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 چکيده

این مقاله با هدف بررسی تاثیر فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی با نقش واسطه ای ویژگی های جمعیت 

شناختی ) جنسیت و سن( کارکنان ستاد سازمان بنادر و دریانوردی مورد بررسی قرار گرفته است. روش 

از نظر زمان جمع آوری داده های مورد نیاز، تک مقطعی  پیمایشی و -پژوهش در این مقاله از نوع توصیفی

پژوهش را کلیه کارکنان ستاد سازمان بنادر و دریانوردی که در مجموع با این  آماری یجامعهمی باشد. 

نفر هستند که با استفاده از  827احتساب نیروهای قراردادی رسمی، پیمانی و قراردادهای مدت معین 

 استانداردی هاها بر اساس پرسشنامهآوری دادهنمونه آماری بدست آمد. جمع 221فرمول کوکران تعداد 

صورت گرفت. متغیرهای مورد بررسی، متغیر فرسودگی شغلی و متغیر تعهد سازمانی در این تحقیق می 

باشند. نتایج تحقیق نشان داد که، فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی 

حالت کلی تاثیر دارد. ولی فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان در بین مردان سازمان بنادر و  در

دریانوردی تاثیر دارد و باعث تضعیف تعهد سازمانی در بین مردان می گردد. فرسودگی شغلی بر تعهد 

نی غلی بر تعهد سازماسازمانی کارکنان در بین زنان سازمان بنادر و دریانوردی تاثیر ندارد. فرسودگی ش

سال سازمان بنادر و دریانوردی تاثیر دارد. فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی  03کارکنان در بین سنین زیر 

سال سازمان بنادر و دریانوردی تاثیر ندارد. فرسودگی شغلی بر تعهد  03تا 01کارکنان در بین سنین بین 

سازمان بنادر و دریانوردی تاثیر ندارد. فرسودگی  سال 23تا  01سازمانی کارکنان در بین سنین بین 

سال سازمان بنادر و دریانوردی تاثیر ندارد. در  23شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان در بین سنین باالی 

 انتهای تحقیق، با توجه به نتایج و یافته های تحقیق، پیشنهادهایی برای محققین آتی مطرح می گردد.

شغلی، تعهد سازمانی، ویژگی های جمعیت شناختی، سازمان فرسودگی  :يديکل واژگان

 .بنادر و دربانوردی
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 2نادر بهاري، 1سيد فاضل خدادادي زنگير
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 مقدمه

 از ییک. دارند مهمی نقش بشر سالمتی وضعیت در کدام هر که است روانی و اجتماعی فیزیکی عوامل شامل بشر محیط

 ی عمده قسمت. دهد قرار تاثیر حتت را او زندگی های حیطه دیگر تواند می که است وی کار محیط انسان، برای عوامل این

 روان کار، شناسان روان توجه اخیر سالهای در که مفاهیمی از یکی. شود می بکار اشتغال صرف شخص هر روزانه زندگی از

 .است شغلی فرسودگی آثار و علل ها، نشانه داشته، معطوف خود به را سازمانی و صنعتی روانشناسان و وری بهره شناسان

 عادلت عدم که دهد می رخ وقتی روانی فشارهای. باشد داشته ارتباط روانی های فشار با شغلی فرسودگی یدآ می نظر به

 ایه خواسته و مطالبات چه هر باشد داشته وجود آنها به دادن پاسخ برای فرد توانایی با محیطی های خواسته و مطالبات بین

 در نفیم ی تجربه باعث که شود می ایجاد روانی فشار یابد کاهش آنها به دادن پاسخ برای فرد توانایی و یابد افزایش محیطی

حال در این شرایط یکی از عامل های بسیار مهم در تقابل با فرسودگی شغلی، پرداختن به  .گردد می شغلی فرسودگی و فرد

  تعهد سازمانی است. 

 

 بيان مساله
باثبات و  . آنها گرایشهایی کنندقعیت دیگر چندان تغییر نمابعاد شخصیتی، صفات پایداری هستند که از موقعیتی به مو

ای کنندة رفتار فرد در موقعیت ه بینی پیش می توانند، و باشند بادوام پاسخ دهی به شیوه یکسان به محرکهای مختلف می

 .باشد یم یشغل یفرسودگ ،یتیصابعاد شخ یرهایمتغ نیاز ا یکیمختلف باشند. 

 یشغل یحالتی از تخلیة عاطفی، بدنی و ذهنی ناشی از کار طوالنی مدت تعریف کرد. فرسودگرا می توان  یشغل یفرسودگ

کارکرد سه عامل فرسودگی عاطفی، تهی شدن از ویژگی های فردی )مسخ شخصیت( و کاهش عملکرد شخصی می باشد. در 

شده، دائم خسته به نظر می  یشغل یکه دچار فرسودگ صیاین حالت، شغل معنا و اهمیت خود را از دست می دهد و شخ

رسد، پرخاشگر است، بدگمان، منفی باف و بدبین و  عصبی، حساس، زودرنج و بی حوصله است و با کوچک ترین ناراحتی از 

 .(1071کوره در می رود و کالفه است و خود را در بن بست می بیند. )سعادت، 

را نتیجة  یشغل یاسی سرچشمه گرفته است که فرسودگاز رشتة روان شن یشغل یطور کلی، پژوهش در زمینة فرسودگ به

ز را بی اشتیاقی برای کار کردن تعریف می کند که ا یشغل یشکست در مقابله با استرس شغلی می داند. این دیدگاه فرسودگ

 .(1077احساس  اخالقی مشخص می شود )کریمی،  ریطریق تخلیة انرژی، مسخ شخصیت، افسردگی و گوشه گی

 یشغل یتا اثر فرسودگ میاست. برآن یوابسته، تعهد سازمان ریمتغ ردیگ یقرار م یمورد بررس قیتحق نیه در ادوم ک ریمتغ

مشغول  که در آن یاز کارکنان نسبت به سازمان کیاست که هر  یتعلق خاطر ،ی. تعهد سازمانمینمائ یبررس یرا بر تعهد سازمان

 سازمان یهاکردن ارزش یسازمان به درون کیافراد  یآمادگ زانیبا م توانیرا م یزمان. تعهد ساکندیبه کار هستند احساس م

 یابیکارکنان مورد ارز فیو وظا هاتیمسئول لیتکم یبر حسب درجه توانیرا م یتعهد سازمان نیکرد. عالوه بر ا یریگاندازه

