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Abstract
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.

چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر اخالق کار بر استرس شغلی و فرسودگی
 اين.شغلی دبیران تربیتبدنی مدارس متوسطه شهر تهران صورت گرفت
 جامعه آماری. پیمايشی است-پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی
 نفر1111 پژوهش شامل کلیه دبیران تربیتبدنی شهر تهران میباشد که حدود
 نفر نمونه919  میباشند که بر طبق جدول مورگان39-31 در سال تحصیلی
 همچنین جهت.با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند
 پرسشنامه استرس،جمعآوری دادهها از سه پرسشنامه استاندارد اخالق کار پتی
 دادههای پژوهش.شغلی اسیپو و پرسشنامه فرسودگی شغلی مزالچ استفاده شد
 نتايج نشان.با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند
داد اخالق کار بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی دبیران تربیتبدنی مدارس
متوسطه شهر تهران اثر معکوس معناداری دارد و استرس شغلی بر فرسودگی
.شغلی دبیران تربیتبدنی اثر مثبت و معناداری داشت
واژه هاي کليدي
.  فرسودگ ی شغل ی، استرس شغل ی،اخالق کار
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مسائل و مشکالت زندگی بشر از طريق وابستگی به سازمانهای
کوچک و بزرگ موجود در جامعه برطرف میشود .جامعه بهعنوان
يک ابر سیستم ،خود از زيرسیستمهای بسیار تشکیل يافته که
هر يک از اين زيرسیستمها در جای خود دارای اهمیت میباشند؛
اما در بین آنها سیستمهای آموزشی که تأمینکننده نیروی
انسانی آينده جامعه هستند از اهمیت وااليی برخوردار بوده
میباشند .بیشک يکی از مهمترين عناصر سیستم آموزش
معلمان میباشند که نقش وااليی در کارايی و اثربخشی سیستم
آموزشی دارند .به دلیل حساسیت و اهمیت نقش معلمان در
اموری از قبیل آموزش و پرورش استعدادهای بالقوه دانش
آموزان ،انتقال فرهنگ جامعه ،تربیت دينی و معنوی ،کمک به
هويتيابی اغنا روحی ،تعلیم ،راه و رسم زندگی بهطور خالصه
انسانسازی و تربیت نسل آينده است که اين قشر همیشه تحت
فشار میباشد و از طرف ديگر به دلیل بافت متفاوت مدارس از
ساير سازمانها و تعارضات حاصل از ساختار بوروکراتیک و
حرفهای ،الگوی رفتاری ويژهای از معلمان و مديران انتظار
میرود که اين عوامل در کنار ساير عوامل فشارزا نظیر عدم وجود
امکانات رفاهی رضايتبخش ،کافی نبودن حقوق و مزايا و غیره
سبب تحلیل رفتگی ،فشارهای روحی و روانی و باالخره
فرسودگی حاصل از شغل در معلمان میشود (.) 69
فرسودگی عبارت است از نشانگانی از خستگی هیجانی ،مسخ
شخصیت و کاهش عملکرد شخصی .اين نشانهها در بین افرادی
اتفاق میافتد که بهنوعی کار مردم را انجام میدهند ( ) 9بنابراين،
ماهیت فرسودگی را سه بعد اساسی تشکیل میدهد  ) 1خستگی
هیجانی که با فقدان انرژی و اشتیاق و تقلیل منابع هیجانی
مشخص میشود؛  ) 6مسخ شخصیت که میتوان آن را بهعنوان
نگرش منفی به مراجعه کنندگان ،همکاران و سازمان توصیف
کرد؛  ) 9کاهش کفايت شخصی که با گرايش فرد به خودارزيابی
منفی و نارضايتی از عملکرد در شغل آشکار میشود ()11
فرسودگی با خستگی شديد بهعنوان يک مالک عینی شروع
میشود؛ و با از دست دادن عزت نفس ،نشانگان متعدد بیماری،
مشکل در تمرکز ،تحريکپذيری و منفی گرايی همراه است ()62
يافتههای حاصل از پژوهشهای قبلی نشان میدهد که مواجهه
مزمن با استرسهای شغلی قویترين عامل در ايجاد نارضايتی
شغلی است ( ) 99که فرد را به سندرم فرسودگی شغلی دچار کرده
و میتواند سالمت اجتماعی ،روانی و فیزيولوژيکی وی را تحت
تأثیر قرار دهد ( .) 93استرس عبارت است از موقعیت هیجانی و
عاطفی ناخوشايند که فرد تجربه میکند؛ بهگونهای که الزامات
کاری و غیر کاری بهاندازهای است که توانايیهای شخص،

