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نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی در رابطه با رهبری اخالقی و فرسودگی 

 شغلی معلمان 
 

 ، نصراهلل قشقائی زاده*اعظم معتقد

 گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد اهواز
 (9/9/69:زشیپذخی،تار4/7/69:افتیدرخی)تار

 

 

 

 سرآغاز

ز آمسه زض ػطغه هاای گونااگوش ضا وی و    امطوظه زگطگونی های ته وخو
ػسم ساظگاضی و انطثاق تا این زگطگونی ها سثة گطته وه افطاز ظیاازی  

(. ایان  1زض واضضاش احساس ناضضایتی، تی لطاضی و ػسم امنیت نمایناس   
مای گاطزز،    1امط ته تسضیح و زض غوضت استمطاض موخة فطسوزگی ض وی

و وااهص تراطه وضی و   وه ته نوته ذوز موخة واهص ػموىاطز ضا وی   
 (.2واضایی فطز می گطزز 

ساظماش ترساضت خرانی زض تؼطیف فطسوزگی ض وی اظراض زاضاته اسات   
وه ؛ فطسوزگی ض وی ػثاضت است اظ یه فطاینس ضواش ضناذتی وه تحت 
ضطایط استطس ض وی ضسیس تاه وخاوز مای آیاس و ذاوز ضا تاه غاوضت        

یف ػموىاطز  فطسوزگی ػاطفی، مسد ضرػیت، واهص انگیاعه و تعاؼ  
 (.3نطاش می زهس  

 
 
 
 
 

 
 

اظ میاش ػوامل موثط تط پیطگیطی و واهص فطسوزگی ض وی، پژهطگطاش 
زضیافتنس وه ضفتاضهای اذاللی، نوع زوستی و اػتماز می توانس منداط تاه   

 (. 4واهص فطسوزگی ض وی گطزز 
زض تیاش اغول ضهثطی اذاللی می تواش ته ویژگی هایی همچوش :احتطام 

اش، ذسمتگعاضی زیگطاش توزش، ػازل توزش، غازق توزش و خماغ  ته زیگط
(. ایان ضهثاطاش زاضای مطرػاه هاایی مانناس:      5گطا توزش اضااضه نماوز   

غسالت، زلسوظی و انػاف مای تاضانس. پیاطواش ضا تاه طاوض مطتاة تاه        
پایثنسی و ضػایت مؼیاضهای اذاللی توغیه می وننس و تاطای ضفتاضهاای   

(. تطذای  6زاش و مداظات زض نظط می گیطناس  اذاللی و غیط اذاللی ، پا
پژوهص ها نطاش زازنس مؼنویت اظ ططیك ضهثطی زض ساظماش تسریل می 
گطزز و زض ػین حال می توانس تط وااهص فطساوزگی ضا وی و افاعایص     

 (.7افعایص سالمت ضواش واضوناش تاثیط گصاض تاضس 
  

 
 
 

 چکیده

 ضوانای،  فطااضهای  و فاوضی اساتطس   پیامسهای اظ یىی زاضز. وخوز گوناگونی زضخات ته ضوانی و ػػثی فطاضهای ها، ساظماش اظ تسیاضی زض امطوظهزمینه: 

 ترص تطضسی نمص واسطه ای سطمایه ضوانطناذتی زض ضاتطه تا ضهثطی اذاللی و فطسوزگی ض وی مؼوماش  پژوهص حاضط تا هسفاست.  ض وی فطسوزگی پسیسه
 .ضس اندامظیسوش 

 تاه  نفاط  150 هاا  آش میااش  اظ و مؼوماش ترص ظیسوش  می تاضس تمامی املض پژوهص آماضی خامؼه است. همثستگی نوع اظ و توغیفی پژوهص، ضوشروش: 

هاا تاا اساتفازه اظ ضاطیة     زازه. سطمایه ضوانطناذتی ، ضهثاطی اذاللای و فطساوزگی ضا وی پاساد زازناس       های پطسطنامه ته و ضسه انتراب سازه تػازفی ضوش
 .نسهمثستگی پیطسوش و الگوساظی مؼازله ساذتاضی موضز تحویل لطاض گطفت

ؼنازاض، نتایح نطاش زاز وه تین ضهثطی اذاللی و سطمایه ضوانطناذتی ضاتطه مثثت مؼنازاض، تین سطمایه ضوانطناذتی و فطسوزگی ض وی ضاتطه مؼىوس مها:  یافته

 تین ضهثطی اذاللی و فطسوزگی ض وی ضاتطه مؼىوس مؼنازاض وخوز زاضز.  