 .است ریپذامکان زیکار ن حلرفتار افراد در م یبا مشاهده یتعهد سازمان یریگقرار داد. اندازه

 تیجمع ریاست. متغ یشناخت تیجمع ریکند متغ ینقش م یفایا یواسطه ا ریدر نقش متغ قیتحق نیسوم که در ا ریمتغ

 .رندیگ یقرار م یمورد بررس قیتحق نیهستند در ا یو سن که دو بعد اصل تیجنس ثیاز ح یشناخت

 نیه احاضر پاسخ ب قیهدف از تحق ،یانوردین ستاد بنادر و درکارکنا نیدر ب یفراوان مسائل روانشناخت تیتوجه به اهم با

 دارد؟ یچه اثر یشناخت تیجمع یها یژگیو یبا نقش واسطه ا یبر تعهد سازمان یشغل یسوال است فرسودگ

 

 ضرورت موضوع

 تواند می و دارد، جامعه بر منفی تاثیر کلی طور به و ها آن اطرافیان و دوستان خانواده، کارکنان، بر منفی تاثیر فرسودگی

 دتوان می شغلی فرسودگی زمان، گذشت با. دهد کاهش زندگیشان محل در هم و کار محل در هم را کارکنان زندگی کیفیت

 هر در تاس ممکن که این با شغلی فرسودگی. شود دوستان و خانواده از گیری کناره نیز و خانه در مشکالتی افزایش به منجر
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 هب شغلی فرسودگی فرایند. است انسانی خدمات های حرفه در جهانی شایع مسری بیماری و لمشک یک اما دهد، رخ شغلی

 .افتد می اتفاق شغلی مزمن استرس و فشار خاطر

 ینب مشترک قواعد و افراد فرد به منحصر های کنش به مربوط قواعد شامل باید کلی مفهوم در شخصیت دیگر سوی از

( فکرت فرآیند) شناختی های جنبه آن، پذیر تغییر و ناپایدار های جنبه و انسان کنش پذیرنا تغییر و پایدار های جنبه آنها،

 برای مهم عاملی تواند می کارکنان شخصیتی ابعاد به توجه و باشد فرد رفتاری های جنبه و( هیجانات) عاطفی های جنبه

 .شود دریانوردی و بنادر کارکنان بین در شغلی فرسودگی کاهش به منتهی که باشد مسیری شناخت

 ریها،تئو به توجه با شغلی فرسودگی متغیر تحقیق این انجام با اول درجه در. است اهمیت حائز جهت دو از حاضر تحقیق

 پژوهشگران استفاده مورد آتی تحقیقات در تواند می که شود می مطالعه حوزه این در شده ارائه جدید های مدل و تعاریف

 کارکنان یسازمان تعهد بر شغلی فرسودگی تاثیر تعیین با که گیرد می نشات آنجا از موضوع این اهمیت دوم درجه در. گیرد قرار

 ارائه صیتشخ ابعاد های شاخص بر تکیه با کارکنان شغلی فرسودگی کاهش راستای در سازنده پیشنهاداتی دریانوردی، و بنادر

 .گیرد قرار دریانوردی و ادربن سازمان ارشد مدیران استفاده مورد تواند می که شود می

 

 مطالعه ادبيات موضوع

 فرسودگی شغلی

از  ،از پا درآمدن ،خود معطوف ساخته به را یسازمان - یتوجه روانشناسان صنعت ریکه در سال های اخ یمیاز مفاه ییک

آید  یبه نظرم شود. یم گفته یشغل یشغل است که اصطالحاً به آن فرسودگ یرخوت متصد وی سست ،یحال یرمق افتادن ب

 ،روسا ،آن تماس با همکاران یکار باشد که ط طیفردی درمح انیم پاسخ فرد به عوامل فشارزای ینوع یشغل یفرسودگ

 شود. یو رفتار وی نسبت به آن م ها در نگرش یراتییارباب رجوع و..... باعث تغ ،مرئوسان

 یکارش به علت عوامل درون طیکه شخص در مح بیترت نیو مکرر است. بد میدا یاز فشار شغل یامدیپ یشغل یفرسودگ

. رددگیم لیتبد یبوده و سرانجام به احساس فرسودگ بارهنیو چند وستهیفشار، پ نیو ا کندیاحساس فشار م یرونیو ب

را  یزیانگاحساس کسالت یشغل یشود و شخص دچار فرسودگیم فیو نشاط تعر یبه عنوان فقدان انرژ یشغل یفرسودگ

از  یخصصو ت یباشد. استفاده فن یم ریقرن اخ یها دهیاز پد یکی یشغل یفرسودگ .دهدینشان م یانجام رفتار شغلنسبت به 

مفهوم  نیباب ادر  1108 مطالب را در سال نیکه اول یکس دنبرگر،یاصل به فر ( دریشغل ی)فرسودگ یشغل یرفتگ لیواژه تحل

 23مین ه داشتند. تا ینقش موثر یشغل یدر توسعه مفهوم فرسودگ نزیپاگردد.هر چند مسلچ و  یدرآورد، برم ریبه رشته تحر

اختالل به  نیا رایاخ کنیشد ل یداده م یافسردگ صیبودند، تشخ سندرم مبتال شده نیکه به ا یکسان یبرا سال پیش 03تا 

 .دیگرد فیتوص یجداگانه ای رفع آن روش ها یمجزا شناخته شده و برا یعنوان اختالل

 ییایپاناس ،یسوئد ،ییایتالیا ،یهند ،یآلمان ،یفرانسوی پرسشنامه مسلچ به زبان ها ژهیپژوهش به و یابزارها 1173تا سال 

 میبه دو مرحله قابل تقس یشغل یمطالعات فرسودگ یآغاز شده است. به طور کل یفرهنگ نیترجمه شد و مطالعات ب یو عرب

مفهوم  یدانیمشاهدات م قیمطرح و از طر یمشکل اجتماع کی به عنوان یشغل یهستند؛ در مرحله نخست فرسودگ یبند

 یشغل یبود و مرحله دوم مطالعات فرسودگ یشغل یفرسودگ ینیبال یها فیبر توص دیتاک نیشتریمرحله ب نیشد که در ا یساز

دو  نیع پس از امختلف بود. در واق یدر جوامع آمار دهیپد نیا یابیارز ژهیو نظام مند، به و یتجرب یشامل پژوهش ها زین

 (.1010مناف زاده، کرد ) دایتوسعه پ یشغل یفرسودگ مومفهو افتهیها رشد  هیمرحله بود که نظر

