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Abstract

The aim of this study was to investigate the effect of moral leadership on occupational 
burnout with emphasis on the mediating role of social and psychological capital. The 
present study is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of
method. The statistical population was the teachers working in the secondary school of 
high school in Behbahan in the academic year 1399-1400 with 380 people. The sample 
size which was calculated using a simple random sampling method and based on 
Morgan table was 181 people. In order to collect data, the Ethical Leadership 
Questionnaire of Kalashoven et al. (2011), Maslach’s Occupational Burnout 
Questionnaire (2002), Psychological capital Questionnaire of Luthans et al. (2007) and 
Abili’s Social Capital Questionnaire (2011) were used. Data analysis was performed by 
structural equation modeling using SPSS and Amos software. The innovation of the 
present research is to deal with the above issue among teachers as a sensitive 
occupational group that plays an important role in creating students’ ideas. The results 
showed that moral leadership has a positive and significant effect on psychological 
capital and social capital; social capital has a negative and significant effect on 
occupational burnout as well as moral leadership on occupational burnout, but 
psychological capital has no significant effect on occupational burnout. Psychological 
capital and social capital have a mediating role in the relationship between moral 
leadership and occupational burnout, so that moral leadership has a direct and indirect 
effect on burnout. Therefore, by strengthening the moral leadership, social and 
psychological capital of teachers, it is possible to prevent their occupational burnout.

Keywords: Moral Leadership, Occupational Burnout, Psychological Capital, Social 

Capital.
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 نقشبرتأکیدباشغلیفرسودگیبراخالقیرهبريریتأث

  یروانشناخت واجتماعیسرمایهيا واسطه

  )بهبهانشهرستانمعلمان:  موردمطالعه(

  *دولهمعصومه
  آزاددانشگاه. ایراناجتماعیمسائلیشناس جامعه تخصصی،دکتري

  .)وپرورش آموزشدبیر (رانیا صفهان،ا، دهاقانواحداسالمی

  مسلم شجاعی
  امامفرهنگیاندانشگاهآموزشیمأمور  تربیتی،علومگروهاستادیار

  .رانیا ،بهبهان ،)ع(صادق  جعفر

  

چکیده

سرمایهاي واسطهشنقبرتأکیدباشغلیفرسودگیبراخالقیرهبريریتأث بررسیهدفباحاضرپژوهش

معلمانکلیهآماري،جامعه. بودهمبستگی-توصیفیپژوهشروش.گرفتانجامروانشناختیواجتماعی

حجم. اند بودهنفر380تعدادبا1399-1400یلیتحص سالدربهبهانشهرستانمتوسطهدومدورهدرشاغل

شده  محاسبه نفر181تعدادمورگانجدولسبر اساوسادهتصادفیگیري نمونهروشازاستفادهبانمونه

 شغلیفرسودگی،)2011(همکاران و کالشوناخالقیرهبريپرسشنامهازها دادهآوري جمعمنظور به. است

یلیخلابیلی و زارع اجتماعیسرمایهو) 2007(همکاران  ولوتانزروانشناختیسرمایه،)2002(مسالچ 

ازاستفادهباوساختاريمعادالتیابیمدل  روشبهها دادهلیلوتح تجزیه. گردیداستفاده) 1392(

پرداختن به موضوع فوق در میان نوآوري پژوهش حاضر. گرفتانجام Amosو Spssافزارهاي نرم

آموزان ایفا  عنوان گروه شغلی حساس که نقش مهمی را در ساختن آینده دانش جامعه آماري معلمان به

ومثبتاثراجتماعیسرمایهوروانشناختیسرمایهبراخالقیرهبريداد،نشانایجنت.باشدیمنمایند،  می

منفیاثرشغلیفرسودگیبراخالقیرهبريهمچنینوشغلیفرسودگیبراجتماعیسرمایهدارد؛معناداري

وناختیروانشسرمایهندارد؛معنادارياثرشغلیفرسودگیبرروانشناختیسرمایهاما. داردمعناداريو

رهبريکه طوري بهدارندشغلیفرسودگیواخالقیرهبريبینرابطهدرمیانجینقشاجتماعیسرمایه

رهبري اخالقی،تقویتباتوان میلذا. داردشغلیفرسودگیبرغیرمستقیم ریتأث ومستقیمریتأث اخالقی

  .شدنهاآشغلیفرسودگیایجادازمانعمعلمانروانشناختیواجتماعیسرمایه

  .اجتماعیسرمایهروانشناختی،سرمایهشغلی،فرسودگیاخالقی،رهبري: کلیدي هاي واژه

                                                  
  mdaule336@gmail.com.     نویسنده مسئول *
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  مقدمه. 1

ویاساسنقشیفرهنگویآموزشنهاد یکعنوان بهوپرورش آموزشنهادازآنجاکه

کهنمودعنوانتوانیم. داردجامعهیفرهنگویاخالقياعتالورشددريمحور

ومدرسهطیمحيغناسببمعلمانورانیمددرسازندهومؤثریارتباطویاخالقصیخصا

امورکهکنندفراهمرايانهیزمدیبا،یآموزشيهاسازماندررو ازاین. شودیمجامعهتبع به

دردیبایاخالقيهاارزشلیدلنیهمبه. شودلیتبددرونباوربهوشدهنهادینهیاخالق

دراخالقهاي محوریتدادنقراريبرا. شودگرفتهنظردرازمانسیدروناندازهاي چشم

یآموزشيهاسازماندرکاريهاارزشواقداماتکهاستمهم،یآموزشيهاسازمان

  )Kalashoven et al, 2011: 351(.شودداشته نگهزندهوحفظ

مانندیمیمفاهبااهداف،بهیابیدستضمنکارکنان،بريرگذاریتأثنیعدررهبران

ازکارکنان. اند یافتهيشتریبتیاهم،يرفتاريریگجهتوهایژگیو،یستگیشاوتخصص

یشخصهاي ارزشازوبگذارنداحترامآنهایاخالقاصولبهکهدارندانتظارخودرهبران

عنوان بهخودرفتاردررهبراندارندانتظارها آن،تر مهمهمهاز. کنندمحافظتخود

يرهبراست،برجستهيرهبرانواعانیمدرکهیمفهوم،نظرایناز. باشندسازگاريالگوها

  )Genc, 2020: 70(.استیاخالق

هدایتدررامتفاوتیهايسبکتواندمیسازمانرهبرينقشدرمدیرواقعدر

کننده برطرف،يرهبردیجدکردیروعنوانبهیاخالقکردیرو. کندانتخابانسانینیـروي

. استقرارگرفتهتوجهمورداریبسکهاستيرهبریسنتيهامدلمشکالتوهاضعف

درراعادالنههاي شیوهصادقانه،ودرسترفتاردادننشانباکهاستیکسیاخالقرهبر

  )Brown et al, 2005: 126(.دهدقرارخودکاردستور

شناختهدرستکاروریذپجامعهاصول،بهبندیپايافرادیاخالقرهبرانواقعدر

روانشانیپبایاخالقاصولرامونیپغالبًا. رندگی یمخوبومتعادليهامیتصمکهشوندیم

کاربهراها تنبیهوپاداشومیتنظراشفافیاخالقيارهایمعکنند؛یمبرقرارارتباط

Brown(کنندجادیاسازماندرباالوري بهرهباوسالمیطیمحتارندیگیم & Trevino, 

2006: 611(.  
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حسیکازبیشبهکشتییکرهبرياست،کشتییکناخدايمانندرهبریک

آنازچطورکهدانندمیودارندخوبنماهاي قطبخوبناخداهايدارد،نیازخوب

  )Brown, 2007: 149(.کننداستفاده

گازونفتایرذخوفورهمچونزیستیواقتصاديهاي ویژگیدارايخوزستاناستان

موردنیازمصالحومعادنوجودپتروشیمی،وپاالیشصنایعهاي توسعه فعالیتامکانو

امکانواستاندرشکراساسی و تولیدفلزاتسیمان،تولیدصنایعوساختمانیهاي فعالیت

انرژيتولیدقابلیتباکشوربزرگهاي رودخانهجریانودستی پایینصنایعتوسعهوایجاد

وباغداريزراعت،(کشاورزيوصنعتیهاي فعالیتوشربموردنیازآبتأمینوبرقابی

است، از طرفی این استان در کنار داشتن این امتیازات با مسائلی ازجمله) پروري آبزي

دردمابودنباالاقتصادي،هاي فعالیتازناشی) خاكوهواآب،(زیست محیطآلودگی

جمعیتشدیدپراکندگیشدید،تبخیرگرما،دورهبودنطوالنیوسالازنیمیازبیش

باآنهاتناسبعدموارتباطیهاي راهشبکهضعفاستان،کوهستانیمناطقدرروستایی

  .روبرو است... ومسافرباروجایی جابهمیزانوبازرگانیوصنعتیهاي فعالیت

. قرار داردایرانغربینوبجدروخوزستاناستانشرقیجنوبدرشهرستان بهبهان

تاریخی واجتماعیواقتصاديتأثیرگذارومهمشهرهايازیکیعنوان بهشهرستاناین

تن است122604بهبهان جمعیت .استشناختی مردموهاي طبیعی، تاریخی داراي جاذبه

معلمینرااین شهرجمعیتازنفر380؛ که )1395مسکن،ونفوسعمومیسرشماري(

سازي آیندهومطلوبکه در زمینه تحصیل، یادگیريدهد میتشکیلمتوسطهعمقط

نقشی مهم و مؤثر را ایفا آنهاتربیتوتعلیموپذیري جامعههمچنین روندوآموزان دانش

  .کنند می

امر آموزش و به شیوع بیماري کرونا و تأثیر آن بر نظام آموزشی مدارس،توجهبا

تبع آن استان خوزستان و  کشور و بهسطحدرکروناپیدمیاشرایطدرشرایط تدریس

هایی جدید  شهرستان بهبهان تحت تأثیر این شرایط قرارگرفته و نیازها، الزامات و ضرورت