لی و فطسوزگی ض وی زاضز ته طوضی وه ضهثطی اذاللی هم تاثیط مستمیم و هام  الضاتطه تین ضهثطی اذ سطمایه ضوانطناذتی نمص واسطه ای زضگیری:  نتیجه

 .  تاثیط غیط مستمیم تط فطسوزگی ض وی زاضز

 

 ضهثطی اذاللی، سطمایه ضوانطناذتی، فطسوزگی ض وی کلید واژگان:

 

 azam.motaghed@gmail.comنویسنسۀ مسوول: نطانی الىتطونیىی: 
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ی ساطمایه   زض یه پژوهص تدطتی ته تطضسی تاثیط ضهثطی مثثت تط ضو
ضواش ضناذتی و ػموىطز واضوناش پطزاذتنس. نتایح این پژوهص نطااش زاز  
وه ضهثطی مثثت تطضوی سطمایه  ضوانطناذتی و ػموىطز واضونااش تااثیط   

 (.8زاضز 
ضا زض افعایص انگیعه تاییس وطزه و مؼتمس است  2نمص سطمایه ضوانطناذتی

ضا افاعایص زازه و تاط    افعایص سطمایه ضوانطناذتی امیس و اػتماز ته نفس
 (.9میعاش تالش افطاز می افعایس  

تین ضهثطی تحولگطا تا تؼس موفمیت فطزی، ضاتطاه ی مثثات و تاا اتؼااز     
( زض 10ذستگی ػاطفی و مساد ضرػایت، ضاتطاه  منفای وخاوز زاضز      

پژوهطی ته تطضسی تحویل چنسسطحی اظ ضهثطی مؼنوی و تؼرس ته ت ییط 
گطوه و سطمایه ضوانطناذتی پطزاذت نتایح یا میاندی گطی اثط همثستگی 

این پژوهص نطاش زاز وه ضهثطی مؼنوی اثاط مؼناازاضی تاط همثساتگی     
(. پژوهطی تا ػنواش 11گطوه و سطمایه ضوانطناذتی و تؼرس ته ت ییط زاضز  

سطمایه ضوانطناذتی ته ػنواش یاه میااندی زض ضاتطاه ضهثاطی و ضفتااض      
ی آش است وه سطمایه ضوانطاناذتی  ػموىطز ذالق اندام ضس. نتایح گویا

وامال ضاتطه تین ضهثطی و ضفتاضهای ذالق ضا میااندی گاطی مای وناس     
(. زض مطالؼه ای، وخوز ضاتطه منفی سطمایه ضوانطناذتی و فطساوزگی  12 

(. وه آموظش ضفتاضهاای مثثات ضهثاطی    13ض وی ضا گعاضش ضسه است  
هااای آش تاػااا افااعایص سااطمایه ضوانطااناذتی واضوناااش و مولفااه    

(. زض 14 ذوزواضآمااسی، امیااسواضی، ذوضااثینی و تاااب آوضی( میطااوز   
پژوهطی تا پیص تینی سطمایۀ ضوانطناذتی اظ ططیك مؼنویات زض محایط   
واض و ضهثطی اذاللی نتیده گطفته ضسوه تین ضهثطی اذاللای تاا اتؼااز    

(. همچنین تین ضهثاطی  15سطمایه ضوانطناذتی ضاتطه مؼنازاض وخوز زاضز 
، تااب  5، امیاسواضی 4تا اتؼاز سطمایه ضوانطناذتی  ذوزواض آماسی  3اذاللی
( ضاتطۀ چنسگاناۀ مؼناازاض وخاوز زاضز. میااش ضهثاطی      7، ذوضثینی6آوضی

مؼنوی و ساطمایه ضوانطاناذتی مؼومااش ضاتطاه مثثات و مؼناازاض وخاوز        
( یىی اظ مرمتطین منااتغ سااظماش تاطای خواوگیطی اظ افاعایص      16زاضز 

طی است. منااتغ سااظمانی و ساطمایه ضواضاناذتی،     فطسوزگی ض وی، ضهث
مناتغ زضوش فطزی نمص حمایتی زض تطاتاط فطساوزگی ضا وی، ناضضاایتی     
ض وی ایفا می وننس .تا تطضسی تاثیط ضهثطی اغایل تاط ذاللیات فاطزی     

آمسه است  واضوناش تا توخه ته نمص میاندی سطمایه ضوانطناذتی، تسست
ت یط میاندی اثط محسوزی زض ضاتطاه  سطمایه ضوانطناذتی ته ػنواش م ،وه

(. پژوهطگطاش تا تطضسای ضهثاطی   14تین ضهثطی اغیل و ذاللیت زاضز 
اذالق مساض و فطسوزگی واضوناش گعاضش زازه انس وه تین ضهثطی اذالق 
مساض و فطسوزگی ضاتطه منفی و مؼنی زاضی وخوز زاضز. همچناین نتاایح   

ض نیاع تاواش پایص تینای     ضگطسیوش نیع نطاش زازه وه ضهثطی اذالق مسا
 .(17فطسوزگی ضا زاضز 

وه ساطمایه ضوانطاناذتی مای تواناس     نطاش زاز ی نتایح حاغل اظ پژوهط
(. ساطمایه  18تاضاس   سثه ظنسگی  وفطسوزگی ض وی واسطه ای میاش  