فرسودگی شغلی حالتی از خستگی یا ناکامی در شیوه زندگی و یا ارتباطی است که به وصل نتیجه دلخواه منجر نمی 

 شود. فرآیند فرسودگی شغلی از این مراحل تشکیل شده است:

 ه وجود آمدن موقعیتی متضاد بین توقع زیاد و توانایی کم در برخورد با مسائل موجودب 

 خستگی مفرط 

 برای از بین بردن تنیدگی از خود بروز می دهد. ،نوعی رفتار دفاعی که فرد زمان بروز اتفاق 
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قرار می  دهد و در دراز  فرسودگی شغلی یکی از عواملی است که سازمان ها و کارکنان را به گونه ای منفی تحت تاثیر

غیبت های مکرر، افزایش اضطراب و افسردگی، نارضایتی شغلی و  ،تحریک پذیری ،مدت به کاهش انگیزه کاری، روحیه پایین

کاهش تعهد به کار و سازمان منجر می شود. همچنین افرار مبتال به فرسودگی شغلی می توانند بر همکاران خود نیز تاثیر 

 را ممکن است تعارض ایجاد کنند و یا وظایف مربوط به خود را به درستی انجام ندهند. منفی بگذارند، زی

فرسودگی شغلی از سه خرده مقیاس، خستگی احساسی یا هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش احساس کفایت شخصی 

ترس ستشکیل شده است. خستگی احساسی کلید اصلی سنجش میزان فرسودگی شغلی محسوب می شود و واکنشی به ا

 (.1017است) میرکمالی و همکاران، 

 

 تعهد سازمانی

یکی از مسئولیتهای هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می دهد . تحقق اهداف 

د. بخش سازمانی در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام مند آنها با یکدیگر به وجود سازمان معنا می

 املع یک عنوان به  آن به باید که دارد عوامل سایر از تر برجسته نقش سازمان سطوح  نی در تمامانسا نیروی  در این میان

 آنجایی از. شود توجه عوامل سایر از بیش  سازمانی و گروهی توقعات فردی، اهداف ومعنوی، مادی نیازهای دارای و شعور ذی

 نیاز از خاستهبر که  پیش بینی نیست و عوامل متعدد دیگر قابل اقتصادی محاسبات براساس شههمی انسانی نیروی کارآیی که

 رتهایضرو از یکی به پایان نامه این در لذا ،است موثر زمینه این در است خودیابی و احترام ،اجتماعی ابعاد در   انسان برتر های

ه مهمی را در تحقیقات مذکور از آن جایگا امروزه که مفهوم این .است شده پرداخته(  سازمانی تعهد)  یعنی سازمانی اساسی

خود ساخته است، بیش از هرچیز ناشی از اعتقاد شدید فرد به سازمان و پذیرش اهداف آن و تالش در جهت رسیدن به آن 

به بقاء در سازمان می نوعی وابستگی عاطفی و روانی درفرد شکل می گیرد که او را مایل  ،اهداف است. در نتیجه این دو عامل

 .کند

تعهد سازمانی به عنوان یک متغیر وابسته بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کند در سازمان بماند و با تعلق خاطر 

 سازمانی تعهد که فردی  جهت تحقق اهداف سازمان کار کند ؛ یعنی تعهد سازمانی با یک سری رفتارهای مولد همراه است .

اهداف آن را می پذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود تالش زیاد و حتی ایثار و  ،ماند می باقی سازمان رد دارد باالیی

 .فداکاری نشان می دهد

 ندهست کار به مشغول آن در که سازمانی به نسبت کارکنان از یک هر است خاطری تعلق سازمانی، تعهد ساده زبان به

 گیریاندازه سازمان هایارزش کردن درونی به سازمان یک افراد آمادگی میزان با توانمی را سازمانی تعهد. کندمی احساس

. داد قرار ارزیابی مورد کارکنان وظایف و هامسئولیت تکمیل یدرجه حسب بر توانمی را سازمانی تعهد این بر عالوه. کرد

 .است پذیرامکان نیز کار محل در افراد رفتار یمشاهده با سازمانی تعهد گیریاندازه

 ابلِق بخشِ سه به را آن و کردند بیان سازمانی تعهد برای تحلیلی ینظریه یک میالدی، 13 یدهه در ،(1113) میر و الن

 حساسیِا دلبستگیِ عاطفی تعهد. هنجاری سازمانی تعهد و مستمر سازمانی تعهد عاطفی، سازمانی تعهد: کردند تجزیه تعریف

 رمستم تعهدِ. دارد عالقه سازمان به اندازه چه تا فرد اینکه یعنی کند،می کار آن در که است ازمانیس هایارزش به کارکنان

 ردف که دارد سروکار ایپذیریمسئولیت و التزام با هنجاری تعهد و. است سازمان همان با همکاری یادامه به فرد تمایل میزان

 د؛بگذارن اثر آن انواع سایر بر است ممکن سازمانی تعهد انواع این از کی هر گرچه. کندمی احساس خود در سازمان به نسبت

 تک و بگیریم نظر در جداگانه را سازمانی تعهد نوع سه که است این ترساده کارِ است، مدیریت استراتژی طراحی هدف وقتی

 .کنیم تقویت کارکنان در را آنها بتوانیم نیاز اساس بر تا بیاوریم ذهن به تک به

 

 هد سازمانی عاطفیتع

 اثر آوردمی حساب به آن از عضوی را خود یا دارد دوست را سازمان حقیقتا فرد که میزانی یا عاطفی، سازمانی تعهد

 یِسازمان تعهد روی فقط نه سازمان به نسبت فرد عاطفیِ باالی تعهد. گذاردمی سازمان عملکرد و او عملکرد روی چشمگیری
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 اطفیع تعهد که کارمندی. کند اضافه سازمان بااستعداد نیروهای به هم را دیگری افراد شودمی باعث بلکه است مؤثر مستمر

 به) اردد باال مستمر تعهد که است کارمندی مقابل ینقطه در. کندمی عمل سازمانی برند سفیر مانند دارد سازمان به باالیی

 رد است، ضعیف سازمان به نسبت او عاطفی تعهد حال عین در( ندارد وجود برایش کاری مناسب هایجایگزین که علت این

 .بزند آسیب سازمان به خود اجتماعیِ محافلِ در سازمان از انتقاد با او است ممکن حالت این

 دیریتیم هایاستراتژی و هاسیاست بنابراین،. دارد مستقیم نسبت آنها کاری تجربیات با کارمندان عاطفی سازمانی تعهد

