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Background and Objectives: Ethical atmosphere and burnout of employees is 

an important issue for the management of the organization and management should 

play a key role in improving the performance of employees and the organization. The 

present study aimed to model the structural relationship between ethical atmosphere 

and emotional exhaustion with job satisfaction and turnover intention. 

Methods: The present study is applied research in terms of purpose and 

descriptive-correlational in terms of data collection method. The statistical 

population includes 125 employees of the West Azerbaijan Gas Company who were 

surveyed by census method. The data collection tool was a questionnaire. 

Confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha method were used to evaluate the 

validity and reliability of measuring instruments. Structural equation modeling using 

Smart PLS software was done to analyze the data. 

Results: The results of the determined coefficients showed that the ethical 

atmosphere was able to explain more than 22% of the changes in emotional 

exhaustion. Also, emotional exhaustion can explain more than 44% of the changes 

in job satisfaction and 18% of the changes in the desire to leave the job. The 

coefficient of morale's impact on job satisfaction with emotional exhaustion was also 

0.07. And the impact coefficient of the ethical atmosphere on the desire to leave the 

job with an emotional exhaustion was also -0.09.  

Conclusion: Improving the ethical atmosphere of the organization and reducing 

the emotional burnout of employees leads to job satisfaction and commitment of 

employees, and as a result, the performance of employees and the organization 

improves. 

Keywords: Ethical Atmosphere, Emotional Exhaustion, Job Satisfaction, 

Turnover Intention 
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Extended Abstract  

 

Introduction 

Ethical atmosphere and burnout of employees is 

an important issue for the management of the 

organization and management should play a key 

role in improving the performance of employees 

and the organization. The present study aimed to 

model the structural relationship between ethical 

atmosphere and emotional exhaustion with job 

satisfaction and turnover intention. 

Methods 

 The present study is applied research in terms of 

purpose and descriptive-correlational in terms of 

data collection method. The statistical popul-

ation includes 125 employees of the West Azer-

baijan Gas Company who were surveyed by 

census method. The data collection tool was a 

questionnaire. Confirmatory factor analysis and 

Cronbach's alpha method were used to evaluate 

the validity and reliability of measuring instru-

ments. Structural equation modeling using Smart 

PLS software was done to analyze the data. 

Results 

 The results of the determined coefficients 

showed that the ethical atmosphere was able to 

explain more than 22% of the changes in 

emotional exhaustion. Also, emotional exhaus-

tion can explain more than 44% of the changes in 

job satisfaction and 18% of the changes in the 

desire to leave the job. The coefficient of morale's 

impact on job satisfaction with emotional exhaus-

tion was also 0.07. And the impact coefficient of 

the ethical atmosphere on the desire to leave the 

job with an emotional exhaustion was also -0.09. 

 

Discussion 

The aim of this study was to structurally model the 

relationship between ethical atmosphere and emo-

tional burnout with job satisfaction and the tendency 

to leave the job. According to the test results, the 

value of multiple correlation coefficient of ethical 

atmosphere and job satisfaction is equal to 0.577, 

which indicates the existence of a direct correlation 

between these two variables. The results of path 

coefficients showed that the value of t-statistic in the 

relationship between ethical atmosphere and job 

satisfaction was equal to 7.403, which is significant 

at 99% confidence level. Therefore, improving the 

ethical atmosphere leads to job satisfaction of 

employees. This finding is consistent with the 

results of research by Borhani et al. and Nowamka 

et al. [15, 18]. According to the test results, the value 

of multiple correlation coefficient of ethical 

atmosphere with job satisfaction mediated by emot-

ional burnout is equal to 0.08, which indicates the 

existence of a direct correlation between these 

variables. The results of path coefficients showed 

that the value of t-statistic in the relationship 

between ethical atmosphere and job satisfaction 

with the mediation of emotional burnout was equal 

to 11, which is significant at 99% confidence level. 

Therefore, it can be said that the relationship 

between ethical atmosphere and job satisfaction is 

mediated by emotional burnout. This finding was 

consistent with the results of Nadi and Hazqi [11] 

and Nawamka et al. The results also showed that the 

coefficient of multiple correlation of ethical atmos-

phere and the tendency to leave the job is equal to -

0.289, which indicates the existence of an inverse 

correlation between these two variables. The results 

of path coefficients showed that the value of t-

statistic in the relationship between ethical atmos-

phere and job satisfaction was equal to 2.362, which 

is significant at 95% confidence level. On this basis, 

it can be said that as the ethical atmosphere imp-

roves, the tendency to leave the job decreases and 

vice versa. The results of this study are consistent 

with the research of Corley [26]  and Rahimnia et al. 

[27]. On the other hand, the results showed that the 

coefficient of multiple correlation of the moral 

atmosphere with the tendency to leave the job 

mediated by emotional burnout is equal to -0.1, 

which indicates the inverse correlation between the 

tendency to leave the job with the mediation of 

emotional burnout. The ethical atmosphere is 

reduced by the mediation of emotional exhaustion. 

The results of path coefficients showed that the 

value of t-statistic in the relationship between ethical 

atmosphere and the tendency to leave the job 
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mediated by emotional burnout was equal to 12.21, 

which is significant at 99% confidence level. This 

finding is consistent with the findings of Corley [26] 

and Rahimnia et al. [27]. Based on the test results, 

the coefficient of multiple correlations between 

emotional burnout and job satisfaction is -0.161, 

which indicates the existence of an inverse 

correlation between these two variables, so that with 

increasing emotional burnout, job satisfaction 

decreases; on the contrary, the results of path 

coefficients showed that the value of t-statistic in the 

relationship between the ethical atmosphere and job 

satisfaction was equal to 1.668, which is significant 

at the level of 90% confidence. This finding is 

consistent with the results of the research of 

Acikgoz and Gunsel [19]. On the other hand, the 

results of this study showed that the value of 

multiple correlation coefficient of emotional 

burnout and tendency to leave the job is equal to 

0.204, which indicates the existence of a direct 

correlation between these two variables. The results 

of path coefficients showed that the value of t-

statistic in the relationship between emotional 

exhaustion and the tendency to leave the job was 

equal to 1.788, which is significant at the level of 

90% confidence. Therefore, it can be said that with 

the increase in the rate of emotional burnout of 

employees, the tendency to leave the job also 

increases. The results of this study are consistent 

with Javadian and Golparvar research [16]. 

According to the results, the value of multiple 

correlation coefficient (R) of ethical atmosphere and 

emotional burnout is equal to -0.47, which indicates 

the existence of an inverse correlation between these 

two variables. The results of path coefficients 

showed that the value of t-statistic in the relationship 

between ethical atmos-phere and emotional burnout 

was equal to 6.831 which is significant at 99% 

confidence level. Therefore, it can be said that with 

the increase of ethical atmosphere, emotional 

exhaustion decreases and vice versa. This finding is 

consistent with the results of research by Mulki et 

al. [9]. Also, They endorsed the positive effect of 

the ethical atmos-phere on the decrease of 

emotional burn out of the employees. 

