
 ریت دولتیدیم های نوینلنامه تحقیقات و نظریهفص                  

  105-120، مقاله پژوهشی، صفحات 1401 بهار، 1، شماره 1دوره                    
    http://jparnt.iauk.ac.ir/                     

1 

 

 

 مورد) شغلی فرسودگی ایواسطه نقش با مالی رفتار های تورش بر سازمانی تعهد تاثیر
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 چکیده
جاا  شغلی فرسودگی ایواسطه نقش با مالی رفتار هایتورش بر سازمانی تعهد تاثیر بررسی هدف با حاضر تحقیق  ان

 شهرک هایشرکت کلیه تحقیق این آماری جامعه و بوده کاربردی و همبستگی توصیفی پژوهش روش. است شده

فار 259 برابر نمونه حجم مورگان جدول اساس بر. باشدمی شرکت 748 برابر آنها دادعت که بوده شیراز یصنعت  در ن

-پرسشنامه از هاداده گردآوری جهت. است شده تعیین دسترس در تصادفی غیر گیرینمونه روش و شد گرفته نظر

تاا هایتورش تهساخ محقق پرسشنامه و شغلی فرسودگی و سازمانی تعهد استاندارد های ساتفاده ماالی ررف  شاده ا

یاد ماورد کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با آن پایایی و محتوایی بصورت پژوهش ابزار روایی. است تاه قارار تای  گرف

سات شده استفادهAMOS  افزارنر  از آن تحلیل جهت و ساختاری معادالت از هافرضیه آزمون برای. است تاای . ا  ن

 تااثیر ماالی رفتار هایتورش بر شغلی فرسودگی دارد، تاثیر شغلی فرسودگی بر سازمانی تعهد که داد نشان پژوهش

قاش با مالی رفتار هایتورش بر سازمانی تعهد و دارد تاثیر مالی رفتار هایتورش بر سازمانی تعهد دارد، ساطه ن  ایوا

 .دارد تاثیر شغلی فرسودگی

 

 عد ، شخصیت مسخ، عاطفی تحلیل، مالی ررفتا هایتورش ی،شغل فرسودگی سازمانی، تعهد: کلیدی واژگان

 فردی موفقیت

 

 مقدمه -1
 هاایشالل باه هااسازمان وسیله به کنونی جوامع ماهیت که معتقدند دانشمندان از بسیاری. است سازمانی یجامعه امروزی یجامعه

 و اداره خاود انسانی نیروی روانی و جسمی هایشالت پایه بر آنها همه یدترد بدون اما شوند،می وسازماندهی تأسیس گوناگون اهداف با و مختلف

مای) .است دیگر هایسازمان به نسبت سازمان یک برتری یعمده شاخص کارآمد انسانی نیروی گفت توانمی بطورکلی. شوندمی هدایت  و بهرا

نادعرصه این انحفات که صنعتی بزرگ ایکشوره .هاست سرمایه و منابع سر بر رقابت عصر جدید عصر(. 1389، هملاران هاره ا ناابع از وریب  و م

هاای متخصص، و کرده افرادتحصیل وجود پرتو در و اندداده قرار خود کار سرلوحه را هاسرمایه شاد چرخ ساعه و ر کات باه را تو نادآورده در حر . ا

جاا  و سازمان به انسانی منابع یداراوف و سازمانی تعهد رو این از و دریافته را سازمانی اعتماد و تعهد اهمیت خوبی به هاسازمان مدیران چاه ان  هر

نای، و صالحی. )سازمانهاست مدیران جدی هایدغدغه از یلی انسانی، منابع نقشی فرا وظایف حتی و آنها به یافته اختصاص هاینقش بهتر  عمرا
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ماد ساازمانی ساختارهای ب،ومطل راهبردی روشن، تیرسال از برخورداری با بخواهد سازمان اگر که دارند اعتقاد محققان(. 1388 حای و کارآ  طرا

عااتی(. 391:1387، رضائیان. )باشدمی متعهد و کارآمد انسانی نیروی نیازمند گردد، نایل خود های اهداف به کامل بطور مناسب، شغل  کاه مطال

ساتقیم یطاهبرا انسانی نیروی زدهیبا به مربوط مسائل و تعهد عد  بین که دهدمی نشان گرفته، انجا  تعهد درباره نای و م جاود داریمع  دارد و

شاتری مادت هستند، بهتری عمللرد و شغلی رضایت اثربخشی، کارایی، دارای دارند، باالتری سازمانی تعهد که افرادی (.1378، محمودی)  در بی

صامیم در دارند، نارالهم با تریصمیمانه بطروا کنند،می خدمت ترک کمتر ،(1989، مورهد) کنندمی کار بیشتر و مانندمی سازمان یاریت  هااگ

-مای ماالی منابع تأمین از نظرصرف .کار(1378، محمودی) دارند کمتری نقش ابها  و تضاد شوند،می داده مشارکت و کنندمی مشارکت بیشتر

ماا. کند ارضا را توانمندی و اعتماد ارزشمندی، دخو احساسات اجتماعی، ارتباط بدنی، و روانی تحرک نظیر آدمی اساسی نیازهای از برخی تواند  ا

 شخص و شود تبدیل نارضایتی منبع به زمان مرور با بخش رضایت شغل یک است مملن. باشد نیز روانی فشار عمده منبع تواندمی کار همچنین

جااد عوامل رو این از است، عصبی فشارهای و تنیدگی از ناشی شغلی فرسودگی. دهد سوق شغلی فرسودگی جهت در را ناد ای یادگی هکن  در تن

شاتغال فرآیند در شغلی فرسودگی وجود. اندشده بندیمقوله محیطی و سازمانی فردی، بعد سه در عوامل این و. دارند موثری نقش آن ایجاد  در ا

 و ردلاعمل کااهش باه منجر ایتنه در و داشته دنبال به را نیرو فقدان شغلی، فرسودگی(. 1382، توسلی) است شده اثبات متعددی هایبررسی

گارش یاک داشتن (.1390، دربندی) گردد می فرد سازمانی و شخصی زندگی محیط در منفی اثرات دیگر ساتماتیک ن  و سارمایه باازار باه سی

