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 یودگو فرس یاثر اخالق کار بر استرس شغل یپژوهش حاضر با هدف بررس     
مدارس متوسطه شهر تهران صورت گرفت. اين  یبدنتیترب رانیدب یشغل

 یاراست. جامعه آم یشيمایپ -و از نوع توصیفی یپژوهش از نظر هدف کاربرد
 فرن 1111که حدود  باشدیشهر تهران م یبدنتیبتر رانیدب هیپژوهش شامل کل

نفر نمونه  919که بر طبق جدول مورگان  باشندیم 39-31 یلیدر سال تحص
جهت  نیساده انتخاب شدند. همچن یتصادف یریگبا استفاده از روش نمونه

رس پرسشنامه است ،یها از سه پرسشنامه استاندارد اخالق کار پتداده یآورجمع
پژوهش  یهامزالچ استفاده شد. داده یشغل یو پرسشنامه فرسودگ پویاس یشغل

نشان  جيقرار گرفتند. نتا یمورد بررس یمعادالت ساختار یبا استفاده از مدلساز
مدارس  یدنبتیترب رانیدب یشغل یو فرسودگ یداد اخالق کار بر استرس شغل

 یودگرسبر ف یدارد و استرس شغل یمتوسطه شهر تهران اثر معکوس معنادار
 داشت. یمعناداراثر مثبت و  یبدنتیترب رانیدب یشغل

 هاي کليديواژه
 .یشغل ی، فرسودگیاخالق کار، استرس شغل     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     This study aimed to investigate the role of work 

ethic on job stress and burnout in teachers of 

physical education in tehran secondary schools. 

This study is applied and descriptive_survey in 

terms of objective and method, respectively. The 

research population includes all Teachers of 

Physical Education in Tehran Which is about 1500 

people in the academic year 95-96 and the statistical 

sample includes 306 subjects who were selected by 

simple random sampling method. Three 

standardized questionnaires were used to collect 

date: Petty work ethic questionnaire, Osipow job 

stress questionnaire, and Maslach job burnout 

questionnaire. The research data were analyzed 

using structural equation modeling technique. The 

results showed that work ethic on job stress and job 

burnout of teachers physical education in tehran 

secondary schools has significant reverse effect and 

job stress on job burnout has a positive and 

significant effect. 
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 مقدمه

 یهامانبه ساز یوابستگ قيبشر از طر یمشکالت زندگ مسائل و
عنوان . جامعه بهشودیکوچک و بزرگ موجود در جامعه برطرف م

که  افتهي لیتشک اریبس یهاستمیرسيخود از ز ستم،یابر س کي

؛ باشندیم تیدر جای خود دارای اهم هاستمیرسيز نياز ا کيهر 
 ویرین کنندهنیکه تأم یشآموز یهاستمیها سآن نیاما در ب

برخوردار بوده  يیواال تیجامعه هستند از اهم ندهيآ یانسان
ش آموز ستمیعناصر س نيتراز مهم یکي شکی. بباشندیم

 ستمیس یو اثربخش يیدر کارا يیکه نقش واال باشندیمعلمان م
نقش معلمان در  تیو اهم تیحساس لیدارند. به دل یآموزش

آموزش و پرورش استعدادهای بالقوه دانش  لیاموری از قب

و معنوی، کمک به  ینيد تیآموزان، انتقال فرهنگ جامعه، ترب
 طور خالصهبه یراه و رسم زندگ م،یتعل ،یاغنا روح یابيتيهو

تحت  هشیقشر هم نياست که ا ندهينسل آ تیو ترب یسازانسان

ز ا بافت متفاوت مدارس لیبه دل گريو از طرف د باشدیفشار م
و  کیها و تعارضات حاصل از ساختار بوروکراتسازمان ريسا

انتظار  رانياز معلمان و مد یاژهي، الگوی رفتاری ویاحرفه

د عدم وجو ریعوامل فشارزا نظ ريعوامل در کنار سا نيکه ا رودیم
 رهیو غ اينبودن حقوق و مزا ی، کافبخشتيرضا یامکانات رفاه

و باالخره  یو روان یروح، فشارهای یرفتگ لیسبب تحل
 .(69) شودیحاصل از شغل در معلمان م یفرسودگ

سخ م ،یجانیه یاز خستگ یعبارت است از نشانگان یفرسودگ
 یراداف نیها در بنشانه ني. ایو کاهش عملکرد شخص تیشخص

 ن،ي( بنابرا9دهند )یکار مردم را انجام م ینوعکه به افتدیاتفاق م

 ی( خستگ1 دهدیم لیتشک یرا سه بعد اساس یفرسودگ تیماه
 یانجیمنابع ه لیقلو ت اقیو اشت یکه با فقدان انرژ یجانیه

عنوان آن را به توانیکه م تی( مسخ شخص6؛ شودیمشخص م

 فیکنندگان، همکاران و سازمان توصبه مراجعه ینگرش منف
 یابيفرد به خودارز شيکه با گرا یشخص تي( کاهش کفا9  کرد؛
( 11شود )یاز عملکرد در شغل آشکار م یتيو نارضا یمنف

روع ش ینیمالک ع کيعنوان به ديشد یبا خستگ یفرسودگ

 ،یمارینفس، نشانگان متعدد ب؛ و با از دست دادن عزتشودیم
( 62همراه است ) يیگرا یو منف یريپذکيمشکل در تمرکز، تحر

