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 های شخصیتیویژگی نگاهی به :خستگی هیجانی ورهبری اخالقی 
 

 پاک ، رابعه زندی*مرتضی مرادیدکتر

    نور دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام،  گروه مدیریت 

 ( 99/ 14/07: تاریخ پذیرش:05/99/ 11تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

 احتمراییهرای  بحررا برای    یکی از ضروریات امروزی  1یرهبری اخالق
، به رهبررا  2های اخالقیکه کارکنا  برای راهنماییجا  از آ   (.1است )
، منجر به احساس رفتار اخالقری 3مداراند؛ رفتارهای رهبرا  اخالقمتکی

 4فتار مناسب هنجراریدهنده ررهبری اخالقی نشا   (.2)شود  پیروا  می
فتراری بره قال چنین رفردی و انتاز طریق اقدامات شخصی و روابط بین

رسرد کره رهبرری به نظر می  (.3)  رتباط دوجانبه استپیروا ، از طریق ا
نترای  . کراه  دهرد ادر اسرت، خسرت ی هیجرانی پیرروا  رااخالقی ق

ین همچنر، حاکی از آ  است کره 5پژوهشی در رابطه با شناخت هیجانی
در سرازما ، تارارو و خسرت ی هیجرانی را   6گسترش هیجا  اخالقی

هرای اخالقری، ا رر  و هیجرا  7هوش هیجانی  (؛ زیرا4دهد )می  کاه 
رهبری اخالقی،   زیرا  ؛(5کننده در برابر خست ی هیجانی دارند )محافظت

(. 6)را کاه  دهرد   8تواند خست ی هیجانیمنبای ارزشمند است که می
رفتارهای مثبت در درو  وجود داشته باشد،    قی در سازما اگر رفتار اخال
 . (7) یابندمیکاه   ،یت و رفتارهای منفیسازما  تقو

 

 

 

 
مررتبط برا منراف  و   ساخالقی به عنروا  احسرا   هیجا  ،از طرف دی ر

 شروددر نظر گرفته می ،ساادت دی را  به جای مناف  و ساادت شخص
د  مناف  سرایر افرراد یویت قرار دابنابراین، توجه به دی را  و در او  (.8)

واق  بخشری   دریر است.  فهوم این دو متغ، کلید اشتراک م نسبت به خود
هرای فضرایی بررای برروز هیجرا ، ایجراد  رهبرا   های اجراییق از ن

 یمرتبط به شررایطویژگی  ،9شناسیوظیفه(. 9) اخالقی در دی را  است
مفاهیم رهبرری و   ت.کننده رفتارهای اخالقی رهبر اساست که مناکس

، مطایاره رهبرری ا، ام رندهسرت  ، اگر چه مستقل از یکدی رشناسیوظیفه
جرایی کره  (.10)ناکرافی اسرت   ایشناسری مطایارهبدو  مفهوم وظیفه

 (.11)کنرد مریبرروز   رنر  اسرت، خسرت ی هیجرانیمشناسی کوظیفه
رهبری   رابطهگر را در  تواند نق  متغیر تادیلشناسی میوظیفه  بنابراین،

بره عنروا  شرناس وظیفرهافرراد ایفا نماید.    ،خست ی هیجانی  وخالقی  ا
خود کنتریی قوی، رفتارهای وسواسی شوند که دارای  افرادی شناخته می

  (.13) راندبرخوردا ،باالیی 10از تحمل ابهام ( و12)مدار هستند و پیشرفت

 

 چکیده
ستاندارد و یکنواخت است. تهدیدی برای عملیات ا،  ایمنی فیزیکی در مارو خطر است ها هایی که در آ خست ی هیجانی در سازما   زمینه:

 است.  شخصیتیبر خست ی هیجانی با در نظر گرفتن متغیرهای  رهبری اخالقیا ر هدف از پژوه  حاضر، بررسی 