 از درستی یلتحل بتوانیم که آن برای امروزی، پیچیده بازارهای در. است ضروری آن از درست شناختی به دستیابی در آن، هایواکنش و هاکنش

سات گذاران سرمایه رفتاری های کنش مالی، بازارهای در مؤثر و مهم عوامل از یلی.بشناسیم را برآن اثرگذار عوامل یکلیه باید نمائیم ئهاار بازار . ا

 هنمود تئوریزه را ارانگذسرمایه رفتاری تعامالت یمجموعه مالی، علو  دانشمندان اخیر های سال در که است واثرگذار مهم حدی به موضوع این

 تن آن به موقع چه و گریزانند ریسک از حد چه تا مالی بازارهای در افراد اینله. اندداده قرار رفتاری مالیه نا  به اییافته گسترش نسبتا مقوله در و

جاه درماو مباحث جمله از است یلدیگر به وابسته حد چه تا و هم از مستقل میزان چه به آنان رفتاری تعامالت اینله یا دهند،می در یان در تو  ا

ساعه بار صنعتی هایشهرک درآمدزایی اثراث پژوهش به ارزیابی این در شده، عنوان مطالب به توجه با(. 1390، عبداللهی) است رشته  شاهر تو

 .باشدمی ایران در حوزه این مبانی بسط برای رهنمودی تواندمی پژوهش، این نتای  بنابراین شیراز پرداخته شده است،

 

 پژوهش پیشینه و ریظن مبانی -2
 دهد،می شلل را گذارانسرمایه رفتار که گوناگونی هایساخت و عوامل معموال مالی تصمیمات در رفتاری علو  ظهور موضوع ادبیات در

حات تنها گذاریسرمایه تصمیمات دهدمی نشان که است این موضوع این اهمیت. گیردمی قرار بررسی مورد صاادی هاایشااخص ثیرتاات  و اقت

ناه آن باه گذارسرمایه که واطمینانی نفس به اعتماد مخاطره، تحمل میزان گذاری،سرمایه افق قبیل از هاییمقوله بلله ندارد قرار عقالنیت  و گزی

-سارمایه رفتار کبس و آنهادارد تصمیمات نوع و گذارانسرمایه رفتار در بسزایی تاثیر نیز قبیل این از مواردی و دارد بازار در گذاریسرمایه فرآیند

حات که منطقی موجودی عنوان به هاانسان وجودی ماهیت غرب، اقتصاد ادبیات در (.138٦، یوسفی) دهدمی راشلل آنها  شلل را آنها گذاری  ت

 در رهواماه شاود،مای یااد قتصادیا انسان عنوان به آن از اغلب که کامل موجود این .شودمی تعریف کند،می گیریتصمیم شفاف کامال شرایط

 که را آرمانی موقعیتی و کندمی آوریجمع دارند، تاثیر تصمیماتش و هاگزینه بر که را اطالعاتی تما  و است کامیاب دلخواهش منافع سازیبهینه

بارت اما (.1387، آباددولت برجی) کندمی خلق شودنمی یافت گذارانسرمایه از بسیاری واقعی دنیای در مطمئنا تاار در روشاپی -ساایمون هر  رف

یای تخصیص بازبینی :عنوان به ایمقاله در نیز میراستتمن. داد تشخیص اقتصادی هاینظریه در غیرواقعی موجودی را اقتصادی انسان -مالی  دارا

ناد،می ضرف نرمال را افراد الیم رفتار که درحالی هستند منطقی سنتی هاینظریه در افراد که کرد بیان مالی رفتار چالش از استفاده با نای ک  یع

یاه ناوعی عنوان به مالی، رفتار .باشد نداشته توجیه اقتصادی نظر از که کند اتخاذ تصمیمی است مملن گذارسرمایه یک طار  نظر سات م  کاه ا

 امروز لیام دانش پژوهشی هایمهبرنا ترینحیاتی از یلی .کندمی تشریح شناختی روانشناسی نظریات از گرفتن کمک با را مالی مسائل و مباحث

 ژرفتر باعث و است اجتماعی وعلو  مالی علو  بین مساعی تشریک حاصل که است مالی رفتار نظریه دارد، قرار کارا بازارهای نظریه رد رأس در که

یان بر دال شواهدی (.1387، آباد دولت برجی) است شده مالی بازارهای از ما، دانش شدن جاود ا لارد پای در هاامانسااز کاه دارد و  و الابا عمل
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یادگاه این از کند فراهم آنها برای را بیشتری اقتصادی سود تواندمی که هستند مدیرانشان تعهد افزایش برای انسانی منابع هایاستراتژی هاد د  تع

سات مهم یخیل شود، منجر مالی وموفقیت رقابتی مزیت به تواندمی اینله خاطر به مدیریتی مفهو  یک عنوان به مدیران قات در. ا  از هادعت حقی

 گاروه یاا شاغل ساازمان، به نسبت فرد درونی احساس و نگرش نوعی تعهد، .شود محسوب رقابتی مزیت یک عنوان به است، مملن دیدگاه این

یازان ساازمان، یک ماهیت به بسته .است تاثیرگذار سازمان به نسبت وی وفاداری و عمللرد درقضاوتها، که است، فااداری م شات در آن و  و سرنو

هاد اهمیت باشد، روبرو نوع این از هایحساسیت و مالی مسائل با خود ماهیت اقتضای به سازمان این اگر حال است رگذارثیات بقایش  مادیران تع

 مانند میمه رفتارهای به هستندکه هم به نزدیک تلقی طرز دو رضایت مانند وپایبندی تعهد (.1389، امامی) شد خواهد چندان دو آن به نسبت

 پایبندی و تعهد دارای که کارکنانی .باشند داشته متعددی و مثبت پیامدهای تواندمی وپایبندی تعهد همچنین. گذارندمی اثر غیبت و جایی جابه

ناان پایبندی و تعهد باید مدیران .کنندمی کار بیشتر و مانندمی سازمان در بیشتری دارند،مدت کار در بیشتری نظم هستند  ساازمان باه را کارک

 آنان برای شغلی امنیت از قبولی قابل سطح کردن فراهم و گیریتصمیم در کارکنان مشارکت از استفاده با بتوانند باید امر این برای و دکنن حفظ

