحلیل رفتگی کارکنان کتابخانه ها و ابعاد آن )فرسودگی عاطفی،کاهش

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان ستادی "( در مطالعه ای با عنوان 0931الماسیان و رحیمی کیا ) -
یان با رویکرد کمی به بررسی اثر سبک های رهبری فیدلر بر فرسودگی شغلی در م "0931دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان پرداختند. نتایج آنها نشان داد که بین سبک های رهبری مدیران و فرسودگی شغلی رابطه 

 معنی دار وجود دارد. 

 

 مدل مفهومی و فرضیات تحقیق  -3
 بر اساس مبانی موجود فرضیات تحقیق عبارتند از:
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 اثیری معنادار دارد.رهبری تحولی بر فرسودگی شغلی تسبک : 0فرضیه 

 رهبری تبادلی بر فرسودگی شغلی تاثیری معنادار دارد.سبک : 0فرضیه 

 معنادار دارد.تاثیری  بر فرسودگی شغلیعدم مداخله ای سبک : 9فرضیه 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ( رابطه بین سبک های رهبری تمام عیار و فرسودگی شغلی1شکل )

 

 شناسی تحقیقروش -4

تحلیلی است. جامعه آماری  -این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای تحقیق، در زمره تحقیقات پیمایشی

با  تشکیل می دهند.  30در سال تحصیلی  موسسات تحصیالت عالی خصوصی شهر هراتتحقیق حاضر را اعضای هیئت علمی 

نفر استاد برآورد  29، حجم نمونه مورد نیاز تحقیق حاضر 83/1درصد و انحراف معیار  8استفاده از فرمول کوکران در سطح خطای 

 پرسشنامه جمع آوری شد.  83گردید که از این مجموع فقط 

لیکرت تنظیم شده است. برای  گزینه ای 8ده است که به صورت طیف ابزار اصلی گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه بو

عبارت برای  01) 92استفاده شد که مشتمل بر  (MLQ-5X) از پرسشنامه چند عاملی باس و آولیو سنجش سبک های رهبری

رجه فرسودگی شغلی جهت ارزیابی دعبارت است.  عبارت برای رهبری اجتنابی( 1عبارت برای رهبری تبادلی و  00رهبری تحولی، 

به این پرسشنامه استفاده شد. سوال  00شامل  (MBI)0ماسالچ  مطالعه، از پرسشنامه فرسودگی شغلیدر این کنندگان شرکت

گیری مقیاس اندازه سهگیری میزان فرسودگی شغلی، شناخته شده و شامل برای اندازهطالیی سنجش استاندارد  وسیلهعنوان یک 

 مستقل است. 

/. و ضریب پایایی به 59به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان آن برابر است با  

/. برای 31و  عدم مداخله ای/. رهبری 31/. برای رهبری تحولی، 50/. برای رهبری تبادلی و 31تفکیک متغیرها عبارت است از

قابل قبول  3/1گردید، با توجه به اینکه برای پژوهش های علوم انسانی ضریب آلفای باالی  فرسودگی شغلی. همانطور که مالحظه

است، لذا می توان پایایی پرسشنامه مذکور را مناسب ارزیابی نمود. برای آزمون اعتبار سواالت پرسشنامه هم از اعتبار محتوا و هم 

ر محتوایی پرسشنامه از نظرات اساتید مدیریت استفاده گردید و با کسب از اعتبار عاملی تاییدی استفاده گردید. برای سنجش اعتبا

نظرات آنها اصالحات الزم صورت گرفت و پرسشنامه نهایی شد. برای سنجش اعتبار عاملی سواالت پرسشنامه نیز از تحلیل عاملی 

(، مقادیر بارهای عاملی برای 0350الرکر )استفاده گردید . با توجه به پیشنهاد فورنل و  PLSتاییدی از طریق نرم افزار آماری 

مالحظه می شود، چنین مقادیری حاصل شده اند و  1باشند و همانطور که از جدول  8/1متغیرهای مشاهده شده باید بزرگتر از 

 مورد تایید می باشند.