نوعماهیت و روش،  ز یحاظ  پژوه  از یحاظ هدف، کاربردی، اروش    روش: جاماه آماری مجموعه پرسنل  همبست ی است.    -توصیفی  از 
به  بر اساس جدول کرجسی و مورگا   نفر،    240نفر است. که    400به تاداد    همدا   های استا  نشانی و خدمات ایمنی شهرداریسازما  آت 
ها از مدل  یل یافتهبه منظور تجزیه و تحلنامه است.  پرس   ها،آوری دادهابزار جم   حجم نمونه انتخاب شدند.  به عنوانسبی،    ایروش طبقه

 . شدتحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمو  سوبل استفاده 

که    ها:یافته داد  نشا   مسیر  مدل  تحلیل  ویژگینتای   و  اخالقی  شخصیتی  رهبری  بتوانمیهای  و ند  مستقیم  طور  به  هیجانی  خست ی  ر 

 . ر ارتباط بین متغیرهای دی ر دارندقی و تحمل ابهام نق  متغیر میانجی را دهیجا  اخال همچنینداری ب ذارند. منفی و مانی ا رغیرمستقیم 

تر های اخالقی قویایجاد محیط  توا  به و قدرت تحمل ابهام می  شناسیوظیفههای اخالقی،  با تروی  مفاهیمی مانند هیجا :  گیرینتیجه

به نوعی ن هکننده و زمینهکه حمایت نمودکننده  ارنده و تقویتدساز رفتار اخالقی هستند و  و از آ  طریق   اخالق در سازما  هستند، کمک 
 .شدکاه  خست ی هیجانی باعث 

 

 هیجانیخست ی ، تحمل ابهام، شناسیرهبری اخالقی، هیجا  اخالقی، وظیفه کلید واژگان:

 
 
 

 
 

 
 

 morteza_moradi@pnu.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی ایکترونیکی:  

 

http://125.hamedan.ir/Activity.aspx
mailto:morteza_moradi@pnu.ac.ir
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 انی اسرتارزشمند برای کاه  خست ی هیج یمنباقدرت تحمل ابهام،  
بررای   مرورد نیراز  یکرارکرد  شناسا  قدرت تحمرل ابهرام راروا   (.14)

ش هیجانی افراد باالتر باشد، هر چه هو (.15دانند )ی احساسات میارضا
سراز هرا بیشرتر اسرت و از شردت عوامرل زمینرهقدرت تحمل ابهرام آ 
تررین عالمرم یکی از مهم  (.16شود )ها، کاهیده میخست ی هیجانی آ 

ظرفیت تحمل ابهرام افرراد، اشراره   توا  به کاه ی میخست ی هیجان
اضرطراب،  خسرت ی،قدرت تحمل ابهام بره تراخیر انرداختن   (.17نمود )

پژوه  حاضر بره دنبرال ایرن  (.18شود )باعث می  را  11تکرار و قضاوت
رهبری اخالقی بر خست ی هیجرانی  است که ا ر مستقیم و غیر مستقیم

، مررتبط هسرتند 12هرای شخصریتییژگیرا از طریق متغیرهایی که به و
هرا ماننرد در باضری از سرازما   کرههایی  گیمورد بررسی قرار دهد. ویژ

سرزایی ها، از اهمی ت بهها و سازما  خدمات ایمنی شهرداریشانینآت 
احتمال فرسرودگی   ونه مشاغل کهه به ماهیت اینبرخوردار است. با توج

 شرود کره آیرابررسی مریاست  ها باالو خست ی هیجانی در آ   13شغلی
هرای ویژگری بررمرل ابهرام براال شناسری و تحوظیفرهرهبری اخالقی،  
 ؟گذارد ر میا شخصیتی کارکنا 

 

 روش

جاماه آمراری  پیمایشی از نوع همبست ی است. -توصیفیتحقیق  روش  
هرای نشرانی و خردمات ایمنری شرهرداریسازما  آت پرسنل   نفر  400
برر اسراس جردول حجم نمونره    نفر  240د  تادااست؛ که    همدا   استا 