Conclusion 

 Improving the ethical atmosphere of the organiza-

tion and reducing the emotional burnout of 

employees leads to job satisfaction and commit-

ment of employees, and as a result, the performa-

nce of employees and the organization improves. 
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 پژوهشی مقالۀ  
 

 شغل   ترك   به   تمايل   و   شغلی   رضايت   با   هيجانی   فرسودگی   و   اخالقی   جو   ارتباط   ساختاري   يابی مدل 
 

 3ينجار  يمهد  ، 2ی محمد حسن  ، 1*یزهرا لطف

 

 ران ی ا   ه، ی اروم   ه، ی اروم   اسالمی   دانشگاه آزاد علوم پایه،    ۀ ، گروه علوم تربیتی، دانشکد دانشجوی کارشناسی ارشد  .1

 یران ا   یه، اروم   یه، دانشگاه اروم   ی، و علوم انسان   یات ادب   ۀ دانشکد   یتی، استاد، گروه علوم ترب  .2

 یران ا   یه، اروم   یه، دانشگاه اروم   ی، و علوم انسان   یات ادب   ۀ دانشکد گروه مدیریت آموزشی،    ، کترا د  .3

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 29/09/1399 :افتیدر

 16/05/1400 :رشیپذ

 30/06/1400: نیآنال  انتشار 

 
  حمطرسازمان    مدیریت   ای بر  مهم  ای مسأله  انعنو  بهکارکنان    ی فرسودگ  و  خالقی ا   جو  :هدفينه و  زم

حاضر با هدف    پژوهش .  باشد   شته دا   سازمان   و   کارکنان  عملکرد   بهبود  در   ساسیا   نقشی   باید   مدیریت   و   است 

  انجامیابی ساختاری ارتباط جو اخالقی و فرسودگی هیجانی با رضایت شغلی و تمایل به ترك شغل  مدل

 . گرفت
 

نظر شیوه جمع   و   ی کاربرد   پژوهش   هدف،   نظر   از   حاضر   ۀ مطالع   : کار روش    -   توصیفی نوع    از ها  آوری داده از 

  ۀ و ی که به ش   است  غربی   آذربایجان   گاز  شرکت  ستادی  کارکنان از   نفر  125شامل  ی آمار   ۀ . جامع است  همبستگی 

  یی ا ی پا   و   یی روا   ی بررس   جهت .  است   نامه پرسش ها  آوری داده جمع   ابزار پژوهش قرار گرفتند.    مورد   ی سرشمار 

ها از روش  . برای تحلیل داده شد   استفاده   کرونباخ   ی آلفا   روش   و   ی تأیید   ی عامل   ل ی تحل   از   ی ر ی گ اندازه   ی ابزارها 

 . استفاده شد   Smart PLSافزار  با کمك نرم   ی معادالت ساختار   ی ساز مدل 
 

 ی فرسودگ  رات یی درصد از تغ   22از    شیب   نیی قادر به تب   ی جو اخالق  کهنشان داد    نیی تع   بیضرا   جینتا   ها:يافته 

 18و   یشغل   تی رضا  راتیی درصد از تغ  44از   شیب   ن یی قادر به تب  ی جان ی ه  یفرسودگ  نیاست. همچن  یجان ی ه 

 یبا واسطه فرسودگ   ی شغل   تی بر رضا  یجو اخالق   ر ی تأث   بی به ترك شغل است. ضر  ل ی تما  رات یی درصد از تغ 

 یجان ی ه  یبه ترك شغل با واسطه فرسودگ   ل یبر تما   یجو اخالق  ر ی تأث  بی. و ضر بود   0/ 07برابر با   ز ین  یجان ی ه 

 .بود   -0/ 09برابر با    زی ن 
 

 تعهد   و  ی شغل   ت ی رضا  باعث   کارکنان  ی جان ی ه   ی فرسودگ  کاهش   و   سازمان   ی اخالق   جو   بهبود   :گيرينتيجه

 .کند می   دا ی پ   بهبود  سازمان  و   کارکنان  عملکرد  جهینت   در  و  شود می  کارکنان 
 

 

 تمایل به ترك شغل  ،رضایت شغلی ،فرسودگی هیجانی ، جو اخالقی :هادواژهيکل

 : مسئول ۀسندينو

 ی زهرا لطف

علوم   ،ارشد   یکارشناس   یدانشجو گروه 

دانشگاه آزاد   یه،علوم پا   ۀدانشکد   یتی،ترب 

 یرانا  یه،اروم   یه،اروم  ی اسالم 

 يک:الکترون پست
zahralotfi73@yahoo.com  
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 مقدمه 

  بر  عالوه   ، خود  سازمانی   امور  دادن   انجام   برای  سازمانها 

 رهنمودهای  از  ایمجموعه  به  ، قانونی  و   سازمانی  معیارهای

 اداری  اعمال و رفتارها  در را آنان که دارند نیاز ارزشی و اخالقی

  سوی   به  حرکت  در  را  رویه  وحدت  و   هماهنگی  نوعی   و  دهد  یاری

  نیا  از  یکی.  [ 1]   سازد  میسر  عمومی  و  جمعی  مطلوب  شیوه

 توجهات   ریاخ  هایسال  در  که  ارزشی  و  اخالقی  رهنمودهای

 شتر یب  که  است   یاخالق   جو  است،  کرده   جلب  خود  به   را  ادییز

 داشته   یراخالقیغ  معضالت و  مسائل حل برای راهبردی تیماه

  دیتهد   ش یباکم  صورت  به  را  بشر  یتمام  ریاخ  های سال  یط  که

  اخالقی   موضوعهای  به  ثیح  ن یاز ا  سازمانها .  [ 2،   3]   است  کرده

  از  باالیی   سطوح  دارند   انتظار  آنها   از  مردم   چون  میکنند  توجه

  استانداردهای  باالی  سطوح.  دهند  نشان  را  اخالقی  استانداردهای

  یا  کنند می کار  سازمان  در  که میکند   حمایت   افرادی  از  اخالقی

 . [ 4]  میکنند  کار پرخطر شرایط در

  یتاهد  را  نکنارکا  رفتار  که  ستا  لگوهاییا  شامل  خالقیا  جو

.  [ 5]   هددمی  ننشا  را  نمازسا  هر  خالقیا  تخصوصیا  و   میکند 

  ی هادعملکر  از  عمومی   ادراك  انعنو  به  انمیتو  را  خالقیا  جو

  نظر  در   ،ند دار  خالقیا  ایمحتو  که  یههاییرو  و   ص خا  مانی زسا

mailto:zahralotfi73@yahoo.com
http://orcid.org/0000-0002-6062-7863
http://orcid.org/0000-0002-6062-7863
http://orcid.org/0000-0001-5912-5412
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  عداقو  و  هارهنجا  که  ندایافتهدر  هانمازسا  در  ادفرا  گرفت.

