
 ی و دلبستگی شغلی تحلیل روابط هوش اخالقی، سرمایه اجتماع دکتر مصطفی الماسی: 
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 تحلیل روابط هوش اخالقی، سرمایه اجتماعی و دلبستگی شغلی 
 

  دکتر مصطفی الماسی
 گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور

 ( 2/11/96،تاریخ پذیرش: 9/96/ 1)تاریخ دریافت:
 

 
 

 

 سرآغاز

، 1جهت تحقق  هدقفهس زقانیاالز  نس هزقت اقک اا ازقاس هن هزق  فه 
دای یخ لف ه  باشزف تا ب وهالزف بر حیطکدا و هالوهع دوش برخو  توهالمزفی

دا، برخو  ه ی تمراز ار ه و بر یشکالت فائ  آیزف. هن جملک هین ویژگز
باشقف. رقره اقک هزت اقک بیقیا  یهق  و هزازقز یز 2هن دوش هخالقز

 ه  .  هخالققز دقای   هصول و ه نش  یشک هالیاس هن  ف ا دای بییا ی
 هخالققز اا دایشاس  ه با هصول هفره   ه هی دوش هخالقز با ، دمیشک

    4پذیریییقووییت و 3ت هقف هفقزهی  باعث هین خو  نالزف اکیز پیوالف
طو  القز (. بک1شو  )یز گرودز و 5فر ی اا هیز بهبو    ال یجک هفره  و

 بقر غلق  و   زقت بقین تمقایز هیجا  هخالقز، توهالایز یزظو  هن دوش

 جهاالز  یحی     ش،دو الوع هین باشف.یز شمولجهاس هصول هزاس
 
 
 

 
 

 عمق  هققفهیات، بقرهی یابجهت الوعز یثابۀ بک توهالفیز ازوالز یف س

 (. 3و  2المایف )
دقایز اقک دقوش هخالققز    حقف    زقانیاس الظرهسصقاح بک عقیفه 

دای هخالقز  عایت شفه، اا ازاس ی  هفترالف، یطلوبز قره   ه   و ه نش
و عقایف دمیو دی زف و دمیشک با دا  هعمال و  ف ا دا    زانیاس با ه نش

دقایز (. دقوش هخالققز بقا ویژگز5و  4ف )هالخو  ههصول هخالقز پیوالف 
یشقخ   8و بخش  7پذیری،  ییونی، ییووییت6اا ی  زتدمچوس 

   زقانیاس  9زان زریایک هج ماعزنییزکتوهالف دا یزشو  و هین ویژگزیز
زاب ز اک    ذهت  وهبق  بقک یجموع ی  توهسیززریایک هج ماعز  ه . باشف

قاعز  ه  آیزقفیزوجقو   زانیاس هج ماعز بک قفگز هج مق تر یطلقوبو نالق
  (. 6زانالف هطالق المو  )یز
 
 

 چکیده
الظر و ی و زرآیفی قره   دف،  یبی گز شقللز اا ازقاس هزقت. بقکدا  ه    یییر بهرهتوهالف زانیاسدای یهمز اک یزیکز هن ویژگززمینه: 

هین  ویکقر ، تبع آس هیجا  زریایک هج ماعز یطلوب    زانیاس باشف. باس    گرو دوش هخالقز اا ازاس و بکزف اک  یبی گز شللز اا ازایز
 دفس هن پژود  حاضر، تحلی   وهب  دوش هخالقز، زریایک هج ماعز و  یبی گز شللز بو ه هزت.

اا ازاس باالک اشاو نی شهر دمقفهس بقک ت قفه   الیک  ه آیا ی پژود  حاضر جزو تحقیقات توصیفز هن الوع دمبی گز هزت. جای کروش: 

هی، بک عزوهس الموالک تصا فز طبقک گیری وش الموالک هن هز فا ه الفر با 196ت فه   بر هزاس جفول ارجیز و یو گاس . ه الفالفر تشکی  یز 313
عز و   گیری شللز هز فا ه شقف.  وهیقز هخالقز، زریایک هج ما ی هز االفه   دوشداپرزشزایکدا هن هال خاب شفالف. برهی گر آو ی  ه ه آیا ی