 کنندمی خلق را ایکاری هایجریان و هاموقعیت و گذارندمی اختیار در را کارمندان ضعف و قدرت سنجش سبمنا ابزار که

 موفقیت هب سازمان به کارکنان عاطفی تعهد افزایش طریق از باشند، داشته کار از مثبتی فردی یتجربه کارکنان تمام آنها در که

 .کنندمی کمک آن

 یدرجه دنبو باال از یافتن اطمینان دلیل به نیز سازمان با فرد بین تناسب وجود بر استخدام مسئول مدیران جدی تأکید

 هایشارز و کارکنان فردی هایارزش بین یفاصله که است بیشتر زمانی عاطفی تعهد. است سازمان به کارکنان عاطفی تعهد

 اهاستراتژی و هابرنامه با سازمان هایارزش و کارکنان یفرد هایارزش بین توانمی همچنین. باشد حداقل میزان به سازمانی

 هایارزش از کارکنان شناخت و درک کرد تالش باید راهکارها و هابرنامه این در. داد افزایش را آن یا کرد ایجاد همخوانی

 .کند پیدا ارتقا سازمانی

  هاي تعهد عاطفی پيش شرط

 شود که بسیاری از این ویژگیها نقش فزاینده یا کاهنده نجا ناشی میویژگیهای شخصی : اهمیت ویژگیهای فردی از آ

در تعهد دارند. این ویژگیها شامل: سن، سابقه خدمت، سطح آموزش و تخصص، جنسیت، نژاد، وضعیت تأهل و عوامل شخصی 

 .کوس دارددیگر است. سن و سابقه خدمت با تعهد ارتباط مستقیمی دارد. سطح آموزش با تعهد سازمانی رابطه مع

 لی را افزایش داده و منجر شغ چالش غنی و شده تقویت شغل که دهد می نشان تحقیقات:   ویژگیهای مرتبط با نقش

 .به افزایش تعهد می شود. همچنین یافته ها نشان می دهند که تعهد با تضاد نقش و ابهام نقش ارتباط معکوس دارد

 زمان، حیطه نظارت، تمرکز و پیوستگی شغلی نشان می دهد رابطه ویژگیهای ساختاری: مطالعات در مورد اندازه سا

معناداری بین هیچ یک از متغیرها با تعهد سازمانی وجود ندارد. در مطالعه دیگر که توسط استیرز و همکارانش انجام گرفت 

ا تعهد غلی و تمرکز بگیری شد که اندازه سازمان و حیطه نظارت با تعهد غیرمرتبط بودند ولی رسمیت و پیوستگی شنتیجه

 .مرتبط می باشند

  تجربیات کاری: در طی زندگی کاری فرد در سازمان رخ می دهد. بعنوان یکی از نیروهای عمده در فرآیند اجتماعی

شدن یا اثرپذیری کارمندان محسوب شده و بر میزان وابستگی روانی کارمندان به سازمان تأثیر گذارند. احساس کارمندان در 

 . شهای مثبت همکاران بر تعهد فرد موثر می باشندمورد نگر

 

 مستمر سازمانی تعهد

هایی است که او با ترک دلیل اصلی تعهد مستمر وقتی به طور کامل در گرو تعهد عاطفی فرد به سازمان نباشد هزینه

ی شود. وقتسازمانی تعیین میی فرهنگ ی زیادی به وسیلهشود. عالوه بر این، تعهد مستمر تا اندازهسازمان متحمل آنها می

قای شناسی کارکنان و ابکنند تعهد مستمر آنها نیز بیشتر خواهد بود. وظیفهگر ارزیابی کارکنان، سازمان را مثبت و حمایت

 .روندآنها که فاکتورهای مهم سازمانی هستند از اجزای تعهد مستمر به شمار می

 :پيش شرطهاي تعهد مستمر

 .گذاری و نیروی صرف شده در سازمان حجم و اندازه سرمایه

 .فقدان فرصتهای شغلی خارج از سازمان

ر دهنده تعهد دعنوان اجزای تشکیلکنندگان این مدل، معتقدند که بهتر است تعهد هنجاری، مستمر و عاطفی را بهارائه

الزام و احساس وظیفه اندکی نسبت به  دلیل اینکه اگر انواع خاصی از تعهد باشند، فرد عضو،نظر گرفت؛ تا انواع خاص آن. به

 . کندباقی ماندن در سازمان در خود احساس می
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 هنجاريتعهد سازمانی 

ها استوار است و همچنین میزانی که کارکنان حاضرند جدا از الزاماتی که با آن تعهد هنجاری بر وظایف و مسئولیت

افتند و کارکنان متحمل کاهش یا تعویق ها به تأخیر میرداختوکارهای کوچک پاند در سازمان بمانند. گاهی در کسبمواجه

خواهند کارفرما را در شرایط دشوار رها کنند. تعهد هنجاری از کنند زیرا نمیشوند، با این حال کار را ترک نمیدستمزد می

ی ی باشد یا در نتیجهتواند ناشی از تعهد عاطفگیرد. تعهد هنجاری میی اخالقی و سیستم ارزشی فرد نشئت میوظیفه

 .اجتماعی شدن در محل کار و احساس تعهد به همکاران به وجود بیاید

ها، ی پاداششمارند و این حقیقت را با ارائهشناسی را ارزشمند میهایی باالست که وظیفهتعهد هنجاری در سازمان

کنانی تعهد سازمانی هنجاری باالست که به صورت دهند. همچنین در کارهای دیگر به کارکنان نشان میها و استراتژیمشوّق

 .کنندهای عینی تعهد کارفرما به رفاه کارکنان را مشاهده میمرتب مثال

کند و همچنین رضایت کارمندی که تعهد هنجاری باالیی دارد با احتمال باالتری در موفقیت سازمان ایفای نقش می

جایی کارمندان را کاهش و توانایی سازمان را ی خود میزان جابهباال به نوبهنماید. رضایت شغلی شغلی باالتری را تجربه می

 .دهدبرای استخدام و ابقای استعدادها افزایش می

 :پيش شرطهاي تعهد هنجاري

 .اثرپذیری خانوادگی، فرهنگی و سازمانی

 .سرمایه گذاری های سازمان 

 (.1070) مدنی، جبران متقابل خدمات می باشد

 

 قيقتح نهيشيپ
 کارشناسان تربیت بدنی یشغل یبهداشتی و فرسودگ -( در تحقیقی با عنوان ارتباط عوامل انگیزشی1013بختیاری )