ضوانطناذتی می توانس ضاه واض اخطایی مناسثی خرات وااهص فطساوزگی    
ساطمایه ضوانطاناذتی،    ض وی تاضاس. سااظماش هاا مای توانناس اظ ططیاك      

(. ساطمایه ضواش ضاناذتی ػموماا    19فطسوزگی ض وی ضا وااهص زهناس   
واسطه ای میاش استطس ض وی و فطسوزگی ضا وی زض میااش واضمناساش    

سطمایه ضوانطناذتی ممىن است یه منثغ مثثت تالموه زض واهص  است.
اثطات منفی تنص ض وی تط فطسوزگی ض وی و واهص فطسوزگی ضا وی  

(. سطمایه ضواش ضناذتی ػموما واساطه میااش   20واضوناش تاضس  زض میاش
سطمایه ضوانطناذتی ممىن است  استطس ض وی و فطسوزگی ض وی است.

یه منثغ  تالموه مثثت زض واهص اثطات منفی تنص ض وی تط فطساوزگی  
 (.21ض وی و واهص فطسوزگی ض وی زض میاش واضوناش تاضس  

تا تا آظموش الگوی پیطنرازی،   ستاتط این اساس، پژوهص حاضط تط آش 
ضاتطۀ مستمیم و غیط مستمیم سطمایه ضوانطناذتی ضا تط ضهثطی اذاللی و 

الگوی پیطنرازی پژوهص 1نگاضهزهس. فطسوزگی ض وی موضزتطضسی لطاض 
 زهس. حاضط ضا نطاش می

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : الگوی پیطنهادی پژوهص  1نگاره 
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   روش

 پژوهص ی. خامؼه آماضی  استا همثستگ یفینوع توغ پژوهص حاضط اظ
 تاوزه  94-95زض ساال تحػایوی    مؼوماش ضرطستاش ظیاسوش  وویه ضامل

ساازه انترااب    ینفاط تاه ضوش تػاازف    150است. اظ این خامؼه آماضی 
حاوی اظ آش است وه حسوز  اطالػات خمؼیت ضناذتی گطوه نمونه. ضسنس

ناااش تطااىیل زضغااس آش ضا ظ7/48مؼوماااش ضا مااطزاش و  زضغااس اظ3/48
زضغس( تاوزه و  اظ   3/66زاضای مسضن واضضناسی زهس. تیطتط مؼوماش  می

  تاضس. (  می52/0سال   40تا 30نظط سنی تیطتط تین 
خرت سندیسش سطمایه ضوانطناذتی اظ پطسطانامه ساطمایه ضوانطاناذتی    

ذطزه  4اولیه تا ظمینه واضتطی زض محیط های حطفه ای ططاحی ضسه و اظ 
ذوضثینی، تاب آوضی و ذوزواضآمسی تطاىیل ضاسه اسات.    ممیاس امیس، 

 .گعیناه ای ططاحای ضاسه اسات     6سواالت تا توخه تاه طیاف لیىاطت    
(مطتوط 6تا 1سؤاالت مطتوط ته مؤلفه های سطمایه ضوانطناذتی سواالت  

(مطتوط ته ذطزه ممیاس 12تا 7ته ذطزه ممیاس امیس می تاضس .سواالت  
(مطتوط ته ذطزه ممیاس تاب آوضی 18-13ذوضثینی می تاضس .سواالت  

(مطتوط ذطزه ممیااس ذوزوااض آماسی مای     24-19می تاضس و سواالت  
 ( .22تاضس  

ضطایة پایایی این ممیاس تا استفازه اظ آلفای وطونثاخ و تنػایف تاطای   
؛ تاطای  85/0؛ تطای ممیاس ذوضاثینی،  75/0ممیاس امیس،  ذطزه ممیاس

مای   77/0وزواضآماسی تطاتاط   و تطای ممیااس ذ  74/0ممیاس تاب آوضی

 .تاضس
گویاه ای واه     41خرت سندیسش ضهثطی اذاللی اظ پطسطنامه اذاللای  

زاضای پنح مؤلفه ضهثطی اذاللی وه ػثاضتنس اظ: غسالت و زضستی، تنظیم 
فؼالیترا زض چاضچوب اذاللی، اػتماز، تالش زض خرت اضتماای واضونااش،   

اسات. ایان پطسطانامه زض     اخاظه اتطاظ ػمایس مرالف است، استفازه ضاسه 
ممیاس چراض زضخه ای لیىطت واامال موافاك، موافاك، مراالف، واامال      

زض پژوهص حاضط ضطایة پایاایی  (. 23مرالف( تریه و تنظیم ضسه است 
 این ممیاس تا استفازه اظ آلفای وطونثاخ و تنػیف تاطای ذاطزه ممیااس   

 ،70/0 تنظایم فؼالیتراا زض چااض چاوب اذاللای      ،71/0 غسالت وزضستی
 68/0اخاظه اتطاظ ػمایس مراالف   و 70/0 تالش زض خرت اضتمای واضوناش