یحازبک و تأییقف شقف.    الهایقت بقرهی  آیفای اروالباخ دا الیز هن طری  ضری دا با هز فا ه هن تحلی  عایلز تأییفی و پایایز آسزانه پرزشزایک
 ی هز فا ه شف.یابز ی ا  ت زاخ ا هی، آنیوس دمبی گز پیرزوس و یفلتک الموالک tدا هن آنیوس تجزیک و تحلی   ه ه

. بقین بقو  98/2±35/0شقللز ز یبی گو  ؛30/3±40/0 زهج ماع؛ زریایک 14/3±57/0یاالگین و هالحرهس هز االفه   دوش هخالقز یها: یافته

یابز ی قا  ت زقاخ ا ی الشقاس  ه  اقک دوش هخالقز، زریایک هج ماعز و  یبی گز شللز  وهب  ی زا ه ی یشادفه شف. دمچزین ال ایج یفل
 بیزز اززفه ی زا ه   یبی گز شللز باشف.توهالف با وهزطک زریایک هج ماعز پی خالقز یزدوش ه

توهالف بهبو  زریایک هج ماعز  ه بک دمرهه  هش ک باشف و هین هیقر بقک الوبقک خقو  هخالقز یز دوش دای پژود ،بر هزاس یاف کگیری: نتیجه

 .  نییزک ه تقای  یبی گز شللز اا ازاس  ه فرهد  آو  
 

 دوش هخالقز، زریایک هج ماعز،  یبی گز شللزکلید واژگان: 

 pnualmassi@gmail.comالوییزفۀ ییوول: الشاالز هیک روالیکز: 
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هی هن  وهبق  هج مقاعز زریایک هج ماعز    وهقع هثر هق صا ی یجموعقک
هزت اک هالجاس اا دای گرودز  ه تیهی  یقز ازقف و یوجق  هفقزهی  

توهالزف هن طریق  آیقونش دا یزوهقع، زانیاس    (.7  )شویز 10و یبهره
ه تباطات هثربخ ، بهبو  فرآیزف ه تباطات و ت قایالت ییقاس اا ازقاس و 
یفیرهس     هخق  و خقا س زقانیاس، هیجقا  فردزقو و جقوی آازقفه هن 
دمکا ی، هع ما  ی قاب  و اا تیمز، نییزک ه تققای زقریایک هج مقاعز  ه 

 مقاعز بهزوبقک خقو  یوجق  بهبقو  فرهد  آو الف و هفقزهی  زقریایک هج
(.    هیقن نییزقک یطای قات الشقاس 8بروالفه دای شللز و زانیاالز گر   )

 هج مقاعز، هحیقاس دویت، ت هف و زقالیت زریایک  دف اک توز کیز
ازف و الیز ثبات زقانیاس  ه هفقزهی  اا ی  ه تیهی  یز و فر ی 11 وهالز
ایک هج ماعز اک یزجر بقک (. با توجک بک هین ویژگز یثبت زری 9ف ) دیز

شو ،  یقذه زی  14و بهبو  عملکر  شللز 13، یوفقیت شللز12 ضایت شللز
توهس هح مال  ه  اک زریایک هج ماعز بک عزوهس عقایلز تأثیرگقذه  بقر یز

  اا ازاس    الظر گرف ک شو . 15 یبی گز شللز
عزوهس یک الگرش، ی لیر یهمز هزت اک بک هفقزهی  بک   یبی گز شللز

و بک طقو  عمقفه بقا  ضقایت هن اقا ،  ازف خشز زانیاس، امک یزهثرب
دقر رقک زقطر   گیقری شقللز  ففهاا ی و  یبی گز ت ریف یز شو .
الیقز هفقزهی  خوهدقف  اسآالق  هثربخشقزاا ازاس یک زانیاس با تر باشف، 

(.    وهقع،  یبی گز شللز الشاس  دزقفه هحیقاس ی زقا ه ی، 10ت )یاف
اا  و هحیاس خوشایزف الیقبت بقک اقا   هش یاق، هف خا  و غرق شفس   

اززقف و هن (.    رزین شرهیطز، هفره  تز  ام ری  ه تجربک یز11هزت )
 (. 12شل  خو   ضایت بیش ری  ه الف )

هخالققز، زقریایک  شوهدف تجربز هن هح مقال وجقو   هبطقک بقین دقوش
ازف.  برهی یثال، ال ایج پژودشقز هج ماعز و  یبی گز شللز حمایت یز