کفايت مواجهه و پاسخگويی به اين الزامات را ندارد .برای واکنش
به اين خطر و شرايط ،تغییراتی عاطفی در فرد ايجاد میشود ()11
و استرس شغلی را میتوان رویهم جمع شدن عاملهای
استرسزا و وضعیتهای مرتبط با شغلی دانست که اکثر افراد
نسبت به استرسزا بودن آن اتفاق نظر دارند .استرس شغلی
میتواند بهعنوان پاسخهای فیزيکی و احساسی مضر تعريف شود
و زمانی رخ میدهد که الزامات شغلی با توانايیها ،منابع يا
نیازهای کارمندان مطابقت نداشته باشد .استرس شغلی میتواند
به ضعف سالمت و حتی آسیب ديدن افراد منجر شود .همچنین
استرس شغلی بهعنوان کنش متقابل بین شرايط کار و
ويژگیهای فردی شاغل ،میزان بیش از حد خواستهای محیط
کار و درنتیجه فشارهای مرتبط با آن است که فرد بتواند از عهده
آن برآيد ( .)61فشارهای روانی وقتی رخ میدهد که بین مطالبات
و خواستههای محیطی با توانايی فرد برای پاسخ دادن به آنها
تعادل وجود نداشته باشد .هر چه مطالبات و خواستههای محیطی
افزايش يابد و فرد توانايی الزم برای پاسخ دادن به آنها را نداشته
باشد فشار روانی برخاسته از آن سبب بروز فرسودگی شغلی در
وی میشود  .ازآنجاکه فرسودگی شغلی نیز موجب کاهش کیفیت
خدمات ارائهشده به افراد و به دنبال آن نارضايتی از خدمات
میشود  ،شناخت و پیشگیری از فرسودگی شغلی در ارتقاء
بهداشت روانی افراد و افزايش سطح کیفیت خدمات ارائهشده،
نقش بسزايی خواهد داشت (.)6
پژوهشهای انجامشده دربارۀ زمینهها و علل فرسودگی شغلی،
پیشايندهای آن را در سه گروه کلی فردی ،شغلی و سازمانی
طبقهبندی میکنند ،اما نکته حائز اهمیت اين است که در
پژوهشهای انجامشده ،بر عوامل شغلی و سازمانی تأکید فراوانی
صورت گرفته است و زمینهها و عوامل فردی عمدتاً ناديده
گرفتهشده و بسیار کم به آنها پرداختهشده است .آنچه بايد به
خاطر داشت اين است که باوجود نقش غیرقابلانکار شرايط
سازمانی و شغلی در شکلگیری و بروز فرسودگی شغلی ،در
بررسی نهايی ،فرسودگی شغلی ،شیوۀ واکنش فرد به اين شرايط
است و اين يعنی عوامل فردی ،تأثیر بسزايی در دچار شدن يا
نشدن فرد به فرسودگی شغلی دارند .بهعبارتديگر ،فارغ از
شرايط ،تقاضاها و فشارهای کاری ،اين افراد هستند که میتوانند
با ويژگیها و توانايیهای خود ،در برابر اين فشارها سپر دفاعی
کارآمدی ايجاد کنند يا نکنند ( .)63در اين رابطه بسیاری از
صاحب نظران متذکر شدهاند که اخالق کار که بهصورت صريح
بهعنوان يک تفاوت فردی تعريفشده و توسط مجموعهای از
اعتقادات و رفتارهای بازتاب کننده ارزش اساسی کار توصیف
گرديده است ،مخصوصاً بهعنوان يک متغیر شخصی مورد
مالحظه قرارگرفته است ( ) 13که میتواند از راه تنظیم بهتر
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روابط ،کاهش اختالف و تعارض و افزايش جو تفاهم و همکاری
و نیز کاهش هزينههای ناشی از کنترل ،عملکرد شخص را تحت
تأثیر قرار دهد (.)12
اخالق کاری بهعنوان يک هنجار اجتماعی يک ارزش مثبت را
در انجام عالی کار قرارمی دهد و کار را به صورتی تعريف میکند
که به گونه ذاتی دارای ارزش است (.)96
اخالق کار ضعیف بر نگرش افراد نسبت به شغل ،سازمان و
مديران مؤثر بوده ،میتواند بر عملکرد فردی ،گروهی و سازمانی
اثر بگذارد .حاکمیت اخالق کار در سازمان ،قادر است به میزان
چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنشها و ايجاد موفقیتها
در تحقق اثربخش هدف ،ياری نمايد و سازمان را پاسخگو سازد.
از طرفی ديگر ،هرقدر کارکنان لیاقت و تعهد خود را در انجام
وظايف سازمان به اثبات برسانند ،سازمان نیز به موفقیت بیشتری
نائل خواهد شد ( .)3هرگونه مطالعه از فرهنگ و اخالق کار نهايتاً
متمرکز در تحلیل فردی است ،فرد مرکز تجلی فرهنگ ،هنجار
و ارزش بوده و اخالق کار را نیز طبعاً بهعنوان يک امر اجتماعی
میتوان تحلیل کرد (.)2
با توجه به آنچه گفته شد مباحث فرسودگی شغلی ،استرس شغلی
و اخالقیات کار هرکدام از مهمترين موضوعاتی است که در
سازمانها جهت افزايش کارايی و اثربخشی میبايست مدنظر
قرار گیرند و ازآنجاکه تاکنون پژوهشی ارتباط مجموعهای از
عوامل فردی ،در قالب سازۀ اخالق کار را ،با فرسودگی شغلی و
استرس شغلی بررسی ننموده است ،پژوهش حاضر قصد دارد به
مطالعه نقش اخالق کار بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی
دبیران تربیتبدنی مدارس متوسطه شهر تهران بپردازد.
اخالق کار از زيرشاخههای اخالق کاربردی است که از جايگاه
ويژهای برخوردار است؛ زيرا هر انسانی میپذيرد که هر کاری
نیازمند رعايت دستهای از بايدها و نبايدهای اخالقی است که
بدون رعايت آنها نتیجه مطلوب به دست نمیآيد .اخالق به
معنی رعايت اصول معنوی و ارزشهايی است که بر رفتار شخص
يا گروه حاکم است مبنی بر اينکه درست چیست و نادرست کدام
است .اخالق کار نیز به معنی شناخت درست از نادرست در محیط
کار و آنگاه انجام دادن درست و ترک نادرست است ( .)1درنهايت
میتوان بیان کرد که اخالق کار هنجار فرهنگی است که به
انجام دادن کار مناسب و خوب در جامعه يک ارزش معنوی مثبت
میدهد و بر اين باور است که کار فینفسه دارای يک ارزش
ذاتی است ( .)9هرگونه مطالعه از فرهنگ و اخالق کار نهايتاً
متمرکز در تحلیل فردی است ،فرد مرکز تجلی فرهنگ ،هنجار