 تسست آمس.
ماازه ای واه تاه    22خرت ساندیسش  فطساوزگی ضا وی اظ پطسطانامه     

و فمساش تحماك   سندص فطسوزگی هیدانی،پسیسه های ضرػیت ظزایی
ضرػی زض چراض چوب فؼالیت حطفه ای می پاطزاظز و ترػاوظ تاطای    

ظ فطسوزگی زض گطوهرای حطفه ای ماننس پطستاضاش سندص و پیطگیطی ا
و مؼوماش و غیطه استفازه ضسه است.نحوه نمطه گصاضی ماازه هاای ایان    

زضخه ای غوضت میگیطز.گعینه های ایان   5پطسطنامه تط اساس ممیاس 
آظموش تا وامالً موافمم،موافمم، نظطی نساضم، مراالفم و واامالً مراالفم    

طالؼااه ایاان ممیاااس توسااط مطاارع ضااسه اساات وااه تااه هنگااام م 
آظموزنی،ضرع احساس ذوز ضا تا توخه ته گعینه های تحت اذتیاض تیاش 

زض پژوهص حاضط ضطایة پایاایی ایان ممیااس تاا اساتفازه اظ       .می ونس
، 77/0آلفای وطونثاخ و تنػیف تطای ذطزه ممیاس فطساوزگی هیداانی   

 ته زست آمس. 74/0و فمساش موفمیت فطزی  74/0ضرػیت ظزایی 
-ها خرت لعاوت زض موضز فطضیات پژوهص اظ آظماوش طای تحویل زازهت

استفازه واطزم . همچناین    SPSSهای همثستگی و نطم افعاض آماضی 
خرت آظموزش فطضیه های تحمیك اظ مسل مؼازالت ساذتاضی نطم افاعاض  

AMOS.استفازه ضس 

 

 ها افتهی
حطاف مؼیاض ها ته غوضت توغیفی ضامل میانگین و انتحویل زازه زض اتتسا

 یافته های توغیفی ضا نطاش می زهس. 1خسول  استفازه ضسه است.
 

 

 

 . ضرایة همثستگی متغیرهای پژوهص1جدول 
 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1  متغیر

              - ضهثطی اذاللی 1

**97/0 فؼالیت اذاللی 2  -             

**96/0 غسالت و زضستی 3  91/0**  -            

**93/0 اػتماز 4  88/0**  87/0**  -           

**96/0 تالش خرت اضتمای واضوناش 5  92/0**  91/0**  88/0**  -          

**93/0 اخاظه اتطاظ مرالفت 6  91/0**  86/0**  83/0**  87/0**  -         

**31/0 سطمایه ضوانطناذتی 7  31/0**  33/0**  24/0**  27/0**  30/0**  -        

*15/0 امیس 8  15/0*  20/0**  14/0*  10/0  14/0*  73/0**  -       

**23/0 ذوضثینی 9  26/0**  25/0**  16/0*  20/0**  21/0**  81/0**  65/0**  -      

*17/0 تاب آوضی 10  18/0*  16/0*  15/0*  16/0*  16/0*  72/0**  35/0**  44/0**  -     

**35/0 ذوزواضآمسی 11  32/0**  36/0**  29/0**  34/0**  37/0**  70/0**  39/0**  36/0**  41/0**  -    

*-15/0 فطسوزگی ض وی 12  16/0-*  19/0-*  12/0-*  17/0-*  11/0-*  34/0-**  37/0-**  39/0-**  11/0-*  27/0-**  -   

*-15/0 فطسوزگی هیدانی 13  13/0-*  18/0-*  11/0-*  16/0-*  11/0-*  28/0-**  33/0-**  36/0-**  14/0-*  18/0-*  80/0**  -  

رػیت ظزاییض 14  15/0-*  16/0-*  18/0-*  11/0-*  17/0-*  12/0-*  32/0-**  29/0-**  40/0-**  17/0-*  19/0-*  79/0**  81/0**  - 

*-14/0 فمساش موفمیت 15  12/0-*  12/0-*  13/0-*  13/0-*  17/0-*  23/0-**  25/0-**  21/0-**  14/0-*  17/0-*  70/0**  20/0**   24/0**  
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زهس، ضاطایة همثساتگی    نطاش    می 1گونه وه منسضخات خسول  هماش

تاضانس. خرات    زاض مای  مؼنی p<01/0میاش مت یطهای پژوهص زض سطح 
آظموش الگوی پیطنرازی ضاتطه سطمایه ضوانطاذتی تا فطسوزگی ض وی تا 

افاعاض   یاتی مؼازالت سااذتاضی ناطم   واسطه ضهثطی اذاللی اظ ضوش الگو
AMOS ساض مدصوض وای های تطاظنسگی ضامل مم استفازه ضس. ضاذع

 2χ     ضاذع هنداض ضاسه مداصوض واای ،)/df   ضااذع نیىاویی ،)

(، ضااذع  AGFIضسه   (، ضاذع نیىویی تطاظش تؼسیلGFIتطاظش  
(، CFI(، ضاااذع تطاظنااسگی تطثیماای  NFIتطاظنااسگی هنداااض ضااسه  