یاق و عاهمطال به نسبت شناسانروان اخیر، هایسال در (.1382، معمارزاده و الوانی ترجمه مورهد،) کنند بیشتر را پایبندی و تعهد  بااب در تحق

نادداده انجا  زمینه این در را متعددی پژوهشهای و شده مندعالقه شغلی فرسودگی نا  به ایدهیپد ساودگی .ا قات در کااری فر  از ناوع آن حقی

 مددرسان شاغلم انواع میان در اختالل این .است گشته توا  کار محیط و شغل به مربوط تنشهای یا روانی فشارهای با که است روانی فرسودگی

 زاییتنش محرکهای با و شده مشاهده قبیل این از مواردی و پرستاران پلیس، پزشلان، اجتماعی، مددکاران معلمان، مشاوران، نظیر ندههدیاری و

سااس تخصصی مشاغل کارمند. است مرتبط قدردانی یا حمایت فقدان و کافی وقت نداشتن زمان، یک در حد از بیش مراجعان داشتن مانند  اح

سات تلراری کار همان و جا همان ساعت، همان روز، هر هست، که است همین راه خود عمرشغلی انیپا تا کندکهمی ناان کاه ا ظار از را کارک  ن

شاتمل کاه است مزمن سندرمی شغلی فرسودگی ،(1382، توسلی) .شودمی شغل به آنها رغبتیبی وموجب کندمی وآزرده خسته روحی  بار م

 بیرونی و درونی بعد دو دارای شغلی فرسودگی .است شغلی فعالیتهای از گیریکناره آن دنبال به و شالت و کار از خستگی حساسا مانند عالیمی

سات کار در موفقیت عد  احساس و کردگی گم خود احساس عاطفی، خستگی برگیرنده در درونی بعد .است عااد .ا نای اب شاهای شاامل بیرو  نگر

جاا  در نظر دقت و هاگیریتصمیم (.1389، هملاران و انیسی) شود می کار زا جویی کناره رفتارهای و زندگی شغل، به نسبت منفی یاات ان  عمل

 به و دهدمی افزایش را روانی فشار بورس بازار در موجود ریسک و شدید رقابت طرفی از .کندمی طلب را سازمان به پرتفوی مدیران تعهد شرکت،

هاد مدیران فقدان .باشدمی مدیر شغلی عمللردهای کاهش برای مناسب بستری این و داشت خواهد پی در را شغلی فرسودگی زمان مرور  و متع

شاد گذاریسرمایه مدیران دقیق و سریع تصمیمات و رفتارها انجا  برای ایکننده سد عامل تواندمی مزمن شغلی فرسودگی ایجاد یان .با  در روازا

 .است شده آورده دارد، حاضر پژوهش با لیدیزن ارتباط که شدهنجا ا هایپژوهش ترینمهم از برخی ادامه

ناد ساازمانی بادبینی بر شغلی فرسودگی و سازمانی تعهد تأثیر بررسی به پژوهشی، در( 2021) ایسمن و اریسیل بودک، تاای . پرداخت  ن

هاد باین که لیاح در. دارد وجود زمانیسا بدبینی و شغلی فرسودگی بین آماری دارمعنی مثبت رابطه که بود این از حاکی تحقیق  و ساازمانی تع

جاود داریمعنی منفی رابطه نیز سازمانی و سازمانی تعهد بین این، بر عالوه. دارد وجود داریمعنی منفی رابطه شغلی، فرسودگی یار .دارد و  و اوز

 سازمانی تعهد بین مثبت بطهار وجود از حاکی نتای  و پرداختند سازمانی تعهد و شغلی فرسودگی رابطه بررسی به پژوهشی در( 2020) هملاران

هاان اسلم، شلیل .نشد یافت معناداری رابطه شغلی، فرسودگی با سازمانی تعهد هایمولفه برخی بین حال عین در. است شغلی فرسودگی و  و فر

هاد میانجی نقش: سازمانی شهروندی رفتار و شغلی فرسودگی بررسی به درپژوهشی( 2020) انوار ناد ساازمانی تع شاان  ایتان. پرداخت  کاه داد ن

تاار بعد دو هر بر مستقیم اثرات شخصیت، مسخ و مستقیم غیر و مستقیم اثرات موفقیت، عد  و روحی خستگی ناد ساازمانی شاهروندی رف . دار

 پژوهشی در( 2019) هملاران و جملیک .دارد میانجی و ایواسطه نقش سازمانی، شهروندی رفتار و شخصیت مسخ بین عاطفی تعهد همچنین

ساودگی و ساازمانی تعهد بین مثبت رابطه وجود از حاکی نتای  و پرداختند شغلی فرسودگی و سازمانی تعهد بررسی به سات. شاغلی فر  شایلر ا

ناه پیش که دهدمی نشان نتای  و پرداخت مالی رفتار بررسی به پژوهشی در( 2018) نای هاایزمی صاات و ذه سای،روان مشخ مااعی شنا  و اجت

 را گذارانسرمایه گیریتصمیم در فرهنگی هایریشه نیز و اعتمادی فرا اتلا، جمله از رفتاری هایسوگیری برخی بازار راناگذسرمایه شناسینسانا

یاق از مالی بازارهای در وارتوده رفتار گیریشلل درمورد به پژوهشی در (2017) هملاران و ولچ .کرد مطر  کاز طر ساائل بار تمر سا م  یروانشنا
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گاادیش .اند پرداخته شود، بازار اجماع با مطابق گرایش به منجر میتواند که گذارانسرمایه رفتارهای از دسته آن وصصخ در گذاران،سرمایه  و جی

 نشان را دیگری غیرعادی یپدیده سها  بازده که دهدمی نشان نتای  و پرداختند مالی رفتار و سها  بازده بررسی به پژوهشی در (201٦) تیتمن

تار بازده دارای سها  نسبت به را تریبیش بازدهی بعد سال در گذشته، ماه ٦ درطول باالتر بازده ایردا سها  که داد جااد کم ناد.مای ای گار ک  زر

نایپایش در سازمانی احترا  و سازمانی تعهد ایمنی، روان نظا  هایقابلیت نقش" عنوان تحت پژوهشی در( 1399) هملاران و شیرازی عا بی  اداب