که مواجهه  دهدینشان م یقبل یهاحاصل از پژوهش یهاافتهي

 یتينارضا جاديعامل در ا نيتریقو یشغل یهااسترس مزمن با
رده دچار ک یشغل یرا به سندرم فرسودگ فرد( که 99است ) یشغل
حت را ت یو یکيولوژيزیو ف یروان ،یسالمت اجتماع تواندیو م

و  یجانیه تیاسترس عبارت است از موقع .(93قرار دهد ) ریتأث
زامات که ال یاگونهبه کند؛یتجربه م که فرد نديناخوشا یعاطف

شخص،  یهايیاست که توانا یااندازهبه یکار ریو غ یکار

اکنش و یالزامات را ندارد. برا نيبه ا يیمواجهه و پاسخگو تيکفا

( 11) ودشیم جاديدر فرد ا یعاطف یراتییتغ ط،يخطر و شرا نيبه ا
 یهاجمع شدن عامل همیرو توانیرا م یو استرس شغل

 دانست که اکثر افراد یمرتبط با شغل یهاتیزا و وضعاسترس

 ینظر دارند. استرس شغلزا بودن آن اتفاقنسبت به استرس
شود  فيمضر تعر یو احساس یکيزیف یهاعنوان پاسخبه تواندیم

 اي، منابع هايیبا توانا یکه الزامات شغل دهدیرخ م یو زمان
 تواندیم یکارمندان مطابقت نداشته باشد. استرس شغل یازهاین

 نیافراد منجر شود. همچن دنيد بیآس یبه ضعف سالمت و حت
کار و  طيشرا نیعنوان کنش متقابل ببه یاسترس شغل

 طیمح یهااز حد خواست شیب زانیشاغل، م یفرد یهایژگيو

هده عمرتبط با آن است که فرد بتواند از  یفشارها جهیکار و درنت
 مطالبات بین که دهدفشارهای روانی وقتی رخ می .(61) ديآن برآ

ها آن به دادن پاسخ برای فرد توانايی با محیطی هایخواسته و

 یمحیط هایخواسته و مطالبات چه هر. باشد نداشته وجود تعادل
داشته ها را نآن به دادن پاسخ برای الزم توانايی فرد و يابد افزايش

باشد فشار روانی برخاسته از آن سبب بروز فرسودگی شغلی در 

. ازآنجاکه فرسودگی شغلی نیز موجب کاهش کیفیت شودیوی م
شده به افراد و به دنبال آن نارضايتی از خدمات خدمات ارائه

، شناخت و پیشگیری از فرسودگی شغلی در ارتقاء شودیم
ده، شسطح کیفیت خدمات ارائه ايشبهداشت روانی افراد و افز

 .(6نقش بسزايی خواهد داشت )
 ،یشغل یو علل فرسودگ هانهیزم ۀشده دربارانجام یهاپژوهش

 یو سازمان یشغل ،یفرد یآن را در سه گروه کل یشايندهایپ

اين است که در  تی، اما نکته حائز اهمکنندیم یبندطبقه
 یوانفرا دیتأک یسازمان و یشده، بر عوامل شغلانجام یهاپژوهش

عمدتاً ناديده  یدو عوامل فر هانهیصورت گرفته است و زم

ه شده است. آنچه بايد بها پرداختهکم به آن اریشده و بسگرفته
شرايط  انکاررقابلیخاطر داشت اين است که باوجود نقش غ

در  ،یشغل یو بروز فرسودگ یریگدر شکل یو شغل یسازمان
رايط واکنش فرد به اين ش ۀویش ،یشغل یفرسودگ ،ینهاي یبررس

ا در دچار شدن ي یبسزاي ریتأث ،یعوامل فرد یاست و اين يعن
ز ، فارغ اگريدعبارتدارند. به یشغل ینشدن فرد به فرسودگ

 توانندیاين افراد هستند که م ،یکار یشرايط، تقاضاها و فشارها

 یفشارها سپر دفاع خود، در برابر اين یهايیو توانا هایژگيبا و
از  یاریبس هرابط نيدر ا .(63ايجاد کنند يا نکنند ) یکارآمد
 حيصورت صراند که اخالق کار که بهنظران متذکر شدهصاحب

ز ا یاو توسط مجموعه شدهفيتعر یتفاوت فرد کيعنوان به
 فیتوص کار یکننده ارزش اساسبازتاب یاعتقادات و رفتارها

مورد  یشخص ریمتغ کيعنوان است، مخصوصاً به دهيگرد

بهتر  میاز راه تنظ تواندی( که م13مالحظه قرارگرفته است )
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 یجو تفاهم و همکار شيروابط، کاهش اختالف و تعارض و افزا
از کنترل، عملکرد شخص را تحت  یناش یهانهيکاهش هز زیو ن
 .(12قرار دهد ) ریتأث

اجتماعی يک ارزش مثبت را عنوان يک هنجار کاری به اخالق
 کندیدر انجام عالی کار قرارمی دهد و کار را به صورتی تعريف م

 .(96که به گونه ذاتی دارای ارزش است )
بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و  فیکار ضع اخالق

 یو سازمان یگروه ،یبر عملکرد فرد تواندیمؤثر بوده، م رانيمد
 زانیاخالق کار در سازمان، قادر است به م تیاثر بگذارد. حاکم