ه  اک  هبطک ی زا ه ی بین دقوش هخالققز و زقریایک هج مقاعز الشاس  
(. دمچزین طز پژودشز یشقخ  شقف اقک بقین دقوش 8وجو   ه   )

(.     13اا ازاس  هبطقک ی زقا ه ی وجقو   ه   ) 16هخالقز و عزت الفس
 وزق ز تأییقف شقف پژود   یگری الیز،  هبطک بین دوش هخالقز و الوع

قبلز،  هبطک زقریایک هج مقاعز بقا  دای(. هن زوی  یگر،    پژود 14)
تقوهس (. بزقابرهین یز15ت هف و  یبی گز شللز الیقز تأییقف شقفه هزقت )

هح مال  ه  اک زریایک هج ماعز ب وهالف الق  ییقاالجز  ه    ه تبقاب بقین 
دوش هخالقز و  یبی گز شللز اا ازاس هیفا المایف. هیب ک هطمیزاس هن هین 

دای آالکک    پژود ر بو ه و حالدای تجربز بیش ه عا،    گرو پژود 
ییاالجز زریایک هج ماعز    تبیین هین  هبطقک رزقفهس یقو    قبلز، الق 

بر زز قره  الگرف ک هزت. با هین  ویکر ، دفس پژود  حاضقر، تحلیق  
 . ج ماعز و  یبی گز شللز بو ه هزت وهب  دوش هخالقز، زریایک ه

 

 روش
 مبی گز هزت. جای کپژود  حاضر جزو تحقیقات توصیفز هن الوع د

الفر   313اا ازاس باالک اشاو نی شهر دمفهس بک ت فه   الیک  ه آیا ی
الفر   196ت فه   بر هزاس جفول ارجیز و یو گاس  ه الف اکتشکی  یز

 هی، بک عزوهس الموالک آیا یتصا فز طبقک گیری وش الموالک هن هز فا ه  با

هخالقز،  دوشی داپرزشزایکدا هن برهی گر آو ی  ه ه هال خاب شفالف.
(.  وهیز زانه 18-16زریایک هج ماعز و   گیری شللز هز فا ه شف )

دا الیز هن دا با هز فا ه هن تحلی  عایلز تأییفی و پایایز آسپرزشزایک
 72/0و  91/0، 97/0یحازبک و بک ترتی   آیفای اروالباخ طری  ضری 

هی، والکتک الم tدا هن آنیوس برآو   گر یف. برهی تجزیک و تحلی   ه ه
یابز ی ا  ت زاخ ا ی هز فا ه شف.  آنیوس دمبی گز پیرزوس و یفل 

و   SPSSدا الرس هفزه دای یو   هز فا ه برهی تجزیک و تحلی   ه ه 

LISREL .بو الف 

 

 یافته ها
هخالقز، زریایک  دای پژود ، وض یت دوشقب  هن بر زز فرضیک

ک اشاو نی هج ماعز و ییزهس  یبی گز شللز اا ازاس ه ه ه ا  باال

هی یو   بر زز قره  گرف ک تک الموالک tشهر دمفهس هن طری  آنیوس 
یاالگین و هالحرهس هز االفه   دوش  ی  ،1هزت. با توجک بک ال ایج جفول 

شللز ز یبی گو  ؛30/3±40/0 زهج ماع؛ زریایک 14/3±57/0هخالقز 

   خصوص زریایک  t. یثبت و ی زا ه  بو س آیا ه بو  35/0±98/2
بیاالگر وض یت یطلوب هین ی لیر    ییاس اا ازاس ه ه ه ا    هج ماعز،

   یو    و ی لیر دوش  tباالک اشاو نی شهر دمفهس هزت. هیا یقا یر 
شو  اک هخالقز و  یبی گز شللز، ی زا ه  الییت و یذه یشخ  یز

 وض یت هین  و ی لیر    زطر ی وز  هزت. 
 