. ندشرد  انتخراب  از بین آنهرانسبی    ایطبقهبه روش  کرجسی و مورگا   
( %100) به شرح زیر بود: همه نمونه آمراریشناختی  های جمایتویژگی

 31-40درصد  0/40،  سال  20-30درصد پاسخ ویا     41/30.  مرد بودند
ن دارنرد. به باال س 50درصد   91/7سال و    41-50درصد    66/21سال و  

 33/48دیرملم،  فروقد  رصرد  41/25،  د از پاسرخ ویا  دیرملمدرص   75/8
 56/24  .بودند  آ باالتر از  فوق ییسانس و  د  درص   5/17درصد ییسانس و  
 08/12و  11-20درصد  33/28،  6-10درصد    0/35،  1-5درصد از افراد  

 می باشند. خدمتسال و باالتر سابقه  21درصد  
های رهبرری . پرس بود  سوایی  32  پرسشنامه  اطالعاتآوری  ابزار جم 
، تحمل السؤ 7 شناسیوظیفه، سؤال 8هیجا  اخالقی  سؤال، 6اخالقی  
آیفرای کرونبرا   .سؤال بود 5خست ی هیجانی و درنهایت سؤال    6ابهام  

 روایی، تایین مبنای همچنین  .بود921/0جهت بررسی پایایی پرسشنامه 

تأییردی  عراملی تحلیرل برود کره از طریرق سازه روایی و محتوا روایی
و مردل افرزار ییرزرل ا از نررمهرتحلیل داده برای تجزیه و .شد سنج 

بل واز آزمرو  سر متغیرهرا و برای بررسری نقر  میرانجییل مسیر  تحل
 .استفاده شد

 

 یافته ها
رابطه مستقم بین متغیرهای تحقیق در ن اره  بار عاملی و اعداد ماناداریِ

 .. هر فل  نشان ر یک فرضیه استخالصه شده است 1

 
 معناداری  اعداد و استاندارد ضرایب نتایج: 1نگاره 

و نترای  رد ر، روابط و ضرایب پارامترهای مدل ادامه برای نمای  بهتدر  
  .ارامه شده است 1جدول  ،هایا تایید فرضیه

 

 هاو نتایج فرضیهکل  مستقیم، غیر مستقیم، اثر محاسبه :  1جدول 

 

 تایید/ رد فرضیه ضریب معناداری کل  اثر غیر مستقیم  اثر مستقیم  اثر متغیر وابسته )به( متغیر مستقل )از(  ها فرضیه
 تایید  -49/3 -34/0 -11/0 -23/0 خست ی هیجانی  رهبری اخالقی  1فرضیه 

 تایید  51/4 38/0 - 38/0 هیجا  اخالقی  رهبری اخالقی  2فرضیه 

 تایید  -16/3 -32/0 - -32/0 خست ی هیجانی  هیجا  اخالقی  3فرضیه 

 تایید  -51/3 -39/0 -14/0 -25/0 هیجانی  ی خست شناسی فهوظی 4فرضیه 

 تایید  59/4 29/0 - 29/0 تحمل ابهام  شناسی وظیفه 5فرضیه 

 تایید  -33/9 -59/0 - -59/0 خست ی هیجانی  تحمل ابهام  6فرضیه 
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شود، ضررایب اسرتاندارد بررای شر  فرضریه طور که مشاهده میهما 

بنرابراین شر    ( را دارد؛96/1تر از  پژوه ، اعداد ماناداری الزم )بیشر
 شوند.  تایید می تحقیق  فرضیه

هیجرا  گری متغیر میانجیو تحلیل  هشتمو  هفتمجهت بررسی فرضیه 
در رابطه بین رهبری اخالقی و خست ی هیجانی و متغیر تحمل   اخالقی