  به  باعث  نمازسا  یخطمشیها  و  رساختا  در  دموجو  مانیزسا

 ری کا  جو  نوعی   خالقی ا  جو.  [ 6]  میشوند  ریکا  جو  نمدآ  دجوو

  یسیاستها  و   هاروش  ،خطمشیها   کنندۀ  منعکس  که  ستا

 جو   بین  بطۀرا  کشف.  [ 7]   است  خالقیا  نتایج  دارای  و  مانیزسا

  از  یکی  انعنو  به  ن،کنارکا  رفتا ر  و  هاشنگر  و  مانیزسا  خالقیا

.  رودمی  رشما  به  مانی زسا  تمطالعا  در  تموضوعا  مهمترین

  حاکم  نمازسا  بر  خالقیا  جو  میکنند  سحساا  که  کنانیرکا

  ینا  و  ننددامی  النهدعا   را  خویش  نمازسا  تتعامال  و  بطروا  ،ستا

 . [ 8]   دمیشو نکنارکا تعهد و ضایت ر یشافزا باعث عموضو

 ح سطو  ،بپیوندند  عقوو  به  خالقیا  یکدها  که  یطیاشر  در

  رتعبا  به.  دمیشو  ارپدید  ها ن مازسا  در   خالقی ا  ی هارفتار  ی باال

  ،میشوند   نکنارکا  ریکا  نشدا   از  فعالی  بخش  کدها   قتیو  ،یگرد

  هاآن  خالقی ا  یهایتصمیمگیر  که  دارد  دجوو  دییاز  لحتماا

  که  هنددمی  ننشا  خالقیا  یکدها .  [9]  دگیر  ارقر  آن  تأثیر  تحت

  وه گر  با  ادفرا  تكتك  یا  وهگر  یك  یعضاا  بین  مناسب  یهارفتار

  به.  ستا  امکد  ،هستند  نمازسا   از  رجخا  که  ادیفرا  همچنین  و

  از  که  هستند  هاییارزش  و   ها رهنجا  ، خالقیا  ی کدها  تیرعبا

  عمل  و  ندیشها  یهنمارا  مانیزسا   فرهنگ  نیدرو  یهارمعیا  طریق

  و  شوند داده  لنتقاا یمؤثر رطوبه که کدهایی . دمیشو  نکنارکا

  ل مبد خالقیا یهارفتار به دیاز لحتماا به ،ندشو درك خوبیبه

 ن مازسا  سطح  در  را  خالقیاغیر  یهارفتار  همچنین.  شد  هنداخو

 . [ 10] دمیکنن حل را  خالقیا مسائل   و هند دمی کاهش

  ای بر  مهم  ایمسأله  انعنو  به  نمازسا  یك  در  خالقیا  جو

  بهبودِ  در  ساسیا  نقشی  باید  مدیریت  و  هستند  حمطر  مدیریت

  گرا  که   است  داده   نشان   ها یبررس.  باشد  شتهدا  خالقیا  جو

 ان میز  ،کنند   درك  را  سازمان  خالقیا  جو  ن، مازسا  یك   نکنارکا

  خدمت  كتر  نیتو    یجانیه  یفرسودگ  ،یشافزا  شغلی  ضایتر

سا  ،سو  گری د  از.  [11]  ابدییم  اهش ک کنار  در    ریسازمان 

به  یکارکردها ضمن  جذب   یبرا  یی هاروش   یری کارگخود 

برا  نیترمناسب بخش  نیترمناسب  یافراد  کارکرد    یکارها،  از 

نگهدار را صرف  فعال    یروین  یخود  و  سازمان  به  جذب شده 

ترك خدمت کارکنان   یهانه یهز  چون.  کند یم ها  آن  نگهداشتن

ساالنه به سازمان    درصد  25-200  ن یهر کارمند ب  ییبنا بر کارا

از ترك    یناش  یمعنو  عاتیضا  ن،ی. عالوه بر اکندیمارت وارد  خس

رد  از خِ ی مندخدمت مانند از دست رفتن تجارب و کاهش بهره

انگ  ،یجمع تعهد،  کار  زهیکاهش  اخالق  م  یو  کارکنان    انیدر 

 ضایت ر .[12]  ستین  یریگکه قابل اندازه  ستیاز موارد  ماندهیباق

 ن کنارکا  زیلسود  وری،هبهر  یش افزا  مهم  ملاعو  از  زین  شغلی

  یشافزا  و   رکا  محیط  به  ن ناآ  لبستگید  و   تعلق  ن، مازسا  به  نسبت

  ر،کا  محل  در  نسانیا  و  بخو  بطروا  اریبرقر  ،رکا  کیفیت  و  کمیت

  و  ، رکا  به  عالقه  دیجاا  حیه،رو  دنبر  باال   ،ستدر  تتباطاار  دیجاا

باعث  ضایتر  کاهش .ستا  سسترا  کاهش   دیاز  رماآ  شغلی 

  نکنارکا  لنتقاا  و  جاییجابه  و   ،رکا  زدهبا  دنبو  پایین  ،هاغیبت

 . [13] دمیشو

  جو  فاقد  یهاسازمان  یها ضهرعا  از  یکی  ،یگرد  یسو   از

 نوع   نیا.  است  رکا  محیط  در  ی جانیه  یفرسودگ  ،یاخالق

  و  نکنارکا غیبت  ،تولید کاهش ایبر هعمد  لیلد یك یفرسودگ

  د،یاز  یهاریکاضافها.  است  هان مازسا  یختگی ر  هم  به  و   پاشی وفر

 ستا  شغل  ك تر  نپنها  الیلد  از  زمالهای  زش موآ  دنبو  ناکافی 

 . [14] ید آمی به وجود دیاز یفرسودگ ثرا در معموالً که

Borhani    جو  نیب  یهمبستگو همکاران در پژوهش خود به  

  منتخب  یهامارستان یب  پرستاران  ی شغل  تیرضا  و   یاخالق

 ۀ جینت.  [15]  پرداختند  یبهشت  دیشه  ی پزشک  علوم  دانشگاه

  یسازمان   سکوت  و  یاخالق  جو  نیب  که  داد   نشانها  آن   قیتحق

  خود  پژوهش   درGolparvar   و  Javadian.  [15]  دارد  وجود  رابطه

  ی رفتارها  و   خدمت  ترك  با  یشغل   استرس  ۀرابط  یبررس  عنوان  با

  یاجتماع   - ی روان  یازهاین  ۀ کنندلیتعد  نقش   به   توجه  با   یانحراف

  دارد  وجود  رابطه  خدمت  ترك  و   ی شغل  استرس  نیب  که  افتندیدر

[16]  .Nikbakht  Nasrabadi  بررسی  به  یپژوهش  در  همکاران  و  

  درها  آن  ارتباط  و  خدمت  ترك  به  تمایل   و  فرسودگی  میزان

 منتخب  های بیمارستان  اورژانس  بخش  پرستاری  پرسنل

  که  داد  نشانها  آن  پژوهش  جینتا.  پرداختند  شیراز  شهر  آموزشی

 و  Nadi.  [17]  دارد  وجود  رابطه  خدمت  ترك  و  یفرسودگ  نیب

Haziqi    بین   بطروا  ریلۀ ساختادمعا  لگویابیادر پژوهش خود به 

  خدمت كتر نیت با  مانی زسا  تعهد و شغلی  ضایتر ،خالقیا جو

 پرداختند   ازشیر  شهر  خصوصی  یهانستاربیما  نکنارکا  بین  در

  ترك  ت ین  و   یشغل   تیرضا  با   یاخالق   جو  نیب  که  افتندیدر  و

با عنوان   یدر پژوهش  Nawamka.  [11]  دارد  وجود  رابطه  خدمت

نشان داد    یسازمان  دارانیخر  ن یدر ب  یشغل   تیو رضا  یجو اخالق

  مثبت دارد  ریتأث  رانیهمکاران از مد  تیبر رضا  یکه جو اخالق

[18]  .Acikgoz    وGunsel  پژوهش بررس  یدر  ارتباط   یبه 

با نقش   مارستانیپزشکان ب نیترك خدمت در ب تیاسترس و ن

 ق یتحق  نیا  جیپرداختند. نتا  ی شغل  تیو رضا  یفرسودگ  یانجیم

  تیو ن  یبا فرسودگ  یارتباط معنادار  ینشان داد که استرس شغل

دارد  تتحقیقا  پی   در  رانهمکاو    Mulki.  [19]  ترك خدمت 
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  شغلی  ضایتر  با  خالقیا  جو  که   یافتند  ستد  نتایج  ینا  به  دخو

