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  سرآغاز 

ـ  جوامع ماهیت که معتقدند بسیاري  هـا  سـازمان  وسـیله  بـه ی  فعل
 از برخورداري با بخواهد اگر زین سازمان .)1 (شود می سازماندهی

 مناسـب،  شـغل  طراحـی  و مطلـوب  راهبـرد  روشـن،  رسالت کی
 انـسانی  نیـروي  نیازمنـد  ابـد، ی دست خود  اهداف به کامل طور به

کارآمـدي منـابع    . )2( باشـد  میی  قاخال اصول به متعهد و کارآمد
 مانند استعداد، هوش، انگیزه، کیفیت امکانات و یانسانی به عوامل

 البتـه ). 3(منابع، شرایط کـار و مالحظـات روانـی بـستگی دارد     

 زیادي روانی فشار که است صورتی ها به شغل از ماهیت بسیاري

 طور معمولفشارها به  نوع با این درگیر افراد .کند می وارد بر فرد

 شغلی، کـاهش  یفرسودگ). 4(شوند   می1شغلی یفرسودگ گرفتار
باشـد و سـندرمی اسـت     یقدرت سازگاري فرد با عوامل فشارزا م 

 ةمرکب از خستگی جسمی و عاطفی که منجر به ایجاد خودپندار          
منفی در فرد، نگرش منفی نسبت به شغل و نبود احساس ارتباط            

 ی شـغل  یفرسودگ ).5(شود   ه می با مراجعان به هنگام انجام وظیف     
وجـود  ( 2ی عـاطف ی خـستگ  یعنـ ی شامل سه سـازند  یشناخت روان

 خود را از دسـت داده و قـادر بـه        ی که فرد توان عاطف    یاحساسات
 يرفتارهـا ( 3تی، مـسخ شخـص  )ستیگران نی ارتباط با ديبرقرار

 ی از احساس نـسبت بـه همکـاران، نگـرش منفـ            يخشن و عار  

 
  )قالۀ پژوهشیم(

  کار طیمح دری اخالق رفتار وی شغلی فرسودگ رابطه
  ، دکتر محمدرضا محبوبی∗، دکتر احمد عابدي سروستانیيعسگر زهرا

  ت کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانیگروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده مدیر

  )29/9/95: ، تاریخ پذیرش17/7/95: تاریخ دریافت (
  

  چکیده

ی فرسودگ رابطهی بررس هدف با حاضر پژوهش. هستند اثرگذار سازمان در کارکنان رفتار و عملکرد بری اخالق رفتار وی شغلی فرسودگ :نهیزم
  . است شده انجام کار طیمح دری اخالق رفتار بای شغل

 5 کار سابقه با مازندران استاني کشاورز جهاد سازمان کارشناسان شامل مطالعه مورد تیجمع .بودی همبستگ نوع از وی شیمایپ پژوهش :روش
 ابزار. شدند انتخابی بررسي برا نفر 256 ،یتصادف شدهي بند طبقهي ریگ نمونه روش با. کردند یم کار شهرستان 20 در که بودند باال به سال
  .شدند لیتحل spss افزار نرم در رمنیاسپ و رسونیپ یهمبستگ بیضر از استفاده با ها داده. بود استانداردي ها پرسشنامه اطالعاتي آور جمع

 خود به را ازیامت نیکمتر تیشخص مسخ و ن،یشتریبي  فرد تیموفق فقدان. استی  ابیارز قابل متوسط حد در کارشناسانی  شغلی  فرسودگ :ها افتهی
 و از،یـ امت نیشتریـ ب کـار  محـل  دری  انـسان  روابـط . اشدب یمی  ابیارز قابل متوسط حد در مطالعه مورد افرادی  اخالق رفتار ن،یهمچن. دادند اختصاص
 و کـار  سـابقه  سـن،  کـار،  محل تای  زندگ محل فاصله تکفل، تحت افراد تعداد. دادند اختصاص خود به را ازیامت نیکمتر کار، به عالقه وی  دلبستگ