تارا  و ساازمانی تعهد ایمنی، روان هایقابلیت که دادند نشان "راناپرست شغلی فرسودگی نادهبینیپیش ساازمانی اح ساودگی کن  در شاغلی فر

 ذهنی، حسابداری اثرتمایلی، پشیمانی، و تاسف از دوری رفتاری عوامل تاثیر بررسی به پژوهشی در( 1399) هملاران و الهیسیف. است پرستاران

سای نهایت در و مالی هایدارایی گذاریسرمایه روی بر ماللیت اثر و کاری محافظه و وارتوده رفتار دگی،ننمای شهود اطمینانی، بیش ساه برر  مقای

 و هستند تاثیرگذار گذاریسرمایه روی "اطمینانی بیش" عامل از غیر به عوامل تما  که دهدمی نشان حاصل نتای . است پرداخته عوامل این ای

 -3 تمایلی اثر -2 نسبی زیان و سود -1: از عبارتند تاثیرگذاری میزان نظر از عوامل این بندیرتبه و باشدمی متفاوت هریک برای تاثیر این میزان

 شیپژوه در( 1398) ریاحی تاجمیر و رودپشتی رهنمای گریزی پشیمان -7 ماللیت اثر -٦ نمایندگی شهود -5 وارتوده رفتار -4 کاری محافظه

 جامعی نسبتاً لیست ارائه از پس و اندپرداخته سرمایه بازار زمینه در مطر  گوناگون هایتورش بررسی به رفتاری مالی ضوعوم ادبیات براساس به

 و نظرانصاحب نظر معرض در هاتورش لیست پژوهش این در. اندپرداخته بازار در رکود ایجاد بر موثر هایتورش بررسی به مختلف، هایتورش از

 سان  همانند گریزیزیان و گریزی دگرگون گریزی،پشیمان گریزی، ابها  تورش4 دهندهاین پژوهش نشان نتای . است شده دهاد قرار خبرگان

هاار این توانمی رفتاری هایتورش جهت از را سرمایه بازار در رکود اساسی علت و کنند می عمل مدل بنای زیر یار چ سات متغ  فارا تاورش. دان

 هاایتاورش ایجاد بر همچنین و است مختلفی هایتورش از متأثر خود خودی به سرمایه بازار رکود در مهم واسطه رغیتم عنوان به نیز تمادیاع

 .است تأثیرگذار نیز دیگر

 

 روش پژوهش -3
حا نظر از همچنین. تاس کاربردیگردد، می پژوهش متغیرهای زمینه در دانش ارتقاء لحاظ هدف، بدلیل اینله باعث از پژوهش این  وهن

یاده یاا شرایط توصیف آن هدف که هاییروش مجموعه از پژوهش این در که چرا باشد،می همبستگی نوع از توصیفی ها،داده گردآوری  هاایپد

 پژوهش این باشد،می متغیرها بین رابطه دادن نشان هدف پژوهش این در اینله به توجه با طرفی از. است گردیده استفاده باشد،می بررسی مورد

سات شاده استفاده میدانی و ایکتابخانه روش دو از هاداده آوریجمع جهت پژوهش این در  .آیدمی حساب به همبستگی وهشژپ یک  بارای. ا

ماه پرسش در گردیده مطر  هایمولفه تهیه و تحقیق پیشینه و ادبیات بخش در موردنیاز هایداده و اطالعات گردآوری و بررسی  ماورد هااینا

 پرسشنامه سه از اهداف، به دستیابی و اطالعات آوریجمع جهت پژوهش این در است؛ شده استفاده ایکتابخانه و اسناد روش زا غیره و استفاده

 :است شده استفاده زیر

 فقیتمو عد  و شخصیت مسخ عاطفی، تحلیل متغیر سه و است گویه 22 شامل که ،(1981) ماسالچ شغلی فرسودگی پرسشنامه (1

 .گیرد یبرم در را فردی

 هنجاری و مستمر عاطفی، متغیر سه دارای و است گویه 24 شامل که ،(1981) ماسالچ شغلی فرسودگی سازمانی تعهد پرسشنامه (2

 .باشدمی

تاار باا مارتبط و مختلف مقاالت مطالعه و کتب به مراجعه با که است ساخته محقق مالی رفتار هایتورش پرسشنامه (3  ماالی یهاا رف

 ایملاشفه رفتارهای و اقتصادی رفتارهای ترجیحی، رفتارهای شناختی، رفتارهای بعد چهار و گویه 20 دارای و است شده راجتخاس مالی مدیران

ماون و ساختاری معادالت تلنیک از استفاده با و  AMOS 22 افزارنر  در هاتحلیل و تجزیه تمامی. باشدمی یال آز یادی عااملی تحل  صاورت تای

یااس چون. شودمی گرفته کار به پارامتر برآورد به مربوط( ML) احتمال حداکثر روش هاتحلیل و هتجزی این پذیرفت در نادازه هاایمق یاری ا  گ

لای طاور به و افزارنر  این از استفاده بنابراین قرارگرفت، تایید مورد هاداده بودن نرمال بودند، پیوسته و ایفاصله پژوهش متغیرهای سات ک  از فادها

 .  است بالمانع ختاریاس معادالت روش
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ساتاندارد به توجه با .است شده انجا  روایی سنجش به مربوط مراحل پرسشنامه روایی از اطمینان حصول برای پژوهش این در  باودن ا

یای اینبنابر. است شده گرفته بهره پرسشنامه طراحی در راهنما استاد نظرات از هدف این به رسیدن برای پرسشنامه، شانامه روا یاتح پرس  از قق

 بارای کرونباخ آلفای. است شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه پایایی گیریاندازه همچنین برای  .است شده حاصل محتوایی طریق

 و سارمد) دورمی کار به کنند،یم گیریاندازه را هاییخصیصه که هاییآزمون یا هاپرسشنامه جمله از گیریاندازه ابزار داخلی هماهنگی محاسبه

 (.1390 هملاران،

در این پژوهش  .باشدمی شرکت 748 آنها تعداد که بوده شیراز صنعتی شهرک شرکتهای مالی مدیران آماری، جامعه حاضر پژوهش در