 

________________________________________________________________ 

1 Maslach Burnout Inventory (MBI)  

 فرسودگی شغلی

 رهبری عدم مداخله ای

 

 رهبری تبادلی

 

 رهبری تحولی

 

 

H1 

H2 

H3 



  

 

 ( میانگین بارهای عاملی گویه ها1جدول )

 میانگین بار عاملی متغیرها

 رهبری تحولی

 تبادلیرهبری 

 رهبری عدم مداخله ای

 فرسودگی شغلی

./573 
0/586 
./661 
0/578 

 

 تحلیل داده ها و نتایج تحقیق -5
آورده شده است. همانطور که مشخص است  0 در جدولمی باشد که  اطالعات جمعیت شناختی نمونهمربوط به  داده ها بخش اول

( می باشند. %1370سال ) 91الی  01اکثر اعضای نمونه در رده سنی ( تشکیل می دهند و %3370بیشتر افراد نمونه را مردان )

( 3170سال ) 8(  بوده و مدت اشتغال اکثر آنها کمتر از %3973همچنین سطح تحصیالت بیشتر پاسخگویان فوق لیسانس و باالتر )

 ( می باشند.%5173) می باشد. در نهایت اینکه بیشتر پاسخگویان متاهل

 

 

 جمعیت شناختی نمونه تحقیقاطالعات ( 2جدول )

درصد  فراوانی متغیر

 فراوانی

درصد  فراوانی متغیر

 فراوانی

 جنسیت
 زن                                                                         

 مرد                                                                      

 

09 

11 

 

0075 

3370 

 مدت اشتغال
 سال                                                    8کمتر از 

 سال                                                          01تا  8

 سال                                                        08تا  00

 سال                                                        01تا  02

 سال به باال       00

 

11 

09 

1 

1 

1 

 

3170 

0075 

371 

1 

1 

 سن 
91-01                                                      

11-90                                                      

81-10                                                        

 به باال                                                             80

 

05 

00 

1 

9 

 

1370 

9572 

371 

879 

 سطح تحصیالت

 فوق دیپلم                                                               

 لیسانس                                                                   

 فوق لیسانس و باالتر                                        

 

1 

00 

10 

 

371 

0379 

3973 

 وضعیت تاهل

 مجرد                                                                    

 متاهل                                                                  

 

00 

12 

 

0379 

5173 

 83 کل نمونه

 

یابی معادالت ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار از مدلدر بخش مربوط به آزمون فرضیات و برازندگی مدل، 

PLS  .از طریق مدل یابی استفاده شده استPLS  می توان ضرایب رگرسیون استاندارد را برای مسیرها، ضرایب تعیین را برای

 (.0101ون وو،  )متغیرهای درونی و اندازه شاخص ها را برای مدل مفهومی بدست آورد 

 

 بررسی مدل ساختاری -5-1
 شده استفاده جزئی مربعات حداقل روش به یابی مدل منظور بهPLS افزار  نرم از همچنین، و (0333هاالند ) مرحله ای دو روش از

 مقادیر محاسبه مدل، اعتبار تعیین برای معیارها یا هاشاخص عمده ترین از گردد. تعیین مدل برازندگی هایشاخص تا است
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 این از هرکدام( ادعا می کند 0113ژانگ ) .(0953هومن، )باشد می درونی و بیرونی مدل برازش و 0نسبی ،0مطلق هایشاخص

 از حاصل نتایج 9 جدول. باشدمی مدل تر کامل و خوب نشانه برازش باشند بیشتر 8/1از  و نزدیکتر یک به بیشتر چه هر هاشاخص

 دهد.می نشان را مدل اعتبارسنجی هایشاخص محاسبه

 

 ساختاری مدل برازندگی های( شاخص3جدول )

 مقدار شاخص نوع شاخص
 811/1 مطلق شاخص

 300/1 نسبی شاخص

 352/1 بیرونی مدل شاخص

 390/1 درونی مدل شاخص

 

 در مدل برازش از حاصل دارد. نتایج قرار قبول مورد دامنه در هاشاخص تمامی مقادیر گردد،می مالحظه باال جدول در که همانطور