دانشگاه های دولتی تهران به این نتیجه رسید بین عامل انگیزشی و فرسودگی عاطفی همبستگی معکوس و معنی داری وجود 

معنی داری وجود ندارد. بین کاهش بازده عملکرد و عوامل انگیزشی و دارد. بین عامل بهداشتی و فرسودگی عاطفی ارتباط 

بهداشتی همبستگی معکوس و معنی داری وجود دارد. بین تهی شدن از ویژگی های شخصی و عوامل انگیزشی و بهداشتی 

هت ریزی در ج رنامهای بارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق، از یک سو در توسعة آگاهی مدیران و ایجاد زمینه بر

 کارشناسان مؤثر خواهد بود. یشغل یبهبود سطح انگیزش و از سویی دیگر در کاهش فرسودگ

با هدف بررسی رابطه ی منابع قدرت مدیران با ویژگیهای شخصیتی، نشان دادند  ی( در پژوهش1013) یو محمد پورقاز

توفیق طلبی و مرکز کنترل درونی کارکنان رابطه مستقیم و  بین منبع قدرت پاداش مدیران با تحمل ابهام، ریسک پذیری،

معناداری وجود دارد. همچنین بین منابع قدرت قانون و تخصص مدیران با خالقیت و تحمل ابهام کارکنان؛ منبع قدرت 

م ومعناداری تقیمرجعیت مدیران با خالقیت و توفیق طلبی کارکنان؛ و قدرت اجبار مدیران با استقالل طلبی کارکنان رابطه مس

پژوهش همچنین نشان داد که منبع قدرت پاداش مدیران بیشترین نقش را در پیش بینی ویژگیهای  هایافتهیمشاهده شد. 

 شخصیتی کارآفرینانه کارکنان دارد.

 همعلمان تربیت بدنی ب یشغل ی( در تحقیق خود با عنوان ارتباط بین جو سازمانی مدارس و فرسودگ1011نژاد ) رمضانی

و ابعاد جو سازمانی )رفتار متعهدانه معلمان؛ رفتار صمیمی معلمان و  یشغل یاین نتیجه رسید که بین جو سازمانی و فرسودگ

رابطة منفی و معنی داری وجود دارد. ولی بین رفتار دستوری مدیران و  ترتیببه  یشغل یرفتار حمایتی مدیران( و فرسودگ

به ترتیب رابطة مثبت و معنی داری مشاهده شد. رابطة بین جو سازمانی باز با دو  یشغل یرفتار ناامیدانة معلمان با فرسودگ

 مثبت و معنی دار بود. مانبعد فرسودگی هیجانی  و مسخ شخصیت منفی و معنی دار، و با بعد موفقیت فردی معل

تعهد  و یشغل یبر دلزدگ سیوید یشغل یسازگار وهیمشاوره به ش یبا عنوان اثربخش یقی( تحق1012) یپز و سلطان گچ

 وهیدادها نشان دادندکه مشاوره به ش لیحاصل از تحل جیشهرستان قوچان انجام دادند. نتا ییکارکنان مدارس استثنا یسازمان

 شود. یم یتعهد سازمان راتییدرصد از تغ 08و  یشغل یدلزدگ راتییدرصد از تغ 08موجب  یشغل یسازگار
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 کارکنان شاغل یشغل یبافرسودگ یتعهد سازمان نیرابطه ب یتحت عنوان بررس یله ا( در مقا1012و همکاران) یدیتوح

اف و ارزش اهد رشینشانگر پذ یکه باال بودن تعهد سازمان دندیرس جهینت نیمنتخب در شهر کرمان به ا یآموزش مارستانیدر ب

در  زین یشغل یفرسودگ زانیمان دارند و مدر ساز یبهتر یعملکرد شغل تعهداز طرف کارکنان بوده و کارکنان م یسازمان یها

خود قرار  یباال بردن آن بکوشند و آن را جزء برنامه ها یو مسوالن برا رانیالزم است مد نیدهد. بنابرا یآنان کمتر رخ م

 دهند.

کارکنان آموزش و  یشغل یبا دلزدگ یو تعهد سازمان یبا عنوان رابطه جرات ورز یقی( تحق1011) یو دوست یذوریک

جود و یدار یمعن یکارکنان رابطه منف یشغل یجرات و دلزدگ نیها نشان داد که ب افتهیانجام دادند.  شابوریپرورش شهر ن

 یزو جرات ور یتعهد سازمان یرهایوجود دارد و متغ یدار یمعن یمنف بطهکارکنانرا یشغل یبا دلزدگ یتعهد سازمان نیدارد. ب

 باشند. یکارکنان م یشغل یکننده دلزدگ ینیب شیپ بیبه ترت

بر  دیبا تاک یبر اساس عدالت و تعهد سازمان یشغل یفرسودگ ینیب شیتحت عنوان پ ی( در مقاله ا1018)فیو ص ادگاری

 یدارا یکه تعهد سازمان دندیرس جهینت نیبه ا رازیش یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم نیتعارض و ابهام نقش در ب ینقش واسطه ا

 یانجیا مو معنادار ب یمنف میمستق ریاثر غ یدارا یتعهد سازمان نیاست. همچن یغلش یعنادار بر فرسودگو م یمنف میاثر مستق

 یگر یانجیو معنادار با م یمنف میمستق ریاثر غ یدارا یاست. عدالت سازمان یشغل یابهام و تعارض نقش بر فرسودگ یگر

 مستقسم وجود نداشت.  راث یشغل یو فرسودگ یعدالت سازمان نیاست. ب یشغل یابهام و تعارض نقش بر فرسودگ

از آن بود که بین ابعاد شخصیتی برون گرایی و سازگاری با ایجاد روابط  یحاک 2337وو  و همکاران در سال  مطالعات

 صمیمی و ارتباط کاری گسترده، رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.

داشت به عنوان مثال آن ها گزارش کردند که بین  یمتنوع جی( بر روی کارکنان مرکز تلفن نتا2331ساوویر  ) قاتیتحق

ی که بین بعد روان رنجوری و گشودگ یبعد شخصیتی سازگاری با مسئولیت پذیری افراد همبستگی مثبت وجود دارد در حال

 شد. دهیبا عملکرد شغلی این کارکنان رابطه منفی د

دانشجوی کارشناسی ارشد  733رابطة آن با رضایت شغلی و  یشغل ی( با بررسی فرسودگ2312تحقیقی گرینبرگ  ) در

 همبستگی وجود دارد. وی نشان داد که مردان یشغل ینها، به این نتیجه رسید که بین رضایت شغلی با فرسودگشاغل در سازما

فراد متأهل ا یشغل یاز ویژگی های شخصی تجربه می کنند و فرسودگ نرا در مؤلفة تهی شد یشغل یسطح باالتری از فرسودگ

 کمتر از مجردهاست.