صا هاایپایه از که یلی گیرینمونه روش و نمونه حجم تعیین گیر غیرتصادفی در دسترس بلارگرفته شده است و همچنین درروش نمونه  و لیا

 نفر 259 نمونه حجم( 1382 سلاران، اوما) ،(1970) مورگان و کرجسی نیز و( 19٦9) کوهن جدول از استفاده با بوده علمی تحقیق یک اساسی

 . گردید تعیین

 

 شهای پژوهیافته-4
که جدول  در نظر گرفته شد، فرن 259جم نمونه برابر ح هدفمند انتخاب جهت( قضاوتی) غیرتصادفی گیرینمونه روش از استفاده ابتدا با

 .دهدمی نشان کنندگان در این پژوهش رامشارکت توصیفی آمار زیر

 
 دهندگانپاسخ توصیفی آماره - 1 جدول
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 تحقیق متغیرهای توصیفی آمار  - 2 جدول

 متغیرهای تحقیق
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 1/ 97 1/ 1٦ 5 3/ ٦ 0/ 4٦ 3/ 92 4/ 02 4/ 1 تعهد سازمانی

 2/ 35 1/ 12 5 3/ 71 0/ 324 3/ 79 4/ 17 3/ 8٦ سودگی شغلیرف

 1/ ٦8 -1/ 92 5 3/ 5 0/ 37 4/ 31 4/ 2 4/ 01 رفتارهای مالی

 

قادار .است شده بیان 3 شماره جدول در که آمد بدست پرسشنامه مربوط به پایایی ضریب کرونباخ، آلفای ضریب محاسبه با ساب م  منا

 .باشدمی 7/0 شاخص این برای
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 پژوهش متغیرهای ایییاپ - 3 جدول

 آلفای کرونباخ متغیر

 0/ 77 )رفتارهای شناختی( تورش رفتار مالی

 0/ ٦78 )رفتارهای ترجیحی( تورش رفتار مالی

 0/ 72 )رفتارهای اقتصادی( تورش رفتار مالی

 0/ 79 ای()رفتارهای ملاشفه تورش رفتار مالی

 0/ 78 )تحلیل عاطفی( فرسودگی شغلی

 0/ 82 (شخصیتخ مس) فرسودگی شغلی

 0/ 71 )عد  موفقیت فردی( فرسودگی شغلی

 0/ 75 )تعهد عاطفی( تعهد سازمانی

 0/ 73 تعهد سازمانی )تعهد مستمر(

 0/ 82 تعهد سازمانی )تعهد هنجاری(

 

 باودن ماالرن از تاا شودمی ستفادها اسمیرنوف -کولموگروف آزمون یا ویلک -شاپیرو آزمون از پژوهش، متغیرهای پایایی بررسی از پس

ماال 05/0 از بیشتر پژوهش متغیرهای تمامی P-Value میزان که دهد،می نشان4 جدول شماره .گردد حاصل اطمینان هاداده -مای است و نر

 .کنیممی استفاده پارامتری آزمون از متغیرها این برای آزمون جهت نتیجه در باشند،

 
 شوهپژ متغیرهای به بوطمر بودن نرمال آزمون - 4جدول 

 نتیجه آزمون P-Value اسمیرنف -آماره کولموگروف متغیرهای پژوهش

 نرمال است. 0/ 0٦12 1/ 59 تعهد سازمانی

 نرمال است. 0/ 057 1/ ٦2 فرسودگی سغلی

 نرمال است. 0/ 084 1/ 74 رفتارهای مالی

 

 برازش های شاخص زیرا. داشتند قبول بلقا یعامل بارهای گویه همه که داد نشان تأییدی عاملی تحلیل اولیه تخمین و برآورد نتای 

 متغیر این تحلیل از حاصل نتای  بنایراین. نبود مختلف ابعاد با متغیر این از یک هیچ حذف به نیاز بنابراین. بود قویی برازندگی یدهندهنشان

 .است شده ارائه زیر هایجدول و نمودار

 
 مدل برازندگی  - 1شلل 
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 .کنیممی بررسی را است فوق مدل برازندگی یدهندهاننش که رازشب هایشاخص حال

 
 فرسودگی مدل برازندگی هایشاخص - 5 جدول

 مقدار های برازندگیشاخص

 32 /1482 (X2آزمون مجذور کای )

 0/ 0002 داریسطح معنی

 43 /3 (X2/dfنسبت مجذور کای بر درجه آزادی )

 911 /0 (GFIشاخص نیلویی برازش )

 0895 /0 (CFIطبیقی )ت برازندگیشاخص 

 053 /0 (RMSEAجذر میانگین مجذورات خطای تقریب )

 

 و روایی ٦ جدول .است مناسب مدل برازش و سازگار مذکور مدل با آمیزیموفقیت طور به هاداده که دهدمی نشان فوق هایشاخص

 .است شده داده نشان فرسودگی شغلی های گویه پایایی

 
 شغلی فرسودگی هایگویه پایایی و روایی - ٦ جدول

 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبیضریب  AVE  خراج شدهستمیانگین واریانس ا فرسودگی شغلیابعاد 

 0/ 78 0/ 93 0/ 54 تحلیل عاطفی

 0/ 82 0/ 821 0/ 743 مسخ شخصیت

 0/ 71 0/ 901 0/ ٦5 عد  موفقیت فردی

 

 را سازه این تواندمی مناسبی طور به و هست برخوردار مناسبی پایایی و روایی از غلیش فرسودگی سازه پرسشنامه فوق جدول به توجه با

 باه نیاز بنابراین است. 4/0 از بیشتر تقریبا (2مطابق شلل ) عاملی بار که داد نشان تأییدی عاملی تحلیل اولیه تخمین و برآورد نتای  .کند ارزیابی

 .نیست متغیرها این هایگویه از یک هیچ حذف
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 آن ابعاد و سازمانی تعهد مدل - 2شلل 

 

 سازمانی تعهد مدل برازش هایشاخص. است شده ارائه (7) جدول در سازه سه این تحلیل از حاصل نتای  و برازندگی هایشاخص 