 است. شده کشیده تصویر به ضرایب معناداری و مسیر ضرایب شامل  0 شکل قالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلی تحقیق ساختاری معادالت مدل( 2شکل )

 

 آزمون فرضیات تحقیق 5-2
 دهد.نشان می تحقیق فرضیه های با متناظر را فرضیات آزمون از حاصل نتایج 1جدول 

________________________________________________________________ 

IndexAbsolute  1 
IndexRelative  2 

 



  

 

 فرضیات نتایج آزمون( 4) جدول
آماره  ضریب مسیر فرضیه ها 

 ازمون

 نتیجه معناداری

H1  تایید 17115 07180 -17013 معنادار دارد.رهبری تحولی بر فرسودگی شغلی تاثیری سبک 
H2  تایید 17111 07310 17950 رهبری تبادلی بر فرسودگی شغلی تاثیری معنادار دارد.سبک 
H3  تایید  17110 97919 17909 تاثیری معنادار دارد. فرسودگی شغلیبر  عدم مداخله ایرهبری سبک 

 

معنادار  آماری لحاظ به و است -17013 رهبری تحولی و فرسودگی شغلی میان شده استاندارد ضریب مقدار 1 جدول به توجه با

بر فرسودگی شغلی تاثیری  واحد متغیر یک صورت رهبری تحولی به یعنی، .گرددمی تایید لذا، فرضیه اول باشد ( می17115)

تایید شد ( 1711) توجه به سطح معناداریو با  17950دوم تحقیق حاضر نیز با ضریب مسیر همچنین، فرضیه  .معنادار دارد و منفی

که به بررسی تاثیر تحقیق فرضیه برای آخرین یعنی مشخص شد که رهبری تبادلی تاثیر معناداری بر فرسودگی شغلی دارد. 

 به دست آمد.  (17110) در سطح معناداری 17909فرسودگی شغلی می پردازد، ضریب استاندارد شده بر  اجتنابیمعنادار رهبری 

  

 گیریبحث و نتیجه -4
تحولی تاثیری معنادار و معکوس بر فرسودگی شغلی  بر اساس یافته های پژوهش در مورد فرضیه اول مشخص گردید که رهبری

(، 0100گارسیا ریورا و همکارانش ) همراستا با یافته های تحقیقاتو فرضیه اول تحقیق تایید گردید. نتیجه به دست آمده  دارد

همانطور که در پیشینه ذکر شد  .است( 0953( و ضیائی و نرگسیان )0112، جیل، فلشنر و شاکر )(0101کنستانتی)زوپیاتیس و 

بنابراین می توان ادعا کرد که در این مطالعات رابطه بین رهبری تحولی و فرسودگی شغلی را در جامعه آماری خود تایید کردند. 

  مایش می دهند، سطح فرسودگی کمتر است.سازمان هایی که افراد سبک رهبری تحولی را ن

رهبری تحولی شامل برقراری روابط مبنی بر مبادالت فردی، عاطفی و "( اشاره می کنند 0119همانطور که باس و همکارانش ) 

الهام بخش است که هدف آن توسعه پیروان در جهت کاملترین حد استعدادهایشان است. رفتارهای رهبری تحولی منجر به سطح 

، بنابراین در سازمان هایی که مدیران سبک رهبری تحولی را بروز می "سازمانی فراتر می گردد االتری از عملکرد فردی، گروهی وب

کمتر دچار تحلیل منابع هیجانی شوند و نسبت به عملکرد خود دهند انتظار می رود که کارکنان در اثر مبادالت فردی و عاطفی 

رهبر تحولی در بعد مالحظات فردی، "( مبنی بر این که 0113بنا به نظر بورنر و  همکارانش )ارزیابی منفی نداشته باشند. بعالوه 

شت که پیروانی که رفتارهای سبک می توان انتظار دا "تفاوت های فردی بر حسب نیازها و خواسته های آنها را در نظر می گیرد

  رهبری تحولی را تجربه می کنند کمتر دچار نارضایتی از محیط کار خود می شوند.