حساسیت . شده است پرسرعت مطرحاینترنتبهآموزشیسیستمازجمله نیاز و دسترسی
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کنکور سراسري، کم دوره متوسطه دوم به لحاظ آمادگی براي شرکت در آزمون 

روزرسانی  برخورداري مناطق مختلف این شهرستان از امکانات آموزش مجازي و به

وجودباراامر تدریسومعلمیحرفهتدریس و شیوه آموزش متناسب با شرایط جدید؛

برعالوهشغلیفرسودگی.دچار نموده استشغلیفرسودگیوبه تنیدگیخودمثبتنقاط

وفردزندگیکلیسبکبرآموزشیمحیطدرمداومکارازیناشفشاروخستگی

وشود فرد منجر میزندگیازرضایتتأثیرگذار است و به عدمنیزاوبیداريهاي ساعت

عبارتیبه. خواهد بودتأثیرگذارنیزآموزاندانشتحصیلیعملکردبردرازمدتدر

شخصیزندگیبلکهگذار است،تأثیرمعلماناي حرفهزندگیدرفقط نهشغلیفرسودگی

  .دهد میقرارتأثیرتحتنیزراآموزانش دانشواواجتماعیو

سایروزندگیکار،بهنسبتمنفینگرشباعثسندرمیکعنوان بهشغلیفرسودگی

مدت، طوالنیخستگیجسمی،خستگینتیجهشغلی،فرسودگیواقعدر. شود میافراد

شدیدهاي خواستهمعرضدرخودشغلدلیلبهکهافراديردویژه بهاست؛ناامیديویأس

 ,Maslach & Jackson(.کنندکاردیگرانبارودررومجبورنددائمًاهستند واحساسی

1981: 112(  

شغلیفرسودگیمیزانبرمهمیعاملرهبريهاي سبککهاستاینبراعتقاد

شغلیفرسودگیمیزانبرستاممکنمدارسمدیرانرهبريهاي ویژگیواستکارکنان

  )Genc, 2020: 72(.بگذاردتأثیرمعلمان

باکشورتربیتیوآموزشیسیستمدرتأثیرگذارهاي شخصیتعنوان بهمعلمان

آموزان دانشتوانند میانصافودلسوزيصداقت،همچونهایی ویژگیازبرخورداري

واخالقیرفتارهايبرايوسازندرهنموناخالقیمعیارهايرعایتوپایبنديبهراخود

بهنگاهیشده و با با توجه به مشاهدات انجام. بگیرندنظردرمجازاتوپاداشغیراخالقی،

جامعهروانشناختی، اینواجتماعیسرمایهازبهبهانشهرمعلمانبرخورداريوها توانمندي

بسیاري نظیر درآمد کم، با کمبودهايروانشناختیوآموزشیهاي پتانسیلکناردرآماري

بهوآمد رفتوکرونااپیدمیشرایطدرزندگیهاي هزینهبادرآمدسطحمطابقتعدم
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روبرو هستند و این موارد زمینه را براي بروز فرسودگی... خدمت و محلروستاییمدارس

ومسئلههمین.کند ویژه معلمان دوره متوسطه دوم فراهم می در بین معلمان و بهشغلی

حاضرموضوعبهپرداختنسببمعلمانپرورشیوآموزشیوظایفانجامدرآنهااهمیت

  .استشدهبهبهانشهرمعلمانازگروهاینبیندر

وروحیهآمدنوجودبهباعـثسـازمانهردرمناسبرفتاريالگوهايازآنجاکه 

، لذا دهدمی کاهشراآنهایشغلیفرسودگمیزانوشودمیکارکناندرقويانگیزش

تواندیماست،يمعنوافرادیاصليهایژگیوازکهدوستی نوعوعالقهعشق،د،یاميالقا

ومیمستقصورت بهمعلماندر2یروانشناختهیسرماو1یاجتماعهیسرماتیتقووجادیابا

اجتماعیسرمایه. باشدداشتهآنهایشغلیفرسودگکاهشدررایمثبتنقشمیرمستقیغ

،تعهداتهنجارها،اعتماد،،یسازمانتناسبوشبکهدرموجوديوندهایپدارندهدربر

  )Nahapit & Gushal, 1998: 253-255(.استمشتركهاي و روایتتیهو

ها،سازمانوافرادنیبارتباطاتجادیابایاجتماعهیسرماتوان گفت که  پس می

.کند فراهم میرایسازمانفرآیندهايدرآفرینی ارزشتیقابلولیتسهرایسازماناقدامات

)Adler & Kwon, 2002: 29(  

يهايتوانمندوصفاترندهیدربرگکهیروانشناختهیسرماکناردریاجتماعهیسرما

درخورعوایدونتایجتواندمیاست،سازمانیکليفضاورانیمدکارکنان،درمثبت

  )Avey et al, 2011: 133(.باشدداشتهپیدرراتوجهی

ضرورتاهمیت برخورداري معلمان از سطح مطلوب سرمایه اجتماعی و روانشناختی 

توانیممذکورمواردبهتیعنابا.سازد را فراهم می اخالقیرهبريبههاسازمانتوجه

ها،ارزشگیري شکلقیتشوقیطرازمیمستقصورت بهتواندیمیاخالقرهبرگفت

سالمتمناسبجوجادیا،یمشارکتتیریمداتخاذ،اقتدارياعطا،یاخالقیآگاه

رفتارويریگمیتصمدرهاارزشبهکردنعملبودن،اعتماد قابلوصداقت،یسازمان

                                                  
1. Social Capital
2. Psychological Capital



  

  

  

  

57   |، دوله و شجاعی  ... تأثیر رهبري اخالقی بر فرسودگی شغلی با تأکید  

دریروانشناختویاجتماعهیسرماقیطرازمیرمستقیغصورت بهوی تیموقعهردرعادالنه،

  .باشدتأثیرگذاریشغلیفرسودگکاهش

هاي شهرستان  شده پیرامون موضوع تحقیق حاضر در بخش ش انجامبا نگاهی به پژوه

این ) 1396(و معتقد و قشقایی زاده ) 1394(زاده یی قشقابهبهان توسط احمدي نیک و 

از طریق (شده است که رهبري اخالقی هم تأثیر مستقیم و هم تأثیر غیرمستقیم نتیجه حاصل

نیبیهمبستگ زانیمشغلی معلمان دارد و بر فرسودگی ) اي سرمایه روانشناختی نقش واسطه

46وباشدیميمعنادارسطحدرومعکوسیشغلیفرسودگویشناخت روان هیسرماریمتغ

دادهپوششیشناختروانهیسرماریمتغتوسطیشغلیفرسودگریمتغراتییتغازدرصد

یروانشناختهیسرماشیافزاباکهها بیانگر این است پژوهشنیاازحاصلجینتا. شودیم

 بهتوجهباحاضرپژوهشدرکه  طوري به .ابدی یمکاهشآنهایشغلیفرسودگمعلمان،

ویژه در زمان شیوع  وپرورش در مقطع متوسطه دوم به عنوان دبیر آموزش مشاهدات محقق به

وپرورش شهر بهبهان  بیماري کرونا، توجه به مسئله فرسودگی شغلی معلمان براي آموزش

یفرسودگبر مؤثرعواملییشناساشده است و همین موضوع  یک اولویت مطرحعنوان  به

یشغلیفرسودگکاهشایوابتالازيریگشیپمنظور به(يکاربردویکیتئورازنظریشغل

میمستقرو در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ازاین. سازد را ضروري می )مدارسیاثربخشو