 .است زیر قرار به

 
 سازمانی تعهد مدل برازندگی هایاخصش - 7 جدول

 مقدار های برازندگیشاخص

 25 /17٦4 (X2ای )آزمون مجذور ک

 0/ 0037 داریطح معنیس

 54 /4 (X2/dfنسبت مجذور کای بر درجه آزادی )

 901 /0 (GFIشاخص نیلویی برازش )

 912 /0 (CFIشاخص برازندگی تطبیقی )

 051 /0 (RMSEAجذر میانگین مجذورات خطای تقریب )

 

 .است مناسب دلم شبراز و سازگار رمذکو مدل با آمیزیموفقیت طور به هاداده که دهدمی نشان هاشاخص

 های تعهد سازمانی نشان داده شده است.( روایی و پایایی گویه8جدول )

 
 سازمانی تعهد متغیر های گویه پایایی و روایی - 8 شماره جدول

 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبیضریب  AVE  خراج شدهستمیانگین واریانس ا تعهد سازمانی

 0/ 75 0/ 911 0/ 54 عاطفی

 0/ 73 0/ 854 0/ ٦5 مستمر

 0/ 82 0/ 789 0/ 57 هنجاری
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 حذف به نیاز بنابراین داشتند. 4/0 از بیشتر عاملی بار  ها گویه همه که داد نشان تأییدی عاملی تحلیل اولیه تخمین و برآورد نتای  

 .است شده دهآور آن هایگویه و دابعا همراه به مالی رفتارهای مدل زیر شلل در. نبود متغیر سه این هایگویه از یک هیچ

 
 حلیل عاملی مالی رفتاریت - 3شلل 

 

یازیموفقیت طور به هاداده که دهدمی نشان برازش هایشاخص همه .است زیر شر  به مالی رفتارهای مدل برازش هایشاخص  باا آم

 .دهدمی نشان را امدیخودکار پرسشنامه ابعاد پایایی و روایی 10جدول  در .است مناسب مدل برازش و سازگار مذکور مدل

 
 مالی رفتارهای مدل برازندگی هایشاخص - 10 جدول

 مقدار های برازندگیشاخص

 13 /2351 (X2آزمون مجذور کای )

 0/ 0034 داریسطح معنی

 43 /4 (X2/dfنسبت مجذور کای بر درجه آزادی )

 911 /0 (GFIشاخص نیلویی برازش )

 92 /0 (CFIشاخص برازندگی تطبیقی )

 053 /0 (RMSEAمجذورات خطای تقریب )انگین جذر می

 
 مالی رفتارهای متغیر هایگویه پایایی و روایی - 10 جدول

 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبیضریب  AVE  خراج شدهستمیانگین واریانس ا رفتارهای مالی

 0/ 77 0/ 93 0/ 53 رفتارهای شناختی

 0/ ٦78 0/ 89 0/ 5٦ رفتارهای ترجیحی

 0/ 72 0/ 901 0/ ٦8 اقتصادیرفتارهای 

 0/ 79 0/ 912 0/ ٦3 رفتارهای ملاشفه ای
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 7/0 از کرونباخ الفای ضریب و ترکیبی پایاییی ضرایب و بیشتر 5/0 از شده استخراج واریانس میانگین هایشاخص که شودمی مالحظه

 . باشدمی مقیاس این مناسب پایایی و روایی از نشان این و باشدمی بیشتر

یار صورت به مربوطه ساختاری مدل پژوهش فرضیات و اهداف اساس بر ش حاضرپژوه در سای ماورد ز سایر و برر یارد مای قارار تف . گ

 را مستقیم غیر فرضیات ابتدا. کنیممی تقسیم( میانجی متغیر وجود) مستقیم غیر فرضیات و مستقیم فرضیات ی دسته دو به را تحقیق فرضیات

هاای باین مسیر ضرایب به نیاز آزمون این انجا  برای. کنیممی استفاده سوبل آزمون از میانجی تغیرم نقش بررسی رایب. کنیممی بررسی  متغیر

 .کنیممی استفاده آن مسیر ضرایب از و داده برازش را پژوهش ساختاری مدل ضرایب این آوردن بدست برای. است وابسته و میانجی مستقل،

 باه مادل و شاد مشخص قبل هایبخش در که بود مناسبی عاملی بار دارای هامقیاس همه هایگویه تحقیق ساختاری معادله مدل در

 .شودمی مطر  زیر برازندگی هایشاخص با و زیر صورت

 

 
 ضرایب مسیر  - 4شلل 

 

عاداد و میدهد نشان را عاملی بارهای هاگویه سمت به هاپیلان روی بر شده نوشته اعدا فوق مدل در شاته ا لاان روی نو سای هاایپی  رم

 جدول در نتای  و گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد برازندگی هایشاخص از استفاده با فوق مدل. هستند رگرسیونی ضرایب همان یا مسیر ایبضر

 .است شده وردهآ 11
 پژوهش ساختاری مدل برازندگی هایشاخص -11 جدول

 مقدار شاخص شاخص های برازندگی

 45٦/ 34  مجذور کای دو

 0/ 93  ر کای بر درجه آزادیمجذو نسبت

 889 /0 (GFI) شاخص نیلویی برازش

 92 /0 (CFI) شاخص برازندگی تطبیقی

 899 /0 (AGFI) شاخص نیلویی برازش تعدیل یافته

 جذر میانگین مجذورات خطای برآورد

(RMSEA) 
049 /0 

 0/ 003 داریسطح معنی
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 هایفرضیه آزمودن برای. است برخوردار خوبی برازندگی از مدل که گفت توانمی فوق جدول در آمده تبدس هایشاخص به استناد با

 بعالوه هاآن داریمعنی سطح با همراه مدل در موجود وابسته متغیرهای بر مستقل متغیرهای استاندارد رگرسیونی ضرایب زیر جدول در تحقیق

 .است شده آورده دیگری هایآماره

پرداخته  پژوهش هایفرضیه بررسی به فوق مدل در موجود رگرسیونی ضرایب داریمعنی عد  یا داریمعنی به وجهت رحله بادر این م