و ارزش بوده و اخالق کار را نیز طبعاً بهعنوان يک امر اجتماعی
میتوان تحلیل کرد ( ) 9ابعاد چهارگانه اخالق کار از نظر پتی 1
( ) 1331عبارت هستند از:
دلبستگی و عالقه به کار :بدين معنی که آدم دقیقی هستم ،کارم
را با احتیاط و مراقبت کامل انجام میدهم ،تمام هوش و حواسم
به کارم است ،میشود روی کار من حساب کرد ،در محیط کار
نقش مهم و مؤثری دارم ،آدم کاری و کارآمدی هستم ،صادقانه
کار میکنم ،به کارم اعتقاد دارم و ...
پشتکار و جديت در کار :بدين معنی که میل و رغبت زيادی به
کارم دارم ،آدم وظیفهشناسی هستم ،آدم سختکوشی هستم ،در
کارم آزادی عمل دارم ،در کارم ابتکار به خرج میدهم ،کارم را با
جديت و پشتکار انجام میدهم تا کارم را انجام ندهم دست
نمیکشم ،در کارم آدم خبرهای هستم و ...
روابط سالم و انسانی در محل کار :بدين معنی که آدم قدرشناسی
هستم ،آدم بشاش و خوشرويی هستم ،در کارم مراعات ديگران
هم میکنم  ،آدم مؤدبی هستم ،آدم روراستی هستم ،با همکاران
رفتاری دوستانه دارم ،فرد کمککار و ياریرسانی برای ديگران
هستم و ...
روح جمعی و مشارکت در کار :بدين معنی که در محیط کار آدم
سازگار و بسازی هستم ،روحی جمعی دارم ،تابع مقررات هستم،
از دستورات مافوق اطاعت میکنم ،نظم را رعايت میکنم ،آدم
هوشیار و بیداری هستم و.)9( ...
فرسودگی شغلی ،نوعی استرس شغلی خاص است که درنتیجه
الزامهای هیجانی و روانشناختی شغل و نیز رابطه میان فرد
شاغل و مراجعان رخ میدهد ( )11پینز  ) 1321( 2فرسودگی شغلی
را سندرم خستگی جسمانی و عاطفی دانسته است که درنتیجه
گسترش گرايشهای منفی شغلی و از دست دادن احساس و
عالقه نسبت به بیمار (مددجو) و کارمند ايجاد میشود  .فاربر 3
( ) 1323در تعريف فرسودگی شغلی مینويسد :فرسودگی ش غلی
حالتی از خستگی جسمی ،عاطفی و روحی است که درنتیجه
رويارويی مستقیم و درازمدت با مردم و در شرايطی که از لحاظ
عاطفی طاقتفرساست ايجاد میشود ( ) 61رايجترين تعريف
فرسودگی شغلی مربوط به مازالچ و جکسون  4است که آن را
سندرمی روانشناختی متشکل از سه بعد خستگی احساسی يا
هیجانی ،مسخ شخصیت و کاهش احساس کفايت شخصی
دانستند ( .)19بهاينترتیب ،مازالچ مفهومی سهبعدی از
فرسودگی ارائه میدهد )1 :خستگی هیجانی يا احساسی که کامالً
همانند متغیر فشار روانی عمل میکند و بهمثابه احساس زير فشار