یفرسودگبریروانشناختهیسرماویاجتماعهیسرماقیرطاز1یاخالقيرهبرمیرمستقیغو

  .شده است پرداختهمعلمان2یشغل

  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته. 2

نظران در  عنوان پژوهش حاضر مبانی نظري تحقیق دربردارنده نظریات صاحب با توجه به

یه اجتماعی، سرمایه باشد؛ در ادامه به نظریات پیرامون سرما باب متغیرهاي پژوهش می

  : شده استروانشناختی، رهبري اخالقی و فرسودگی شغلی پرداخته

                                                  
1. Ethical Leadership
2. burnout
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  یاجتماعسرمایه) الف

بهتريکارمحیطنکهیابرايباشند،یمخودعملکردبهبوددرصددکهییهاسازمان

کهباشند،میاجتماعیۀیسرماکردنفراهمنیازمندکنند،جادیاخودکارکنانبرايرا

  )Hador,  2017:  353(.برسندخوداهدافبهکندمیکمکها آنبهورقطعط به

واطالعاتبهیدسترسدرلیتسهسببکهاستهیسرماازیشکلیاجتماعهیسرما

.شودیمیطیمحهاي فرصتازمناسباستفادهوعملکرديارتقامنظور بهیاتیحمنابع

)Jansen et al, 2013: 207(  

عیتوز،یاجتماعسرمایۀمیمستقتیمزنیاول) 2002(1ووکونوآدلر دگاهیداز

وکندیملیتسهراتر وسیعیاطالعاتمنابعبهیدسترس،یاجتماعسرمایۀ. استاطالعات

دونیا. بخشدیمبهبودرااطالعاتبودنجا بهوداشتنمناسبتبودن،مربوطت،یفیک

ودانستهیاجتماعسرمایۀتیمزنیدومراقدرتوکنترلنفوذ،يهاشبکهجادیامحقق،

بر) 1997(2کلمن نیهمچن. استیاجتماعسرمایۀتیمزنیسومانسجام،کهمعتقدند

توسعۀودوجانبهروابطيبرقرار،يهمکاريبرایمنبععنوان بهیاجتماعسرمایۀيسودمند

گرفتنشیپدريابریمنابععنوان بهتوانیممسائلنیاازرایزاست؛کردهتأکیدیاجتماع

عنوان بهراروابطنیااو. کرداستفادهموردنظريهاهدفبهافتنیدستومؤثریکنش

  ).1398: 135اردالن و همکاران،(استکردهفیتوصافراديبرادیمفياهیسرمامنابع

راییهنجارهاوهاارزشها،شیگراروابط،نهادها،،طورکلی بهیاجتماعسرمایۀ

عنوان بهاجتماعیسرمایه. اندحاکمافراد،نیبيهاتعاملورفتارهابرکهدشو میشامل

رفتارهايوهاارزش،)هنجارها(اعتمادهمچون،یهایویژگیيدارامدیریتیايپدیده

  .باشدیمشبکهومتقابلشناختمتقابل،تعهدهمکاري،ارتباطات،مشترك،

بالقوةوبالفعلمنابعجمعازعبارترایاجتماعسرمایۀ) 1998(3ناهاپیت و گوشال

واحدکیایفردکیروابطشبکۀازیناشوقیطرازدسترس قابلدرون،درموجود

                                                  
1. Adler & Wookwon
2. Colman
3. Nahapiet & Ghoshal
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،1یشناختیاساسبعدسهيدارارایاجتماعسرمایۀآنان. کنندیمفیتعریاجتماع

درگرانیدبابطهراجادیادرافرادییتوانابه،يساختاربعد. دانندیم3اي رابطهو2يساختار

يوندهایپيکربندیپ،4ياشبکهيوندهایپيهاشاخصيداراودارداشارهسازمانکی

روابطونوعفیتوصبه،یارتباطبعداست؛6یارتباطشبکۀيسازمتناسبو5یارتباط

،7اعتماديهاشاخصيداراودارندگریکدیباتعامالتدرافرادکهدارداشارهیشخص

کهدارداشارهموضوعنیابه،یشناختبعدواست10تیهوو9انتظارات/تعهدات،8هنجارها

اهدافودگاهیدجادیابهمنجرتعامالتنیاوهستندتعاملدرگریکدیباافرادکه

مشتركيهاتیحکاو11مشتركقواعدوزبانيهاشاخصيداراوشودیممشترك

  .)Leana & Pil, 2006: 363(.است

  

  شناختیروانسرمایه) ب

مطرحسومهزارهآغازدرکار،درگرایی مثبتنهضتظهوربایروانشناختهیسرما

  .باشدیمگرایی مثبتیروانشناسهايشاخصازیروانشناختهیسرماسان بدین. شد

وضعیتعنوان بهروانشناختیسرمایهازجامعیتعریف) 2007(لوتانز و همکاران 

،13يدواریام،12يخودکارآمدیی همچون ها مؤلفه باکهاند کردهارائهمثبت،روانشناختی

  )Tang, 2020: 5(.شود میمشخص1يآورتاب،14ینیبخوش

                                                  
1. Cognitive
2. Structural
3. Relational
4. Network ties
5. Configuration of ties
6. Network appropiability
7. Trust
8. Norms
9. Obligations and expectations
10. dentity
11. Language and common rules
12. Self-efficacy
13. Hope
14. Optimism
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را روانشناختیسرمایهدهنده یلتشکتعاریفی از چهار ویژگی  )2015(لوتانز  ومورگان

مثبتانگیزشیعنوان حالت یکی از چهار ویژگی مدنظر آنها بهعنوان بهاند؛ امید ارائه داده

.استموفقمسیرهايوعاملیتازتعاملیحسبرمبتنیکهشود میتعریففردیک

)Youssef Morgan and Luthans, 2015: 185; Tang, 2020: 7(  

ارادهازرا عبارتسازمانی امیدمنظراز )2015(2گوکچنودر این زمینه کاوس

اند و  سازمانی دانستهاهدافحققتبرايانرژيگذاري سرمایهبرايفردعزموشدهدرونی

تأثیرتیماعضايعملکردوشغلیرضایتانگیزه،بررهبریکاند که امید بیان نموده

بهزیستیاحساسوکند میحمایتمثبتنتایجبهتمایلازگذارد؛ به عبارتی امید می

راافرادکهاستشده یفتعر اي ویژگیعنوان بههمچنینامید. کند میفراهمراعاطفی

 بهترینوشوندمتعهدخودشغلیيها نقش بهداوطلبانهتادارد یم وا احساسیازنظر

 ها آن.استکارآمديروانشناختیسرمایهمنبعدومین. دهندانجامراخودهاي ییتوانا

يها دوره وانگیزهشناختی،منابعبسیجبرايفردیکشخصیباورعنوان بهراکارآمدي

باافرادواقعدراند؛  کردهتعریفخاصزمینهیکدرخاصعملیکامانجبرايعمل

بهدنیرسجهتتالشوواالاهدافنییتعهمچونییهایژگیواز،يخودکارآمدارتقاء

يبراتالش،يفردزهیانگشیافزاآنها،باییارویرويبراتالشوهاچالشازاستقبالآنها،

 ,Okun & kalyoncu(.شوندیمبرخورداربودنمقد ثابتوخودهاي هدفبهیابیدست

2020: 3-6(  

ازپس رفتن  درفردتواناییباکهاستآوري تابشناختی، روانسرمایهمنبعسومین 

یکیاچالشیکواکنشیبرخوردهاي. استشده یفتعر شکستونامالیماتتعارض،

,Youssef Morgan and Luthans(.کند یم تعیینراشخصیشکست 2015: 185(  

 جايبهتوانند میبااليآور تاب باافرادکهکردبیانتوان میسازمانی،منظراز

وضعیتبهبینانه خوشوغلبه کنندها یناکامبر خود،اي حرفههاي زمینهدرانگیزگی یب

                                                                                                                       
1. Esiliency
2. Cavus and Gokcen
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افراد؛ به عبارتی )Tang, 2020: 1؛ Cavus & Gokcen, 2015: 247(.کنندنگاه

یزندگبهباور،یزندگيهاتیواقعرشیپذدرسهولتهمچونییهایژگیوباآوري تاب

.شوندیمبرخورداربزرگراتییتغباخودعیسردادنوفقدرباالییتواناپرمعنا،

)Luthans & Vogelgesang Lester, 2006: 1; Okun&kalyoncu, 2020: 7(  

دیدگاهیکعنوان بهرابینی است؛ خوشبینی خوشروانشناختیسرمایهنهاییمنبع

نگرش. اند کردهتعریفبیرونیهاي موقعیتبهنسبتفردانتظارویافته تعمیممثبت

وشخصیدائمی،عللبرحسبمطلوب،پیامدهايبارامثبترویدادهايبینانه، خوش

موقعیت،خاصماهیتعنوان بهمنفیرویدادهايکه درحالیکنند، میتعریففراگیر

عنوان ویژگی دیگر سرمایه روانشناختی،  بینی را به خوش. شوند میتعریفتیموقوبیرونی

بین  خوشافراداند که اند و بیان نموده کردهتعریففردجسمیوروانیسالمتبرحسب

و این را دارندموقعیتیهرازمثبتنتایجانتظارسازمان، بیشتر از بقیهشاغل در یک

 ,Cavus & Gokcen(.شودافسردگیوکارازاشیناسترسکاهشبهمنجرتواند می

2015: 249; Tang, 2020: 3(  

بر تکیهباخود،يهاتیموفقوهاشکستباییارویرودرن،یبخوشافرادبه عبارتی 

بهراخودشکستویدرونهاي تواناییبهراخوديهاتیموفقدار،یپاویکلي اسنادها

 Carver & Scheier, 2003: 81; Okun(.دهندیمنسبتداریپاریغویرونیبژهیوعوامل

& kalyoncu, 2020: 7 (هاي اتفاقدادنرخانتظاردرهموارهنیبخوشافرادواقعدر

  .هستندشانیزندگدرندیخوشا

  

  یاخالقيرهبر) پ

هاارزشآنبارفتارارتباطویاخالقيهاارزشبهرهبريبندیپا،یاخالقيرهبر

بررایسازمانساختاردریاخالقاصولجادیاتیمسئولیاخالقيرهبرقعوادراست؛

  )Eisenbess, 2015: 191(.ردیگیمعهده
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یاصليهاتیقابلارزشمند،ییداراعنوان بهراخودکارکنانیاخالقرهبران

  گیرند یمبهرهآنانازمؤثرطور بهکهرندیگیمنظردریرقابتيایمزاویافته توسعه

)Ullah et al, 2018: 254(.  