 حقـوق  زانیـ م و کـار  سـابقه  تکفل، تحت افراد تعداد سن، گر،ید طرف از. نبود دار یمعن رابطهي دارا آنانی اخالق رفتار با کارشناسان حقوق زانیم
ي دار یمعنـ  رابطـه ی شـغل ی فرسودگ با کار محل تای زندگ محل فاصله ریمتغ نیب اما. بود دار یمعن رابطهي  دارا آنانی  شغلی  فرسودگ با کارشناسان

  .باشد یم کار طیمح در آنانی اخالق رفتار با دار ینمع وی منف رابطه کي یدارا کارشناسانی شغلی فرسودگ داد نشان جینتا. امدین دست هب
 کارکنانی اخالق رفتار نیهمچن وی شغلی فرسودگ ن،یبنابرا. دارد ارتباط کار طیمح در آنانی اخالق رفتار با کارکنانی شغلی فرسودگ :يریگ جهینت
   . دارند گریکدی بر دوجانبه ریتأث کار، طیمح در
  
  یفرسودگ سازمان، اخالق، :واژگان دیکل
  
 

________________________________________________________________________________________  
  abediac @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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و نبـود  ) یرانسانی غییایاد به صورت اش  نسبت به آنان و درك افر     
 و ی شـغل يهـا   نسبت بـه تـالش  یبرداشت منف( 4يت فردیموفق

 یفرسـودگ ). 6( باشد یم) شرفت در شغل خودیاحساس نداشتن پ
شغلی ممکن است بر جسم، احساس و زندگی اجتماعی افراد اثر           

 شغلی تنها مـسئله برخاسـته از ضـعف یـا            یالبته فرسودگ . گذارد
محض در کارکنان نیست، بلکه مرتبط بـا محـیط کـار و             ناتوانی  

 افراد و ماهیت شغل آنهـا       ینبود هماهنگی بین خصوصیات درون    
، 5ها  باعث کاهش اهمیت ارزشی شغلیفرسودگ). 7(باشد  ینیز م

ش شغلی ممکن است یفرسا). 8( شود ز مییضعف اراده و روحیه ن
ش هـم   بخـ   یک شغل رضایت   یحت). 9(در هر شغلی ایجاد شود      

ک منبع نارضایتی تبـدیل شـود و        یممکن است با مرور زمان به       
  ). 1( شغلی سوق دهد ی فرسودگيفرد را به سو

 مانند نوع شـغل، تعـارض و        ی شغلی تحت تأثیر عوامل    یفرسودگ
سـردرگمی در نقـش، فــشار کـار، نـوع مــدیریت، نبـود حمایــت      

شـرایط  . اجتماعی، تغییـرات سـازمانی و سـاعات کـار قـرار دارد            
نامناسب کار، احساس ناکارآمدي سازمانی، احساس نبود پیشرفت    

هاي کم براي ارتقـاء و وجـود قـوانین و مقـررات              فردي، فرصت 
و گــسترش  و پــاگیر از دیگــر عوامــل ایجــاد خــشک و دســت 

 یمطالعات نشان داده است عـوامل     ). 11( شغلی هستند    یفرسودگ
ش یا، کــاهش ســاعت کــار، افــزایــش حقــوق و مزایماننــد افــزا

ل یهـا، تـشک    یی در گردهما  ی، انجام کارگروه  یحی تفر يها برنامه
 مقابلـه بـا   يهـا   آمـوزش روش يها و کارگاه ی ورزشيها کالس
 ). 11( را کاهش دهند ی شغلیتوانند فرسودگ ی، می روانيها تنش

 شغلی سبب ارتقاي سالمت روانـی،       یبنابراین، توجه به فرسودگ   
ت ارایه خـدمات و کـاهش       بهبود روابط بین فردي، افزایش کیفی     

هاي ناشی از غیبت، بازنشستگی زودهنگام و تـرك شـغل            هزینه
  .)9(شود  می
 ریتـأث  تحـت ی  سـازمان  اهداف و ها خواسته تحقق گر،ید طرف از