( و خصض TLIلویس   _(، ضاذع تووط IFIضاذع تطاظنسگی افعایطی  

نیااع  2( زض خااسول RMSEAات ذطااای تمطیااة  میااانگین مدااصوض
زهاس واه مماساض مداصوض      نطاش می2ضسه است. منسضخات خسول  گعاضش

 ،GFI، AGFI، NFIو مماازیط   2( ومتاط اظ  178/1واای نساثی    

CFI، IFI، TLI  و مماساض   9/0تیطاتط اظRMSEA   05/0ومتاط اظ 
 است. ها زازهاست وه همگی حاوی اظ تطاظنسگی مسل پژوهطی تا 

 
 

 

 

 یاتی معادله ساختاری ترای الگوی مفهومی و نظری پژوهص . نتایج الگو2جدول 
X شاخص های برازش

2 df X
2
/df GFI AGFI NFI CFI IFI TLI RMSEA 

69/660/6 69/669/6 69/690/666/660/00669/161 بزاسشالگو

 

 تر فرسودگی ضغلی .تحلیل مسیر مستقیم و غیر مستقیم رهثری اخالقی3جدول 
 داریسطح معنی (β) ضریة مسیر

 00/0 26/0 سطمایه ضوانطناذتی ←ضهثطی اذاللی 

 72/0 -03/0 فطسوزگی ض وی ←ضهثطی اذاللی 

 00/0 -45/0 فطسوزگی ض وی ←سطمایه ضوانطناذتی 

 00/0 -11/0 فطسوزگی ض وی ←سطمایه ضوانطناذتی  ←ضهثطی اذاللی 

 
 
 

مستمیم تدع یه مسیط  مسیط ضهثاطی اذاللای    همه ضطایة مسیطهای
زاض هساتنس. همچناین مسایط    ته فطسوزگی ض وی( زض الگوی نرایی مؼنی

تاضس. الظم ته شوط است وه سطح اطمینااش  غیطمستمیم نیع مؼنی زاض می
 2000اساتطج  گیطی مدسز توتزضغس و تؼساز نمونه 95تطای این ضواتط 

 تاضس.مطتثه می
فطضیه اول مثنی تط اثاط مثثات ضهثاطی اذاللای تاط       تا استناز ته خسول

سطمایه ضوانطناذتی ،ضطیة ضهثاطی اذاللای تاه ساطمایه ضوانطاناذتی      

واه ایان ضا فطضایه  ماوضز      )β ،004/0 ;Ƥ; 26/0تاضس  زاض می مؼنی
زاض  لثول والغ می ضوز. ضطیة ضهثطی اذاللی ته فطسوزگی ض وی مؼنی

یافته، فطضیه زوم ضا مثنی تاط   . این)β  ،72/0 ;Ƥ; -03/0تاضس  نمی
وناس. همچناین   اثط منفی ضهثطی اذاللی تط فطسوزگی ضا وی ضا ضز مای  

فطضیه سوم مثنی تط اثط منفی سطمایه ضوانطناذتی تط فطساوزگی ضا وی   

 45/0- ;β ،000/0 ;Ƥ(.نیع موضز لثول والغ می ضوز 
گطزز، ضطیة مسایطهای مساتمیم    مطاهسه می 2نگاضه طوض وه زض  هماش

آماسه اسات.    زسات  زاض تاه  طوض وامل مؼنی عتوض ته ضاتطه تین مت یطها تهم
 زیگط  خو اذاللی موخة افعایص تؼرس ساظمانی و اضتیاق ض وی  ػثاضت ته
 
 

 
 

ضوز و تؼرس ساظمانی و اضتیاق ض وی نیاع موخاة اضتماا  ضفتاضهاای      می
ای تاا   گاطزز. ضواتاط واساطه    ضرطونسی ساظمانی و ضفتاض ضس تولیاس مای  

( تاا اساتفازه اظ تطناماه    Bootstrapتفازه اظ ضوش تاوت اساتطج    اس
ماوطو پطیچرط و هیع آظموش ضسنس. نتایح توت اساتطج تاطای مسایطهای    

 مطاهسه نموز. 4تواش زض خسول  ای الگوی پیطنرازی ضا می واسطه
 

نتایج توت استراج ترای مسیر غیرمستقیم در . 4جدول 

 الگوی پژوهص حاضر
ضرررری مسیر غیر مستقیم

 ب 

معنررری 

 داری

خطرررررای 

 استاندارد

ضهثطی اذاللی، سطمایه ضوانطناذتی، 
 فطسوزگی ض وی

119/0
- 

001/0 049/0 

 
ای  ضسه است، ضواتط واسطه طوض وه زض خسول  نطاش زازه هماش
زیگط مت یطهای سطمایه ضوانطناذتی نمص واسطه  ػثاضت زاضنس. ته مؼنی

 وننس. ی میضاتطه ضهثطی اذاللی  تا فطسوزگی ض وی تاظ
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 . الگوی پیطنهادی پژوهص حاضر همراه تا ضرایة مسیرهای استاندارد2نگاره 

 بحث
نمص واسطه ای سطمایه ضوانطناذتی زض ضاتطه تاا   تاهسف حاضط پژوهص

انداام   ضهثطی اذاللی و فطسوزگی ضا وی مؼومااش ضرطساتاش ظیاسوش    
 گطفت. 