 هاتیموفق جاديها و اسازمان را در جهت کاهش تنش یریچشمگ

را پاسخگو سازد.  مانو ساز دينما یاريدر تحقق اثربخش هدف، 
و تعهد خود را در انجام  اقتیهرقدر کارکنان ل گر،يد یاز طرف

 یشتریب تیقبه موف زیسازمان به اثبات برسانند، سازمان ن فيوظا

هرگونه مطالعه از فرهنگ و اخالق کار نهايتاً  .(3) نائل خواهد شد
متمرکز در تحلیل فردی است، فرد مرکز تجلی فرهنگ، هنجار 

عنوان يک امر اجتماعی و ارزش بوده و اخالق کار را نیز طبعاً به

 .(2تحلیل کرد ) توانیم
 یرس شغلتاس ،یشغل یتوجه به آنچه گفته شد مباحث فرسودگ با

است که در  یموضوعات نيترکار هرکدام از مهم اتیو اخالق
 مدنظر ستيبایم یو اثربخش يیکارا شيها جهت افزاسازمان

 از یاارتباط مجموعه یو ازآنجاکه تاکنون پژوهش رندیقرار گ
و  یشغل یبا فرسودگ را،اخالق کار  ۀدر قالب ساز ،یعوامل فرد

ه بننموده است، پژوهش حاضر قصد دارد  یبررس یاسترس شغل

 یلشغ یو فرسودگ یمطالعه نقش اخالق کار بر استرس شغل
 بپردازد. شهر تهران مدارس متوسطه یبدنتیترب رانیدب

 گاهياخالق کاربردی است که از جا یهارشاخهياخالق کار از ز

که هر کاری  رديپذیم یهر انسان رايبرخوردار است؛ ز ایژهيو
ه است ک یاخالق دهایيو نبا دهاياز با یادسته تيرعا ازمندین

. اخالق به دآيیمطلوب به دست نم جهیها نتآن تيبدون رعا
است که بر رفتار شخص  يیهااصول معنوی و ارزش تيرعا یمعن

کدام  و نادرست ستیدرست چ نکهيبر ا یگروه حاکم است مبن اي
 طیدرست در محشناخت درست از نا یبه معن زیاست. اخالق کار ن

 تيدرنها .(1درست و ترک نادرست است ) ادنکار و آنگاه انجام د

بیان کرد که اخالق کار هنجار فرهنگی است که به  توانیم
انجام دادن کار مناسب و خوب در جامعه يک ارزش معنوی مثبت 

دارای يک ارزش  نفسهیو بر اين باور است که کار ف دهدیم

فرهنگ و اخالق کار نهايتاً  زهرگونه مطالعه ا .(9) ذاتی است
متمرکز در تحلیل فردی است، فرد مرکز تجلی فرهنگ، هنجار 

                                                                                                                                                    
1. Petty 

2. Pines 

عنوان يک امر اجتماعی و ارزش بوده و اخالق کار را نیز طبعاً به
 1( ابعاد چهارگانه اخالق کار از نظر پتی9تحلیل کرد ) توانیم
 ( عبارت هستند از:1331)

، کارم که آدم دقیقی هستم یمعن نيبه کار: بد دلبستگی و عالقه 
، تمام هوش و حواسم دهمیرا با احتیاط و مراقبت کامل انجام م

روی کار من حساب کرد، در محیط کار  شودیبه کارم است، م
نقش مهم و مؤثری دارم، آدم کاری و کارآمدی هستم، صادقانه 

 ... و، به کارم اعتقاد دارم کنمیکار م
که میل و رغبت زيادی به  یمعن نيجديت در کار: بدو  پشتکار

در  هستم، یکوشهستم، آدم سخت یشناسفهیکارم دارم، آدم وظ

، کارم را با دهمیکارم آزادی عمل دارم، در کارم ابتکار به خرج م
تا کارم را انجام ندهم دست  دهمیجديت و پشتکار انجام م

 هستم و ... یا، در کارم آدم خبرهکشمینم

 یکه آدم قدرشناس یمعن نيسالم و انسانی در محل کار: بد روابط
هستم، در کارم مراعات ديگران  يیروهستم، آدم بشاش و خوش

، آدم مؤدبی هستم، آدم روراستی هستم، با همکاران کنمیهم م

ان برای ديگر یرسانیاريکار و رفتاری دوستانه دارم، فرد کمک
 هستم و ...

که در محیط کار آدم  یمعن نيجمعی و مشارکت در کار: بد روح
جمعی دارم، تابع مقررات هستم،  یسازگار و بسازی هستم، روح

، آدم کنمی، نظم را رعايت مکنمیاز دستورات مافوق اطاعت م
 .(9هوشیار و بیداری هستم و... )

 جهیخاص است که درنت یاسترس شغل ینوع ،یشغل یفرسودگ

فرد  انیرابطه م زیشغل و ن یشناختو روان یانجیه یهاالزام
( فرسودگی شغلی 1321) 2پینز (11دهد )یشاغل و مراجعان رخ م

 جهیدانسته است که درنت یو عاطف یجسمان یرا سندرم خستگ

منفی شغلی و از دست دادن احساس و  یهاشيگسترش گرا
 3. فاربرشودیعالقه نسبت به بیمار )مددجو( و کارمند ايجاد م

غلی : فرسودگی شسدينویم یشغل ی( در تعريف فرسودگ1323)
 هجیعاطفی و روحی است که درنت ی،حالتی از خستگی جسم