1. Petty
2. Pines

3. Farber
4. Maslach & Jackson
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قرار گرفتن و از میان رفتن منابع هیجانی در فرد قلمداد میشود.
در اين حالت ممکن است فرد بیرغبت و بیتفاوت شود و ديگر
کار ،هیچ شور و احساس مثبتی را در او برنمیانگیزد )6 .مسخ
شخصیت که پاسخ منفی و سنگدالنه به اشخاصی است که
معموالً دريافتکنندگان خدمت از سوی فرد هستند .در اين
وضعیت ،نگرش فرد فرسوده نسبت به اربابرجوع منفی است .او
تصور میکند درواقع اربابرجوع ي عنی «طلبکار» و آغاز فشارها.
بهاينترتیب به پرخاشگریهای فعال (کالمی و غیرکالمی ) و
نافعال (کارشکنی و تأخیرهای عمدی ) رو میآورد )9 .کاهش
احساس کفايت شخصی که همان کم شدن احساس شايستگی
در انجاموظیفه شخصی است و يک ارزيابی منفی از خود در
خصوص انجام کار به شمار میرود  .درواقع احساس عدمکفايت
نتیجه طبی عی سیکل يا چرخه معیوبی است که قبالً ايجاد شده
است که اصطالح «فسیلشده» که در بین کارمندان به کار برده
میشود ،قابل فهم تر شود (.)19
استرس يکی از موضوعاتی است که در حوزه مديريت و رفتار
سازمانی موردمطالعه و بررسی قرار میگیرد و سازمانها در برنامه
خود توجه زيادی به مطالعه ،کنترل و کاهش استرس در محیط
کار نموده تا از اين طريق هم از هزينههای مربوط به آسیبهای
جسمی و روانی استرس بکاهند و هم باعث ارتقای بهرهوری
کارکنان خود شوند ( .)91استرس ،نوعی واکنش روانی
فیزيولوژيک است که فرد هنگام عدم برقراری تعادل بین تقاضاها
و نیازهای محیطی و توانايی و ظرفیت مواجهشدن با اين نیازها
در خود احساس میکند ( .)61يکی از مهمترين منابع ايجادکننده
استرس در زندگی هر فرد شغل وی است و استرس شغلی امروزه
به مسئلهای شايع و پرهزينه در محیطهای کاری تبديل شده
است ( .)3استرس شغلی وقتی روی میدهد که انتظارات از فرد
بیشتر از اختیارات و توانايیهای او باشد (.)61
مروری بر ادبیات نشان میدهد در حالی که عوامل خارج از محیط
کار بهطور قابلتوجهی بر استرس فرد نقش دارد ،مشکالت کاری
شايعترين عامل استرسزا هستند (.)66
پژوهشگران مختلف در زمینه اخالق کار ،استرس شغلی و
فرسودگی تحقیقاتی به انجام رساندهاند که به برخی از مهمترين
آنها اشاره میگردد:
اردالن و همکاران ( ) 1939در پژوهش خود به بررسی رابطه
اخالق کار با درگیری شغلی پرداختند و يافتههای پژوهش آنها
1. Bin Ajmal & Irfan
2. Udin
3. Khamisa