ضاتطه تین ضهثطی اذاللی و فطساوزگی  همانطوض مالحظه گطزیس، زض     
 ض وی، سطمایه های ضوانطناذتی می توانس نمص واسطه ضا ایفا نمایس. 

زض تثیین این یافته تحمیك ونص های افطاز تحت تاثیط و تاثط ونص های 
محیطی و ساظمانی هستنس. ته تیاش زیگط، ضهثطاش اگط چه ممىن است اظ 

واضی، اذالق حطفاه ای،   ویژگی های مطووب همچوش غسالت، زضست
توانایی همسلی و .... تطذوضزاض تاضنس اما زض ػین حاال ایان ویژگای هاا     
ظمانی می توانس زض واهص فطسوزگی واضونااش نماص زاضاته تاضاس واه      
تستطهای الگوزهی و الگوپصیطی ضفتاضهای اذاللی زض محیط واض فطاهم 

 تاضس. 
ای ضوانطناذتی می تواناس  تناتطاین تا توخه ته این یافته تحمیك سطمایه ه

زض ضاتطه تین ضهثطی اذاللی و واهص فطسوزگی ض وی تسیاض تاثط گاصاض  
و نمص واسطه ضا ایفا نمایس. هط یه اظ این انواع اضظضرای ضهثطی، تطای 
سثىرا و ضاهثطزهاای ضهثاطی زساتوضالؼمورای ذاغای ضا زضتاط زاضناس.       

سطمایه های ضوانطناذتی  تناتطاین ضهثطاش اذاللی زض وناض استفازه اظ اتؼاز
میتواننس ومه وننس تا ضفتاضهای انحطافی و منفی زض ساظماش واهص پیسا 

 ونس و زض نتیده فطسوزگی ض وی واضوناش واهص می یاتس. 
سطمایه ضوانطناذتی یىی اظ مموالتی است وه ته تاظگی و تا الرام اظ ضواش 

امطوظه اظ آش ته  ضناسی مثثت گطا زض ازتیات ضفتاض ساظمانی مططح ضسه و
ػنواش منثغ ذوك معیت ضلاتتی پایساض ساظمانرا یاز وطزه می ضوز.  آنچاه  

وه زض این تین حائع اهمیت است این است وه نمی تاواش تاا تىیاه تاط     
ضویىطزهای سنتی ته مسیطیت مناتغ انسانی، ته ایداز مثثتگطایای زضوااض   

مثثات   همت گماضت، توىه این امط مستوعم اتراش یاه ساثه ضهثاطی   
گطایانه است وه هم اهمیت و لعوم مثثت گطایی ضا زضن ونس و هم تتوانس 
مطوج مثثت گطایی زض ساظماش و توانمنسیرا و ظطفیترای مثثت واضوناش   

24.) 
نگاهی ػمیك تط ػوامل ایداز وننسه فطسوزگی ض وی نطاش می زهس وه 

سساتی مای  فطسوزگی ض وی تیطتط لطتانیاش ذوز ضا اظ تین ساظمانرا و مو
گیطز وه ضفتاضهای گطم، ػاطفی و لاتل اػتماز ومتطی اظ ططف مسیطاش و 
ضوسای آنرا سط می ظنس. تناتطاین ته نظط می ضساس ماسیطاش سااظمانرا زض    

طااش زازش  غوضت واضتست سثه های ضهثطی ضاتطه مساض و اذاللی و ن
اػتماز و احتطام ته واضوناش می تواننس موخثات واهص فطسوزگی ضا وی  

 (.25ضا فطاهم آوضنس  
تین ضهثطی اذاللی و سطمایه ضوانطناذتی همثساتگی مثثات مؼنای زاض    
وخوز زاضز. نتایح ته زست آمسه زض این پژوهص تا نتایح لثوی همراوانی  

 (.12-11زاضز.  
موالتی است وه ته تاظگی و تا الرام اظ ضواش سطمایه ضوانطناذتی یىی اظ م

ضناسی مثثت گطا زض ازتیات ضفتاض ساظمانی مططح ضسه و امطوظه اظ آش ته 
ػنواش منثغ ذوك معیت ضلاتتی پایساض ساظمانرا یاز وطزه می ضوز.  آنچاه  
وه زض این تین حائع اهمیت است این است وه نمی تاواش تاا تىیاه تاط     