همچنین یافته های تحقیق در ارتباط با فرضیه دوم نشان دادند که رهبری تبادلی تاثیری معنادار و مستقیم بر فرسودگی شغلی 

(، 0100تحقیقات گارسیا ریورا و همکارانش ) بر اساس پیشینه تحقیق حاضر ردید.دارد و بنابراین فرضیه دوم تحقیق تایید گ

( نیز تاثیر سبک رهبری تبادلی را بر فرسودگی تایید کردند. بدین ترتیب می توان مدعی شد که 0101زوپیاتیس و کنستانتی)

 بر میزان فرسودگی اساتید دانشگاه تاثیری مثبت دارد. اجرای سبک رهبری تبادلی 

( رهبران تبادلی برای انگیزش دادن به پاداش و تنبیه سازمانی متکی هستند. عالوه بر این، آن ها بر 0950به عقیده رابینز )

کید دارند. به نظر می رسد که رفتار تبادلی مدیران دانشگاهی با اساتید نمی تکالیف، استانداردهای کاری و اهداف وظیفه محور تا

و در واقع ماهیت وظیفه و انتظارات اساتید دانشگاهی به گونه ای است زان فرسودگی آنان داشته باشد تواند تاثیری کاهشی بر می

که رفتار مبتنی بر تشویق و تنبیه و وظیفه مداری مدیران نمی تواند مانعی در برابر استرس و فرسودگی آنها گردد. بعالوه در مقام 

اصوال "( استناد کرد که اشاره می کند 0953)حولی و نبادلی می توان به رابینز و جاج مقایسه بین اثربخشی سبک رهبری ت

 ."رهبرانی که می توانند در افراد ایجاد تحول نمایند در مقایسه با رهبران عملگرا )تبادلی(، موفق تر، جامع تر و اثربخش تر بوده اند

عدم مداخله ای تاثیری معنادار و مستقیم با فرسودگی دارد و  رهبریدر ارتباط با فرضیه اصلی سوم تحقیق نیز مشخص گردید که 

( نیز در تحقیق خود وجود رابطه بین رهبری عدم 0101زوپیاتیس و کنستانتی) .بنابراین فرضیه سوم تحقیق تایید می گردد

ابطه ای را در تحقیق خود رد ( وجود چنین ر0100مداخله ای و فرسودگی شغلی را تایید کردند اما گارسیا ریورا و همکارانش )
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که طبق سبک رهبری عدم مداخله ای رفتار می کنند سطح فرسودگی بییشتری نیز ر سازمان هایی این بدان معناست که د کردند.

رابطه ای منفی بین رهبری عدم مداخله ای و که نتیجه گرفت  (0331باس )با توجه به مطالعه توسط کارکنان تجربه می گردد. 

می توان ادعا کرد که سبک رهبری عدم مداخله ای نمی تواند بر تالش و نگرشی زیردستان وجود دارد، خص های عملکرد، انواع شا

معرض منابع  چنانچه کارکنان درمی توان انتظار داشت که . بنابراین عملکرد و نگرش کارکنان در سازمان تاثیری مثبت بگذارد

 استرس ومنابع و رهبران نیز اقدامی جهت کاهش تدوام داشته باشد  نیز مختلف استرس قرار بگیرند و این شرایط پراسترس

( نیز سبک رهبری 0333به نظر دن هارتوگ و همکارانش ) .فراهم آیددر میان کارکنان فرسودگی امکان دارد که  ،فرسودگی نکنند

ش نادرستی برای رهبری کردن است. این سبک به این معناست که رهبر به اندازه کافی انگیزه و مهارت عدم مداخله ای همواره رو

 انجام وظایف رهبری ندارد.  

 

 پیشنهادات -5
فرسودگی شغلی اساتید موسسات  و هر سه سبک رهبری تحولی، تبادلی و عدم مداخله ایبین که نتایج این تحقیق نشان می دهد 

تحصیالت عالی مستقر در شهر هرات رابطه وجود دارد. این رابطه بین سبک رهبری تحولی و فرسودگی منفی و بین سبک رهبری 

شناسایی و پرورش افرادی که دارای ویژگی های رهبری  اهمیت این یافته ها . بنابرایناست تبادلی و عدم مداخله ای رابطه مثبت

می افزاید. بعالوه ارائه آموزش های جدی برای این افراد می تواند منافع قابل توجهی را بر اثر کاهش عوامل را ی هستند تحول

 فرسودگی و بهبود عملکرد، اداره، روحیه و تاب آوری در مقابل شرایط پر استرس هم برای رهبران و هم سازمان فراهم نماید.