حاکی از ارتباط مثبت و معنیدار بین اخالق کار اسالمی با
درگیری شغلی کارکنان دانشگاه کردستان بود .سنگری و
همکاران ( ) 1939به مطالعه تأثیر دينداری و اخ الق کار اسالمی
بر سختکوشی کارکنان پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که
دينداری و اخالق کار اسالمی هر دو عواملی هستند که بر
سختکوشی کارکنان اثر مثبت دارند .عالمه و آقايی ( ) 1933در
پژوهشی با عنوان تحلیل تأثیر اخالق اسالمی کار بر تنش شغلی
و رضايت شغلی در کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان؛ به اين
نتیجه رسیدند که اخالق کار اسالمی بهصورت مثبت و معنادار
بر رضايت شغلی کارکنان و بهصورت منفی و معنادار بر تنش
شغلی آنها تأثیر دارد .سلیمانی و همکاران ( ) 1931در پژوهش
خود به بررسی رابطه اخالق کار با رضايت شغلی و استرس ش غلی
کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفهای شهر تهران پرداختند و
نتايج نشان داد که اخالق کار با رضايت شغلی رابطه مثبت و
معنادار و با استرس شغلی رابطه منفی و معناداری دارد .بین اجمل
و عرفان  ) 6113( 1در پژوهشی با عنوان درک نقش اخالق کار
در رابطه بین استرس شغلی و جابجايی و رضايت شغلی کارکنان
خصوصی و دولتی و معلمان و بانکداران به اين نتیجه رسیدند که
رابطه مهم و معناداری میان تمامی متغیرها وجود دارد .اودين  2و
همکاران ( ) 6119در تحقیقی به بررسی اثر اخالق کار بر استرس
شغلی ،جابجايی شغلی و سالمت کارکنان پرداختند و به اين
نتیجه رسیدند که اخالق کار اسالمی بر هر سه متغیر اثر مهم و
معناداری دارد .امیری و همکاران ( ) 1931در پژوهشی به بررسی
وضعیت فرسودگی شغلی در میان کارکنان بانک و ارائه
راهکارهای بهبود وضعیت آن پرداختند .شیخه پور و همکارن
( )1936در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه اخالق کاری اسالمی
و فرسودگی شغلی مدرسان دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور به
اين نتیجه رسیدند که رابطه اخالق کار اسالمی با فرسودگی
شغلی منفی و معنادار بود .همچنین آزاد و همکاران ( )1931در
تحقیق خود به اين نتیجه رسیدند که مؤلفههای اخالق کار قدرت
پیشبینی فرسودگی شغلی دبیران را دارد.
حسینی رحیم ( ) 1933در پژوهشی با عنوان تحلیلی بر تأثیر
استرس شغلی بر فرسودگی شغلی ،ابتدا به مفهوم استرس و
بهطور خاص استرس شغلی پرداخته سپس ضمن پرداختن به
مبحث فرسودگی شغلی بر نقش استرس شغلی در ايجاد آن تأکید
نموده است .خامیسا  3و همکاران ( ) 6111در پژوهشی با عنوان
رابطه استرس شغلی ،فرسودگی شغلی ،رضايت شغلی و سالمت
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عمومی پرستاران به اين نتیجه رسیدند که روابط مهم معناداری
میان اين مت غیرها وجود دارد .يو  1و همکاران ( ) 6111در پژوهشی
با عنوان اثر استرس شغلی بر فرسودگی شغلی در میان م علمان
به اين نتیجه رسیدند که همبستگی مثبت و معنادار مهمی میان
استرس شغلی و فرسودگی شغلی وجود دارد .جاراسز  2و همکاران
( ) 6111در پژوهشی با عنوان اثر مزاج و استرس شغلی بر
فرسودگی شغلی در پرستاران و کارکنان دولتی ،به اين نتیجه
دست يافتند که در میان هر دو گروه پرستاران و کارکنان دولتی،
استرس شغلی رابطه معناداری با فرسودگی شغلی دارد.
با توجه به پیشینه تحقیقات صورت گرفته در رابطه با متغیرهای
اخالق کار ،استرس شغلی و فرسودگی شغلی پژوهشی در زمینه
بررسی اين روابط به صورت يکجا در میان دبیران تربیتبدنی
مدارس متوسطه شهر تهران يافت نشد لذا نوآوری پژوهش حاضر
تأيید میگردد.
با مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهشهای گذشته ،مدل مفهومی
پژوهش شامل سه دسته متغیر مستقل ،میانجی و وابسته
بهصورت شکل  1ترسیم شده است .اخالق کار اسالمی بهعنوان
متغیر مستقل ،تابآوری به عنوان متغیر وابسته و کیفیت زندگی
کاری به عنوان متغیر میانجی ايفای نقش میکنند:

گردآوری اطالعات جزو پژوهشهای توصیفی از نوع پیمايشی
است .جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه دبیران تربیتبدنی
شهر تهران میباشد که حدود  1111نفر در سال تحصیلی -31
 39میباشند که بر طبق جدول مورگان  919نفر نمونه با استفاده
از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمعآوری
اطالعات موردنیاز پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد اخالق کار
پتی ( ) 1331مشتمل بر  69گويه و  3مؤلفه (دلبستگی و عالقه
به کار ،پشتکار و جديت در کار ،روابط سالم و انسانی در محل
کار ،روح جمعی و مشارکت در کار) ،پرسشنامه استرس شغلی
اسیپو ( ) 1321شامل  91سؤال و شش مؤلفه (بار کاری نقش،
بیکفايتی نقش ،دوگانگی نقش ،محدوده نقش ،مسئولیت ،محیط
فیزيکی ) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مزالچ ( ) 1321مشتمل بر
 66گويه و  9مؤلفه از قبیل (خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت،
عملکرد فردی ) استفاده شده است .درجه اهمیت هرکدام از
سؤاالت اين پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزينهای لیکرت که
ارزش عددی گزينههای آن از عدد  1برای کامالً مخالف تا عدد
 1برای گزينه کامالً موافق است ،میباشد  .جهت کسب اطمینان
از روايی پرسشنامهها ،از روش روايی محتوا با استفاده از نظرات
اساتید و کارشناسان و روايی سازه با استفاده از مدل معادالت
ساختاری استفاده شد که نتايج نشان داد تمام بارهای عاملی
باالی  1.1بوده که بیانگر روايی پرسشنامهها بود .جهت کسب
اطمینان از پايايی پرسشنامه نیز ،از روش آلفای کرونباخ استفاده
شد و ازآنجاکه ضريب آلفای تمامی متغیرها باالی  1.1به دست
آمد ،پايايی پرسشنامهها تائید شد .ضرايب پايايی متغیرها در
جدول  1آمده است .گفتنی است که برای انجام تحلیلها از
نرمافزارهای آماری  spssو  lisrelاستفاده شده است.
جدول  .1ضرايب پايايی متغیرهای پژوهش

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

بر اساس مدل به دست آمده برای اين پژوهش ،سؤال اصلی
پژوهش عبارت است از:
سؤال اصلی :آيا اخالق کار اسالمی بر استرس شغلی و فرسودگی
شغلی اثر معناداری دارد؟
روش تحقیق
پژوهش پیش رو از ديد هدف کاربردی بوده و از نظر
1. Yue

تعداد سؤاالت ضريب آلفای کرونباخ
پرسشنامه
23
1/211
اخالق کار
60
1/221
استرس شغلی
20
1/239
فرسودگی شغلی
یافتههای تحقیق
برای آزمودن فرضیات تحقی ق از مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده شده است .نتايج بررسی فرضیات تحقی ق در جدول شماره
 9و نیز در نمودار شماره  1و  6قابل مشاهده هست .در نمودار
شماره  1اعداد نشان داده شده  T-valueبوده که اگر در بازه
( 1/39و  ) -1/39باشند به رنگ قرمز نشان داده میشوند و فرض
2. Jaracz
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تحقیق در اين صورت رد خواهد شد .در نمودار شماره  6اعداد
نشان دادهشده ضرايب استاندارد میباشند.

آزادی ) هر چه اين مقدار کوچکتر از  9باشد مدل دارای برازش
(تناسب) بهتری است .شاخص  ،RMSEAهمان میانگین
مجذور خطاهای مدل است .اين شاخص بر اساس خطاهای مدل
ساخته میشود .اگر مقدار  1/2تا  1باشد قابلقبول است ،اگر زير
 1/1باشد خیلی خوب است .همچنین اگر مقادير  GFIو
 AGFIباالتر از مقدار  1/3میباشد مدل اندازهگیری از برازش
خوبی برخوردار است به عبارتی دادههای حاصل از تحقی ق مدل
نظری تحقی ق را حمايت و تأيید میکنند .نتايج بهدست آمده در
جدول  9برازش مناسب مدل مفهومی تحقیق را تأيید میکنند.
جدول  .9شاخصهای برازش مدل

نمودار  .1مدل برونداد نرمافزار لیزرل با مقادير T-value

شاخصها

مقادير

نتیجه

X2/df

6/61

مطلوب

RMSEA

1/129
1/39

مطلوب
مطلوب

AGFI

1/31

مطلوب

GFI

بحث و نتیجهگیری

نمودار  .۲مدل برونداد نرمافزار لیزرل با مقادير ضرايب استاندارد
جدول  .۲نتايج آزمون فرضیات

عدد
میزان
فرضیههای تحقیق
تأثیر معنیداری
 -1اخالق کار بر استرس -1/93 -1/91
شغلی اثر دارد.
 -6اخالق کار بر -9/21 -1/11
فرسودگی ش غلی اثر دارد.
2/96
 -9استرس شغلی بر 1.16
فرسودگی شغلی اثر دارد.