ــگ ،7یســازمان اعتمــاد و عــدالت ،6تعهــد: ماننــدی عــوامل  فرهن
 شـدن   دهیـ چیپ. اسـت  10سـازمان  در 9یاخالقـ  رفتار و 8یاخالق

ــازمان ــا س ــزا و ه ــاي شیاف ــیغ کاره ــانونیغ وی راخالق  دری رق
 کـرده  افـزون  11کـار  اخـالق  به را رانیمد توجه کار، هاي طیمح
 طیمح دری  اخالق رفتار و اخالق نظران، صاحب شتریب ).12 (است

 ،یبرخ). 13 (دانند یم مهم سازمان اهداف بهی  ابیدست در را 12کار
ی اخالقـ  هـاي  رزشا بـا  سازگار رفتار را سازمان دری  اخالق رفتار
 عنـوان  به ها سازمان در اخالق. )14( دانند یم سازمان در موجود

 کـه  شـود   فیتعر تواند یم دهاینبا و دهایبا ها، ارزش از نظام کی
 خوب از بد رفتار و مشخص سازماني  بدها و  کین آن، اساس بر
 کـه  داشـت  توجـه  دیـ با حـال،  نیع در). 15 (شود یم داده زییتم
 بـا  و گریکـد ی بـا  سـازمان  اعضاي ارتباطی  ونگچگ و کار طیمح

 فرهنـگ  از آن،ی  پ در وی  سازمان فرهنگ از زین کنندگان مراجعه
 ریتـأث  اسـت، ی  اخالقـ  رفتارهـاي  برنده شیپ که سازمانی  اخالق
  ).13 (ردیپذ یم
ـ  صورت در که است نیا در اخالقی  بررس تیاهم  نـشدن ی  درون
ي هـا  اقـدام  نـه  و قـانون  نه سازمان، کی دری  اخالقي  ها ارزش
 نیتر مهم ازی  کی ن،یبنابرا. داشت نخواهند را الزم کارکرد گر،ید

 اصـول  تیرعاي  برا مناسبي  بسترها جادیای  چگونگ ها، دغدغه
 کی اخالق، درواقع ).15 (باشد یم حرفه و شغل بر حاکمی اخالق

 نقـش ی  اخالقـ  رفتار). 16 (است سالم عۀجام کیي  برا ضرورت
 دارد اهداف به دنیرس در سازمانی  ثربخشا و شرفتیپ دری  مهم
 نديیناخوشا امدهايیپ است ممکن آن بهی  توجه یب مقابل، در و

 روابــط تیــتقو ،یشــغل آشــکار و پنهــان هــاي کــاري کــم ماننــد
 فرهنـگ  فیتـضع  وی  سازمانی  اثربخش کاهش ،یمنفی  ررسمیغ

 نـشان  کارشناسـان ی  بررس). 17 (باشد داشته دنبال به رای  سازمان
 جوامـع  بـا  سهیـ مقا در رانیا در کار فرهنگ و اخالق که دهد یم
 نیـ ا کـه ي  طـور  بـه  دارد؛ قراری  نییپا سطح دری  صنعت شرفتهیپ

 جانبـه  همه توسعه بهی  ابیدستي  تنگناها ازی  کی به لیتبد مشکل
 هـدر  زه،یـ انگ نداشـتن  کار، محل از زیگر). 18( است شده کشور
 دیمف کار ساعت شکاه ن،ییپا وري بهره کار، محل در وقت دادن
 کـه  داردیی  ها مشکل از نشان همه کنندگان مراجعهی  سرگردان و

 جینتـا . باشـد  کـار  اخـالق  ضـعف  ازی  ناش تواند یم آن ازی  بخش
 فیضـع  کـار  فرهنـگ ی  وقتـ  دهد یم نشان کارشناسان پژوهش
 ريیپذ تیمسئول حس و افتهی دیشد کاهش زین کار تیظرف باشد،
  ).19 (شد خواهد رنگ کم
 ازیی  تنهـا  بـه  کیـ  هـر ی  شغلی  فرسودگ و کار اخالق ریغمت دو