سبک تبادلی را نشان دهند، انتظار می رود که سطح باالیی از فرسودگی وجود داشته باشد  رفتارهایهمچنین چنانچه مدیران فقط 

لذا مدیران بایستی به  "رهبری تحولی و تبادلی مکمل یکدیگر هستند "( اشاره می کنند0953بنابراین همانطور که رابینز و جاج )

بک رهبری عدم مداخله ای و فرسودگی نیز نشان می دهد سبک رهبری تحولی نزدیک شوند. و در آخر اینکه رابطه منفی بین س

  که مدیران بایستی از این سبک اجتناب نموده و بخصوص تحت شرایط استرس و فرسودگی می طلبد که آنها فعاالنه دخالت کنند. 

 

 منابع
ی کارکنان ستادی دانشگاه علوم بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغل"(، 0931الماسیان، آناهیتا، رحیمی کیا، امین، ) .0

 .23-33، 01،  مجله یافته، "پزشکی لرستان در سال 

 در شغلی فرسودگی با مرتبط سازمانی و فردی عوامل" (،0953جعفر، اسکندری، محسن، قربانی، زهره، عبدالمحمدی، الهه، ) انیسی، .0

 .013-089(، 9) 1، مجله علوم رفتاری، "نیروی دریایی کارکنان

 انتشارات نوید،.شیراز، ، "گرداب پنهان فرسودگی شغلی"(، 0958ده بزرگی، غالمرضا، حدائق، رفیعه، ) .9

، ترجمه دکتر علی پارساییان و دکتر سید محمد اعرابی، جلد "رفتارسازمانی، مفاهیم، نظریه ها و کاربردها"(، 0950رابینز، استیفن پی، ) .1

 دوم، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.

 (، مبانی رفتار سازمانی، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی. 0953نز، استیفن، پی، جاج، تیموتی، ای، )رابی .8

پژوهشی دانشور -، دو ماهنامه علمی"طراحی الگوی رهبری اثربخش دانشگاهی"(، 0951ساعتچی، محمود، عزیزپور شوبی، علی اکبر، ) .2

 . 00رفتار، سال دوازدهم، 

بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و کاهش تحلیل رفتگی کارکنان کتابخانه "(، 0953نرگسیان، جواد، )ضیائی، محمدصادق،  .3

 .09-99، 80، نشریه تحقیقاتی کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی، سال  چهل و چهارم، "های دانشگاه شهید بهشتی تهران

 جمعیت شناختی متغیرهای از منتخبی با آن رابطة و شغلی فرسودگی میزان" (،0953مرتضی، ) محمد، طاهری، قهرمانی، محبوبه، عارفی، .5

 .52-30(، 0) 1، فصلنامه روانشناسی کاربردی، "بهشتی شهید دانشگاهی علمی هیأت اعضای در

  100-77.، 6 مدیریت، دانش ،"ایران اداری سازمان های در ل آفرین تحو رهبری الگوی طراحی"(، 0950علیرضا، ) موغلی، .3

 .انتشارات سازمان سمت ،تهران ،"مدل یابی معادالت ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل" ،(0953هومن، حیدر علی، ) .01

1. Baran, G., Yıldız Bıçakçı, M., İnci, F., Öngör, M., Ceran, A., Atar, G., (2010), “Analysis of burnout levels 

of teacher”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 975–980. 

2. Bass, B. M. (1990a), “Bass and Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial 

Applications”, 3rd ed. New York: Free Press. 



  

 

3. Bass, B.M., & Avolio, B.J. (1997), “Full range leadership development: Manual for the multifactor 

leadership questionnaire”,Palo Alto, CA: Mind Garden 

4. Bass, B. M., Avolio, B. J., Jung, D. I., & Berson, Y. (2003), “Predicting Unit Performance By Assessing 

Transformational And Transactional Leadership”, Journal Of Applied Psychology, 88, 207–218. 