روابطدررهبرجانبازاخالقیرفتارهاينمایشرااخالقیرهبريمحققان،شتریب

روشسهطریقازکهپیروانبههنجارهااینانتقالوويشخصیبرونوشخصیدرون

.دانندیمرد،یگیمصورتاخالقیگیري تصمیمورفتارتقویتدوجانبه،ارتباطات

)Resick et al, 2011: 449(  

. استکردهدایپاي فزایندهتیاهمامروزیرقابتطیمحدرسازمانندهیآيبرايرهبر

بایسازماناهدافبهیابیدستيبراسازمانياعضاجیبسويگذاریرتأثییتوانايرهبر

  ).Daft & Marcic, 1998: 451(استقدرتازمؤثراستفاده

آورند،میدستبهراپیروانشانوفاداريواعتماداخالقی،رفتارطریقازرهبران

رفتارتشویقبرايتنبیهوپاداشازکنند،میمنتقلخودزیردستانبهرااخالقیاتاهمیت

عالوه. کنندمیعملپیروانبراياخالقی،نقشالگوهايعنوان بهوگیرندمیبهرهمطلوب

افراد،بهمسئولیتواقتداراعطاياخالقی،آگاهیها،ارزشایجادبااخالقیرهبرياین،بر

سالمتتحققمنظور بهمناسبجوسازمانیایجادودموکراتیکومشارکتیمدیریتاتخاذ

عملرفتارها،درهانگرشوهاارزشبهکردنعملبودن،اعتماد قابلوصداقتسازمانی،

يرهبر. کندیمتشویقرایتیموقعهردرعادالنهرفتاروگیري تصمیمدرهاارزشبهکردن

نیبروابطویشخصاعمالقیطرازيهنجارصورت بهمناسبرفتارشینما"،یاخالق

وقیتشودوجانبه،اعمالقیطرازروانیپانیمدررفتارهاگونه اینجیتروويفرد

  )Brown, 2007: 143(.".باشدیمگیري تصمیم

گرایی، شامل مردمکهاند نظرگرفتهدررابعدهفتاخالقیرهبريبرايمحققان

صداقتونقشوضوحاخالقی،راهنماییثبات،براينگرانیتسهیم قدرت،انصاف،

ونکنندطرفداريخاصیگروهازرهبرياقداماتکهمعنی استاینبه 1انصاف. شود می

                                                  
1. Fairness
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معنايبه 1قدرتتسهیم. باشداصولیومنصفانههایش و انتخابکندرفتارعادالنهپیروانبا

. استآنهانظراتوها ایدهبهدادنگوشودر تصمیماتاظهارنظربرايپیروانبهاجازه

. استعملکرداهدافوانتظاراتها، کردن مسؤولیتمشخصمعنیبه 2نقشوضوح

بهعملمعنايبه4صداقت. پیروان استبراياحتراموحمایتمراقبت،،3گرایی مردم

گفتگومعنايبه 5راهنمایی اخالقی. استرهبرسخنواقداماتنبودثباتباوها وعده

رفتاربهپاداش دادنوترویجواخالقیقواعددادنتوضیحاخالقیات،دربارةکردن

 Kalashoven(.استمحیطیپایشبیانگر،6ثباتبراينگرانیمفهومنهایتًاواستاخالقی

et al, 2011: 352-353(  

  

  یشغلیفرسودگ) ت

درانسانيهاپاسخفیتوصيبراآنازکهاستيدیحدنسبتًاواژهیشغلیسودگفر

استیروانيهاواکنششاملوشودیماستفاده،شده تجربهيهااسترسبرابردرکارنیح

یشغلیفرسودگ. دهندیمنشانخودازیشغليهااسترسباشدنروبروهنگامافرادکه

یشغلیفرسودگالبته. بگذارداثرافرادیاجتماعیگزندواحساسجسم،براستممکن

کارطیمحبامرتبطبلکهست؛ینکارکناندرمحضیناتوانایضعفازبرخاستهمسئلهتنها

 Maslach(.باشدیمزینآنها،شغلتیماهوافرادیدروناتیخصوصنیبیهماهنگنبودو

& Leiter, 2005: 45(  

شاملکهاستشده یفتعر کاربامرتبطوضعیتیکعنوان بهاخیرًاشغلیفرسودگی

.استذهنیفاصلهشناختی ووعاطفیفرآیندهايبرکنترلدادندستخستگی، از

)Fontova-Almato, 2020: 3(فرسودگیبهراکارکنانتواند یم کارمحلدر؛ فشار

                                                  
1. Power Sharing
2. Role clarity
3. Populism
4. Honesty
5. Ethical guidance
6. Concern for stability
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وکارموقعیتتغییرغیبت،ازناشیمالیزیانبهمنجرتواند میاینودهدسوقشغلی

  )Adriaenssens2015: 653؛ Fontova-Almato, 2020: 3-4(.شودسالمتیمشکالت

وپرسنلسالمتبرکار،محلاسترسبهپاسخیعنوان بهشغلیفرسودگیسندرم

  )Fontova-Almato, 2020: 3(.است تأثیرگذار اجتماعیواي حرفهروابطهمچنین

 يکار کم احساسو2شخصیتمسخ،1اطفیعخستگیبااليسطوحباسندرماین 

.داردمتنوعیمحیطیوفرديعللوشود میمشخص)3فرديپیشرفتکاهش(یشخص

)Fontova-Almato, 2020: 4(  

یبیترکایموردکیاستممکنبرند،یمرنجیشغلیفرسودگازکهافراديدر واقع 

شده ریف هرکدام از آنها پرداختهکه در ادامه به تع ندینماتجربهراالذکر فوقاحساساتاز

  : است

فرددرهیجانیمنابعمیان رفتنازوگرفتنقرارفشارزیراحساس: عاطفیخستگی-

  .باشد می

معموالًکهاشخاصی استبهسنگدالنهومنفیپاسخی: شخصیتمسخ-

  .هستندفردسويازخدمتکنندگان دریافت

واستشخصیوظیفه در انجامشایستگیاحساسشدنکم: فرديپیشرفتکاهش-

 ,Fontova-Almato(.رود میبشمارکارانجامرابطه بادرخودازمنفیارزیابییک

2020: 5.(  

  

  چارچوب نظري تحقیق.2-1

عنوان یکی از  بهوپرورش با توجه به مطالب برگرفته از ادبیات و پیشینه، ازآنجاکه آموزش

اقتصادي، فرهنگیازجملهجامعهاساسیتحوالتهمۀشأمنپذیري کشور، نهادهاي جامعه

                                                  
1. Emotional exhaustion
2. Depersonalization
3. Development Personal
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باشند، میدبیرانجامعهفرآیند،در اینتأثیرگذاربسیارواساسیعنصرواستاجتماعیو

عنوان یکی از مشاغل حساس و پراسترس در معرض  توان عنوان نمود که حرفۀ معلمی به می

  .مسائل مهمی ازجمله فرسودگی شغلی است

درکهدرستیتصمیماتواخالقی شفافمعیارهايتنظیمبااخالقیلذا رهبران

رخدادهاآموزشی،کارکنانکهآورندرا به وجودتوانند شرایطی میگیرند، میکارمحیط

فرصتوقرار دهندکنترلتحتراشان زندگیهاي مهارتهمچنینهاي اصلی و فعالیتو

باجایگاهیومقاموآموزانبا دانشثبتمروابطانتخاب،حقها، مهارتکارگیري به

اما . باشند و عاملی براي جلوگیري و یا کاهش فرسودگی شغلی دبیران باشدداشتهرااحترام

رهبري هاي مهارتحاصل. کننده باشد تواند عامل تعیین تنهایی نمی رهبري اخالقی به

مفاهیمقالبدرمثبتتعامالتونقشیفرارفتارهايگیري شکلمدارس،مدیراناخالقی

در این میان برخورداري . رفتار سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در معلمان است

تواند این  مدیران و معلمان از سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی به بهترین شکل می

تأثیرگذاري را در جهت مثبت و به عبارتی در راستاي کاهش فرسودگی شغلی هدایت 

  .دنمای

با توجه به مبانی نظري تحقیق حاضر، جهت تدوین چارچوب نظري و ارائه مدل 

که روانشناختیسرمایهدر باب) 2007(مفهومی تحقیق از نظریات لوتانز و همکاران 

آوري؛ نظریه فرسودگی  تابی و نیبخوش،يدواریام،يخودکارآمدیی ها مؤلفهدربردارنده 

شخصیت ومسخهاي خستگی عاطفی، ل مؤلفهشام) 2001(شغلی مسالچ و همکاران 

شامل اخالقیرهبريدر باب) 2011(شخصی؛ نظریه کالشوون کاري کماحساس

مداري و نظریه سرمایه روانشناختی  اخالقونقشوضوحتسهیم قدرت،گرایی، مردم

ا لذ.شده است اي استفاده شامل ابعاد ساختاري، شناختی و رابطه)1998(ناهاپیت و گوشال 

عنوان متغیر مستقل، فرسودگی شغلی  با نظر به موضوع و هدف تحقیق، رهبري اخالقی به

اي  عنوان متغیرهاي واسطه عنوان متغیر وابسته و سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی به به

زادهاند؛ مدل مفهومی تحقیق برگرفته از تحقیقات معتقد و قشقایی شده در نظر گرفته
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الزم به ذکر است که در تحقیق حاضر متغیر . است) 2014(1ینگر و روبرتاو الش) 1396(