 سـازمان  وري بهره و کارکنانیی  کارآ بر که باشند یمیی  ها مفهوم
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 هـا  سـازمان  در کـار  اخـالق  پژوهشگران، نظر به. گذارند یم ریتأث
 بـا  ن،یبنـابرا ). 20 (باشد داشته رابطهی  شغلی  فرسودگ با تواند یم

 بـا  مـرتبط ي  هـا  پـژوهش  مبودک و ریمتغ دو نیا تیاهم به توجه
ی شـغل  شیفرسای  بررس به پژوهش نیا ،يکشاورز جهاد سازمان

  .است پرداختهي کشاورز جهاد سازمان کارشناسان کار اخالق و
 انجام کار اخالق وی  شغل شیفرسا دربارهی  گوناگوني  ها پژوهش
ـ  کـه  داد نشان پژوهش کی نمونه،ي  برا. است شده  اخـالق  نیب
 وجـود  دار یمعنـ  وی  منفـ  رابطـه  ،یشغلی  دگفرسو وی  اسالم کار
 کـه  شد داده نشان آموزگاران درباره گرید پژوهش در). 20 (دارد
ی فرسـودگ  بـا  رانیمـد ی  اخالق رفتار نیب دار یمعن وی  منف ارتباط
ـ  پـژوهش،  نیـ ا در. دارد وجـود  آن ابعاد وی  شغل ی فرسـودگ  نیب
ی منفـ  طهراب کی کار، طیمح دری  اخالق رفتار ابعاد تمام وی  شغل
 مشاوران درباره گرید پژوهش در). 21 (آمد دست بهي  دار یمعن و

ـ ي  دار یمعن وی  منف ارتباط که شد داده نشان مدارس  سـابقه  نیب
ی پژوهش در). 22 (دارد وجود شغلی فرسودگی میزان با سن و کار
ی شـغل  سابقه ،یتیشخصي  ها یژگیو نیب ارتباطی  بررس عنوان با
 وی  منفـ  رابطه ران،یدبی  شغلی  فرسودگ با ماهانه حقوق زانیم و
ی فرسـودگ  بـا  ماهانه حقوق زانیم وی شغل سابقه نیبي  دار یمعن
 نیب که شد داده نشان گرید پژوهش در .)23 (آمد دست بهی  شغل
 رابطـه  آنهـا، ی  اسـالم  کـار  اخـالق  زانیـ م و کارکنان کار سابقه
ی لشـغ ی  فرسودگ رامونیپی  پژوهش در). 24 (ندارد وجود دار یمعن

ی شـغل ی  فرسـودگ  ازي  ا توجـه  قابل سطوح ،یدانشگاه کتابداران
 ناهماهنگي  ها فهیوظ وجود ،يتکراري  ها تیفعال و شدیی  شناسا
 و کارکنـان  کمبـود  هـا،  محـرك  و هـا  چـالش  نبود فرد، عالقه با
ی شـغل ی  فرسودگي  ها علت عنوان به آن ازی  ناش هفیوظ شیافزا

 که است داده نشان ها پژوهش ن،یهمچن). 25 (است شده مطرح
ي افراد بر ریتأث نیا و باشد یم مؤثری  شغل  لیتحل بر شغل طیشرا
 پـژوهش  در). 26 (اسـت  ادتریـ ز دارنـد، ي شتریـ بي  ها فهیوظ که
ی شـغل ی  تینارضا موجبی  شغل شیفرسا که شد داده نشان گرید

 دهـد  سـوق ي   گرید شغل به را آنان تواند یم و شود یم کارکنان
 زانیـ م کـه  داد نـشان  ها دانشگاه کتابداران درباره پژوهش). 27(

 است نییپا سطح در کتابداران تیشخص مسخ وی  شغل شیفرسا
 کارکنان اخالقی رفتار درباره شده انجام پژوهش ن،یهمچن). 28(

 رفتـار  بـر  مـدیران  کـردار  و همکاران رفتار که داد نشان داروساز
 رفتـار  ونرامـ یپ گرید پژوهش در). 29 (دارد اثر کارکنان اخالقی