 

 چارچوب نظري تحقيق
چارچوب نظری، الگویی مفهومی بوده و بر روابط نظری میان تعدادی از عوامل که در مساله پژوهش با اهیمت تشخیص 

هد عداده شده اند، تاکید دارد. این چارچوب درباره پیوندهای درونی میان متغیرهای اصلی تحقیق اعم از فرسودگی شغلی، ت

 ، چارچوب نظری پژوهش نشان داده شده است. 1سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی بحث می کند. در شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقيق -1شکل شماره 

 تعهد سازمانی فرسودگی شغلی

ویژگی های 

جمعیت 

 شناختی
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پیوسته، نقش متغیر: مستقل، نحوه اندازه  -با توجه به چارچوب مفهومی پژوهش، فرسودگی شغلی : نوع متغیر: کمی

سته، پیوسته، نقش متغیر: واب -رسشنامه، مقیاس اندازه گیری: طیف لیکرت، متغیر تعهد سازمانی: نوع متغیر: کمیگیری: پ

پیوسته،  -نحوه اندازه گیری: پرسشنامه، مقیاس اندازه گیری: طیف لیکرت( و متغیر ویژگی جمعیت شناختی: نوع متغیر: کمی

 ه، مقیاس اندازه گیری: طیف لیکرت( است. نقش متغیر: میانجی، نحوه اندازه گیری: پرسشنام

 با توجه به چارچوب مفهومی پژوهش می توان فرضیه های پژوهش را به صورت زیر بیان کرد:

  فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی تاثیر دارد.1فرضیه : 

  نادر و دریانوردی با نقش واسطه ای ویژگی های جمعیت : فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان ب2فرضیه

 شناختی تاثیر دارد.

 

 روش شناسی پژوهش 
پیمایشی و از نظر زمان جمع آوری داده های مورد نیاز، تک مقطعی می باشد. روش نمونه  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

ا تاثیر فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی بگیری این تحقیق، نمونه گیری تصادفی است. هدف کلی پژوهش بررسی بررسی 

 یجامعهنقش واسطه ای ویژگی های جمعیت شناختی  )جنسیت و سن( کارکنان ستاد سازمان بنادر و دریانوردی است. 

پژوهش  شامل کلیه کارکنان ستاد سازمان بنادر و دریانوردی که در مجموع با احتساب نیروهای کارمندان رسمی، این  آماری

و خطای  %12نفر هستند. تعداد نمونه های تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و در سطح اطمینان  827و قراردادی پیمانی 

می باشد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسشنامه است. پرسشنامه مورد استفاده شامل دو  221شامل  3032نمونه گیری 

سوال مربوط به متغیر تعهد سازمانی می  20بوط به متغیر فرسودگی شغلی، سوال مر 22سوال به ترتیب  01بخش بوده که  از 

نفر از کارکنان ستاد سازمان بنادر  03باشد. برای روایی پرسشنامه ابتدا سواالت استاندارد گشت و سپس پرسشنامه ابتدا بین 

ده شد، نظرات اصالحی و تکمیلی آن ها و دریانوردی توزیع شده و ضمن اینکه با وضعیت سازمان بنادر و دریانوردی تطابق دا

در پرسشنامه لحاظ گردید. برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. نتایح مربوط به ضریب آلفای کرونباخ 

 بیشتر است، سوالها از پایایی باالیی برخوردار است 308می باشد که نشان دهنده آن است که چون مقدارش از مقدار  30821

 و بنابراین سواالت پایا هستند.

 

 یافته هاي پژوهش

 آمار توصيفی 

که در بین کارکنان ستاد سازمان بنادر و دریانوردی  1از نظر جمعیت شناختی نتایج آمار توصیفی تحقیق در جدول شماره 

 حاصل شده است ارائه می گردد.
 

 اطالعات آمار توصيفی تحقيق -1جدول شماره 
 

 عنو بعد فراوانی درصد

 مرد 122 0107
 جنسیت

 زن 121 2302

 متاهل 173 8108
 وضعیت تاهل

 مجرد 81 2700

 سال 03زیر  01 1700

 سن
0102 81 03-01 

0008 78 23-01 

 سال 23بیشتر از  01 1202
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 پایین تر از دیپلم 13 0

 میزان تحصیالت

 دیپلم و فوق دیپلم 11 2100

 لیسانس 131 0302

 لیسانسفوق  83 2801

 دکتری 0 11

 سال 13زیر  27 1102

 سابقه کار

 سال 11-12 10 0802

 سال 11-23 17 802

 سال 21-22 27 2001

 سال 22باالی  20 2101

 رسمی 10 2201

 پیمانی 18 2108 نوع قرارداد

 قرارداد مدت معین 121 0702

 

 آمار استنباطی
بعد از تحلیل آمار توصیفی از دیدگاه های مختلف، به آمار استنباطی تحقیق می پردازیم. یکی از مراحل اصلی در آمار  

استنباطی بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی فرضیه می باشد. اهمیت نرمال بودن از این نظر اهمیت دارد که اگر متغیرهای 

ر استنباطی بر اساس پارامتریک و اگر غیر نرمال باشد بر اساس ناپارامتریک اصلی تحقیق نرمال باشند بایستی تحلیل آما

 های تحقیق پرداخته می شود.بایستی صورت پذیرد. سپس از ابعاد مختلف در راستای بررسی فرضیه

ست. اسمیرنوف گزارش شده ا –، نتیجه آزمون نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف 2در جدول شماره 

شود متغیرهای اصلی گردد. همانطور که مشاهده میشود میزان سطح خطا متناظر با آنها بررسی میهمانطور که مشاهده می

است که نتیجه  3032داری هر کدام از متغیرها کمتر از فرضیه تحقیق، فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی میزان سطح معنی

خوردار نیستند. به عبارت دیگر توزیع داده ها از توزیع نرمال انحراف قابل توجهی دارند. ها از توزیع نرمال برگرفته می شود داده

 بنابراین برای تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون ناپارامتریک استفاده می گردد. 
 