نتیجه
آزمون
تأيید
تأيید
تأيید

بررسی نتايج آزمون برازش مدل مفهومی نشان داد که الگوی
پژوهش از وضعیت مناسبی برخوردار است .شاخصهای خوب
بودن برازش مدل عبارت از P value ،X6/df :و RMSEA
و  GFIو  AGFIمیباشند .در نرمافزار لیزرل (کای دو به درجه

اين پژوهش با هدف بررسی نقش اخالق کار در استرس شغلی
و فرسودگی شغلی دبیران تربیتبدنی مدارس متوسطه شهر
تهران انجام شده است .برای اين منظور ،متغیرهای اخالق کار،
استرس شغلی و فرسودگی شغلی مورد مطالعه و بررسی قرار
گرفته و بر پايه آنها  9فرضیه مطرح شد .نتايج پژوهش نشان
داد که اخالق کار اثر معکوس و معنیداری بر استرس شغلی و
فرسودگی شغلی و همچنین استرس شغلی اثر مثبت و م عناداری
بر فرسودگی شغلی دبیران تربیتبدنی مدارس متوسطه داشت و
بهاينترتیب تمامی فرضیههای تحقیق تأيید شدند.
نتايج پژوهش حاضر در رابطه با اثر اخالق کار بر استرس ش غلی
با نتايج تحقیق سلیمانی و همکاران ( ،)1931عالمه و آقايی
( ) 1933و بیناجمل و عرفان ( )6113همسو میباشد ()91،1،1
و در رابطه با اثر اخالق کار بر فرسودگی شغلی با نتايج تحقیق
شیخه پور و همکارن ( )1936و آزاد و همکاران ( ) 1931همسو
است ( ) 1،63و در مورد اثر استرس شغلی بر فرسودگی شغلی با
نتايج تحقیق حسینی رحیم ( ،)1933خامیسا و همکاران (،) 6111
لوسا و بکرودبنجوا ( ) 6119و جاراسز و همکاران ( ) 6111همسو
میباشد ( .) 13،15،14،12بحث و نتايج فرضیههای پژوهش
به شرح زير بیان میگردند:
نتايج بررسی فرضیه اول نشان داد که اخالق کار بر استرس
شغلی دبیران تربیتبدنی مدارس متوسطه شهر تهران اثر
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معکوس معناداری دارد .در بحث پیرامون اين موضوع الزم به
اشاره است که فشار عصبی منجر به کاهش عملکرد شغلی
میشود يعنی پديدهای که امروزه برای پیشرفت کیفیت تدريس
در مدارس يکی از موانع تلقی میشود .سطح باالی فشار روانی
و استرس در محیط کار و عدم برخورداری فرد از مهارتهای
الزم برای مقابله با آن ،در درازمدت خسارات زيادی برای فرد،
سازمان و حتی اجتماع خواهد داشت .کاهش انرژی جسمی و
روانی ،پايین آمدن سطح مقاومت نسبت به بیماریها ،افزايش
عدم رضايت و بدبینی و افزايش غیبت از کار و کاهش کارايی
فردی و سازمانی از جمله اين پیامدهاست .با توجه به اينکه
سالمت روحی و روانی معلمان و عدم استرس آنها در محیط
کار با کیفیت عملکردشان در مدرسه مرتبط است ،وجود
محیطهای کاری سالم و حاکم شدن مؤلفههای اخالق کار در
سازمان زمینه را برای بروز عوامل آسیبزای استرسی کمرنگ
می کند .ازآنجاکه مشخص شد اخالق کاری بر استرس و تنش
شغلی تأثیر معنادار و معکوسی دارد لذا هرچقدر اخالق کاری
دبیران تربیتبدنی باالتر باشد و هرچقدر کارکنان احساس کنند
که در محیط کاری آنان اخالقیات حاکم است به همان میزان
استرس و تنش شغلی آنان رو به کاهش میگذارد  .اگر اخالق در
زندگی کاری انسان وجود و حضور داشته باشد ،کار کردن شیرين
و توأم با احساس رضايت و خودشکوفايی و از سوی ديگر
پیشرفت امور و شکوفايی کار است .بهاينترتیب به دبیران
تربیتبدنی پیشنهاد میشود در راستای باال بردن اخالق کاری
خود ،طرز فکر خود را نسبت به کار و زندگی تغییر داده و نگرش
مثبتی نسبت به خود ،مسئوالن ،همکاران ،دانش آموزان ،کار و
وظايفشان داشته باشند .از فرافکنی و مقايسه فعالیت خود با
ديگران پرهیز نموده و مسئولیتهای کاری و اخالقی خود را
متوقف بر اخالقی بودن کارها و اعمال ديگر ننمايند .بهاينترتیب
هر فرد میبايست تغییر و تحول اخالقی را از خود آغاز نموده و
با پشتکار و جديت و انگیزه باال به انجام امور بپردازد .به شنا خت
شغل و شناخت توانايیها و محدوديتهای خود پرداخته و از
انجام کارهايی که توان ذهنی و جسمی الزم برای آنها ندارد
خودداری نمايد  .به فکر توسعه روابط سالم و صمیمانه با ديگران
بوده و با مشارکت در کارها و کمک به همکاران و همچنین
کمک گرفتن از ديگران در کاهش و از بین بردن استرسهای
شغلی اقدام نمايند.
نتايج بررسی فرضیه دوم نشان داد که اخالق کار بر فرسودگی
شغلی دبیران تربیتبدنی مدارس متوسطه شهر تهران اثر
معکوس و معناداری دارد .ضعف در اخالقیات کاری باعث موارد
منفی بسیاری میشود و هزينههای گزافی را بر سازمان تحمیل