 در کلیـدي  نقـش  سازمان، که شد داده نشان سازمانی شهروندي
 تواننـد  مـی  اخالقی هاي ارزش و دارد کارکنان شخصی رفتارهاي

 بـه  توجـه  بـا ). 30 (باشـند  اثرگـذار  سازمان کلیدي متغیرهاي در
ی فرسـودگ  رابطـه ی  بررس هدف با حاضر پژوهش شده، ادی موارد
 نیـ ا در. اسـت  شـده  انجـام  ارک طیمح دری  اخالق رفتار بای  شغل

  :بود مطرح ریزي ها سؤال پژوهش
 مازندران استاني  کشاورز کارشناسان نیب دری  شغلی  فرسودگ. 1
  باشد؟ یم حد چه تا
ـ  در کـار  طیمحـ  دری  اخالق رفتار. 2 ي کـشاورز  کارشناسـان  نیب

  باشد؟ یم صورت چه به مازندران استان
 وجـود  رابطه ارکنانکی  اخالق رفتار وی  شغلی  فرسودگ نیب ایآ. 3

  دارد؟
  

   روش

 انجـام ی  همبـستگ  نـوع  از وی  فیتوصـ  روش بـه  حاضر پژوهش
 جهـاد  سـازمان  کارشناسـان  شـامل  مطالعه مورد تیجمع. دیگرد

 5 حـداقل  کـه  بودنـد  1394 سـال  در مازندران استاني  کشاورز
 مورگـان،  جـدول  اسـاس  بـر ). N=765 (داشتند کار سابقه سال
ي ریـ گ نمونه روش با که دیگرد نییتع نفر 256 برابر نمونه حجم
 کی ها دادهي  گردآور ابزار. شدند انتخابی  تصادف شده يبند طبقه

 نیهمچنـ  وی  شـناخت  تیـ جمع اطالعات شامل که بود  پرسشنامه
 دری  اخالقـ  رفتـار  وی  شـغل ی  فرسودگ سنجشي  برایی  ها سؤال
 مسلش پرسشنامه از شغلی فرسودگیي  برا. دیگرد یم کار طیمح
 شـامل  جنبـه  سـه  و اسـت  25ي دارا که شد استفاده نجکسو و

 در راي  فـرد  تیـ موفق فقدان و تیشخص مسخ ،یعاطفی  خستگ
 از کـار  طیمحـ  دری  اخالقـ  رفتار سنجش براي). 31 (ردیگ یم بر

 نیـ ا). 32 (دیگرد استفادهی  پت یس گریگوري استاندارد پرسشنامه
ی عن ی ارک اخالق بعد چهار که باشد یم سؤال 23 شامل پرسشنامه
 روابـط  ،14کـار  در تیجـد  و پـشتکار  ،13کار به عالقه وی  دلبستگ
 را کار در مشارکت وی  جمع روح و کار محل در 15یانسان و سالم
 آلفـا،  کرانبـاخ  بیضري  مبنا بر). 33 (دهد یم قرار سنجش مورد
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 شـاخص  و 85/0 برابـر ی  شـغل ی  فرسـودگ  شاخصیی  ایپا زانیم
 کــه آمــد دســت بــه 87/0 برابــر کــار طیمحــ دری اخالقــ رفتــار
 و هیـ تجزي  برا. باشد یم پرسشنامه قبول قابلیی  ایپا دهنده نشان
 و) اریـ مع انحـراف  و نیانگیـ م(ی  فیتوصـ  آمـار  از هـا  داده لیتحل

. شـد  اسـتفاده ) رمنیاسپ و رسونیپی  همبستگ بیضر(ی  استنباط
  .گرفت انجام spss افزار نرم با ها لیتحل
  
   ها افتهی

 مورد افرادی  شغلی  فرسودگ که دهد یم نشان ،1 جدولي  ها افتهی
   نیـ ا در. باشـد  یمـ ) 84/46(ی  ابیـ ارز قابل متوسط حد در مطالعه

  

 نیکمتـر  ت،یشخص مسخ و نیشتریب ،يفرد تیموفق فقدان ن،یب
 نـشان  ،2 جـدول ي  هـا  افتـه ی. دادنـد  اختـصاص  خود به را ازیامت
 حـد  در کار طیمح در مطالعه مورد افرادی  اخالق رفتار که دهد یم