رويارويی مستقیم و درازمدت با مردم و در شرايطی که از لحاظ 
 فيتعر نيترجي( را61شود )فرساست ايجاد میعاطفی طاقت

آن را است که  4مربوط به مازالچ و جکسون یشغل یفرسودگ

 اي یاحساس یمتشکل از سه بعد خستگ یروانشناخت یسندرم
 یشخص تيو کاهش احساس کفا تیصمسخ شخ ،یجانیه

از  یبعدسه یمازالچ مفهوم ب،یترتنيابه .(19دانستند )

امالً ک ی کهاحساس اي یجانیه یخستگ( 1 :دهدیارائه م یفرسودگ
فشار  ريمثابه احساس زو به کندیعمل م یفشار روان ریهمانند متغ

3. Farber 

4. Maslach & Jackson 
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. شودیدر فرد قلمداد م یجانیرفتن منابع ه انیقرار گرفتن و از م

 گريشود و د تفاوتیو ب رغبتیحالت ممکن است فرد ب نيدر ا
 مسخ( 6 .زدیانگیرا در او برنم یشور و احساس مثبت چیکار، ه
ه است ک یو سنگدالنه به اشخاص یپاسخ منف که تیشخص

 نيفرد هستند. در ا یخدمت از سو کنندگانافتيمعموالً در
ست. او ا یرجوع منفنگرش فرد فرسوده نسبت به ارباب ت،یوضع

ها. و آغاز فشار« طلبکار» یعنيرجوع درواقع ارباب کندیتصور م
( و یرکالمیو غ یمفعال )کال یهایبه پرخاشگر بیترتنيابه

 کاهش( 9. آوردی( رو میعمد یرهایو تأخ ینافعال )کارشکن
 یگستيکم شدن احساس شا ی که همانشخص تياحساس کفا

از خود در  یمنف یابيارز کياست و  یشخص فهیوظانجام در

 تيکفا. درواقع احساس عدمرودیخصوص انجام کار به شمار م
شده  جادياست که قبالً ا یوبیچرخه مع اي کلیس یعیطب جهینت

 دهرکارمندان به کار ب نیکه در ب« شدهلیفس»است که اصطالح 

 .(19شود )   ، قابل فهم تر شودیم
استرس يکی از موضوعاتی است که در حوزه مديريت و رفتار 

 امهبرن درها سازمان و گیردسازمانی موردمطالعه و بررسی قرار می

 محیط در استرس کاهش و کنترل مطالعه، به زيادی توجه خود
 یهابیه آسب مربوط یهانهيهز از هم طريق اين از تا نموده کار

 یورجسمی و روانی استرس بکاهند و هم باعث ارتقای بهره
 یواکنش روان یاسترس، نوع .(91کارکنان خود شوند )

تقاضاها  نیتعادل ب یاست که فرد هنگام عدم برقرار کيولوژيزیف
 ازهاین نيا شدن بامواجه تیو ظرف يیو توانا یطیمح یازهایو ن

منابع ايجادکننده  نيتريکی از مهم .(61) کندیدر خود احساس م

هر فرد شغل وی است و استرس شغلی امروزه  ندگیاسترس در ز
کاری تبديل شده  یهاطیشايع و پرهزينه در مح یابه مسئله

که انتظارات از فرد  دهدیاسترس شغلی وقتی روی م .(3است )

 .(61او باشد ) یهايیبیشتر از اختیارات و توانا
 طیکه عوامل خارج از مح یدر حال دهدینشان م اتیبر ادب یمرور

 یبر استرس فرد نقش دارد، مشکالت کار یتوجهطور قابلکار به
 .(66زا هستند )عامل استرس نيترعيشا

 
و  یاخالق کار، استرس شغل نهیزم پژوهشگران مختلف در

 نيترهماز م یاند که به برخبه انجام رسانده یقاتیتحق یفرسودگ

 :گرددیها اشاره مآن
رابطه  ی( در پژوهش خود به بررس1939و همکاران ) اردالن

ها پژوهش آن یهاافتهيپرداختند و  یشغل یریاخالق کار با درگ

                                                                                                                                                    
1. Bin Ajmal & Irfan  
2. Udin 

3. Khamisa 

ا ب یاخالق کار اسالم نیب داریاز ارتباط مثبت و معن یحاک

و  یکارکنان دانشگاه کردستان بود. سنگر یشغل یریدرگ
 یکار اسالم القو اخ یدارنيد ری( به مطالعه تأث1939همکاران )
که  دندیرس جهینت نيکارکنان پرداختند و به ا یکوشبر سخت

هستند که بر  یهر دو عوامل یو اخالق کار اسالم یدارنيد
( در 1933) يیکارکنان اثر مثبت دارند. عالمه و آقا یکوشسخت
 یشغل کار بر تنش یاخالق اسالم ریتأث لیبا عنوان تحل یپژوهش
 نياصفهان؛ به ا یدر کارکنان دانشگاه صنعت یشغل تيو رضا

 صورت مثبت و معناداربه یکه اخالق کار اسالم دندیرس جهینت
ش و معنادار بر تن یصورت منفکارکنان و به یشغل تيبر رضا

( در پژوهش 1931و همکاران ) یمانیدارد. سل ریها تأثآن یشغل

 یغلو استرس ش یشغل تيرابطه اخالق کار با رضا یخود به بررس
شهر تهران پرداختند و  یاو حرفه یسازمان آموزش فن نانکارک