 اسميرنوف –، آزمون بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف 2جدول شماره 
 

 تعهد سازمانی گی شغلیفرسود عنوان

 221 221 تعداد

 00112 20110 میانگین

 3011 3001 انحراف استاندارد

 30201 30220 اختالف) مطلق(

 30113 30221 اختالف) مثبت(

 -30201 -30220 اختالف) منفی(

 30201 30220 مقدار آماره آزمون

 30333 30333 مقدار سطح خطا
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 بررسی فرضيه هاي تحقيق
 مه فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.در ادا

 فرضیه اول تحقیق: فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی تاثیر دارد.

برای پاسخ دادن به فرضیه های تحقیق، از تحلیل عاملی در معادالت ساختاری استفاده می شود. معادالت ساختاری بر 

عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. تحلیل عاملی، عمل تقلیل یافته متغیرها را از طریق گروه اساس سنجش بارهای 

بندی کردن متغیرهایی که با هم همبسگی متوسط یا نسبتا زیاد دارند انجام می دهد. با توجه به اینکه توزیع داده های تحقیق 

 استفاده می گردد.  SMARTPLS نرمال نیستند، از آزمون های ناپارامتری و نرم افزار

، مدل معادالت ساختاری را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان می دهد. در این نمودار اعداد و 2نمودار شماره 

ضرایب به دو دسته تقسیم می شوند. دسته ی اول تحت عنوان معادالت اندازه گیری مرتبه دوم هستند که روابط بین متغیرها 

بیشتر شده اند لذا می  302بارهای عاملی مرتبه دوم( می باشند. تمامی مقادیر بارهای عاملی مرتبه دوم از ) ستندو ابعاد آنان ه

توان همسویی پرسشنامه برای اندازه گیری مفاهیم فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی را در این مرحله معتبر نشان داد. دسته 

یرهای تحقیق می باشند و برای آزمون فرضیات استفاده می شوند. به این دوم معادالت ساختاری هستند که روابط بین متغ

ضرایب اصطالحا ضرایب مسیر گفته می شود. ضرایب استاندارد بار عاملی بین متغیر فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی به میزان 

 ر دارد.( که نشان دهنده آن است فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی تاثی302است ) بیشتر از  30710
 

 

 معادالت ساختاري فرضيه یک در حالت ضرایب استاندارد بار عاملی -2شکل شماره 
 

فرضیه دوم تحقیق: فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی با نقش واسطه ای ویژگی های 

 جمعیت شناختی تاثیر دارد.

 هیضفر قیتا به صورت دق میکن یرا مطرح م ریز یفرع موارد م،یسخ دهرا پا هیفرض نیا قیبه صورت دق نکهیبه خاطر ا

منظور از ویژگی های جمعیت شناختی در این تحقیق با توجه به عنوان تحقیق جنسیت و  .میرا پاسخ داده باش قیدوم تحق

و سن  23-01، 03-01سال،  03سن است. جنسیت به دو قسمت مرد و زن و سن با نوجه به آمار توصیفی به وارد سن زیر 
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، 0استفاده می گردد. در جدول شماره  ANOVAجدول  بیضراسال تقسیم می شود. برای تحلیل این فرضیه از  23باالی 

 ی) انواع جنسیت و انواع سن( ارائه شده است.شناخت تیدر حالت جمع ANOVAجدول  بیضرا
 

 واع جنسيت و انواع سن(ی) انشناخت تيجمعدر حالت  ANOVA،  ضرایب جدول 3جدول شماره 
 

مقدار سطح 

 خطا
 آماره آزمون

T 

 ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد
 مدل

ویژگی  

 Bمقدار  خطای استاندارد 𝛽ضریب  شناختیجمعیت

 مقدار ثابت -30032 30131 - -00831 30333

 جنسیت)مرد(
30333 030101 30103 30307 10112 

متغیر 

 فرسودگی

 مقدار ثابت -30207 30203 - -20273 30320

 جنسیت)زن(
30312 110813 30700 30381 10028 

متغیر 

 فرسودگی

 مقدار ثابت -30172 30231 - -30122 30021
 گروه سنی

 10102 30318 30778 110720 30333 سال 03زیر 
متغیر 

 فرسودگی

 مقدار ثابت -30127 30232 - -00321 30330
 گروه سنی

03-01 30322 180731 30777 30382 10271 
متغیر 

 فرسودگی

 مقدار ثابت -10223 30020 - -00001 30331
 گروه سنی

23-01 30312 120710 30130 30117 10211 
متغیر 

 فرسودگی

30331 00121- - 30220 30121- 30331 
 گروه سنی

 30117 10001 30370 30102 180001 30117 سال 23باالی 

 هد سازمانیمتغیر وابسته: تع

 

 ، به قرار زیر است:0نتایج جدول شماره 

  برای تاثیر فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی در بین مردان کارکنان سازمان بنادر و  0با توجه به نتایج جدول شماره

تغیر است، بنابراین م 3032شده است و چون کمتر از  30333مقدار سطح خطای متغیر وابسته فرسودگی شغلی  ،دریانوردی

فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی در بین مردان کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی تاثیر دارد. یعنی فرسودگی شغلی باعث 

 تضعیف تعهد سازمانی در بین مردان کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی می گردد.

  نی در بین زنان کارکنان سازمان بنادر و برای تاثیر فرسودگی شغلی بر تعهد سازما 0با توجه به نتایج جدول شماره

 ریمتغ نیاست، بنابرا 3032از  شتریشده است و چون ب 30312 یشغل یوابسته فرسودگ ریمتغ یمقدار سطح خطا ،دریانوردی

باعث  یغلش یفرسودگ یعنیندارد.  ریتاث یانوردیزنان کارکنان سازمان بنادر و در نیدر ب یبر تعهد سازمان یشغل یفرسودگ

 گردد. ینم یانوردیزنان کارکنان سازمان بنادر و در نیدر ب یتعهد سازمان فیعتض
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  سال کارکنان  03برای تاثیر فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی در بین گروه سنی زیر  0با توجه به نتایج جدول شماره

است،  3032ت و چون کمتر از شده اس 30333 یشغل یوابسته فرسودگ ریمتغ ی، مقدار سطح خطاسازمان بنادر و دریانوردی

دارد.  ریتاث یانوردیسال کارکنان سازمان بنادر و در 03 ریز یگروه سن نیدر ب یبر تعهد سازمان یشغل یفرسودگ ریمتغ نیبنابرا

 یم یانوردیسال کارکنان سازمان بنادر و در 03 ریز یگروه سن نیدر ب یف تعهد سازمانیباعث تضع یشغل یفرسودگ یعنی

 گردد.