   سـالم  روابط ن،یب نیا در). 50/97 (باشد یمی  ابیارز قابل متوسط
 بـه  عالقـه  وی  دلبـستگ  و ازیامت نیشتریب کار، محل دری  انسان و

  . اند داده اختصاص خود به را ازیامت نیکمتر کار،
  
  
  
  

  
  یشغلی فرسودگ اریمع انحراف و نیانگیم: 1 جدول

  شاخص
  ابعاد 

  دار وزن ریغی خط بیترک  اریمع انحراف  نیانگیم

  87/1  97/16  84/46  یشغل شیفرسا
  88/1  79/9  86/18  یعاطفی خستگ
  78/1  80/4  50/12  تیشخص مسخ
  93/1  95/7  47/15  يفرد تیموفق فقدان

  
  

  یاخالق رفتار اریمع انحراف و نیانگیم: 2 جدول
  شاخص

  ابعاد
  دار وزن ریغی خط بیترک  اریمع انحراف  نیانگیم

  23/4  67/9  50/97  یاخالق رفتار
  07/4  34/4  43/24  کار به عالقه وی دلبستگ
  31/4  82/2  89/25  کار در تیجد و پشتکار
  34/4  84/2  08/26  کار محل دری انسان و سالم روابط
  21/4  84/2  09/21  کار در مشارکت وی جمع روح

  
 افـراد ي  فـرد ي  ها یژگیو بای  شغلی  فرسودگ ارتباطی  بررسي  برا
ي هـا  یژگـ یو نیهمچنـ  و) تکفـل  تحت افراد ،سن (مطالعه مورد
 حقـوق  و کار محل تای  زندگ محل فاصله کار، سابقه (آنانی  شغل
 جینتـا . دیـ گرد اسـتفاده  رمنیاسـپ ی  همبستگ بیضر از) یافتیدر

ـ  کـه  دهد یم نشان 3 جدول  و کارکنـان ی  شـغل ی  فرسـودگ  نیب
 ،یافتیـ در حقـوق  و کار سابقه تکفل، تحت افراد سن،ي  رهایمتغ

 تـا ی  زندگ محل فاصله ریمتغ نیبی  ول. دارد وجود دار یمعن رابطه

 وجـود ي دار یمعنـ  رابطـه  کارکنـان ی  شغلی  فرسودگ با کار محل
  .ندارد

  
 و کارکنانی شغلی فرسودگی همبستگ: 3 جدول

  یشغل وي فرد  يها یژگیو
 بیضر  ریمتغ 

  )r(ی همبستگ
ي دار یمعن سطح

)sig(  
  000/0  -242/0  سن
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  015/0  -151/0  تکفل تحت افراد
  000/0  -236/0  کار سابقه
ی زندگ محل فاصله
  کار محل تا

090/0-  150/0  

  000/0  -225/0  حقوق
  
  
ي هـا  یژگـ یو و کـار  طیمحـ  دری  اخالق رفتار رابطهی  بررسي  برا
 کـار،  سابقه(ی  شغلي  ها یژگیو و) تکفل تحت افراد سن،(ي  فرد

 بیضـر  از) یافتیـ در حقـوق  و کـار  محل تای  زندگ محل فاصله
 4 جـدول  در شده آورده جینتا. دیگرد استفاده رسونیپی  همبستگ
 و کـار  طیمحـ  در کارکنـان ی  اخالقـ  رفتار نیب که دهد یم نشان
  سـابقه ي  رهایمتغ نیهمچن و تکفل، تحت افراد و سني  رهایمتغ
 رابطـه  ،یافتیـ در حقـوق  و کـار  محل تای  زندگ محل فاصله کار،
  . ندارد وجود دار یمعن
  