و  رابطه مثبت یشغل تينشان داد که اخالق کار با رضا جينتا

اجمل  بیندارد.  یو معنادار یرابطه منف یمعنادار و با استرس شغل
با عنوان درک نقش اخالق کار  ی( در پژوهش6113) 1عرفان و

ارکنان ک یشغل تيو رضا يیو جابجا یاسترس شغل نیدر رابطه ب

که  دندیرس جهینت نيو معلمان و بانکداران به ا یو دولت یخصوص
و  2نيوجود دارد. اود رهایمتغ یتمام انیم یرابطه مهم و معنادار

اثر اخالق کار بر استرس  یبه بررس یقی( در تحق6119همکاران )
 نيو سالمت کارکنان پرداختند و به ا یشغل يیجابجا ،یشغل

هم و اثر م ریبر هر سه متغ یکه اخالق کار اسالم دندیرس جهینت
 یبه بررس ی( در پژوهش1931و همکاران ) یریدارد. ام یمعنادار

کارکنان بانک و ارائه  انیدر م یشغل یفرسودگ تیوضع

 پور و همکارن خهیش آن پرداختند. تیبهبود وضع یاراهکاره
 یرابطه اخالق کاری اسالم یبررسدر پژوهشی با عنوان  (1936)
به  رنو امیو پ یآزاد اسالم دانشگاه مدرسان یشغل یفرسودگ و

 یفرسودگ با یرابطه اخالق کار اسالماين نتیجه رسیدند که 
در  (1931همکاران )آزاد و همچنین  .و معنادار بود یمنف یشغل

درت قی اخالق کار هامؤلفهتحقیق خود به اين نتیجه رسیدند که 
 .را دارد رانیدب یشغل یفرسودگ ینیبشیپ

 ریبر تأث یلیبا عنوان تحل ی( در پژوهش1933) میرحی نیحس 
 ابتدا به مفهوم استرس و ،یشغل یگبر فرسود یاسترس شغل

پرداخته سپس ضمن پرداختن به  یطور خاص استرس شغلبه

 دین تأکآ جاديدر ا یبر نقش استرس شغل یشغل یمبحث فرسودگ
با عنوان  ی( در پژوهش6111و همکاران ) 3ساینموده است. خام

سالمت  و یشغل تيرضا ،یشغل یفرسودگ ،یرابطه استرس شغل
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 یکه روابط مهم معنادار دندیرس جهینت نيپرستاران به ا یعموم
 ی( در پژوهش6111و همکاران ) 1وي وجود دارد. رهایغمت نيا انیم

علمان م انیدر م یشغل یبر فرسودگ یبا عنوان اثر استرس شغل

 انیم یمثبت و معنادار مهم یکه همبستگ دندیرس جهینت نيبه ا
و همکاران  2وجود دارد. جاراسز یشغل یو فرسودگ یاسترس شغل

بر  یبا عنوان اثر مزاج و استرس شغل ی( در پژوهش6111)
 جهینت نيبه ا ،یدر پرستاران و کارکنان دولت یلشغ یفرسودگ

 ،یهر دو گروه پرستاران و کارکنان دولت انیکه در م افتنديدست 
 دارد. یشغل یبا فرسودگ یرابطه معنادار یاسترس شغل

 یرهایصورت گرفته در رابطه با متغ قاتیتحق نهیشیتوجه به پ با

 نهیمدر ز یپژوهش یشغل یو فرسودگ یاخالق کار، استرس شغل
 یبدنتیترب رانیدب انیدر م کجايروابط به صورت  نيا یبررس

 پژوهش حاضر ینشد لذا نوآور افتيمدارس متوسطه شهر تهران 

 .گرددیم ديیتأ

 یگذشته، مدل مفهوم یهاپژوهش نهیشیو پ ینظر یبا مرور مبان
و وابسته  یانجیمستقل، م ریپژوهش شامل سه دسته متغ

 عنوانبه یشده است. اخالق کار اسالم میترس 1صورت شکل به
 یزندگ تیفیوابسته و ک ریبه عنوان متغ یآورمستقل، تاب ریمتغ
 :کنندینقش م یفايا یانجیم ریبه عنوان متغ یکار

 

 
 پژوهش مفهومی مدل .1 شکل

 

اصلی  سؤالبر اساس مدل به دست آمده برای اين پژوهش، 
 :پژوهش عبارت است از

اصلی: آيا اخالق کار اسالمی بر استرس شغلی و فرسودگی  سؤال
 شغلی اثر معناداری دارد؟

 

 روش تحقیق
بوده و از نظر  یهدف کاربرد ديرو از د شیپژوهش پ

                                                                                                                                                    
1. Yue 

 یشيمایاز نوع پ یفیتوص یهاپژوهش اطالعات جزو یگردآور
 یدنبتیترب رانیدب هیپژوهش شامل کل نيا یاست. جامعه آمار

-31 یلینفر در سال تحص 1111که حدود  باشدیشهر تهران م

با استفاده  هنفر نمون 919که بر طبق جدول مورگان  باشندیم 39
 یآورجمع یساده انتخاب شدند. برا یتصادف یریگاز روش نمونه

پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد اخالق کار  ازیاطالعات موردن
و عالقه  یمؤلفه )دلبستگ 3و  هيگو 69( مشتمل بر 1331) یپت

ل در مح یدر کار، روابط سالم و انسان تيبه کار، پشتکار و جد
 یو مشارکت در کار(، پرسشنامه استرس شغل یکار، روح جمع