یت مناتغ انسانی، ته ایداز مثثتگطایای زضوااض   ضویىطزهای سنتی ته مسیط
همت گماضت، توىه این امط مستوعم اتراش یاه ساثه ضهثاطی مثثات     
گطایانه است وه هم اهمیت و لعوم مثثت گطایی ضا زضن ونس و هم تتوانس 
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مطوج مثثت گطایی زض ساظماش و توانمنسیرا و ظطفیترای مثثت واضونااش  
 (. 16تاضس  

فطسوزگی ض وی همثستگی منفی مؼنی زاض وخوز تین ضهثطی اذاللی و 
 (4زاضز. نتایح ته زست آمسه زض این پژوهص های لثوی همرواش است  

زض خستدوی ضناسایی ػوامل موثط تط پیطاگیطی و وااهص فطساوزگی    
ض وی، پژوهطگطاش زضیافتنس ضهثطانی وه ضفتاضهای اذاللی، نوع زوستی 

مندط ته واهص فطسوزگی ض وی و اػتماز ضا تطویح می زهنس، می تواننس 
واضوناش گطزنس. اظ نظط انسیطمنساش و پژوهطگطاش ػوامل ساظمانی ماوثط  
تط ایداز فطسوزگی ػثاضتنس اظ: حدم واض ظیاز، میعاش ونتطل وم تاط وااض،   
پازاش وم، نساضتن اضتثاط اختماػی، تثؼیض زض محیط واض، تعااز اضظش  

 تین اضظش های فطز و اضظش های محیط واض. 
تین سطمایه ضوانطناذتی و فطسوزگی ض وی همثستگی منفای مؼنای زاض   

( 25-20وخوز زاضز. . نتایح ته زست آمسه زض این پاژوهص هاای لثوای    
 همروانی زاضز.  

مازامی وه مناتغ ضوانطناذتی زض افطاز زض سطح تاالیی لطاض زاضته تاضاس،  
یات  میعاش ومتطی اظ اتؼاز ذستگی ػاطفی، مسد ضرػایت و ػاسم وفا  

ضرػی ضا احساس می وننس و تا آغوش تاظ و ته غوضت ذوزواضآماس تاه   
 سمت حل مطىالت و ضویاضویی تا سرتیرا میطونس.

مازامی وه مناتغ ضوانطناذتی زض افطاز زض سطح تاالیی لطاض زاضته تاضاس،  
میعاش ومتطی اظ اتؼاز ذستگی ػاطفی، مسد ضرػایت و ػاسم وفایات    

غوش تاظ و ته غوضت ذوزواضآماس تاه   ضرػی ضا احساس می وننس و تا آ
سمت حل مطىالت و ضویاضویی تا سرتیرا میطونس. تحمیمات پیطتط تاین  
سطمایه ضوانطناذتی و فطسوزگی ض وی ته وخاوز ضاتطاه ای منفای پای     

پاصیطی آش   های است وه تؼمیم هط پژوهص زاضای محسوزیت(. 25تطزنس 
پاژوهص زض میااش    ساظز. تا توخه تاه اینىاه ایان    ضا تا مطىل مواخه می

گطفته است زض تؼمیم نتایح پژوهص ته مؼوماش  مؼوماش ضرط ظیسوش اندام
ته ػوت محسوزیت ظماانی تنراا اظ    زیگط، خانة احتیاط ضا ضػایت وطزم.و

پطسطنامه خرت گطزآوضی زازه ها اساتفازه ضاس و اظ ساایط ضوش هاا اظ     
 .خموه مػاحثه و مطاهسه استفازه نگطزیسه است 

ت مؼومااش زض ممااطغ مرتواف وطاوض و ػاسم سارولت زض       ته زلیل وثط
مؼوماش ضارط ظیاسوش ضا تاه      ، محمك ته ناچاض  زستیاتی ته وویه مؼومین 

ػنواش خامؼه آماضی ذوز انتراب نموزه و تناتطاین امىااش تؼمایم نتاایح    
حاغل اظ پژوهص ته وویه مؼومین زض سطح وطوض وخاوز ناساضز. محماك    

مسائوی وه می تواننس تاطای تحمیماات آتای    پیطنرازات ذوز ضا زض موضز 
موثط توزه و لاتل ططح و پیگیطی تاضس ته ضطح شیل مطاطح مای نمایاس:    
ضناسایی ضوش های اثط ترص آماوظش، تاطویح و پیاازه سااظی ساثه      
ضهثطی اذاللی ته مسیطاش و مثتنی تط فطهنگ اسالمی واه زض والاغ تاه    

ه تناسة ظیازی نیع نوػی تومی ساظی مفروم ضهثطی اذاللی زض وطوض و
تا فطهنگ مصهثی و اػتمازی ماا زاضاته و لاصا خرات اخاطای آش تساتط       

تطضسای ساایط اتؼااز ضهثاطی اذاللای مانناس        .مناسثی ضا متػوض اسات  
توانمنسساظی و انگیاعه و ضرػایت ضهثاط ماوضز تطضسای و پاژوهص و       
ممایسه آنرا تا سایط اتؼاز مططح ضسه زض موضوع ضهثطی اذاللی. تطضسی 

ز ضاتطه میاش ضهثطی اذاللی و سایط مت یطهای ضفتاضی و یا ساظمانی وخو

اظ خموه ضضایت ض وی ، انگیعش ، سالم ساظی ضوانی محیط واض ، تراطه  
 وضی ، اضتمای ض وی .