نی از روش آزمرو  شناسری و خسرت ی هیجراابهام در رابطه بین وظیفه
دهنرده ایرن یزا  آماره سبل نشا اصل و م مقدار حکه  سبل استفاده شد  

اره سربل را برا آمرموضوع است که متغیر هیجا  اخالقی نق  میانجی  
و دارد بررین رهبررری اخالقرری و خسررت ی هیجررانی  -11/0و ا ررر  59/3

همچنین متغیر تحمل ابهام بره طرور کامرل نقر  میرانجی را در برین 
  دارد. -14/0ا ر و  86/2بل شناسی و خست ی هیجانی با آماره سوظیفه

 

 بحث

رهبری اخالقری نروعی سربک رهبرری اسرت کره در آ  کارکنرا  بره 
شروند و فااالنره در جهرت ل عمل کرد  ترغیب مریاندیشید  و مستق
ای در ادبیرات رهبری اخالقی جای اه ویژه(.  19کنند )موفقیت تالش می

ن موضروع امروزی دارد. در پژوه  حاضر ارتبراط ایر  مدیریت  و  سازما 
ورد مداقه قررار گرفرت. در صرورتی کره م تغیرهای شخصیتی  یشتر با م ب

وه اخالقی کارکنرا  را هردایت کننرد ها به شیمدیرا  و رهبرا  سازما 
انتظار افزای  رفتارهای شخصیتی مثبت و کاه  رفتارهای شخصریتی 

 رود.منفی از کارکنا  می
را از  ، کارکنرا سرطوح براالی رفترار رهبرری اخالقری  نتای  نشرا  داد

سرطوح پرایین رهبرری اخالقری،   کنرد وحافظت میت ی هیجانی م خس
نترای  پرژوه  ا رر  سرازد.مواجره مریکارکنا  را با خست ی هیجرانی، 

رهبری اخالقی و خست ی هیجانی نشا  داد که این دو برا هرم ارتبراط 
 برا رفترار شرهروندی کراری اخرالقنتای  پژوه  (؛ همچنین 10دارند )

هرای دان  نشا  داد که همه مؤیفه  تسهیم  شغلی و  فرسودگی  سازمانی،
ری رابطره دارد فرسودگی شغلی از جمله خست ی هیجانی با اخرالق کرا

در هیجرا  اخالقری  توانرد منجرر برهمیرهبری اخالقی  از طرفی  (.20)
هرای و تقویت هیجا مدار از طریق مارفی رهبرا  اخالق  کارکنا  شود.

دیسوزی، وقرار، امیرد، عالقره،  دردی،تشویق، همنظیر قدردانی، اخالقی  
اسرت، غرور، شادکامی و تاایی که مورد پذیرش در تمامی جوام  بشری 

مثبرت   هیجرا  اخالقری  در صورتی کهاند.  احترام و ارزش بسیاری قامل
نترای   کارکنرا  باشرد.خسرت ی هیجرانی  کاهنرده تواندشکوفا شود می

  تحقیق بود و با نتایرکنا  همسپژوه  پیامدهای رهبری اخالقی بر کا
دار کره برر خسرت ی منفری و مانری ا رررهبری اخالقی عالوه برر (.  7)

داری هرم از طریرق هیجرا  غیرمسرتقیم و مانری  ا ررشرت؛  هیجانی دا
افرراد  نترای  نشرا  داد. همچنرین اخالقی بر خست ی هیجرانی داشرت

دهنرد، و کمترر اجرازه مری  نردمتاهد  14اتنسبت به اخالقی  شناسوظیفه
شناسی وظیفه ا ر از طرفیها، غلبه کند. های ناشی از امور بر آ  یخست
شرناس از قردرت ه این مانا که افراد وظیفرهب  مثبت بود؛  تحمل ابهامبر  

نقر  کنتررل   نترای  پرژوه ِباشند.  تحمل ابهام باالتری، برخوردار می

-هوظیفر  ،گیری حکیمانره نشرا  دادهیجانات و تحمل ابهام در تصمیم
همچنرین (. 15داری برر تحمرل ابهرام دارد )ثبرت و مانری ر م سی اشنا