  خدمت  ك تر  نیت  نمدآ  پایین  باعث  مرا  ینا  و  دارد  مثبت  طتباار

 .  [ 9] دمیشو  شغلی دعملکر  و مانی زسا تعهد  یشافزا و

  ن یامسئلۀ اصلی پژوهش حاضر    شد،  مطرح  آنچه  به  توجه  با

  یشغل  ت یرضا  ،ی جانیه  یفرسودگ  ،یکه ارتباط جو اخالق  ستا

  جانیآذربا  استان  گاز  شرکت  کارکنان  شغل   تركبه    ل یتماو  

 .؟است چگونه یغرب
 

 کار روش 

از حاضر  کاربرد  پژوهش  هدف،  نحو  ینظر  نظر  از   ۀ و 

است. در مطالعات    یهمبستگ  نوع   از  یفیاطالعات توص  یگردآور

  مستقل  ی رهایمتغ  از  كی  چی پژوهشگر ه  یهمبستگ  -یفیتوص

 ی ریگاندازه را ریمتغ چند  ا ی دو  تنها  بلکه کند، ینم یدستکار را

آمی  مشخص  سپس  نموده، که    رابطهها  آن  نیب  ایسازد 

  همۀ  پژوهش   نیا  ی آمار  ۀجامع.  ریخ  ای   دارد   وجود  یهمبستگ

  یبرانفر بود.    125  یبا حجم آمار  هیشرکت گاز اروم  کارکنان

  125  و  شد  استفاده  یسرشمار  روش  از  نمونه  افراد  انتخاب

  داده  عودت  نامهپرسش  95  ت ینها  در  و  شد  عیتوز  نامهپرسش

به حجم  PLS تیعدم حساس.  گرفتند  قرار  لیتحل  ی مبنا  که  شد

تواند کمتر از تعداد  تعداد نمونه می  ینمونه تا آنجاست که حت

 .[ 20] باشد پژوهش   یرهایکل متغ

نامۀ  پژوهش از چهار پرسش  نیآوری اطالعات در اجمع   یبرا

 استاندارد استفاده شد. 

جو    تیوضع یریگاندازه منظوربه: ی جو اخالق  نامۀپرسش

  نیاستفاده شد. ا  Fan(2011)   و  Tsengنامۀ  پرسشاز    یاخالق

و    هیگو  9  نامهپرسش مقیاسدارد  سواالت جهت  پاسخ  بندی 

لیکرتپرسش از طیف  درجه   نامه    اد، یز  یلی)خ  کرتیل  یاپنج 

  زین  آن  یگذارنمره  نحوه  و (  کم  یلیخ  و   کم   متوسط،  اد، یز

ابزار در   ن یا  ییاستفاده شده است. روا  ( 1-2-3-4-5)  بیترتبه

گرفته   تأیید   مورد  Ahmadi Golو    Hosseinbor  قیتحق قرار 

همچن و  آلفا  ییایپا  نیاست  روش  به  به    91/0کرونباخ    یآن 

  نامۀ جوپرسش  یی ای پادر پژوهش حاضر    .[ 21]آمده است    دست

آمد که به لحاظ   به دست(  84/0کرونباخ )  یبه روش آلفا  یاخالق

 مورد قبول است.  یآمار

 استانداردنامۀ  پرسش:  یجانيه  یفرسودگنامۀ  پرسش

Mulki  ( همکاران    یریگاندازه  هدف  با  که  است(  2006و 

گرفت.    یجان یه  یفرسودگ  تیوضع قرار  استفاده    نیامورد 

و    ه ی گو   8  نامهپرسش مقیاس دارد  سواالت جهت  پاسخ  بندی 

 اد،ی ز   اد، یز   ی ل ی )خ   کرت ی ل ای  درجه پنج    نامه از طیف لیکرت پرسش 

-5)   ب ی ترت به   ز ی ن   آن  ی گذار نمره   ۀ نحو   و (  کم   یل ی خ   و  کم  متوسط، 

روا   ( 1- 2- 3- 4 است.  شده  تحق   ن ی ا   یی استفاده  در   ق ی ابزار 

Golparvar    ن ی تأیید قرار گرفته است و همچن   مورد   همکاران و 

 .[ 22] آمده است    به دست   0/ 89کرونباخ    یآن به روش آلفا   یی ای پا

 روش   به   ی جانی ه   ی فرسودگنامۀ  پرسش   یی ا یپا در پژوهش حاضر  

مورد قبول   ی آمد که به لحاظ آمار   به دست(  0/ 89)   کرونباخ   ی آلفا 

 است. 

 Esmiet استانداردنامۀ  پرسش:  ی شغل  تيرضانامۀ  پرسش

  قرار  استفاده  مورد  یشغل  تیرضا  یریگاندازه  منظوربه(،  1969)

بندی پاسخ  مقیاس  برایدارد و    هیگو  14  نامهپرسش نیا  .گرفت

 ی لی)خ  کرتیل  ایدرجه پنج    نامه از طیف لیکرتسواالت پرسش 

  زین  آن  یگذارنمره  ۀنحو  و (  کم  ی لیخ  و  کم   متوسط،  اد، ی ز  اد،یز

ابزار در   نیا  ییروا استفاده شده است.  (1-2-3-4-5)  بیترتبه

تأیید قرار گرفته است و    مورد  همکارانو    Taghipour  قیتحق

آمده    به دست  88/0کرونباخ    یآن به روش آلفا  ییایپا  نیهمچن

  ی شغل  تیرضانامۀ  پرسش  ییایپا در پژوهش حاضر    .[23]است  

  یآمد که به لحاظ آمار  به دست(  84/0)  کرونباخ  یآلفا  روش  به

 مورد قبول است. 

  ل یتما  یبررس  ی: برابه ترك خدمت  ليتمانامۀ  پرسش  

از   کارکنان  خدمت  ترك     و   Dressاستاندارد  نامۀ  پرسشبه 

Shaw  (2001  )و    هیگو  4  نامهپرسش  ن یا  .شد  استفاده دارد 

پرسشمقیاس جهت   سواالت  پاسخ  لیکرت بندی  طیف  از   نامه 

(  کم  یلیخ  و  کم  متوسط،  اد، یز   اد،یز  یلی)خ  کرتیل  ایدرجه پنج  

استفاده    ( 1-2-3-4-5)  بیترتبه  زین  آن  یگذار  نمره  نحوه  و

 مورد   همکارانو    Heydari  قیابزار در تحق  نیا  ییشده است. روا

همچن و  است  گرفته  قرار  آلفا  یی ایپا  نیتأیید  روش  به    یآن 

دست  91/0کرونباخ   است    به  حاضر   .[24]آمده  پژوهش  در 

  کرونباخ   یآلفا  روش  به  خدمت  ترك  به  لیتما  ۀنامپرسش  ییای پا

   . مورد قبول است یآمد که به لحاظ آمار به دست( 91/0)

 