 و کار طیمح دری اخالق رفتاری تگهمبس: 4 جدول
  یشغل وي فرد  يها یژگیو

 بیضر  ریمتغ
ی همبستگ

)r(  

ي دار یمعن سطح
)sig(  

  096/0  104/0  نس
  615/0  -032/0 تکفل تحت افراد
  219/0  077/0  کار سابقه
ی زنـدگ  محـل  فاصله
  کار محل تا

028/0  656/0  

  620/0  031/0  حقوق
  
ـ  رابطهی  بررسي  برا  رفتـار  ابعـاد  وی  شـغل ی  دگفرسـو  ابعـاد  نیب

 اسـتفاده  رمنیاسـپ ی  همبـستگ  بیضـر  از کار طیمح دری  اخالق
ی فرسودگ نیب که گرفت جهینت توان یم جینتا به توجه با. دیگرد
ی منفـ  رابطه کی کار، طیمح دری  اخالق رفتار ابعاد تمام وی  شغل
   دری  اخالقـ  رفتـار  نیب نیهمچن). 5 جدول (دارد وجود دار یمعن و
  

 رفتار ابعاد وی شغلی فرسودگی همبستگ: 5 جدول
  کار طیمح دری اخالق

 بیضر  ابعاد
  )r(ی همبستگ

 سطح
ي دار یمعن
)sig(  

  000/0  - 393/0  کار به عالقه وی دلبستگ
  000/0  - 342/0  کار در تیجد و پشتکار
 دری انــسان و ســالم روابــط
  کار محل

398/0 -  000/0  

 در مـشارکت  وی  جمع روح
  کار

249/0 -  000/0  

  
 وی  منفـ  رابطـه  کیـ  ،یشـغل ی  فرسـودگ  ابعاد تمام و کار طیمح
  ).6 جدول (دارد وجود دار یمعن
  
 

 و کار طیمح دری اخالق رفتاری همبستگ: 6 جدول
  یشغلی فرسودگ ابعاد

 بیضر  ابعاد
  )r(ی همبستگ

ي دار یمعن سطح
)sig(  

  000/0  -310/0  یعاطفی خستگ
  006/0  -172/0  تیشخص مسخ

ــدان ــموفق فقـ  تیـ
  يفرد

376/0-  000/0  

  
  بحث

 افــراد مــورد مطالعــه و ی شــغلیج نــشان داد کــه فرســودگینتــا
ط کار، در حد متوسـط قابـل        ی آنان در مح   ین رفتار اخالق  یهمچن
ن و فقـدان  یت، کمتـر ین، مسخ شخص ین ب یدر ا . باشد ی م یابیارز
. از را بـه خـود اختـصاص دادنـد         یـ ن امت یشتریـ ، ب يت فـرد  یموفق
 ی و رفتار اخالق   ی شغل ین فرسودگ ی ب يدار ین، ارتباط معن  یهمچن
هـا همـسو اسـت       وهشژ پ یدست آمد که با برخ     ط کار به  یدر مح 

ـ ). 28و20،21( ط کـار و تمـام ابعــاد   ی در محـ ین رفتـار اخالقـ  یب
دست آمد که بـا      دار به  ی و معن  یک رابطه منف  ی،  ی شغل یفرسودگ
ـ  یبرخ ـ ). 21(هـا همـسو اسـت        وهشژ پ  ی شـغل  ین فرسـودگ  یب

 سابقه کار، سن، افراد تحت تکفل و حقـوق       يرهای متغ کارکنان و 
ن فاصله محـل    یوجود دارد، اما ب   دار   ی و معن  یرابطه منف ،  یافتیدر
دار  ی کارکنان، رابطـه معنـ  ی شغلی تا محل کار با فرسودگ    یزندگ

ـ ). 22،23( ها همـسو اسـت     وهشژ پ ی که با برخ   وجود ندارد   نیب
ط کار، رابطـه    یدر مح  ی و تمام ابعاد رفتار اخالق     ی شغل یفرسودگ
ها همـسو اسـت      وهشژ پ یکه با برخ  دار وجود دارد     ی و معن  یمنف