اي دوم به مدل مفهومی تحقیقات موردنظر اضافه  عنوان متغیر واسطه سرمایه اجتماعی به

هاي  فرضیهکه در نهایت با توجه به چارچوب نظري و پیشینه مدل مفهومی. گردیده است

  اند شدهزیر استخراج

  مدل مفهومی تحقیق  -1شکل 

  

  پژوهشهاي  یهفرض .2-2

  .استتأثیرگذار  یروانشناختهیسرمابریاخالقيرهبر  )1

  .استتأثیرگذار  یاجتماعهیسرمابریاخالقيرهبر  )2

  .استتأثیرگذاریشغلیفرسودگبریاخالقيرهبر  )3

  .استرتأثیرگذایشغلیفرسودگبریروانشناختهیسرما  )4

                                                  
1. Laschinger Roberta

 رهبري

اخالقی

مایه سر

اجتماعی

 سرمایه

ناختیروانش

 فرسودگی

  ساختاري

  امیدواري  بینی خوش  آوري تابخودکارآمدي

شخصیتمسخ

  عاطفیخستگی

 کفایتفقدان

  شناختی  اي رابطه

  مداري اخالق

  وضوح نقش

  تسهیم قدرت

 گیري جهت
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  .استتأثیرگذاریشغلیفرسودگبریاجتماعهیسرما  )5

  .استتأثیرگذاریشغلیفرسودگبریروانشناختهیسرماقیطرازیاخالقيرهبر  )6

  .استتأثیرگذاریشغلیفرسودگبریاجتماعهیسرماقیطرازیاخالقيرهبر  )7

  

  مطالعات پیشین. 2-3

بریشخصيهایژگیوویاخالقيرهبرتاثرا«عنوانبایقیتحقدر) 2020(1گینک

ویاخالقيرهبرنیبکهاستدهیرسجهینتنیابه»معلمانیشغلیفرسودگسطوح

ییسواز. داردوجودداري یمعن ویمنفرابطهیشخصتیموفقویاحساسیفرسودگ

يرهبردركویشخصشرفتیپونییپامعلمانییزداتیشخصویعاطفیخستگسطح

  .استبودهباالاآنهیاخالق

یفرسودگویروانشناختهیسرما«عنوانبایقیتحقدر) 2020(2فریره و همکاران

يحدتاییشکوفاکهانددهیرسجهینتنیابه»ییشکوفاياواسطهنقش: معلماندریشغل

 ،یعاطفیخستگ(یشغل یفرسودگعالمتسهبریروانشناختهیسرمایمنفریتأثواسطه

ییشکوفاویروانشناختهیسرمایعبارتبه. است) ياحرفهتیموفقدمعوسازي  یشخص

  .باشندمعلمانیشغلیفرسودگدر کاهش  يمؤثر یشخصمنابعاستممکن

يکارآمددخوياواسطهنقش«عنوانبایقیتحقدر) 2017(3افوکوگنه و همکاران

يها جنبه ویقاخاليرهبررفتارنیبرابطهدرشده ادراك یسرپرستتیحماویعموم

ریتأثیاخالقيرهبرکهانددهیرسجهینتنیابه» پزشکانیشغلیفرسودگمختلف

 ریتأثوشده  ادراك یسرپرستتیحماقیطرازیعاطفیخستگبریمنفمیرمستقیغ

حال، بااین. داردیعموميخودکارآمدقیطرازیشخصشرفتیپبرمثبتیرمستقیمغ

يرهبرنیبارتباطرابطهدرتأثیريیعموميدکارآمدخووشده ادراكیسرپرستتیحما

  .ندارندسازي شخصیویاخالق

                                                  
1. Genc
2. Freire et al
3. Afokoghene et al
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دریروانشناختهیسرمایانجیمنقش«عنوانبایقیتحقدر) 2017(همکاران مرادي و 

ويمعنوهوشنیبکهانددهیرسجهینتنیابه»یشغلیفرسودگويمعنوهوشنیبرابطه

هیسرمادارد؛وجودداري معنیمعکوسرابطهیشغلیفرسودگبایروانشناختهیسرما

  .داردیشغلیفرسودگويمعنوهوشنیبرابطهدریانجیمنقشیروانشناخت

مدارسرانیمدیاخالقيرهبرنقش«عنوانبایقیتحقدر) 1398(همکاران اردالن و 

انددهیرسجهیتننیابه»یاجتماعهیسرمايگریانجیمبامعلمانیسازمانيشهروندرفتاردر

رفتارریمتغبرمعنادارومثبتیرمستقیمغ ومیمستقاثريدارارانیمدیاخالقيرهبرکه

معنادارومثبتمیمستقاثريدارامعلمانیاجتماعیۀسرما. دارد معلمانیسازمانيشهروند

تقیم غیرمس صورت بهرانیمدیاخالقيرهبر. است معلمانیسازمانيشهروندرفتارریمتغبر

يشهروندرفتاربرمعنادارومثبتغیرمستقیم،اثريدارامعلمانیاجتماعیۀسرما واسطۀ بهو

  .استمعلمانیسازمان

بایشغلیفرسودگویاخالقيرهبرنیبرابطه«عنوانبایقیتحقدر) 1397(يقالوند

دهیرسجهینتنیابه»هیارومشهرستانکیهیناحهايرستانیدبزنرانیدبیزندگازتیرضا

یفرسودگزانیمکاهشباوکاهشیشغلیفرسودگی،اخالقرهبريکاربستباکهاست

باتینهادروکردبینی یشپ رایزندگازتیرضازانیمدر شیافزاتوانیمسازماندریشغل

  .کردینیبشیپزینرایزندگازتیرضازانیمشیافزاتوانیمیاخالقرهبريزانیمشیافزا

یروانشناختهیسرماياواسطهنقش«عنوانبایقیتحقدر) 1396(زاده قد و قشقاییمعت

يرهبرنیبکهانددهیرسجهینتنیابه»معلمانیشغلیفرسودگویاخالقيرهبربارابطهدر

یفرسودگویروانشناختهیسرمانیبمعنادار،ومثبترابطهیروانشناختهیسرماویاخالق

معکوسرابطهیشغلیفرسودگویاخالقيرهبرنیبومعنادارمعکوسرابطهیشغل

  .داردوجودمعنادار

وی اخالقيرهبرانیمرابطهیبررس«عنوانبایقیتحقدر) 1396(همکاران قدم پور و 

جهینتنیابه»مدارسرانیمدانیمدریروانشناختهیسرمایانجیمنقشبایسازمانسکوت 

هیسرماویسازمانسکوتبرمیرمستقیغومیمستقصورت بهیاخالقيرهبرکهانددهیرس



  

  

  

  

69   |، دوله و شجاعی  ... تأثیر رهبري اخالقی بر فرسودگی شغلی با تأکید  

برمیرمستقیغومیمستقصورت بهزینیروانشناختهیسرماواثرگذاراستیروانشناخت

  .استتأثیرگذاریسازمانسکوت

مدیراناخالقیرهبريسبکتأثیر«عنوانبایقیتحقدر) 1395(همکاران پی و  یکن

،»آباد شهر خرم ابتداییمدارسسازمانیفضیلتگريمیانجیبامعلماناجتماعیسرمایهبر

يمعناداررابطهمعلمانیاجتماعهیسرمابایاخالقيرهبرسبککهانددهیرسجهینتنیابه

یاخالقيرهبرنیبرابطهشدت،یسازمانلتیفضکهگفتتوانیمگرید عبارت بهدارد؛

  .دهد یم شیافزارامعلمانیاجتماعهیسرماورانیمد

یشغلیفرسودگبینی یشپ«عنوانبایپژوهشدر) 1394(زاده یی قشقااحمدي نیک و 

شهرستاندوممتوسطهمقطعمعلماننیبدریروانشناختهیسرماابعادبر اساسمعلمان

وشناختی روانهیسرماریمتغنیبهمبستگیزانیمکه  اند یدهرس جهینتنیابه»بهبهان

ریمتغراتییتغازدرصد46وباشدیميمعنادارسطحدروسمعکویشغلیفرسودگ

نیاازحاصلجینتا. شودیمدادهپوشششناختی روانهیسرماریمتغتوسطیشغلیفرسودگ

آنهایشغلیفرسودگمعلمان،یروانشناختهیسرماشیافزاباکهدهدیمنشانپژوهش

  .ابدی یمکاهش

هیسرماابعادنیبرابطهیبررس«عنوانبایقیتحقدر) 1393(همکاران سپهوندي و 

»آباد خرمشهریدانشگاههاي یمارستانب درشاغلپرستاراندریشغلیفرسودگبایاجتماع

پرستاراندرشغلیفرسودگیواجتماعیسرمایهابعادبینکهانددهیرسجهینتنیابه

انسیوارتوانندمیاجتماعیسرمایهابعادهمچنیندارد؛وجودمعناداريهمبستگی

  .کنندتبیینراپرستارانشغلیفرسودگی

،یاخالقيرهبرروابطلیتحل«عنوانبایقیتحقدر) 1392(یبننصیري ولیک 

در  يمعنوویاخالقيرهبرکهانددهیرسجهینتنیابه»یشغلیفرسودگوکاردرتیمعنو

تواندیمکاردرتیمعنو. ارنددپرستارانیشغلیفرسودگباداري معنیویمنفرابطهکار 

  .نمایدفایایشغلیفرسودگویاخالقيرهبرنیبارتباطشیافزادررایانجیمنقش
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یر رهبري تأثدر این است که به بررسی  شدهانجامتفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات 