اخالقی، سرمایه اجتماعی و   وضعیت هوش :1جدول 

 لبستگی شغلی کارکناند

 میانگین ابعاد
انحراف  

 استاندارد 

میانگین  

 آماری 

درجه  

 آزادی 
آماره  

t 

 سطح 

 معناداری 

دوش 
 هخالقز 

14/3 57/0 3 171 83/1 11/0 

زریایک  
 هج ماعز 

30/3 40/0 3 171 93/2 003 /0 

 یبی گز  
 شللز 

98/2 35/0 3 171 24/0- 75/0 

 
،  2  ه هیک    جفول پس هن بر زز وض یت ی لیردای پژود ،  
، 2هالف. با توجک بک جفول یاتریس دمبی گز ی لیردای پژود  ه هیک شفه

  ه  هزت.  یثبت و ی زز 01/0 هبطک تمایز ی لیردا    زطر 
 

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 
 3 2 1 متغیر

   1 دوش هخالقز 

  1 52/0** زریایک هج ماعز 

 1 63/0** 39/0**  یبی گز شللز 

**p<0.01 
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دای    ه هیک برهی بر زز یفروضک هصلز پژود  و هیب ک بر زز فرضیک
یابز ی ا  ت زاخ ا ی هز فا ه شف. بر هین هزاس،    جزئز، هن یفل

ترتی      و حایت ، یفل آنیوس شفه بک2و شما ه  1دای شما ه الگا ه
 هز االفه   و ی زا ه ی ه هئک شفه هزت: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الگوی مشاهده شده پژوهش در حالت استاندارد 1 نگاره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الگوی مشاهده شده پژوهش در حالت معناداری2نگاره 
 
 

( 11/0) : یییر دوش هخالقز بک  یبی گز شللز2و  1با توجک بک الگا ه 

  ی زا ه  الییت. یییر دوش هخالقز بک زریایک هج ماعز  t 13/1با یقفه  

ی زا ه  هزت.    الهایت یییر   01/0   زطر  t 04/6( با یقفه  48/0)

   زطر  t 60/7 آیا ه( با 60/0زریایک هج ماعز بک  یبی گز شللز )
 ی زا ه  هزت.   01/0

دای ی رفز شفه برهی بر زز ییزهس برهنش یفل آنیوس شفه هن شاخ 
یالحظک  3طو  اک    جفول ( هز فا ه شف. دماس 2011توز  االین )

جا اک هزت و هن آس 56/2و بک   جک آنه ی برهبر با  شو ، الیبت خزیز
هزت، بزابرهین برهنش یفل پژود  بر هزاس هین  3هین یقفه ، ام ر هن 

(  GFIشو . دمچزین  یقا یر شاخ  الیکویز برهنش )شاخ  تأییف یز

بو ه و الشاالگر برهنش  9/0( با تر هن CFIو شاخ  برهنش تطبیقز ) 
زف.    الهایت یقفه  شاخ  الیکویز یزاز  هیگوی تجربز پژود  دی 

و یجذو  ییاالگین یرب ات  8/0(، بیش ر هن AGFIبرهنش ت فی  یاف ک )

بو ه و هین  و شاخ  الیز   08/0(، ام ر هن RMSEAخطای تقری  )
 حااز هن برهنش یزاز  یفل یشادفه شفه دی زف.

 

 

: شاخص های نیکویی برازش الگوی آزمون شده  3جدول 

 پژوهش
AGFI GFI CFI RMSEA /df2X 

87/0 91/0 94/0 07/0 56/2 

 
توهس    یابز ی ا  ت زاخ ا ی  ه یز   یجموع، خالصک ال ایج یفل

یالحظک المو . بر هین هزاس، ال ایج بر زز فرضیک الز و  4جفول 
 دای جزئز پژود  بک شرح نیر هزت:فرضیک

  هی  ه    ه تباب بین دوش هخالقز و زریایک هج ماعز الق  وهزطک -
 ازف. یبی گز شللز هیفا یز

بیزز اززفه ی زا ه  صو ت یی قی  پی توهالف بکدوش هخالقز المز -
  یبی گز شللز باشف. 

 بیزز اززفه ی زا ه  زریایک هج ماعز هزت. دوش هخالقز پی  -
 بیزز اززفه ی زا ه   یبی گز شللز هزت. زریایک هج ماعز پی  -
 
 

 

 



 دکتر مصطفی الماسی: تحلیل روابط هوش اخالقی، سرمایه اجتماعی و دلبستگی شغلی  
 

 74 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

هم
رد

ها
چ

ه 
مار

 ش
،

3 ،
13

98
 

شی
وه

پژ
ه 

قال
م

 
 

 