 ین رفتـار اخالقـ    ین، پژوهش حاضر نشان داد که ب      یهمچن). 21(
 سـابقه خـدمت، سـن، افـراد         يرهایط کار و متغ   یکارکنان در مح  
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، یافتیـ  تا محل کار و حقوق در      یتحت تکفل، فاصله محل زندگ    
 هـا همـسو اسـت     وهشژ پ ی که با برخ   دارددار وجود ن    یرابطه معن 

)24 .(  
جـاد  یبـا ا  ران  یشـود مـد    یه م یدست آمده توص   ج به یبر اساس نتا  

 یق درون ی و ارتباط عم   یط مناسب در سازمان باعث دلبستگ     یشرا
 يشود بـا برگـزار     یه م ین، توص یهمچن. کارکنان با سازمان شوند   

ن یـ اهاي آموزشی دربـاره آشـنایی بـا اصـول اخـالق کـار،             دوره
د که روحیه تالش و پـشتکار در محـیط کـار            یدست آ  اطمینان به 

ــرو ــیت ــدالت و     یج م ــت ع ــردن و رعای ــار ک ــوب ک ــود و خ ش
ک فضیلت وجود دارد و به کـار،     یعنوان    در کار به   یازخودگذشتگ

شـود و ایـن      ی و خوشبختی نگاه مـ     یکبختیعنوان سرچشمه ن   به
انـد مـوارد قـوت    اگر سازمان بتو. کار گرفته شود  نگاه، در عمل به   

 و مـادي، عالقـه      ي معنو   کرده و با دادن پاداش     ییافراد را شناسا  
 را فـراهم    یطـ یگر، مح یش دهد و از طرف د     یافراد را به کار افزا    

ن صورت اخالق کار یگر احترام گذارند، در ا    یکدیکند که افراد به     
  . ز بهتر خواهد شدیآنها ن

  
  يریگ جهینت

ی شغلی  فرسودگ که گرفت جهینت توان یم شده انجام پژوهش از
 وارونـه  ارتباطي  دارا کار طیمح در آنانی  اخالق رفتار با کارکنان

 در کارکنـان ی  اخالق رفتار ،یشغلی  فرسودگ شیافزا با و باشد یم
ی فرسـودگ  ابعاد تمامي  برا ارتباط نیا. ابدی یم کاهش کار طیمح
 وجـود  کـار  طیمحـ  دری  اخالق رفتار ابعاد تمام نیهمچن وی  شغل
 طیمح در کارکنانی  اخالق رفتار وی  شغل یفرسودگ ن،یبنابرا. دارد
    .باشند داشته گریکدی بر دوپهلو ریتأث تواند یم کار،

  
  

  یاخالقي ها مالحظه

 اهـداف  درباره الزم آگاهی پژوهش، در کننده شرکت افراد تمام به
 صـورت  در بودند مجاز کننده شرکت افراد تمام .شد ارائه پژوهش
 اطمینـان  .دهنـد  انصراف پژوهش در همکاري از تمایل، نداشتن
ي بـرا  فقـط  و محرمانـه  صـورت  بـه  اطالعات تمام که شد داده

 خواهد محرمانه افراد هویت و رفت خواهد کار به پژوهش اهداف
  . ماند

 

  سپاسگزاري

 اسـتان   ياز تمام کارشناسان شـاغل در سـازمان جهـاد کـشاورز           
 و ی نمودنـد، قـدردان  يکـار ل پرسشنامه همیمازندران که در تکم  

  .شود ی ميسپاسگزار
  

  نامه واژه

  Burnout .1  یفرسودگ
      Emotional Exhaustion .2  یعاطفی خستگ
    Depersonalization .3   تیشخص مسخ
 Lack of Personal Success .4  يفرد تیموفق فقدان
  Value .5  ارزش
 Commitment .6      تعهد

  Organizational Trust .7  یسازمان اعتماد
      Ethical Culture .8   یاخالق فرهنگ
    Ethical Behavior .9    یاخالق رفتار

 Organization .10     سازمان
 Work Ethics .11    کار اخالق
  Workplace .12  کار طیمح

13. Devotion to work                    کار به عالقه وی دلبستگ  
  

    Diligently .14   پشتکار
   Humanistic Relationships .15   یانسان روابط
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