سرمایهيا واسطه نقشبرتأکیدشغلی معلمان شهرستان بهبهان بافرسودگیبراخالقی

تنها به بررسی  شده انجامکه در تحقیقات  یدرصورتروانشناختی پرداخته است؛ وجتماعیا

اي به  یی با در نظر گرفتن یک متغیر واسطهاستثنایر یک متغیر بر متغیر دیگر و در موارد تأث

لذا تحقیق حاضر با در نظر گرفتن اهمیت متغیرهاي . اند بررسی موضوعات فوق پرداخته

یر مستقیم و غیرمستقیم آنها بر متغیر تأثسرمایه روانشناختی معلمان و واجتماعیسرمایه

یر رهبري اخالقی بر فرسودگی شغلی داشته است و جهت تأثسعی در بررسی وابسته،

بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیر مستقل بر وابسته از معادالت ساختاري استفاده 

  .نموده است

روش پژوهش. 3

جامعه. استهمبستگینوعازتوصیفیروشازنظرويکاربردهدفازنظرضرحاپژوهش

- 1400یلیتحص سالدربهبهانشهرستاندوممتوسطهمقطعدرشاغلمعلمان،يآمار

از معلمان  نفر181برابر بانمونهحجممورگانجدولطبق . اند بوده نفر380تعدادبا1399

گیري با توجه به اشتغال محققان در اداره  شیوه نمونه. استشده محاسبهمقطع متوسطه دوم

عنوان دبیر مقطع متوسطه دوم و دسترسی آسان به لیست معلمان و  وپرورش به آموزش

يریگنمونهصورت آنالین،  شماره تماس آنها جهت در اختیار گذاشتن لینک پرسشنامه به

  .بوده استیگذاري جابدون  2بر اساس جدول اعداد تصادفی 1سادهیتصادف

یر عملکرد تأثعنوان جامعه آماري تحقیق،  علت انتخاب معلمان مقطع متوسطه دوم به

آموزان با در نظر گرفتن شرایط اپیدمی کرونا و  معلمان این مقطع بر عملکرد تحصیلی دانش

آموزان  ها و حساسیت این مرحله از تحصیل دانش مجازي بودن دو سال متمادي کالس

باشد؛ در این شرایط که جامعه درگیر  اي آزمون کنکور سراسري میجهت آماده شدن بر

                                                  
1. Simple Random Sampling
2. random digits table
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صورت خودآگاه و  بیماري کروناست، وضعیت زندگی و روحیات معلمان نیز به

است و ازنظر شغلی، در مواردي طبق  گرفتهقراریر این شرایط تأثناخودآگاه از تحت 

  .اند مشاهدات محقق به فرسودگی شغلی دچار شده

ازیدانیمروشدر. شداستفادهیدانیموياکتابخانهروشازها  داده يگردآوريراب

22یشغلیفرسودگ،ی کالشون و همکارانپرسش16یاخالقيرهبرپرسشنامهچهار

 24یاجتماعهیسرماوی لوتانز و همکاران پرسش24یروانشناختهیسرمای ماسالچ، پرسش

يبراها  پرسشنامه بودناستانداردبهجهتوبا. شداستفادهی ابیلی و زارخ خلیلی پرسش

کارشناساناز نظرخواهیبه،ییمحتواويصورییرواجهتپژوهشگرانشتریبنانیاطم

صورت  بهنفر30حجمبايا نمونه درپرسشنامهیی، ایپاازنانیاطميبراوپرداختند

يآلفابیرض. شدمحاسبهکرونباخيآلفابیضرروشباآنهاییایپاو آزمایشی اجرا

هیسرماپرسشنامه،81/0یشغلیفرسودگپرسشنامه،89/0یاخالقيرهبرپرسشنامه

 ییایپادهنده  آمد که نشان دستبه92/0یاجتماعهیسرماپرسشنامه،95/0یروانشناخت

  .باشدیمها  پرسشنامه

ياه آر روش زینویفیتوصآماريها روش ازآمده  دست به يها داده وتحلیل تجزیهجهت

درریمتغهر،spss18افزار  نرم ازاستفادهباابتدادرواقعدر. استشده  استفاده یاستنباطرآما

سپسو) اریمعانحرافن،یانگیم(فیتوصیپراکندگويمرکزيهاشاخصوجداولقالب

جامعهبهنمونهازجینتامیتعميبراکلدروهاهیفرضآزمون،ها داده وتحلیل تجزیهجهت

  .استشده استفاده Amosافزار  نرم یلهوس به يساختارمعادالتروشازيمارآ

  

  ها یافته.4

  هاي توصیفی یافته.4-1

توان عنوان  ی در تحقیق حاضر میموردبررسبا توجه به متغیرهاي جمعیت شناختی 

درصد را مردان معلم مقطع  62/48ی را زنان و بررسمورددرصد از نمونه  38/51نمود که 
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و  متأهل، تأهلدرصد از معلمان ازنظر وضعیت  11/80توسطه دوم تشکیل داده است؛ م

 17/49، )25-35(درصد از معلمان ازنظر سن در دامنه سنی  16/12درصد مجرد؛  89/19

؛ اند گرفتهسال قرار ) 47-57(درصد در دامنه سنی  67/38و  )36-46(درصد در دامنه سنی 

درصد کارشناسی ارشد و  02/37حصیالت کارشناسی، درصد از معلمان داراي ت 90/56

  .اند درصد داراي تحصیالت دکتري بوده 08/6

توان نتیجه گرفت که میانگین و انحراف معیار متغیرها به  می) 1(از خروجی جدول 

، سرمایه 57/16و  43/48، سرمایه روانشناختی 5/6و  03/27ترتیب براي رهبري اخالقی 

از سویی توزیع . باشند می 06/21و  24/112، فرسودگی شغلی 95/13و  27/42اجتماعی 

درصد  19/86شده بیانگر این است که  هاي انجام بندي فراوانی و درصد متغیرها بر طبق دسته

 39/88درصد ازنظر سرمایه روانشناختی و  95/88معلمان ازنظر متغیر رهبري اخالقی، 

درصد ازنظر 50/68و وسط به پاییندرصد ازنظر سرمایه اجتماعی در سطح متوسط و مت

  .باشند فرسودگی شغلی باالتر از حد متوسط می

  

  تحقیقمتغیرهايبهمربوطتوصیفیهاي یافته -1جدول 

).ها نمرهحداکثروحداقلمعیار،انحرافمیانگین،فروانی، درصد،(

  هاي شاخص

آمار متغیر
میانگیندرصدفراوانیطبقات

انحراف 

  معیار

حداقل 

  نمره

حداکثر 

  نمره

رهبري اخالقی

6702/37پایین

8917/49متوسط  45  16  5/6  03/27

2581/13باال

سرمایه 

اجتماعی

11974/65پایین

4165/22متوسط  2484  27/4295/13

2161/11باال
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سرمایه 

  روانشناختی

  40/67  122پایین

  55/21  39متوسط  99  24  57/16  43/48

  05/11  20باال

فرسودگی 

شغلی

  84/8  16پایین

24/112  06/2138  149   66/22  41متوسط

  50/68  124باال

  

  

  یابی معادالت ساختاريهاي مربوط به فرضیۀ الگو یافته.4-2

نظريساختاربرازشنیکوییآزمونمدل،هاي ، شاخص)2(خروجی جدول

نشانراموردبحثگیري اندازهوسیلۀاي سازهاعتباروشده مشاهدههاي دادهباشده مطرح

معنايبهکهدهند مینشانرا90/0ازباالترمقادیرمدلتطبیقیهاي شاخصکلیه. دهد می

برشده اشباعمدلیکبهشدننزدیکواستقاللمدلیکازفاصله گرفتنازمدلتوان

باشد  2کمتر از CMIN/DFچنانچه شاخص. استآنهابرايشده تعریفعیارهايممبناي

برازندگی ضعیف و نامقبول  5تر از  برازندگی خوب و بزرگ 5تا  2برازندگی عالی و بین 

  .دهد الگو را نشان می

دهد که حاکی از برازش  را نشان می) CMIN/DF=4/2(مقدار 2مندرجات جدول 

اي و شاخص برازندگی مقایسه) GFI( ،)TLI(ویی برازششاخص نیک. خوب مدل است

)IFI (هر چه .دهند هایی هستند که برازش یک مدل خوب را با مدل پایه نشان می شاخص

البته، این مقدار باید حداقل . تر باشند، برازش مدل بهتر است ها به یک نزدیک این شاخص

و GFI, TLI)=98/0(عیارهايمازآنجاکه. باشد تا مدل موردنظر پذیرفته شود 90/0

)99/0IFI= (مدل استخوبنسبتًابرازشازباشند، حاکی نزدیک به عدد یک می .