 ها يافته 

  پژوهش   یمارآ  نمونه  یفیتوص  آمارهای  شاخص  براساس

تعداد نمونه   نیشتری( هستند. بزن  نفر  19  و  مرد  نفر  76)  نفر95

گروه  درصد  4/37با    یآمار و    30-40ی  سندر  دارند    68قرار 

دارا تحص  یدرصد  ل  یلیمدرك    از  پس.  هستند  سانسیفوق 

  پژوهش های  ه یفرض  یبررس  به  پژوهش،   ی کل  مدل  برازش

 . است دهیگرد ارائه 1شکل  در  جینتا که است شده پرداخته
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  شده   داده  نشان  1  شکل  در  نییتع  بیضر  شاخص  جینتا

  شیب  نییتب  به  قادر  یاخالق  جو  آزمون  نیا  جینتا  براساس.  است

  نیهمچن.  است  یجان یه  ی فرسودگ  راتییتغ  از  درصد   22  از

 رات ییدرصد از تغ  44از    شیب  نییقادر به تب  ی جانیه  یفرسودگ

 به ترك شغل است.    ل یتما  راتییدرصد از تغ  18و    ی شغل  تیرضا

  د أییت  یهااز شاخص  یکی   )بتا(:  ر يمس  بيضرا  ي معنادار

ساختار مدل  در  ضرا  یروابط  بودن  . است  ری مس  بیمعنادار 

  بیضر  عالمت  جهت  و   یبزرگ  مکمل  ریمس  بیضرا  یمعنادار

حداقل آمارۀ    یآمده باال  به دست. چنانچه مقدار  است  مدل  یبتا

  ایدر نظر گرفته شده باشد، آن رابطه    نانیدر سطح مورد اطم

درصد    95درصد،    90  ی. در سطح معنادارشودیتأیید م  هیفرض

  t  64/1،  96/1  ۀ با حداقل آمار  بیمقدار به ترت  نیدرصد ا  99و  

مدل معناداری ضرایب مسیر در زیر در  .  شودیم   سهیمقا  58/2و  

 .  ارائه شده است 2شکل 
 

 

 
 

 

 
 

 

   نييتع بيضرا  نمودار. 1شکل 

 رهايمتغ ريمس بيضرا نمودار. 2شکل 
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 ستادي   کارکنان  بين  دربا رضايت شغلی    اخالقی  جو

 رابطه دارد.   غربی   آذربايجان   گاز  شرکت

(  R)  چندگانه  یهمبستگ  بیآزمون، مقدار ضر  جینتا  براساس

رضا  یاخالق  جو با    یشغل  تیو  از   است  577/0برابر  نشان  که 

که    یبه نحو  دارد  ریمتغ  دو  ن یا  نیب  میمستق  یوجود همبستگ

  نیا  ؛ و بالعکس  ابدی یمبهبود    ی شغل  ت یرضا  ،ی اخالق  جو  بهبودبا  

افزا با  که  معناست  در    كی   شیبدان  استاندارد  جو  انحراف 

 استاندارد   انحراف  556/0  زانیم  به  شغلی  رضایت  اخالقی،

 t  ۀآمار  مقدار  که  داد  نشان  ریمس  بیضرا  جینتا.  ابدییم  شیافزا

  بود  403/7  با  برابر  یشغل  تی رضا  و  یاخالق  جو  نیب  ارتباط  در

(. ≥01/0P)  شد  گزارش  معنادار  درصد  99  نانیاطم  سطح  در  که

 نانیاطم  سطح  در   پژوهش   هیفرض  گفت  توانمیاساس    نیبر ا

 . (2)شکل  شد  تأیید درصد 99

اخالقی با رضايت شغلی با ميانجيگري فرسودگی    جو

 آذربايجان  گاز   شرکت  ستادي  کارکنان  بين   درهيجانی  

 رابطه دارد.  غربی

(  R)  چندگانه  یهمبستگ  بیآزمون، مقدار ضر  جینتا  براساس

  هیجانی   فرسودگی  میانجیگری  با   شغلی   رضایت   با  یاخالق  جو

  با  ن یب  میمستق  ی که نشان از وجود همبستگ  است08/0  با   برابر

  یبه نحو  دارد   هیجانی  فرسودگی   میانجیگری  با   شغلی   رضایت

با     ی جانیه  یفرسودگ  گریمیانجیبا    یاخالق  جو  بهبودکه 

بدان معناست که با    ن یا  ؛و بالعکس  ابد ییم بهبود    ی شغل  تیرضا

در    كی  شیافزا استاندارد  اخالقی انحراف    گریمیانجی  با   جو 

  انحراف  08/0  زانیم  به  شغلی  رضایت   ،ی جانیه  یفرسودگ

  مقدار  که   داد   نشان  ریمس  بیضرا  ج ینتا.  ابد ی یم  شیافزا  استاندارد

 میانجیگری  با  یشغل  تیرضا  و   یاخالق  جو  نیب  ارتباط  در  t  آمارۀ

  99  نانیاطم  سطح  در  کهبود    11  با  برابر  هیجانی  فرسودگی

ا≥P  01/0)  شد  گزارش  معنادار  درصد بر   توانمیاساس    نی(. 

 . شد تأیید  درصد 99 نانیاطم سطح در پژوهش  هیفرض: گفت

شغل     ترك  به  تمايل  با  اخالقی    کارکنان  بين  درجو 

 رابطه دارد.  غربی آذربايجان گاز  شرکت  ستادي

(  R)  چندگانه  یهمبستگ  بیآزمون، مقدار ضر  جینتا  براساس

که نشان    است  - 289/0با    برابر  شغل   ترك  به   تمایل   و   یاخالق  جو

که   یبه نحو  دارد  ریمتغ  دو  نیا  نیب  معکوس  یاز وجود همبستگ

و    ابدی یم  کاهش   شغل  ترك  به  تمایل   ، یاخالق  جو  بهبودبا  

انحراف استاندارد    كی  شیبدان معناست که با افزا  نیبالعکس و ا

انحراف   289/0  زانیم  به  شغل  ترك  به  تمایل  جو اخالقی،در  

  مقدار  که  داد  نشان  ریمس  بیضرا  ج ینتا.  ابدییم   کاهشاستاندارد  

 362/2  با  برابر  یشغل  تیرضا  و  یاخالق  جو  نیب  ارتباط  در  t  آمارۀ

  شد   گزارش  معنادار  درصد   95  نانیاطم  سطح   در  که   بود

(05/0P≤بر ا .)سطح  در  پژوهش   هیفرض  گفت  توانمیاساس    نی  

 . شد تأیید درصد 95 نانیاطم

 گريميانجی  با  شغل  ترك   به  تمايل  با  اخالقی  جو

  گاز  شرکت  ستادي  کارکنان  بين  در  هيجانی  فرسودگی

 . دارد  رابطه  غربی  آذربايجان

(  R)  چندگانه  یهمبستگ  بیآزمون، مقدار ضر  جینتا  براساس

  فرسودگی  میانجیگری  با  شغل  ترك   به  تمایل  با  یاخالق  جو

  معکوس   یکه نشان از وجود همبستگ  است  -1/0با    برابر  هیجانی

  دارد  هیجانی  فرسودگی  میانجیگری  با  شغل  ترك  به  تمایل  نیب

نحو با    یبه    ی فرسودگ  گریمیانجی  با  یاخالق   جو  بهبودکه 

بدان    نیا  ؛ و بالعکس  ابد ییم   کاهش  شغل   ترك  به  تمایل   ی جانیه

  با  جو اخالقی انحراف استاندارد در    كی  شیمعناست که با افزا

 زان یم  به  شغل   ترك  به  تمایل  ، یجانیه  یفرسودگ  گریمیانجی

 نشان  ریمس بیضرا جینتا. ابدییم کاهش استاندارد انحراف 1/0

 ترك   به  تمایل  و  یاخالق  جو  نیب  ارتباط  در  t  آمارۀ  مقدار  که  داد

  در  که  بود  21/12  با  برابر  هیجانی  فرسودگی  میانجیگری  با  شغل

بر ≥P  0/ 01)  شد  گزارش  معنادار   درصد  99  نانی اطم  سطح  .)