  سال  03-01برای تاثیر فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی در بین گروه سنی بین  0توجه به نتایج جدول شماره با

از  شتریشده است و چون ب 30322 یشغل یوابسته فرسودگ ریمتغ یمقدار سطح خطا ،کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی

 یانوردیکارکنان سازمان بنادر و در 03تا  01 یگروه سن نیر بد یبر تعهد سازمان یشغل یفرسودگ ریمتغ نیاست، بنابرا 3032

 یانوردیکارکنان سازمان بنادر و در 03تا  01 یگروه سن نیدر ب یف تعهد سازمانیباعث تضع یشغل یفرسودگ یعنیندارد.  ریتاث

 گردد. ینم

  سال  23-01گروه سنی بین  برای تاثیر فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی در بین 0با توجه به نتایج جدول شماره

 3032از  شتریشده است و چون ب 30312 یشغل یوابسته فرسودگ ریمتغ یمقدار سطح خطا ،کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی

 ریتاث یانوردیکارکنان سازمان بنادر و در 23تا  01 یگروه سن نیدر ب یبر تعهد سازمان یشغل یفرسودگ ریمتغ نیاست، بنابرا

 ینم یانوردیکارکنان سازمان بنادر و در 23تا  01 یگروه سن نیدر ب یف تعهد سازمانیباعث تضع یشغل یفرسودگ یعنیندارد. 

 گردد.

  سال کارکنان  23برای تاثیر فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی در بین گروه سنی باالی  0با توجه به نتایج جدول شماره

است،  3032از  شتریشده است و چون ب 30117 یشغل یوابسته فرسودگ ریتغم یمقدار سطح خطا ،سازمان بنادر و دریانوردی

 ریتاث یانوردیسال کارکنان سازمان بنادر و در 23 یباال یگروه سن نیدر ب یبر تعهد سازمان یشغل یفرسودگ ریمتغ نیبنابرا

 یانوردیرکنان سازمان بنادر و درکاسال  23باالی  یگروه سن نیدر ب یتعهد سازمان فیتضعباعث  یشغل یفرسودگ یعنیندارد. 

 گردد. ینم

 

 بحث و نتيجه گيري

بررسی تاثیر فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی با نقش واسطه ای ویژگی های جمعیت شناختی ) این پژوهش با هدف 

ی دهد نشان م انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از معادالت ساختاریجنسیت و سن( کارکنان ستاد سازمان بنادر و دریانوردی 

که فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی ستاد سازمان بنادر و دریانوردی تاثیر دارد. همچنین نتایج جمعیت شناختی به قرار زیر 

متغیر فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی در بین مردان کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی تاثیر دارد. یعنی فرسودگی "است: 

بر  یغلش یفرسودگ ریمتغ " ،"د سازمانی در بین مردان کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی می گردد.شغلی باعث تضعیف تعه

 یعهد سازمانت فیباعث تضع یشغل یفرسودگ یعنیندارد.  ریتاث یانوردیزنان کارکنان سازمان بنادر و در نیدر ب یتعهد سازمان

 ریز ینگروه س نیدر ب یبر تعهد سازمان یشغل یفرسودگ ریمتغ، "د.گرد ینم یانوردیزنان کارکنان سازمان بنادر و در نیدر ب

 یگروه سن نیدر ب یف تعهد سازمانیباعث تضع یشغل یفرسودگ یعنیدارد.  ریتاث یانوردیسال کارکنان سازمان بنادر و در 03

 01 یگروه سن نیدر ب یزمانبر تعهد سا یشغل یفرسودگ ریمتغ "، "گردد. یم یانوردیسال کارکنان سازمان بنادر و در 03 ریز

 یروه سنگ نیدر ب یف تعهد سازمانیباعث تضع یشغل یفرسودگ یعنیندارد.  ریتاث یانوردیکارکنان سازمان بنادر و در 03تا 

 01 یگروه سن نیدر ب یبر تعهد سازمان یشغل یفرسودگ ریمتغ "، "گردد. ینم یانوردیکارکنان سازمان بنادر و در 03تا  01

 یروه سنگ نیدر ب یف تعهد سازمانیباعث تضع یشغل یفرسودگ یعنیندارد.  ریتاث یانوردیان سازمان بنادر و درکارکن 23تا 

 یباال یگروه سن نیدر ب یبر تعهد سازمان یشغل یفرسودگ ریمتغ "، "گردد. ینم یانوردیکارکنان سازمان بنادر و در 23تا  01

 یگروه سن نیدر ب یتعهد سازمان فیتضعباعث  یشغل یفرسودگ یعنیندارد.  ریتاث یانوردیسال کارکنان سازمان بنادر و در 23

 . "گردد. ینم یانوردیکارکنان سازمان بنادر و درسال  23باالی 
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 پيشنهادات
 با توجه به نتایج و یافته های این پژوهش پیشنهادهای زیر برای محققین آتی مطرح می شود:

 ر سازمان بنادر و دریانوردیبررسی فرسودگی شغلی بر عملکرد داخلی د 

 بررسی فرسودگی شغلی بر قصد ترک خدمت کارکنان در سازمان بنادر و دریانوردی 

 بررسی فرسودگی شغلی بر استرس شغلی کارکنان در سازمان بنادر و دریانوردی 

 نیتاهل( در ب تی) بر اساس وضعیشناخت تیسازمان بر اساس جمع یبر عملکرد داخل یشغل یفرسودگ یبررس 

 یانوردیکارکنان سازمان بنادر و در

 نی( در بیقرارداد تی) بر اساس وضعیشناخت تیسازمان بر اساس جمع یبر عملکرد داخل یشغل یفرسودگ یبررس 

 یانوردیکارکنان سازمان بنادر و در

 ان کارکن نی( در بالتی) بر اساس تحصیشناخت تیسازمان بر اساس جمع یبر عملکرد داخل یشغل یفرسودگ یبررس

 یانوردیسازمان بنادر و در

 نان کارک نی( در بالتی) بر اساس تحصیشناخت تیبر قصد ترک خدمت بر اساس جمع یشغل یفرسودگ یبررس

  یانوردیسازمان بنادر و در

 ن سازمان کارکنا نی( در بالتی) بر اساس تحصیشناخت تیبر اساس جمع یبر استرس شغل یشغل یفرسودگ یبررس

 یانوردیبنادر و در
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