نقش،  یسؤال و شش مؤلفه )بار کار 91( شامل 1321) پویاس

 طیمح ت،یولنقش، محدوده نقش، مسئ ینقش، دوگانگ یتيکفایب
( مشتمل بر 1321مزالچ ) یشغل ی( و پرسشنامه فرسودگیکيزیف

 ت،یمسخ شخص ،یعاطف ی)خستگ لیمؤلفه از قب 9و  هيگو 66

هرکدام از  تی( استفاده شده است. درجه اهمیردعملکرد ف
که  کرتیل یانهيپنج گز فیپرسشنامه بر اساس ط نيسؤاالت ا

برای کامالً مخالف تا عدد  1آن از عدد  یهانهيارزش عددی گز

 نانی. جهت کسب اطمباشدیبرای گزينه کامالً موافق است، م 1
ت از نظرا تفادهمحتوا با اس يیها، از روش رواپرسشنامه يیاز روا
سازه با استفاده از مدل معادالت  يیو کارشناسان و روا دیاسات

 یعامل یارهانشان داد تمام ب جياستفاده شد که نتا یساختار

 ها بود. جهت کسبپرسشنامه يیروا انگریبوده که ب 1.1 یباال
اده ، از روش آلفای کرونباخ استفزیاطمینان از پايايی پرسشنامه ن

به دست  1.1 یباال رهایمتغ یتمام یآلفا بيشد و ازآنجاکه ضر

در  رهایمتغ يیايپا بيشد. ضرا دیها تائپرسشنامه يیايآمد، پا
از  هالیست. گفتنی است که برای انجام تحلآمده ا 1جدول 

 استفاده شده است. lisrelو  spssآماری  یافزارهانرم
 

 پژوهش متغیرهای يیايپا بيضرا .1جدول 

 اخکرونب یآلفا بيضر سؤاالتتعداد  پرسشنامه

 211/1 23 اخالق کار

 221/1 60 یاسترس شغل

 239/1 20 یشغل یفرسودگ

 

 های تحقیقیافته

 یمعادالت ساختار یسازاز مدل قیتحق اتیآزمودن فرض یبرا
ول شماره در جد قیتحق اتیفرض یبررس جياستفاده شده است. نتا

قابل مشاهده هست. در نمودار  6و  1در نمودار شماره  زیو ن 9

بوده که اگر در بازه  T-valueاعداد نشان داده شده  1شماره 
 و فرض شوندیداده م نشان( باشند به رنگ قرمز -39/1و  39/1)

2. Jaracz 
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اعداد  6صورت رد خواهد شد. در نمودار شماره  نيدر ا قیتحق

 .باشندیاستاندارد م بيشده ضرانشان داده
 

 
 T-value ريبا مقاد زرلیل افزارنرممدل برونداد  .1نمودار  

 

 
 استاندارد بيضرا ريبا مقاد زرلیل افزارنرم مدل برونداد .۲نمودار 

 
 اتیآزمون فرض جينتا .۲جدول 

 زانیم قیتحق هایفرضیه
 ریتأث

عدد 
 داریمعنی

نتیجه 
 آزمون

اخالق کار بر استرس  -1

 اثر دارد. یشغل

 تأيید -93/1 -91/1

اخالق کار بر  -6
 .اثر دارد یلغش یفرسودگ

 تأيید -21/9 -11/1

بر  یاسترس شغل -9
 .اثر دارد شغلی یفرسودگ

 تأيید 96/2 1.16

 
 ینشان داد که الگو یآزمون برازش مدل مفهوم جينتا یبررس

خوب  یهابرخوردار است. شاخص یمناسب تیپژوهش از وضع
 RMSEAو  df/6X ،P valueبودن برازش مدل عبارت از: 

 دو به درجه ی)کا زرلیافزار ل. در نرمباشندیم AGFIو  GFIو 

برازش  یمدل دارا اشدب 9تر از مقدار کوچک ني( هر چه ایآزاد

 نیانگی، همان مRMSEAاست. شاخص  یناسب( بهتر)ت
مدل  یشاخص بر اساس خطاها نيمدل است. ا یمجذور خطاها

 ريقبول است، اگر زباشد قابل 1تا  2/1. اگر مقدار شودیساخته م

و  GFI رياگر مقاد نیخوب است. همچن یلیباشد خ 1/1
AGFI  از برازش  یریگاندازه مدل باشدیم 3/1باالتر از مقدار

 مدل قیحاصل از تحق یهاداده یبه عبارت برخوردار است یخوب
مده در دست آبه جي. نتاکنندیم يیدو تأ تيرا حما قیتحق ینظر

 .ندکنیم ديیرا تأ قیتحق یبرازش مناسب مدل مفهوم 9جدول 

 

 برازش مدل هایشاخص .9جدول 

 نتیجه مقادير هاشاخص

df/2 X 61/6 مطلوب 

RMSEA 129/1 مطلوب 

GFI 39/1 مطلوب 

AGFI 31/1 مطلوب 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

 ینقش اخالق کار در استرس شغل یپژوهش با هدف بررس نيا
 مدارس متوسطه شهر بدنیتربیت رانیدب یشغل یو فرسودگ

اخالق کار،  متغیرهایتهران انجام شده است. برای اين منظور، 

مورد مطالعه و بررسی قرار  یشغل یو فرسودگ یاسترس شغل
 نشان پژوهش نتايجفرضیه مطرح شد.  9 هاآنگرفته و بر پايه 