  99  نانیاطم  سطح  در  پژوهش  هیفرض  گفت  توانمیاساس    نیا

 . شد تأیید  درصد

 کارکنان  بين  در  شغلی  رضايت  با   هيجانی  فرسودگی

 .دارد  رابطه  غربی آذربايجان گاز  شرکت  ستادي

(  R)  چندگانه  یهمبستگ  بیآزمون، مقدار ضر  جینتا  براساس

با    یشغل   تیرضا  و   هیجانی  فرسودگی که    است  -161/0برابر 

از وجود همبستگ به    دارد  ریمتغ  دو  نیا  نیب  معکوس  ینشان 

کاهش    ی شغل  تیرضا  هیجانی،  فرسودگی  شیافزاکه با    ینحو

انحراف    كی  ش یبدان معناست که با افزا  نیا  ؛ و بالعکس  ابد ییم

 161/0  زانیم  به   شغلی   رضایت  ، یجانیه  ی فرسودگاستاندارد در  

  داد   نشان  ریمس  بیضرا  جینتا.  ابدییم   کاهشانحراف استاندارد  

  برابر  ی شغل  تیرضا  و   یاخالق  جو  نیب  ارتباط  در  t  آمارۀ  مقدار  که

 گزارش   معنادار  درصد   90  نانیاطم  سطح  در   که  بود  668/1  با 

  در  پژوهش  هیفرض  گفت  توانمیاساس    نی(. بر ا≥P  1/0)  شد

 . شد تأیید درصد 90 نانیاطم سطح

 بين   در  شغل   ترك   به  تمايل  با   هيجانی  فرسودگی

 .دارد  رابطه  غربی  آذربايجان  گاز  شرکت  ستادي  کارکنان

 (R)   چندگانه  یهمبستگ بی آزمون، مقدار ضر  جی نتا  براساس 

که   است   0/ 204با    برابر  شغل   ترك  به و تمایل    ی جانی ه   یفرسودگ 
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 ی به نحو   دارد  ر ی متغ   دو  نی ا   ن یب   می مستق   ینشان از وجود همبستگ

با    شی افزا   شغل   ترك  به   تمایل  هیجانی،   فرسودگی  ش یافزا که 

انحراف   كی   شی بدان معناست که با افزا   ن ی و بالعکس و ا  ابدیی م 

  زان ی م   به   شغل   ترك   به   تمایل   هیجانی،   فرسودگیاستاندارد در  

استاندارد    0/ 204  ر ی مس   بی ضرا   ج ی نتا.  ابدی ی م   شیافزا انحراف 

 ت ی رضا  و  یاخالق   جو   نی ب   ارتباط   در   t  آمارۀ  مقدار  که   داد  نشان 

 معنادار   درصد   90  نان ی اطم   سطح   در   که   بود   1/ 788  با   برابر   ی شغل 

پژوهش   ه ی گفت فرض   توان می اساس    ن ی (. بر ا≥P  0/ 1)   شد   گزارش 

 درصد تأیید شد.  90  نان ی در سطح اطم 

 کارکنان  بين   در   یجاني ه  یفرسودگ  با   ی اخالق  جو

 .دارد  رابطه  غربی اذربايجان گاز  شرکت  ستادي

(  R)  چندگانه  یهمبستگ  بیآزمون، مقدار ضر  جینتا  براساس

که نشان از    است 47/0با  برابر  یجان یه ی فرسودگ و  یاخالق جو

که    یبه نحو  دارد  ریمتغ  دو  ن یا  نیب  معکوس  یوجود همبستگ

و    دیاب میکاهش    هیجانی  فرسودگی  ،یاخالق  جو  شیافزابا  

انحراف استاندارد   كی  شیبدان معناست که با افزا  نیا  ؛بالعکس 

  انحراف  47/0  زانیم  به  هیجانی  فرسودگی   ،ی اخالق  جودر  

  مقدار  که  داد  نشان  ریمس  بیضرا  ج ینتا.  دیابمی  کاهش  استاندارد

  با  برابر  هیجانی   فرسودگی   و   ی اخالق   جو  نیب  ارتباط  در   t  آمارۀ

  شد  گزارش  معنادار  درصد  99  نانیاطم  سطح  در  که  بود  831/6

(01/0  P≤بر ا .)پژوهش در سطح    هیگفت فرض  توانمیاساس    نی

 .ارائه شده است  3نتایج در شکل    درصد تأیید شد.   99  نانیاطم
 

 
 ی افزونگ اشتراك .3شکل 

 

 يساختار  معادالت  مدل یکل  برازش

 ی افزارها  نرم  قیطر  از  محور  انسیوار  کردیرو  با  که  ییها مدل

  رندیگیم  قرار  یبررس  مورد  Smart PLSمانند    محور  انسیوار

.  هستند  کجای  صورت  به  مدل  به  نگاه   یبرا  ی کل  یشاخص  فاقد

  انسیکوار  کردیرو  به  هیشب  مدل  کل  سنجش  یبرا  یشاخص  یعنی

 که شده است    اشاره  مختلف  قات یتحق  دراما  .  ندارد  وجود  محور

و    Tenenhaus  توسطکه    GOF  نام  به  یشاخص  از  توانمی

( پ 2005همکاران  استشد  شنهادی(    ی هاشاخص  یجا  به   ه 

  استفاده   دارد،   وجود  محور  انسیکوار  یهاکردیرو  در  که  یبرازش

  به  را  یریگاندازه  و  یساختار  مدل   دو  هر  شاخص   نیا.  نمود

 قرار   آزمون  مورد  راها  آن   تیف یک  و  گرفته  نظر  در  جاك ی  صورت

ادهدیم م  نی.  بصورت  م  R2  نیانگیشاخص    ریمقاد  نیانگیو 

 .شودیمحاسبه م یبصورت دست یاشتراک

  یاشتراک  ریمقاد   متوسط  مقدار  دو   ضرب  مجذور   شاخص  نیا

 مذکور   شاخص  دو  به  مقدار  نی ا  که  آنجا  از.  است  نییتع  بیضر  و

  Wetzelsبوده و    ك یصفر و    نی شاخص ب  ن یا  حدود   است،  وابسته

را به   36/0و    25/0  ،01/0سه مقدار    [25](  2009و همکاران )

مقاد  بیترت عنوان  قو  ف؛یضع  ریبه  و   GOF  یبرا  یمتوسط 

 . نمودند  یمعرف
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 کلی مدل برازش نتايج .1جدول

  GOF یاشتراک  ريمقاد یاشتراک  ريمقاد نييتع بيضر نييتع بيضر

221/0 

530/0 

582/0 

729/0 387/0 

 ی جانيه  یفرسودگ 

 ی اخالق جو 447/0 -

 یشغل تيرضا 303/0 442/0

 شغل  ترك به ليتما 795/0 181/0

 

 