5. Boerner, B., Astrid Eisenbeiss, S., Griesser, D., (2007), “Follower Behavior And Organizational 

Performance: The Impact Of Transformational Leaders”, Journal Of Leadership And Organizational 

Studies, 13,(3), 16-26.  

6. Bono, J., & Judge, T. A. (2004), “Personality And Transformational And Transactional Leadership:A 

Meta-Analysis”, Journal Of Applied Psychology, 89, (5), 901–910. 

7. Chaudhry, A. Q., Javed, H., (2012), “Impact of Transactional and Laissez Faire Leadership Style on 

Motivation”, International Journal of Business and Social Science, 3 (7),258-264.  

8. Den Hartog, D. N., Van Muijen, J. J., Koopman, P. L., (1997), “Transactional Versus Transformational 

Leadership:An Analysis Of The MLQ”, Journal Of Occupational  And Organizational Psychology 70, 19-

34 

9. Fornell, C. & Larcker, D. (1981). “Structural equation models with unobservable variables and 

measurement error”. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. 

10. Gill, A. S., Flaschner,A. B., Shachar, M., (2006), “Mitigating stress and burnout by Implementing 

transformational-leadership”,International Journal of Contemporary Hospitality Managemen, 18 (6), 469-

481. 

11. García-Rivera, B., Mendoza-Martínez, I., Lew, C., (2012), “The Impact Of Transformational Leadership In 

Burnout Of Nurses And Doctors In A Public Hospital Of Mexico”, Clute Institute International 

Conference, Rome, Italy. 

12. Kelloway, E, K., Turner, N.,  Barling., Loughlin, C., (2012), “Transformational Leadership And Employee 

Psychological Well-Being: The Mediating Role Of Employee Trust In Leadership”, Work & Stress: An 

International Journal Of Work, Health &Amp; Organisations, 26(1), 39-55. 

13. Maslach, C., Jackson, S., Lieter, M., (1996). The Maslach Burnout Inventory (3rd ed.). Mountain View, 

CA: Consulting Psychologists Press. 

14. Obiwuru, T. C., Okwu, A. T., Akpa, V. O., Nwankwere, I. A., (2011), “Effects Of Leadership Style On 

Organizational Performance: A Survey Of Selected Small Scale Enterprises In Ikosi-Ketu Council 

Development Area Of Lagos State, Nigeria”, Australian Journal Of Business And Management Research, 1 

(7),100-111.  

15. Riaz, A., Haider, M. H., (2010), “Role of transformational and transactional leadership on job satisfaction 

and career satisfaction”, Business & Economic Horizons, 1(1),29-38.  

16. Richardson, M. J. (2006). Exploring burnout and renewal among music therapy faculty (Doctoral 

dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Thesis database. (UMI No. 3215953). 
17. Rowold, J. & Schlotz, W. (2009), “Transformational And Transactional Leadership And Followers’ 

Chronic Stress”, Leadership Review, 9, 35-48. 

18. Sas, C., Boroş, D., Bonchiş, E., (2011), “Aspects of the burnout syndrome within the teaching staff”, 

Procedia Social and Behavioral Sciences ,266–270. 

19. Stone, A. G.; Russell, R. F. And Patterson, K. (2004), “Transformational Versus Servant Leadership: A 

Difference In Leader Focus”, Leadership & Organization Development Journal, 25, (3/4), 349- 361. 

20. Wen Wu. S. ( 2010), “Linking Bayesian networks and PLS path modeling for causal analysis”, Expert 

Systems with Applications, 37, 134–139. 

21. Zhang, Y. (2009), “A Study of Corporate Reputation’s Influence on Customer Loyalty Based on PLS-SEM 

Model”, International Business Research, 2(3), 28-35. 

22. Zopiatis, A., & Constanti, P., (2010), “Leadership styles and burnout: is there an association?”, 

International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22 (3), 300-320.  

 

 

 

 
 