 .شد

 .دارد تاثیر شغلی فرسودگی بر سازمانی تعهد :اول فرضیه

 
 اول فرضیه آزمون  - 12 جدول

 سطح معنی داری آماره آزمون انحراف معیار ضریب رگرسیونی فرضیه اول

 0/ 000 2/ 57 0/ 074 -0/ 3٦ دگی شغلیفرسو← زمانیهد ساتع

 

 پس ضریب بودن منفی به توجه با. گرددمی تایید فرضیه بنابراین است کوچلتر 05/0 از فرضیه این به مربوط داریمعنی سطح چون

 .دارد شغلی فرسودگی با علس ای رابطه داریمعنی طور به سازمانی تعهد

 .دارد تاثیر الیم رفتار هایورشت بر شغلی فرسودگی :دوم فرضیه

 
 دو  فرضیه آزمون  - 14 جدول

 داریسطح معنی آماره آزمون انحراف معیار ضریب رگرسیونی فرضیه دو 

 0/ 000 3/ 21 0/ 085 0/ 32 تورش رفتارهای مالی← فرسودگی شغلی 

 

جاه با و گرددمی یدتای فرضیه اینبربنا است کوچلتر 05/0 از فرضیه این به مربوط داریمعنی سطح چون فوق جدول به توجه با  باه تو

 .دهدمی افزایش را مالی رفتارهای تورش داریمعنی طور به شغلی فرسودگی پس ضریب بودن مثبت

 .دارد تاثیر مالی رفتار های تورش بر سازمانی تعهد: سوم فرضیه

 
 سو  فرضیه آزمون  - 15 جدول

 معنی داری حسط آماره آزمون انحراف معیار ضریب رگرسیونی فرضیه

 0/ 000 4/ 02 0/ 19 -0/ 54 تورش رفتارهای سازمانی← هد سازمانی تع

 

 ضریب بودن منفی به توجه با گرددومی تایید فرضیه براین بنا است کوچلتر 05/0 از مربوطه داریمعنی سطح چون نیز فرضیه این برای

 .دهدمی کاهش را مالی رفتارهای تورش داریمعنی طور به سازمانی تعهد

 .دارد تاثیر شغلی فرسودگی ایواسطه نقش با مالی رفتار هایتورش بر سازمانی عهدت :چهارم فرضیه

-می استفاده سوبل آزمون از مالی رفتارهای تورش و سازمانی تعهد بین رابطه در شغلی فرسودگی میانجیگر نقش بررسی چهار  هایفرضیه در

 .است زیر صورت به و بوده تاندارداس نرمال توزیع دارای آزمون این آماره. کنیم

 

 
 :رابطه این در
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a :میانجی و مستقل متغیر میان مسیر ضریب 

b :وابسته و میانجی متغیر میان مسیر ضریب  

Sa :میانجی و مستقل متغیر مسیر استاندارد خطای  

Sb :وابسته و میانجی متغیر مسیر استاندارد خطای 

 .است زیر ولدج صورت به سوبل آزمون نتای  بنابراین

 
 شغلی فرسودگی میانجیگر نقش برای سوبل آزمون نتای   - 1٦ لجدو

 سطح معنی داری انحراف معیار آماره آزمون فرضیه پنجم

 0/ 019 0/ 108 2/ 33 تورش رفتارهای مالی← فرسودگی شغلی← تعهد سازمانی

 

 تایید 95 اطمینان سطح در شغلی فرسودگی انجیگرمی نقش بنابراین شده 05/0 از کمتر آزمون این داریمعنی سطح که این به توجه با

 .گرددمی

 

 گیری بحث و نتیجه -6
 باا جدید هایحل راه خلق در تعهد و تیزبینی و ظرافت نیروی به مجهز که است مدیرانی نیازمند امروز صنعتی دنیای که این به توجه با

بات هاایقضاوت و سازمانی چابلی و نو پندارهای از شینا که دخو به اعتماد از حاصل نیروی و نوین املانات از استفاده ناایی در مث  هااییموردتوا

سات شاغلی فرسوگی کاهش از ناشی که شغلی انگیزه سازمانی، تعهد ترکیب شده، ذکر مطالب بر بنا. باشدمی است، شاد در ا ناش، ر باود و دا  به

 مالی مدیران بین کنون تا متغیرها این با تحقیقی چنین که این به توجه با نتیجه در و رود؛می شمار به کلیدی عامل است، مدیران مالی رفتارهای

هاای و شغلی فرسودگی سازمانی، تعهد متغیرهای تحقیق این در رسیدمی نظر به ضروری بود نشده انجا  شیراز صنعتی هایشهرک  ماالی رفتار

ماامی برای مخصوصا مدیران رفتار بهبود را آن نتای  از انتومی ،گیرد قرار تحلیل و تجزیه و ارزیابی مورد مدل یک در را مدیران  ماالی مادیران ت

یار پیشنهادات تحقیق فرضیات نتای  به توجه با .گیرد قرار استفاده مورد شیراز صنعتی شهرک هات ز ساودگی کااهش ج باود و شاغلی فر  در به

 .گرددمی هارائ تیصنع هایدرشهرک مالی هایپیشرفت کلی طور به و مدیران مالی رفتارهای

 و سامینارها اجرای با هاشرکت عامل مدیران گرددمی تأکید مدیران، شغلی فرسودگی کاهش بر سازمانی تعهد تاثیر فرضیه تایید به وجهت با ▪

 رانمدی در را فرسودگی کاهش و سازمانی نشاط افزایش موجبات سازمانی تعهد افزایش هایزمینه تخصصی هایآموزش و ویژه هایکالس

 .نمایند تقویت یمال

فازایش هایزمینه گرددمی پیشنهاد همچنین صنعتی هایشهرک اندرکاراندست و صنایع مدیران به ▪ هاد ا سانل باین در را ساازمانی تع  پر

 . نمایند تقویت را مدیران بخصوص

ضاویت زا کاه شاود ایجاد مدیران در سازمان به عاطفی وابستگی نوعی نمود پیشنهاد میتوان سازمانی تعهد انگیزش بردن باال برای ▪  آن در ع

 .شودمی سازمان اهداف و هاارزش پذیرش به قوی اعتقاد سازمان برای العادهفوق تالش اعمال به تمایل باعث این که برند لذت