  38/0  زانیبه م  GOF  یبا توجه به مقدار به دست آمده برا

( 2009و همکاران )  Wetzels  یشنهادیبوده که باالتر از مقدار پ 

  و   دهد یبودن مدل را نشان م  یکه قو  است  36/0  ی عن ی  [25]

 .شودمیتأیید   ی برازش مناسب مدل کل نیبنابرا
 

 بحث   

هدف    پژوهش با  جو  یاب مدلحاضر  ارتباط  ساختاری  ی 

اخالقی و فرسودگی هیجانی با رضایت شغلی و تمایل به ترك  

نتاگرفت.    انجامشغل   ضر  جیبراساس  مقدار    بیآزمون، 

 577/0برابر با  ی شغل تیو رضا  یچندگانه جو اخالق  یهمبستگ

  ریمتغ  دو   ن یا  نیب  میمستق  یکه نشان از وجود همبستگاست  

در ارتباط    tنشان داد که مقدار آمارۀ    ریمس  بیضرا  ج ی. نتادارد

بود که در سطح    403/7برابر با    ی شغل  تیو رضا  یجو اخالق  نیب

بنابرا  معنادار  درصد  99  نانیاطم اخالق   یارتقا  نیاست.    یجو 

رضا به  نتا  افتهی  نیا.  شودمی  کارکنان  یشغل  تیمنجر    ج یبا 

و همکاران همسو   Nowamkaو همکاران و    Borhaniپژوهش  

  یهمبستگ بیآزمون، مقدار ضر ج ی. براساس نتا[15، 18] است

با رضایت شغلی با میانجیگری فرسودگی    یچندگانه جو اخالق

  م ی مستق  یاست که نشان از وجود همبستگ  08/0برابر با  هیجانی  

نشان داد که مقدار    ریمس  بیضرا  جیدارد. نتا  رهایمتغ  نیا  نیب

با میانجیگری   یشغل  تیو رضا  یجو اخالق  نیدر ارتباط ب  tآمارۀ  

هیجانی با    فرسودگی  اطم  11برابر  در سطح  که    99  نانیبود 

و  یگفت ارتباط جو اخالق توانمی نیبنابرادرصد معنادار است. 

 قرار   ریتحت تاث  ی جانیه  یفرسودگ  گریمیانجیبا    یشغل  تیرضا

  و  Hazqi  [11 ]و    Nadi  پژوهش  جینتا   با   افتهی  ن یا.  ردیگمی

Nawamka   نشان  جینتا  نیهمچنهمسو بود.    [18]و همکاران  

اخالق  یهمبستگ  بیمقدار ضر  داد به    ی چندگانه جو  تمایل  و 

  یاست که نشان از وجود همبستگ  -289/0ترك شغل برابر با  

نشان داد    ریمس  بیضرا  جیدارد. نتا  ریدو متغ  نیا  نیمعکوس ب

برابر    ی شغل  تیو رضا  یجو اخالق  نیدر ارتباط ب  tکه مقدار آمارۀ  

بر    .درصد معنادار است  95  نانیبود که در سطح اطم  362/2با  

تمایل    ، یکه با بهبود جو اخالق  یتوان گفت به نحواساس می  نیا

شغل   ترك  میبه  نتایابد  کاهش  بالعکس.  با    یبررس  نیا  ج یو 

است  همکارانو    Rahimniaو  . Corley  [26]پژوهش    همسو 

  یهمبستگ  ب ینشان داد که مقدار ضر  ج ینتا  گر ید  ی. از سو[27]

اخالق جو  میانجیگری   یچندگانه  با  شغل  ترك  به  تمایل  با 

هیجانی   با  فرسودگی  وجود    -1/0برابر  از  نشان  که  است 

ب  یهمبستگ میانجیگری   نیمعکوس  با  شغل  ترك  به  تمایل 

هیجانی به    فرسودگی  اخالق  ینحودارد  جو  بهبود  با  با    یکه 

شغل    ی جانیه  یفرسودگ  گریمیانجی ترك  به  کاهش  تمایل 

در ارتباط    tنشان داد که مقدار آمارۀ    ریمس  بیضرا  جی. نتایابدمی

با میانجیگری فرسودگی  و تمایل به ترك شغل  یجو اخالق نیب

با    هیجانی  اطم  21/12برابر  در سطح  که  درصد    99  نانیبود 

ااستمعنادار   نتا  افتهی   نی.  و  Corley  [26 .]پژوهش    جی با 

Rahimnia    آزمون،   ج یبراساس نتا  . [27]  همسو است   همکارانو

  تیچندگانه فرسودگی هیجانی و رضا   یهمبستگ  بیمقدار ضر

با    یشغل همبستگ  -161/0برابر  وجود  از  نشان  که    یاست 

فرسودگی   شیکه با افزا  یدارد به نحو  ریدو متغ  نیا  نیمعکوس ب

  بیضرا  جیو بالعکس نتا یابد  کاهش می  ی شغل  ت یهیجانی، رضا

و    ی جو اخالق  نیدر ارتباط ب  tنشان داد که مقدار آمارۀ    ریمس

 درصد   90  نانیبود که در سطح اطم  668/1برابر با    یشغل  تیرضا

ا  معنادار   Gunselو     Acikgozپژوهش  ج ینتا  افتهی   ن یاست. 

  که  داد  نشان  پژوهش  نیا  جینتا  گرید  یسو  از.  [19]  است  همسو

و تمایل به    یجانیه  یفرسودگچندگانه    یهمبستگ  بیمقدار ضر

با   برابر   ی گهمبست  وجود  از  نشان  که  است  204/0ترك شغل 

نشان داد    ریمس  بیضرا  جی. نتادارد  ریمتغ  دو   نیا  نیب  میمستق

  به  لیتماو    یجانیه  یفرسودگ  نیدر ارتباط ب  tکه مقدار آمارۀ  

 درصد   90  نانیبود که در سطح اطم  788/1برابر با    شغل  ترك

افزا  توانمی  نیبنابرا  .است  معنادار با  که   زان یم  شیگفت 
تما   یجانیه  یفرسودگ ن  لی کارکنان  شغل  ترك   ش یافزا  زیبه 

 Golparvar   و   Javadianبا پژوهش    یبررس  نیا  جینتا .  دیابمی

نتا [16]است    همسو براساس  ضرپژوهش  جی.  مقدار   ب ی، 
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برابر    ی جانیه  ی و فرسودگ  ی( جو اخالق R)   چندگانه  یهمبستگ

  نیا  نیمعکوس ب  یاست که نشان از وجود همبستگ  -47/0با  

  tنشان داد که مقدار آمارۀ    ریمس  بیضرا  جیدارد. نتا  ریدو متغ

  831/6برابر با    فرسودگی هیجانیو    یجو اخالق  نیدر ارتباط ب

اطم سطح  در  که  است.    99  نانیبود  معنادار    نیبنابرادرصد 

فرسودگی هیجانی کاهش  ،  یجو اخالق  ش یگفت با افزا  توانمی

و همکاران   Mulki  پژوهش   جی نتا   با   افتهی   نیاو بالعکس.  یابد می

است   بر  خالقی ا  جو  مستقیم  مثبت  ثر ا  زینها  آن  . [9]  همسو 

 .را تأیید کردند  نکنارکا عاطفی گی دفرسو کاهش

 