 

گیری نتیجه
وخوز ضفتاض اذاللی زض ساظماش منوط ته زاضتن مؼنویات زض محایط وااض    

لی نسثت تاه اضظش هاای   است. زلیل این امط این است وه ضهثطی اذال
اذاللی پاوسامنی، مرطتانی، ایثاض و...( اضظش هاای هندااضی  وفاازاضی،    
غسالت، اػتثاض، اػتماز واغناف( اضظش های غایی   نظم،  امنیت، آظازی 
و تطاتطی( توخه زاضز. ضػایت این مرم توسط مسیطاش زض ساظماش ها تاػا 

س ، ذوضثینی، تاب آوضی می ضوز وه افطاز سطمایه های ضوانطناذتی  امی
وذوزواضآمسی، ضا تیطتط اظ ذوز نطااش زهناس. ضػایات ضاسش اذاالق زض      
ساظماش تایس اظ سطوح تاالتطساظماش آغاظ ضوز وه تطای سطوح پایین تاط  
 ساظماش نیع موضز الگو لطاض گیطز.تطگعاضی والسرای وضظضی و نیع توسؼه 

ذستگی ػااطفی   ته محیط مساضس تطای مؼوماش نیع زض ضاستای واهص 
می توانس موثط تاضس. همچنین، تایاس زض فطآیناس ططاحای مطااغل زلات      
تیطتطی ضوز و اظ ضوش انگیعضی ططاحی ض ل تیطتط ترطه تطزاضی وطز، 
تا نیاظهای ػاطفی و اضتثاطی و هویت واض واضوناش فطاهم ضاوز.تا توخاه   

و  ته نتیده حاغل ضسه اظ تحویل .ته زلیل اهمیت ساطمایه ضوانطاناذتی  
تاثیط آش زض مت یطهایی ماننس فطسوزگی ض وی، تایاس مسالولین نرازهاا و    
ساظمانرا و همچنین مسلولین آموظش و پطوضش تیطتط اظ پیص زض خطیاش 
اهمیت و نمص سطمایه ضوانطناذتی لطاض تگیطنس و زوضه هاایی زض محایط   
واضی تطگاصاض ضاوز تاا تاه ایان وساوه تتاواش تاػاا افاعایص ساطمایه           

ی و واهص میعاش فطسوزگی ض وی واضوناش ضوز. تا توخه تاه  ضوانطناذت
تاثیط ضهثطی اذاللی تط واهص فطسوزگی ض وی ته مسیطاش پیطنراز می 
ضوز ظمانی ضا ته ضنیسش غحثت هاا و مطاىالت اذتػااظ زهناس، زض     
تطذوضز تا واضوناش احتطام و غسالت ذوز ضا همواضه نطاش زهنس. ته زلیال  

ی و تاثیط آش زض مت یطهاایی مانناس فطساوزگی    اهمیت سطمایه ضوانطناذت
ض وی، تایس مسلولین نرازها و ساظمانرا و همچنین مسالولین آماوظش و   
پطوضش تیطتط اظ پیص زض خطیاش اهمیت و نمص سطمایه ضوانطناذتی لطاض 
تگیطنس و زوضه هایی زض محیط واضی تطگعاض ضوز تا ته این وساوه تتاواش   

تی و وااهص میاعاش فطساوزگی ضا وی     تاػا افعایص سطمایه ضوانطاناذ 
 واضوناش تاضس.  

 

 ه های اخالقیظمالح
زض این تحمیك مؼوماش ته طوض آگاهانه و تا ضضایت وامل ضاطوت واطزه   
انس. همچنین امانتساضی زض متن و اضخاع ته منااتؼی واه اظ آنراا اساتفازه     

 ضسه ، ضػایت ضسه است.
 

 سپاسگساری
غمیمانه مؼوماش ظیسوش اظ مطاضوت وه نسزان تط ذوز الظم میپژوهطگطاش 

  وننس. یتطىط و لسضزاننموزنس، همطاهیوه زض اندام این پژوهص 
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 هنام واشه
1. Burnout فطسوزگی ض وی   

2. Job satisfaction ضضایت ض وی 

3. Deviant behavior    ضفتاض انحطافی 
4. Emotional exhaustion فطسوزگی هیدانی 
5. Leadership style                                       سثه ضهثطی 

6. Ethical values اضظش های اذاللی 
7. Emotional needs نیاظهای هیدانی 
8. Ethical leadership ضهثطی اذاللی 
9. Rapprt همسلی 

10. Confidence اػتماز 

11. Fidelity وفازاضی 

12. Ethical Leadership ضهثطی اذاللی 
13. Efficacy  واضآمسی 
14. Hope    امیسواضی 
15. Resiliency تاب آوضی 
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