 یق: نتایج بررسی فرضیه های تحق4جدول 

 ها فرضیه
ضریب  

 مسیر
آماره  

t 
P نتیجه 

دوش هخالقز بک  یبی گز  
 شللز 

11/0 13/1 72/0    

زریایک هج ماعز بک  
  یبی گز شللز 

 تاییف  0/ 000 60/7 60/0

دوش هخالقز بک زریایک  
 هج ماعز 

 تاییف  0/ 000 04/6 48/0

 
 

 بحث
دفس هن هین تحقی  تحلی   وهب  دوش هخالققز، زقریایک هج مقاعز و 

یبی گز شللز    ه ه ه ا  باالک اشاو نی شقهر دمقفهس بقو . ال قایج  
بیزز اززقفه ی زقا ه  صو ت یی قی  پی الشاس  ه  اک دوش هخالقز بک

بیزقز توهالف پی  یبی گز شللز الییت هیا با وهزطک زریایک هج ماعز یز
دای پیشقین دای پژود اززفه  یبی گز شللز باشف. هین ال ایج با یاف ک

زو طو  یی قی  د دای هین پژود  بکاشف. برهی یثال، یاف کبدمیو یز
با ال ایج پژودشز هزت  هبطقک ی زقا ه  بقین دقوش هخالققز و زقریایک 

(. ال ایج دمچزین     هز ای تحقیقاتز هزت 8هج ماعز  ه الشاس  ه ه بو  )
(. هن 14و  13 وز ز  ه تأییف المو القف )اک  هبطک بین دوش هخالقز و الوع

دای قبلز،  هبطک زقریایک هج مقاعز بقا ت هقف و    پژود زوی  یگر، 
(. بزقابرهین هن هیقن نهویقک الیقز 15 یبی گز شللز الیز تأییف شقفه هزقت )

 زو با ال ایج تحقیقات قبلز  هالیت.   زت آیفه  ه د دای بکتوهس یاف کیز

توهالزقف    هخالقز با  یز دوش هفره   ه هی  زفالظر یز   هین نییزک بک
الف اس زانیاالز، دای هج ماعز و    ت ای  با دمکا هس و زایر ذیتیوق ی
 ه ی، هالصاس و هح رهس ی قاب   ه  عایت دای هخالقز هن قبی  هیاالته نش

الوبک خو  نییزک ه تقای زریایک هج ماعز    زانیاس  ه المایزف و هین هیر بک
خقاطر  تف یج یوج   یگریز و هیزیتهی بکآو  . رزین زریایکفرهد  یز

بیش ر اا ازاس شفه و    ال یجک قاب  هال ظا  هزت اقک  یبیق گز شقللز 
 دا هفزهی  یابف. آس

هزقت. هن جملقک هیقن  بقو ه  وبقک الیز  و دایحفو یت برخز با پژودشگر
 تمقاس وجقو  بقو ، بقا یقابزهن ه ندقا آنیقو الز الگرهالقزدا، یحقفو یت

 گرفقت،یز و تص  داالایک پرز  بک گویزپازخ هن قب  اک هع ما زانی

بو القف و زق ز ار القف  خقو  ه نیقابز الگرهس تا حفو ی هفره  د  بان ویز
 یزظو  جلوه  دزف. دمچزین بک دی زف، اک ریزی  ه به ر هن آس وض یت

بقین اا ازقاس   وهبق  گر   ییقزهسهج ماعز پیشزها  یز زریایۀ تقویت
 عزاصقر زقریایۀ ترینهصقلز هن یکقز هع مقا  نیقره جزبقۀ؛ هفزهی  یابف

 قره  تخری  ی رض    دمیشک با  حیازیت  یی  بک اک هزت هج ماعز

  ه هج ماعز زریایک هب ا  زایر و هج ماعز هزت اک  وهب   ه   و عزصری
 هع مقا  هفقزهی  بک یزظقو  هزت. یشا ات زاننییزک و  دفیز تشکی 

 جهقت گرودقز دقایبرالایک توهسیز یطای ک، یو   جای ۀ    هفره  ییاس

 ال قایج بقک بقا توجقک .ار  آالاس  ه هجره ییاس    تیمز اا  هفزهی   وحیۀ

 داییؤیفقک تقویقت بقا تا شو  یز پیشزها  یفیرهس بک تحقی  هن حاص 

 اا ازقاس برهی ایفیت بخشز زریایک هج مقاعز  ه نییزک دوش هخالقز

هیزکک برهی  ؛ و ه هفزهی   دزف زانیاس برهی  قابت و هیکاس آو الف فرهد 
با  بر س ییزهس  یبی گز اا ازاس بک یفیرهس توصیک یز گر   تا با  ه س 
آنه ی عم  و تفویض هخ یا  برهی نیر  ز اس، ققوه خالقیقت و القوآو ی 