 گيري نتيجه 

نتا اخالق  قیتحق  جیبراساس  جو  به  برا  یتوجه  تالش   ی و 

ب هر  از    ی شغل  تیرضا  شیافزا  منظوربه آن    شتریبهبود  آنان 

به آن اهتمام    د یبا  رانیاست که هم کارکنان و هم مد   یموارد

 ی اریبس  بر  یشغل  تیبا توجه به اثرات مثبت رضابورزند.    یاژهیو

  سالمت  ،یاثربخش  و  ییکارا  همچون  ی سازمان  یرهایمتغ  از

ذهن یکیزیف روان  ی،  ا  یو   ... و   ی برامفهوم    نیکارکنان 

  چونمهم است؛    دهد،یم  تیبه کارکنان خود اهم  ییهاسازمان

  یدر زندگ  ییابد و حتمی  شیکارمند افزا  یۀروح  ،آن  ۀجیدر نت

شود فرد در  یگذارد و باعث میخارج از سازمان فرد اثر مثبت م 

مهارت  نشان   خود  از  یشتریب  رغبت  یشغل  دیجد  یهاکسب 

جو   یهاسازمان  یهاضه ر عااز    یکی  ،یگرد  یسواز  .  دهد فاقد 

ااست  رکا  محیطدر    ی جانیه  یفرسودگ  ،یاخالق نوع   نی. 

و   نکنارکا غیبت  ،تولید کاهش ایبر هعمد  لیلد یك یفرسودگ

  د،یاز  یهاریکاضافه. ااست  هان مازسا  یختگی ر  هم  بهو    پاشی وفر

 ستا  شغل  ك تر  نپنها  الیلاز د  زمالهای  زش موآ  دنبو  ناکافی 

راستا    ن یدر ا.    ید آمی  دبوجو  د یاز  ی فرسودگ  ثردر ا  معموالً  که

جد جو    یتوجه  شدن  حاکم  و  سازمان  در  اخالق  مسئله  به 

  کاهش  ای حذف و    یبرا  یتواند اقدام ارزشمندبر آن می  یاخالق

 ی سو  از  یشغل  تیرضا  شیافزا  و  سو  كی  از  ی جانیه  یفرسودگ

و    ی اخالق  یدر سازمان منجر به رفتارها  ی. جو اخالقباشد  گرید

ن م  تیکاهش  کارکنان  خدمت    ینا  ی یافتههاشود.  یترك 

  مانی زسا  مهم   یپیامدها  با   خالقیا  جو  که  داد  ننشا  هشوپژ

جو   ممفهو  و  ق خالا  به  توجه  همیت ا  مرا  ینا  که  دمیشو  مرتبط

  با.  زدمیسا  مشخص  را  ریکا  ی محیطها  و   ها نمازسادر    خالقیا

 به   توجه  با   و  هانمازسا  در  شغل  كتر  قصد  مهم  نقش  به  توجه

  که  جوهایی   یتقاار  در  ستا  زم ال  هش وپژ  ینا  ی یافتهها

  ولمبذ  یبیشتر  شتال  نددار  ن مازسا  ایبر  مثبتی  ی پیامدها

  سطح  دنبر  باال  و   نکنارکا  خالقیا  شدر  به  توجه.  دشو  شتهدا

 ی ستارا  در  نناآ  زشموآ  قبیل  از  یبیراتد  با  نکنارکا  خالقیا

  تقویت  و  ناسالم   یقابتهار  دن بر  بین  از  ،مستقل  جو  یتقاار

  در  ریکا  بطروا  تقویت  و  نکنارکا  بین  در کترمشا  و  همبستگی

  زیسافشفا  اری،بزا  جو  کاهش  و  یتسدو  عنو  جو  یتقاار  یستارا

  یپیامدها  نیز   و  نیناقو  دجوو  علت  ردمو   در  نکنارکا  توجیه  و

  و   قانونی  یجوها  یتقاار  یستارا  در  هاآن  با  مرتبط  خالقیا

  در  خالقی ا  نسازربا  و   کمیتهها  از  ده ستفاا  ، صولیا  و  حقوقی

  سیربر  ،خالقیا  تمشکال  سیربر  رمنظوبه  هانمازسا

  دادن  و   دعملکر  یابیارز  یندآفر  در   نکنارکا  خالقیا  یتصمیمگیر

 جو   دبهبو  برای  که  ستا  ماتیاقدا  جمله  از  نناآ  به  ردخوزبا

رضادبر  ر کا  به  انمیتو  هانمازسا  خالقیا به  توجه    ی شغل  تی. 

کارکنان را کاهش دهد.    یجانی ه  ی فرسودگ  ی ادیتواند تا حد زمی

ا مد   نیبر  بمی  سازمان  رانیاساس  توجه  با  به   شتریتوانند 

کارکنان    یشغل   تیرضا  یادیتا حد ز   یشغل   تیرضا  یفاکتورها

  در  ی جانیه  ی دهند و به تبع آن باعث کاهش فرسودگ  شیرا افزا

مانند    ییرهایوجه به متغراستا ت  ن یبالعکس. در ا  ا یشوند و  ها  آن 

  با  روابط  تیفیو ک  یسرپرست  ۀویش  ع، یترف  یهاحقوق و فرصت

  و  استقالل  تنوع،  زانیم  کار،  محل  و   کار  طیشرا  همکاران،

. امروزه  رندیگ  قرار  توجه  مورد  دی با  نقش  وضوح  و  شغل  تیمسئول

های  ینگران  نیتراز مهم  یکیبه ترك شغل در کارکنان به    لیتما

انسان   تیریمد هم  لیتبد   یمنابع  به  است.    ل،یدل  نیشده 

  ترك  به   ل یتما  در  موثر  عوامل  و  ل یکه بتوانند دال  ییهاسازمان

پ کنند  درك  را  کارکنان   شغل توانست  خواهند  ترك    ش ی،  از 

های موثری را برای ها و روشاستیسازمان توسط کارکنان س

  ی. فرسودگرند یکارآمد به کار گ  یحفظ و نگهداری منابع انسان 

مهمتر  ی جانیه تما  نیاز  بر  مؤثر  خدمت    لیعوامل  ترك  به 

  کنند، یکارکنان احساس م  ینوع فرسودگ  ن ی. در ااستکارکنان  

پا  ، یجانیبه لحاظ ه از    نیاند. در همدر آمده  ی خسته شده و 

  که  یاساس  اقدامات   است  الزم  احساس  نیا  رفع  منظوربه  و  راستا

  حذف  و   کارکنان   یکار  ی زندگ  تیفیک  به  توجهها  آن  ترینمهم

 . ردیپذ صورت کار طیمح  در شی فرسا موجد عوامل

نوع مطالعه    نیاهای  تیمحدود  از  یکی به  مربوط  پژوهش 

  یهمبستگ  -یفیتوص  ۀمطالع  كی  پژوهش   نیا  که  آنجا  ازاست.  

 استنباط   رها یمتغ  نیب  روابط  درباره   یقطعطور  به  توانینم.  است

  مشارکت   عدم   گریدهای  تیمحدود   جمله  از.  داد  صورت  ی عل

 .است پژوهش  در یآمار نمونه از یتعداد
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 تقدير و تشکر 

پژوهش    نیرا در انجام اها  آن  که  نیکسا  ۀاز هم  سندگانینو

 . را دارند یاند، کمال تشکر و قدردانکرده یاری

 تعارض منافع 

 . دردر منافع وجود ندا ی گونه تعارض  چیه سندگانینو نیب

 منابع مالی 

 .  است شده  هیته سندگانینو توسط مقاله نیا ی مال منابع
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