استرس شغلی و  بر داریمعنی و معکوس اثر کار اخالق که داد

عناداری م مثبت و اثر و همچنین استرس شغلی فرسودگی شغلی
 و داشت متوسطه مدارس بدنیتربیت دبیران بر فرسودگی شغلی

 .شدند تأيید تحقیق هایفرضیه تمامی ترتیباينبه

 غلیش استرس کار بر اخالق اثر با رابطه در حاضر پژوهش نتايج
 آقايی و عالمه ،(1931) همکاران و سلیمانی تحقیق نتايج با
( 91،1،1) باشدمی همسو     (6113) عرفان و اجملبین و( 1933)

 حقیقت نتايج با شغلی فرسودگی بر کار اخالق اثر با رابطه در و
همسو  (1931) همکاران و آزاد و( 1936) همکارن و پور شیخه
 با شغلی فرسودگی بر استرس شغلی اثر مورد در ( و1،63) است
 ،(6111) همکاران و خامیسا ،(1933) رحیم حسینی تحقیق نتايج

 همسو( 6111) همکاران و جاراسز و( 6119) بکرودبنجوا و لوسا
های پژوهش فرضیه جينتا(. بحث و 12،14،15،13باشد )می

 :گردندمی انیب ريبه شرح ز
اول نشان داد که اخالق کار بر استرس  هیفرض یبررس جينتا

مدارس متوسطه شهر تهران اثر  بدنیتربیت رانیدب یشغل
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در بحث پیرامون اين موضوع الزم به دارد.  یمعکوس معنادار
 شغلی عملکرد کاهش به منجر عصبی اشاره است که فشار

 دريست کیفیت پیشرفت برای امروزه که ایپديده يعنی شودمی

انی رو فشار باالی سطح. شودمی تلقی موانع از يکی مدارس در
 هایمهارت از فرد برخورداری عدم و کار محیط و استرس در

 فرد، زيادی برای خسارات درازمدت در آن، با مقابله برای الزم
 و جسمی انرژی کاهش. داشت خواهد اجتماع حتی و سازمان

 شافزاي ها،پايین آمدن سطح مقاومت نسبت به بیماری روانی،
 یکاراي کاهش و کار از غیبت افزايش و بدبینی و رضايت عدم

 هکاين به توجه از جمله اين پیامدهاست. با سازمانی و فردی

ها در محیط معلمان و عدم استرس آن روانی و سالمت روحی
 وجود عملکردشان در مدرسه مرتبط است، کیفیت با کار

 در کار اخالق هایمؤلفه شدن حاکم و سالم کاری هایمحیط

 رنگکم زای استرسیآسیب عوامل بروز برای را زمینه سازمان
بر استرس و تنش  یمشخص شد اخالق کار کند. ازآنجاکهمی
 یاخالق کار هرچقدردارد لذا  یمعنادار و معکوس ریتأث یشغل

نند کارکنان احساس ک هرچقدرباالتر باشد و  بدنیتربیت رانیدب
 زانیحاکم است به همان م اتیآنان اخالق یکار طیکه در مح

 . اگر اخالق درگذاردمیآنان رو به کاهش  یاسترس و تنش شغل
 نيریانسان وجود و حضور داشته باشد، کار کردن ش یکار یزندگ

 گريد یسوو از  يیو خودشکوفا تيبا احساس رضا أمو تو
 رانیبه دب ترتیباينبهکار است.  يیو شکوفا ورام شرفتیپ

 یکار اخالق بردن باال یدر راستا شودمی شنهادیپ بدنیتربیت

رش داده و نگ رییتغ یخود، طرز فکر خود را نسبت به کار و زندگ
نسبت به خود، مسئوالن، همکاران، دانش آموزان، کار و  یمثبت
خود با  تیفعال سهيو مقا یداشته باشند. از فرافکن فشانيوظا

خود را  یو اخالق یکار هایمسئولیتنموده و  زیپره گرانيد
 ترتیباينبه. نديننما گريبودن کارها و اعمال د یمتوقف بر اخالق

را از خود آغاز نموده و  یو تحول اخالق رییتغ بايستمیهر فرد 
خت انجام امور بپردازد. به شنا باال به زهیو انگ تيبا پشتکار و جد

خود پرداخته و از  هایمحدوديتو  هاتوانايیشغل و شناخت 
ندارد  هاآن یالزم برا یو جسم یکه توان ذهن يیانجام کارها

 گرانيبا د مانهی. به فکر توسعه روابط سالم و صمدينما یخوددار

 نیبوده و با مشارکت در کارها و کمک به همکاران و همچن
 هایاسترس دنبر نیدر کاهش و از ب گرانيکمک گرفتن از د