 ه تحریک اززف و باعث شوالف نیر  ز اس بقرهی به قر هالجقاس  ه س  داآس
وظایف خو  هن شیوه دای جفیف،  ون آیف و الو هز فا ه اززقف،    تصقمی  

یری دا هن آالاس الظرخوهدز ار ه و بقرهی طقز یییرشقللز و یوفقیقت گ
اا ی بک هیفه دای جفیف اا ازاس هدمیت  دزف.    یجموع با توجقک بقک 

شو  زو بک یفیرهس توصیک یزتأییف  وهب  بین ی لیردای پژود ، هن یک
رقوس دقای هصقی  د اک هن طری  المای   ف ا دقای یب زقز بقر ه نش

 هیزز، و هح رهس بک ارهیقت هالیقاالز اا ازقاس، ، پاک ه یصفهقت، هیاالت
هیگویز هن یک فر   ه هی دوش هخالقز با   ه الز  اا ازاس ه هئک  دزف و 

دای بحقث و تبقا ل الظقر    یقو   هن زوی  یگر با فرهد  آو  س نییزک
دای هخالقز و یشقاو ه  ه س بقک اا ازقاس    هیقن نییزقک، گیریتصمی 

  و تمیز بیش ر حق  هن باطق  دقفهیت المایزقف. زمت تشخیدا  ه بکآس
دقای تیمقز و توهالزف هن طری  توجک بیش ر بک ف اییتیفیرهس دمچزین یز

دقا، فققرهد  آو  س گرودقز، یشقا ات  ه س اا ازقاس    تصقمی  گیری
دای دمکا ی و یا گیری زانیاالز، هیکاس بهبو  زریایک هج مقاعز نییزک

 و  اک    الهایقت، رزقین هققفهیاتز ز   زانیاس  ه هفزهی   دزف. هییف ی 
 ب وهالف بک هفزهی   یبی گز شللز اا ازاس بیاالجایف. 

 

 گیرینتیجه
توهالقف بهبقو  زقریایک هخالققز یز دقوش دای پقژود ،بر هزاس یاف ک

هج ماعز  ه بک دمرهه  هش ک باشف و هین هیر بک الوبک خقو  نییزقک ه تققای 
 .  یبی گز شللز اا ازاس  ه فرهد  آو  

 

 های اخالقیمالحظه
 دف اک    تمقاس یرهحق  هالجقاس تحقیق  و تهیقک پژودشگر هطمیزاس یز

گزه ش پژود ، هصقول هخقالق پژودشقز هن قبیق   عایقت صقفهقت و 
جویز، الاشقزاس یاالقفس هفقره  الموالقک و آنه ی  ه ی علمز، حقیقتهیاالت

طو  اای   عایت شقفه هفره     یشا ات یا عفس یشا ات    پژود  بک
 ت.  هز
 

 سپاسگزاری
اا ازققاس ه ه ه اقق  باالققک هن نحمققات اا ازققاس و یققفیرهس  نس هزققت 

اشاو نی شهر دمفهس اک پژودشگر  ه     ز یابز هدفهس هین پقژود  
 .زپازگزه ی شو ، یا ی  زاالفالف

 
 
 
 



 ی و دلبستگی شغلی تحلیل روابط هوش اخالقی، سرمایه اجتماع دکتر مصطفی الماسی: 
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 هنام واژه
 Talent .1 هز  فه 

   Moral Intelligence .2 هوش اخالقی 

 Commitment .3 ت هف 

    Responsibility .4 ییووییت 

 Individual Efficiency .5 اا هیز فر ی

 Integrity .6  ز کا ی

 Compassion .7  ییونی 
 Forgiveness .8 بخش 

 Social capital .9 زریایک هج ماعز 
 Productivity  .10 بهره و ی

 Mental health .11 زالیت  وهالز

 Job Satisfaction   .12  ضایت شللز 
 Job Success .13 یوفقیت شللز 

 Job Performance .14 زعملکر   شلل

 Job Engagement .15  یبی گز شللز 

                       Self esteem .16 عزت الفس
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