-مای پیشنهاد است الیم بازارهای و مالی هایگیریبرتصمیم روانشناسی تاثیرگذاری باعث مدیران مالی رفتارهای بررسی که این به توجه با ▪

ساودگی کاهش و سازمانی تعهد سطح افزایش از ناشی که مالی رفتارهای بهبود هایزمینه عامل مدیران و ها مدیره هیات دگرد  شاغلی فر

 .آوردند فراهم را است مدیران

 :کرد ئهارا آتی وهشگرانپژ رایب را پیشنهادهایی زیر صورت به توانمی پژوهش این طول در شده انجا  هایبررسی به توجه همچنین با ▪
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ناابراین داد قارار بررسی مورد را مدیران مالی رفتارهای بر را شغلی فرسودگی و سازمانی تعهد تأثیر تنها تحقیق این ▪ مال ب گاری عوا ناد دی  مان

 در گارددمای پیشنهاد که رددا ایجداگانه تحقیقات به نیاز گرددمی مدیران مالی رفتار در بهبود باعث که... و آمدی خودکار شغلی، رضایت

 .شود پرداخته آن به بعدی تحقیقات

تای تحقیقات در گرددمی پیشنهاد لذا گردید آوریجمع شیراز صنعتی شهرک مالی مدیران کلیه از تحقیق این هایداده که این به توجه با ▪  آ

 . گیرد قرار همقایس و ارزیابی مورد تحقیق این با آن نتای  و دریافت نیز مختلف صنایع حتی و مدیران دیگر از هاداده

 مالی رفتارهای در میانجیگر متغیرهای بعنوان ... و سازمانی وابستگی شرکت، اندازه مالی، مدیران تحصیلی رشته جمله از دیگری متغیرهای ▪

 .گیرند قرار توجه مورد تحقیق این متغیرهای همراه به نیز عوامل این آتی تحقیقات در گرددمی پیشنهاد که باشند تأثیرگذار توانندمی

 منابع
 .فرهنگی مطالعات و انسانی علو  پژوهشگاهتهران: انتشارات  ،مؤثربرآن وعوامل تعهدسازمانی (.1389) ،.  امامی، .1

 یروین کارکنان در شغلی فرسودگی با مرتبط سازمانی و فردی عوامل (.1389)لف.، ا ،عبدالمحمدی و .،ز قربانی،.،   اسلندری، ج.، انیسی، .2

 .  249-253 ص ،3 شماره، رفتاری علو  مجله، دریایی

 .نوزدهم سال، 191 شماره ،تدبیر ماهنامه، مالی بازارهای بر حاکم مالی؛پارادایم رفتار (.1387)ف.، لا آباد، دولت برجی .3

 ویژگی اساس بر سازمانی عهدت ای مقایسه سیربر (.1389، ).ع تفتی، دهقانی و .،  آبادی، عزت ف.،ال ستار، لف.،ا رضایی، اما  . الف.،  بهرامی، .4

 پژوهشی علمی فصلنامه ،یزد رهنمون شهید و صدوقی شهید آموزشی های بیمارستان پرستاران در موردی مطالعه: شخصیتی های
 .2 شماره ،یزد بهداشت دانشلده

 .25-3 ص ،7 شماره ،مالی تحقیقات رفتاری، مالیه و مالی نوین نظریه تقابل(. 1383)ف.، لا تلنگی، .5

 .سمت انتشارات :تهران. شغل و کار شناسی جامعه. (1382)ع.، غ. ، توسلی .6

 تعهد) سازمانی و( شغلی فرسودگی شغلی، رضایت) شغلی عوامل بین رابطه بررسی (. 1388).،   صالحی، و ،ع. ظهیر، پور تقی الف.، جمالی، .7

، مناسب مدل ارایه منظور به اسالمی آزاد دانشگاه یک منطقه واحدهای لمیع هیات اعضا انیسازم شهروند تاررف با( سازمانی جو سازمانی،

 .10٦-87 ص، ( 8پیاپی ) 2 هشمار، 3 دوره ،آموزشی مدیریت و رهبری نشریه

 بنایم بر تهران داربها اوراق بورس در گذارانسرمایه رفتاری هایتورش بررسی(. 1393).، ل نژاد، رحمانی و .،ب حقگو،ف.، ال چگنی، حسینی .8

 .133-113 ص ،4 شماره ،2 دوره ،ساختاری معادالت مدل

. عسلویه( 1) فاز های پتروشیمی مجموعه کارکنان شغلی فرسودگی در زندگی از رضایت و شغلی رضایتمندی نقش (.1389) ،.  دربندی، .9

 .15 ص بلوچستان، و یستانس دانشگاه تربیتی علو  و شناسیروان دانشلده ی،روانشناس نشده چاپ ارشد کارشناسی نامه پایان

 نامه پایان .کرج شهرستان بهزیستی کارکنان شغلی فرسودگی با شغلی رضایت و سازمانی تعهد رابطه بررسی (.1387 .، ) جوان، درفشی.10

 .مرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه .ارشد کارشناسی

 .10٦-77 ، ص18شماره  ،مالی تحقیقات ،مالی وزهح در متفاوت رویلردی اریرفت مالیه(. 1383).، س ،پور فال  .، ور راعی،.11

 .سمت  انتشارات :تهران.  مدیریت و سازمان مبانی (.1387).، ع رضائیان،.12
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Abstract 

The present study aimed to investigate the effect of organizational 

commitment on financial behavior biases with a mediating role of burnout. 

The research method is descriptive correlation and applied and the statistical 

population of this research is all companies in Shiraz industrial town which is 

equal to 748 companies. According to Morgan's table, the sample size was 

259 and the available non-random sampling method was determined. To 

collect data, standard questionnaires of organizational commitment and 

burnout and a researcher-made questionnaire of financial behavior biases were 

used. The content validity of the research instrument and its reliability have 

been confirmed using Cronbach's alpha coefficient. Structural equations were 

used to test the hypotheses and AMOS software was used to analyze it. The 

results showed that organizational commitment has an effect on burnout, 

burnout has an effect on financial behavior biases, organizational commitment 

has an effect on financial behavior biases and organizational commitment has 

an effect on financial behavior biases with a mediating role of burnout. 
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