یک ویژگی شناختی عراطفی ا   باالیی به عنوتحمل ابهام    افرادی که از
 .  توانایی بیشتری دارند نیز های خودهیجا  در تنظیم  برخوردارند،

هرا چره مردیرا  سرازما های پژوه ، چنرا در مجموع بر مبنای یافته
ستند، شایسته است در جهت کاربست انی هدرصدد کاه  خست ی هیج

و  شناسریوظیفرهو ایجاد جو اخالقی یبریرز از   15مدارانهرفتارهای اخالق
چررا کره نترای    های رفتاری و شخصیتی، اهتمام ورزند.توجه به ویژگی

تحقیقی است نشا  داد رهبری اخالقی بر جرو اخالقری ا رگرذار اسرت 
-یفرهالقی مانای برای بروز وظکه سطوح پایین رهبری اخ زمانی (.21)

شرناس ممکرن اسرت از یحراظ احساسری کارکنا  وظیفهشناسی است،  
شود کره رهبررا  توجره بره رفراه بنابراین پیشنهاد می.  یر باشندپذآسیب

قدرت  مورد توجه قرار دهند. در ارتباط با تقویت  شناس راکارکنا  وظیفه
هرا پیشرنهاد سرازما ، به مدیرا  محترم  رکنا و ظرفیت تحمل ابهام کا

 و نسربتاً های سازما  نیافتره، موقایتهای آموزشیشود که در برنامهمی
توانرد هرا، مریدر اختیار کارکنا  قرار دهنرد. ایرن موقایرت  ای رایدهپیچ

 تالشی در جهت ایجاد فرصت برای رشد مهارت تحمل ابهرام باشرد. در
شود، کره از رویکردهرای شرامل پیشنهاد مینهایت به پژوهش را  آتی  

هایی ممکن ، استفاده نمایند؛ زیرا چنین تالشکنندگا شرکت  مصاحبه با
، رفتار اخالقری افرادنماید تا پژوهش را  دریابند که چ ونه است، کمک  

هرایی ممکرن اسرت در هرر اگرچه محردودیتکنند. پردازش می رهبر را
ق حاضر محدودیتی نتای  تحقیرق را تحقیقی وجود داشته باشد، در تحقی

 تحت تأ یر قرار نداد.
 

 گیرینتیجه
برروز خسرت ی  با استناد به نتای  پژوه  حاضر، از راهکارهای کراه 

هیجانی در افراد، توجه به سبک رهبری، مسامل شخصریتی و شرناختی، 
ها است. رهبرا  تحمل ابهام و جلوگیری از تحلیل رفت ی هیجانی در آ 

به  را وهای نق  جذاب و مشروعی هستند که توجه کارکنا  یاخالقی، ا
مانی های اخالقی ز، هیجا واق   . درنمایندجلب میهای اخالقی  هیجا 

که با حمایت رهبری و مدیریت عایی سازما  همراه باشند، بستر را برای 
کنرا  بره طرور تضایف خست ی هیجانی و فرسودگی شغلی در برین کار

 .سازندفراهم می ممستقیم و غیر مستقی
 

 های اخالقیمالحظه
داری امانت یاخالق اصل استفاده، مورد مناب  یمارف با پژوه  حاضر در
اصول  ریسا و است شده شمرده آ ار، محترم نیمؤیف مانوی حق و یعلم

 .است شده تیرعا آگاهانه، تیرضا و رازداری همچو  یعلم اخالق
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 سپاسگزاری  
نشانی و خدمات سازما  آت پرسنل    اعدتمس  از همکاری و  نویسندگا 

. بدو  همیراری دارندکمال تشکر را    همدا   های استا ایمنی شهرداری
 شد. امکا  انجام این پژوه  میسر نمی و همدیی آنها

 

 ه نام واژه
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