هاي  یکی دیگر از شاخص) RMSEA(شاخص ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریب

مانده تابعی از مقدار  یباقعنوان ریشه دوم میانگین مجذورات  برازندگی است که به

N= 181
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دهنده برازش  را نشان 10/0مقادیر باالتر از  )1993(1کودكوبراون. شدبا کوواریانس می

 5/0کمتر از قبول و برازش قابل 08/0تا  5/0برازش متوسط، بین  10/0تا  08/0ضعیف، بین 

است که  09/0این مقدار  3بر اساس مندرجات جدول . دانند دهنده برازش عالی می را نشان

  .نشانگر برازش متوسط مدل است

ها در دامنه موردقبول  هاي برازش بیانگر این است که شاخص در واقع نیکویی شاخص

  .باشند تأیید میاند و مورد شده واقع

  

  هاي برازندگی ها بر اساس شاخص برازش الگوي پیشنهادي و نهایی با داده -2جدول

  ي برازشها شاخص
الگوي 

  پیشنهادي
  حد پذیرش  الگوي نهایی

1CMIN/DF>>5  577/3  4/2قبول قابل

9/0≥GFI858/0  980/0  قبول قابل  

1/0RMSEA≤≤05/0  12/0  071/0  قبول قابل

9/0≥TLI931/0  984/0قبول قابل

9/0≥IFI946/0  994/0قبول قابل

9/0≥NFI  926/0978/0  قبول قابل

8/0≥AGFI  834/0936/0قبول قابل

  

  

                                                  
1. Browne & Cudeck
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  در الگوي نهاییضرایب مسیر در حالت استاندارد  -1نمودار

  

مکنونمتغیرهايهاي معرفبیشترآید برمیمدلازکههمچنانگیري اندازهبخشدر

بار عاملی استآنازحاکیمدلساختاريبخش.اند بارشدهآنهارويمناسبطور نسبتاً به

، تسهیم قدرت)λ=78/0(، وضوح نقش)λ=9/0(ابعاد رهبري اخالقی شامل اخالق

)84/0=λ(  گیري مردمی  جهتو)85/0=λ (همچنین میزان اثر متغیر رهبري . باشد می

  و فرسودگی) β=7/0(، سرمایه روانشناختی)β=66/0(اخالقی بر سرمایه اجتماعی

)39/0-=β (بار عاملی ابعاد سرمایه اجتماعی شامل ساختاري. باشد می)9/0=λ(اي  ، رابطه

)96/0=λ (و شناختی)89/0 =λ (همچنین میزان اثر متغیر سرمایه اجتماعی بر . باشد می
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آوري بار عاملی ابعاد سرمایه روانشناختی شامل تاب. باشد می) β=-25/0(فرسودگی

)95/0=λ( خودکارآمدي ،)94/0=λ(بینی ، خوش)98/0=λ( و امیدواري)96/0=λ (

باشد؛  می )β=-12/0(همچنین میزان اثر متغیر سرمایه روانشناختی بر فرسودگی. باشد می

  مسخ شخصیت )λ=95/0(بار عاملی ابعاد فرسودگی شغلی شامل خستگی هیجانی

)86/0=λ (و فقدان کفایت شخصی)93/0 =λ (باشد می.  

، نتایج حاصل از آزمون فرضیه تأثیر رهبري )3(طبق مندرجات خروجی جدول 

سرمایه ري اخالقی بر، تأثیر رهب)β ،0001/0=p=704/0(اخالقی بر سرمایه روانشناختی

،β=386/0(، تأثیر رهبري اخالقی بر فرسودگی شغلی )β ،0001/0=Ƥ= 656/0(اجتماعی 

0001/0=Ƥ( تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرسودگی شغلی ،)247/0- =β ،002/0=Ƥ ( بیانگر

به عبارتی تقویت رهبري اخالقی باعث . باشد تأیید فرضیات فوق در میان نمونه آماري می

سویی ایش سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی و کاهش فرسودگی شغلی و ازافز

اما نتایج حاصل . شود افزایش سرمایه اجتماعی نیز سبب کاهش فرسودگی شغلی معلمان می

  تأیید از آزمون فرضیه سرمایه روانشناختی بر فرسودگی شغلی معلمان بیانگر عدم

)12/0- =β ،1/0=Ƥ(بارتی تغییر در سرمایه روانشناختی معلمان نمونه باشد به ع آن می

  .کند آماري تغییري را در سطح فرسودگی شغلی آنها ایجاد نمی

  

  ها در الگوي نهایی پژوهش حاضر الگوي ساختاري، مسیرها و ضرایب استاندارد آن -3جدول

مسیر

الگوي نهاییالگوي پیشنهادي

Β
سطح

داري معنی
β

  سطح

داري معنی

756/0001/0704/0001/0سرمایه روانشناختی←اخالقی رهبري 

687/0001/0656/0001/0سرمایه اجتماعی ←رهبري اخالقی

001/0-001/0386/0-386/0فرسودگی شغلی ←رهبري اخالقی

1/0-2/0124/0-09/0فرسودگی شغلی  ←سرمایه روانشناختی

002/0-008/0247/0-235/0فرسودگی شغلی←سرمایه اجتماعی
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  اي متغیرهاي الگوي پیشنهادي هاي مربوط به روابط واسطه یافته.4-3

همچنین سطح اطمینان .باشد فرضیه مبنی بر وجود روابط غیرمستقیم می 2در این پژوهش، 

. باشد مرتبه می 2000گیري مجدد بوت استراپ  درصد و تعداد نمونه 95براي این روابط

پ را براي مسیرهاي غیرمستقیم در الگوي نهایی پژوهش حاضرنتایج بوت استرا 4جدول 

حد براي متغیر میانجی سرمایه روانشناختی) 4(با توجه به مندرجات جدول . دهد نشان می

باشد، با توجه به اینکه صفر  می) -036/0(و حد باالي آن )-135/0(پایین فاصله اطمینان 

فرضیه مبنی بر تأثیر رهبري اخالقی بر فرسودگی  گیرد، بیرون از این فاصله اطمینان قرار می

توان نتیجه گرفت که  میگیرد؛ لذا شغلی با واسطه سرمایه روانشناختی مورد تأیید قرار می

همچنین . سرمایه روانشناختی نقش میانجی در تأثیر رهبر اخالقی بر فرسودگی شغلی دارد

و حد باالي آن )- 217/0(طمینانبراي متغیر میانجی سرمایه اجتماعی حد پایین فاصله ا

گیرد، فرضیه  باشد، با توجه به اینکه صفر بیرون از این فاصله اطمینان قرار می می) -051/0(

تأییدمبنی بر تأثیر رهبري اخالقی بر فرسودگی شغلی با واسطه سرمایه اجتماعی نیز مورد

نجی در تأثیر رهبر اخالقی توان نتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی نقش میا میگیرد، قرار می

  .بر فرسودگی شغلی دارد

  

نتایج بوت استراپ براي مسیرهاي غیرمستقیم در الگوي نهایی پژوهش حاضر -4جدول 

مقدار مسیر

  آمده دست به

سطح حد پایین  حد باال

  داري معنی

خطاي 

  استاندارد

  رهبري اخالقی

  سرمایه روانشناختی

فرسودگی شغلی

193/0-  036/0-  135/0-  035/0  052/0  

  رهبري اخالقی

  سرمایه اجتماعی

فرسودگی شغلی

127/0-  051/0-  217/0-  014/0  051/0  

  



  

  

  

1401زمستان  |53شماره |دهمچهارسال  |ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  78

  گیري یجهبحث و نت. 5

توان عنوان  می. شوند اي محسوب می نهادهاي آموزشی ازجمله مدارس بدنه اصلی هر جامعه

جایگاه الگوي  ها را در مداري مدیران این مؤسسات، همواره آن که رفتارهاي اخالقنمود

رهبري اخالقی یک موضوع مهم . دهد مناسب و مشروع نسبت به اعضاي سازمان قرار می

زیرا شواهد تجربی تأثیرات رهبري اخالقی بر رفتار و عملکرد  ؛شود براي مدارس تلقی می

عنوان یکی از اهداف متعالی  رعایت اخالق کادر آموزشی، به. کارکنان را تأیید نموده است

هاي علمی اصول اخالقی زندگی مورد  بر این اساس در محیط. شود عالی تعریف میآموزش 

ازپیش مورد تأکید  کنش علمی بیشعنوان معیار توجه قرارگرفته و رعایت فضائل اخالقی به

افزایش اي، منجر به کاهش ارتباطات و ضعف در چارچوب اخالق حرفه. گیرد قرار می

کارگیري رهبري اخالقی هم در افزایش سطح سرمایه  به.ها در سازمان خواهد شد زیان

لذا . تواند تأثیرگذار باشد روانشناختی و اجتماعی و هم در کاهش فرسودگی شغلی می

میانجی نقش  رهبري اخالقی بر فرسودگی شغلی با تأثیربررسیبا هدف ،حاضرپژوهش

  .گرفته استامانج سرمایه اجتماعی معلمان شهرستان بهبهانسرمایه روانشناختی و

شده است؛ نتیجه این فرضیه با تأییدروانشناختیسرمایهبراخالقیفرضیه تأثیر رهبري

و ) 1394احمدي نیک و قشقایی زاده،(، )1398معتقد و قشقایی زاده،(نتایج تحقیقات

توان گفت که هر چه  مییافتهاینتبییندر. باشد همخوان می) 1396پور و همکاران،قدم(

تر  کارکنان خود را متعهدتر و ملزمیبندي رهبران به اصول اخالقی و معنویت بیشتر باشد،پا