 .ندياقدام نما یشغل

 یدوم نشان داد که اخالق کار بر فرسودگ هیفرض یبررس جينتا

مدارس متوسطه شهر تهران اثر  بدنیتربیت رانیدب یشغل

 موارد باعث اخالقیات کاری در ضعفدارد.  یمعنادار و معکوس

 لسازمان تحمی بر را گزافی هایهزينه و شودمی بسیاری منفی

 به و شده دور خود هدف از سازمان که علت اين به کندمی

 عدم که بسیاری منفی موارد از يکی .پرداخت خواهد فرعیات

 در سازمان آن آمدن وجود به باعث تواندمی سازمان در اخالق کار

 رب گزافی هایهزينه تحمیل باعث نیز مقوله اين خود و شود

 شغلی فرسودگی .است فرسودگی شغلی شود،می سازمان

 ايجاد هب که است عاطفی و جسمی خستگی از متشکل سندرومی

 بودنن و شغل به نسبت منفی نگرش فرد، در خودپنداری منفی

 گردد. ازمی منجر وظیفه ادای هنگام مراجعان با ارتباط احساس

 تننداش های طوالنی،غیبت شامل شغلی فرسودگی هاینشانه

 اعتماد غلی،ش نارضايتی گیری،کناره برای غیرطبیعی تمايل تعهد،

است.  شغل در جدی عملکرد در ناتوانی و نفس ضعیف به

 یداراثر معکوس معنا یشغل یاخالق کار باال بر فرسودگ ازآنجاکه

 یریآن جهت جلوگ بهبود هایراهدارد لذا توجه به اخالق کار و 

. با توجه دنمايمی یضرور بدنیتربیت رانیدب یشغل یاز فرسودگ

ه کار، و عالقه ب یاخالق کار که عبارتند از دلبستگ هایمؤلفهبه 

 و یدر محل کار و روح جمع یدر کار، روابط سالم و انسان تيجد

 شودمی هیشهر تهران توص بدنیتربیت رانیمشارکت در کار؛ به دب

و تالش  زهیخود با عالقه و انگ یجهت باال بردن اخالق کار

و  هاانآرماز  هاواقعیت رشيبه کار خود بپردازند و با پذ یشتریب

از کار  یو سرخوردگ یناممکن که موجب دلزدگ یآرزوها

و  با همکاران مانهیروابط صم ی. به برقرارندينما ی، دورگرددمی

 د؛نينما تربخشلذتکار خود را  طیدانش آموزان پرداخته تا مح

را فراهم  یامکانات شودمی هیتوص هادبیرستان رانين به مدیهمچن

 شيافزا هاآن یکار نهیبسته به زم رانیدب هایمهارتآورند تا 

 رانیضمن خدمت مناسب بر تسلط دب هایدوره یو با برگزار ابدي

 یارتباط شبکه بايستمی رانيمد نی. همچننديفزایبه شغل خود ب

باطات در ارت تیفیو ک تیکم ایگونهبه دهیسازمان را بهبود بخش

اعتماد در افراد از  جاديوضع خود باشد و با ا نيسازمان در بهتر

 بکاهند. بدنیتربیت رانیدب یشغل یفرسودگ

 یرسودگبر ف یسوم نشان داد استرس شغل هیفرض یبررس جينتا
 مدارس متوسطه شهر تهران اثر مثبت بدنیتربیت رانیدب یشغل

 نشان لیشغ فرسودگی و شغلی استرس ارتباط بیندارد.  یمعنادار

 مقابله راهبردهای اتخاذ يا و زاهاکاهش استرس با که دهدمی
کرد.  یپیشگیر معلمان بین در شیوع فرسودگی از توانمی مؤثر،

فشار روانی و استرس ناشی از کار، به تدريج منجر به تخلیه انرژی 

راهم شغلی فروانی فرد شده و زمینه را برای ابتال به فرسودگی 
کند. ازآنجاکه فرسودگی شغلی در معلمین منجر به کاهش می

بازده کاری، افزايش غیبت از کار و تغییرات رفتاری و فیزيکی 
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شود بنابراين پیشگیری و راهکارهای رفع استرس شغلی در می

 رتیبتاينبه مهار فرسودگی شغلی نقش بسزايی خواهد داشت.
 یرسشهر تهران ابتدا به بر بدنیتربیت رانیدب شودمی شنهادیپ

نامساعد  طيشدن با شرا رودرروکار پرداخته و از  طیمح طيشرا

خود را  تیو مسئول بارکارینقش،  محدوده. ندينما یدور یکيزیف
 هاآنو اطالعات  يیکه با توانا يیکارها رشيبسنجند و از پذ

 طیمح هایداشتچشم، هااولويتکنند. از  یندارد، دور خوانیهم
 یراب یکارآمد هایروشو  افتهي یآگاه یابیارزش یارهایکار و مع

 هيغذت لیخود از قب یو روان ی. به رفاه جسماناموزندیانجام کارها ب
در  نیبدهد و همچن تیاهم یمناسب، ورزش و استراحت کاف

ار مناسب از فش ريزیبرنامهزمان داشته و با  تيريانجام کارها مد

و  یاجتماع تيبا کسب حما نیکاسته و همچن یکار یروان

 نينموده تا به ا فیخود تلط یکار را برا طیمح ان،یافاطر یعاطف
 یگفرسود جادياز ا یو استرس شغل یبا کاهش فشار روان طريق

همچنین به مديران مدارس پیشنهاد  شود. یریجلوگ یشغل

 ابت،رق جایبه همکاری بر مبتنی و دوستانه جو ايجاد با شودمی
 ارک محیط در گذاریسرمايه نوعی ايجاد و استرس کاهش باعث
. دکنن بیشتر همکاران همبستگی را در میان احساس و شوند

 هتج آموزشی هایکالس برگزاری به نسبت توانندمی همچنین

 مهار یراستا در شغلی فشارهای به نسبت تحمل میزان بردن باال
 .بردارند گام شغلی فرسودگی
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