به رهبري سازمان خواهند دید؛ به دلیل اینکه التزام و تعهد را پاسخی براي جبران اصول 

دانند؛ درنتیجه سرمایه حاکم بر سازمان می) کاهش رفتارهاي انحرافی و منفی(اخالقی

  .تري خواهند داشتروانشناختی باال

تأییدشده است؛ نتیجه این فرضیه با اجتماعیسرمایهبراخالقیفرضیه تأثیر رهبري

درواقع. باشد همخوان می) 1395پی و همکاران،  نیک(و) 1398اردالن،(نتایج تحقیقات

تصور نمود کهمشترکیآیندهسازماناعضايبرايتوان میرهبري اخالقیکارگیري بهبا

سازندهتعاملبهسرانجاموحدتاین .شدخواهدسازماناعضايمیانوحدتیجاداسبب
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بهتوجهباگفتتوان به عبارتی می. انجامد میاعضامیانبرد-برداي رابطهبههمآنو

خودرفتارباها اخالقی، چگونه رهبران سازمانرهبريابعادبارهبررفتارمطابقتمیزان

وتأثیراینوباشندمؤثرکارکنان خودمشارکتورشد همدلی، اعتمادبرحداقلتوانند می

  .باشددوسویهتواند میتأثر

.شغلی تأییدشده استفرسودگیواخالقیفرضیه مبنی بر همبستگی منفی بین رهبري

، )1398معتقد و قشقایی زاده، (، )2020گینک،(نتایج تحقیقات باآمده دست بهنتایج

) 1392نصیري ولیک بنی و همکاران، (، )2017افوکوگنه و همکاران،(، )1397قالوندي، (

عواملبرعمیقشغلی، نگاهیبر فرسودگیاخالقیرهبريتأثیرتبییندر .داردهمخوانی

کاربستصورتدرها سازمانمدیرانکهدهد مینشانشغلیفرسودگیایجادکننده

توانند میکارکنانبهاحترامواعتماددادننشانواخالقیومداررهبري رابطههاي سبک

  .آورندرا فراهمشغلیفرسودگیکاهشموجبات

. مورد تأیید قرار نگرفته استشغلیفرسودگیسرمایه روانشناختی برفرضیه تأثیر

معتقد و قشقایی زاده، (، )2020فریره و همکاران،(نتایج تحقیقاتباآمده دست بهنتایج

همخوان ) 1394احمدي نیک و قشقایی زاده، (و ) 2017کاران، ، مرادي و هم)1398

هاي تحقیقات پیشین در تأیید وجود  حاضر با یافتهپژوهشهاي باشد؛ به عبارتی یافته نمی

علت آن را بیشتر . رابطه معکوس بین سرمایه روانشناختی و فرسودگی مطابقت ندارد

زیرا پدیده فرسودگی شغلی از  توان در ماهیت متغیر فرسودگی شغلی جستجو کرد؛ می

پذیرد و همین مسئله باعث  تأثیر می.. متغیرهاي زیادي مانند ارتباطات، صداقت، اخالق و

  .گردد کاهش تأثیر سرمایه روانشناختی بر فرسودگی شغلی معلمان می

آوري و  بینی، تاب امیدواري، خوش(هاي سرمایه روانشناختی  واقع با توجه به مؤلفهدر

ها در بین معلمان مقطع متوسطه دوم شهر  توان گفت که این مؤلفه می) ديخودکارآم

تأثیر از شرایط اپیدمی کرونا نبوده است؛ از سویی ازآنجاکه سرمایه روانشناختی  بهبهان بی

وتواند راهکار اجرایی مناسبی جهت کاهش فرسودگی شغلی باشد، لذا نهاد آموزش می

سطح سرمایه روانشناختی، فرسودگی شغلی را کاهش  تواند از طریق افزایش پرورش می
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با نظر به مشاهدات محققین مبنی بر برخورداري معلمان شهر بهبهان از سطح مطلوب . دهد

توان عنوان نمود که نتایج حاصل از  هاي اجتماعی و روانشناختی می سرمایه

؛ به عبارتی اي عکس تصورات محققین بود شده بیانگر نتیجه هاي انجام وتحلیل تجزیه

تر از  توان عنوان نمود که معلمان موردبررسی از سرمایه روانشناختی و اجتماعی پایین می

اند و از سویی سطح فرسودگی شغلی آنها باالتر از سطح متوسط  متوسط برخوردار بوده

وپرورش و سیستم  عنوان یک هشدار براي نهاد آموزش تواند به بوده است که همین می

  .شهر باشدآموزشی این 

نتایج. مورد تأیید قرارگرفته استشغلیفرسودگیسرمایه اجتماعی برفرضیه تأثیر

این  تبیینباشد؛ در همخوان می) 1393سپهوندي و همکاران،(نتایج تحقیقباآمده دست به

هاي اجتماعی را سرمایه اجتماعی میراث روابط اجتماعی است و فعالیتتوان گفتمییافته

هایی از پیوندهاي اجتماعی هنجارهاي مشارکتی و شبکهه و دربرگیرنده اعتماد،تسهیل کرد

صورت منسجم و با ثبات براي تحقق هدفی مشترك  که باعث اجتماع افراد بهاست

شود، این امر نخست باعث افزایش سالمتی، کارآمدي و مفید بودن و در نهایت باعث می

شغلیفرسودگیبراخالقیبر تأثیر رهبريفرضیه مبنی  .شود میکاهش فرسودگی شغلی 

حاصل از آزمون فرضیه نتیجه. مورد تأیید قرارگرفته استروانشناختیسرمایهواسطه به

یافتهاینتبییندر.همخوان است) 1398معتقد و قشقایی زاده،(فوق با نتایج تحقیقات

سازمانیومحیطیهاي کنشتأثروتأثیرتحتافرادهاي کنشتوان اذعان کرد که می

اجتماعیسرمایهواسطه بهشغلیفرسودگیبراخالقیفرضیه مبنی بر تأثیر رهبري .هستند

  .مورد تأیید قرارگرفته است

با . فرضیه فوق در پژوهش حاضر براي اولین بار است که موردبررسی قرارگرفته است

اندیشی و  نهاد هم توجه به نقاط مثبت سیستم آموزشی شهر بهبهان که بین کارکنان این

همدلی و مشارکت باالیی وجود دارد و درمجموع ازنظر آموزشی در سطح استان از سطح 

و تجزیهآمده از  دست توان گفت که با توجه به نتایج به علمی باالیی برخوردار است، می

همراهی،همدلی،موجباتازپیش آمده در تحقیق حاضر باید مدیران بیش عمل هاي به تحلیل
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آورند تا از این طریق بتوانند به تقویت فراهممیان کارکنان خوددرراافزایی همواندیشی مه

واحدهايمنزلۀبهمدارس،از سویی اگر. کمک نمایندها سرمایه اجتماعی و روانشناختی آن

بیشتري وبهترفعالیتبودخواهندقادرکنند،ایجادسرمایه اجتماعی رابتواننداجتماعی،

سرمایهمواهبازنیزجامعهآموزشی،نظامطریقازسرمایهاینافزایشبا. شته باشنددا

  .شدخواهدمند بهرهاست،عمومیاطمینانوفضاي اعتمادهماناکهاجتماعی،

با نگاهی به عملکرد مطلوب نظام آموزشی شهر بهبهان با تمرکز بر مشکالت به 

هایی با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادي،  حلوجود آمده در این سیستم به ارائه راه

با توجه به نتایج پژوهش حاضر . توان راهکارهایی ارائه نمود این شهر میسیاسی و فرهنگی

در نهایت راهکارهاي زیر براي بهبود وضعیت رهبري اخالقی، سرمایه اجتماعی و سرمایه 

برقراريهاي که مهارت شود روانشناختی و کاهش فرسودگی شغلی معلمان، پیشنهاد می

با اختصاص زمانیتوانند سرپرستان، آموزش داده شود؛ مدیران میومدیرانبرايارتباط

بابرخوردضمن رعایت احترام و صداقت درکارکنانمشکالتوها صحبتشنیدنبراي

  .آنها گامی در جهت کاهش فرسودگی شغلی بردارند

گروهی، به زیردستانکاروکارکنانمشارکتبااهمیت به اصلاز سویی مدیران

مشخصرا درباشند و کارکنانتأثیرگذارحیاتیومهمهاي تصمیمدرکهدهنداجازه

ارتباطات اخالقی،برقراريبااخالقیسهیم کنند؛ به عبارتی رهبرآموزشیاهدافکردن

از استفادهباسازماندراخالقبهتوجهدرجدیتوکارکنانبراياخالقینقشایفاي

اخالقیفضايبرتواند میغیراخالقیرفتارکاهشواخالقیرفتارتقویتهاي روش

اي  توان با تقویت ابعاد شناختی، ساختاري و رابطه از سویی می. باشدسازمان تأثیرگذار

بینی، امیدواري و خودکارآمدي سرمایه  آوري، خوش سرمایه اجتماعی و ابعاد تاب

  .اي جلوگیري و یا کاهش فرسودگی شغلی معلمان گام برداشتروانشناختی در راست

وابزارپژوهش،روشنتایج،تعمیمقبیلازموارديدرحاضرپژوهشهاي محدودیت

جامعۀبهتعمیم قابلصرفًاتوان عنوان نمود که نتایج لذا می. استمطرحها دادهشیوة تحلیل

ابزارازوبودکمیپژوهشروش. دادیمتعمباید بااحتیاطدیگرجوامعدرواستپژوهش

  .استمحدودیتدارايمطالعات کیفیبا نتایجآنتطبیقلذا. شداستفادهپرسشنامه
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