میکند به اين علت که سازمان از هدف خود دور شده و به
فرعیات خواهد پرداخت .يکی از موارد منفی بسیاری که عدم
اخالق کار در سازمان میتواند باعث به وجود آمدن آن در سازمان
شود و خود اين مقوله نیز باعث تحمیل هزينههای گزافی بر
سازمان میشود ،فرسودگی شغلی است .فرسودگی شغلی
سندرومی متشکل از خستگی جسمی و عاطفی است که به ايجاد
خودپنداری منفی در فرد ،نگرش منفی نسبت به شغل و نبودن
احساس ارتباط با مراجعان هنگام ادای وظیفه منجر میگردد .از
نشانههای فرسودگی شغلی شامل غیبتهای طوالنی ،نداشتن
تعهد ،تمايل غیرطبیعی برای کنارهگیری ،نارضايتی ش غلی ،اعتماد
به نفس ضعیف و ناتوانی در عملکرد جدی در شغل است.
ازآنجاکه اخالق کار باال بر فرسودگی شغلی اثر معکوس معناداری
دارد لذا توجه به اخالق کار و راههای بهبود آن جهت جلوگیری
از فرسودگی شغلی دبیران تربیتبدنی ضروری مینمايد .با توجه
به مؤلفههای اخالق کار که عبارتند از دلبستگی و عالقه به کار،
جديت در کار ،روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و
مشارکت در کار؛ به دبیران تربیتبدنی شهر تهران توصیه میشود
جهت باال بردن اخالق کاری خود با عالقه و انگیزه و تالش
بیشتری به کار خود بپردازند و با پذيرش واقعیتها از آرمانها و
آرزوهای ناممکن که موجب دلزدگی و سرخوردگی از کار
میگردد ،دوری نمايند .به برقراری روابط صمیمانه با همکاران و
دانش آموزان پرداخته تا محیط کار خود را لذتبخشتر نمايند؛
همچنین به مديران دبیرستانها توصیه میشود امکاناتی را فراهم
آورند تا مهارتهای دبیران بسته به زمینه کاری آنها افزايش
يابد و با برگزاری دورههای ضمن خدمت مناسب بر تسلط دبیران
به شغل خود بیفزايند .همچنین مديران میبايست شبکه ارتباطی
سازمان را بهبود بخشیده بهگونهای کمیت و کیفیت ارتباطات در
سازمان در بهترين وضع خود باشد و با ايجاد اعتماد در افراد از
فرسودگی شغلی دبیران تربیتبدنی بکاهند.
نتايج بررسی فرضیه سوم نشان داد استرس شغلی بر فرسودگی
شغلی دبیران تربیتبدنی مدارس متوسطه شهر تهران اثر مثبت
معناداری دارد .ارتباط بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی نشان
میدهد که با کاهش استرسزاها و يا اتخاذ راهبردهای مقابله
مؤثر ،میتوان از شیوع فرسودگی در بین معلمان پیشگیری کرد.
فشار روانی و استرس ناشی از کار ،به تدريج منجر به تخلیه انرژی
روانی فرد شده و زمینه را برای ابتال به فرسودگی شغلی فراهم
می کند .ازآنجاکه فرسودگی شغلی در معلمین منجر به کاهش
بازده کاری ،افزايش غیبت از کار و تغییرات رفتاری و فیزيکی
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روانی کاری کاسته و همچنین با کسب حمايت اجتماعی و
 محیط کار را برای خود تلطیف نموده تا به اين،عاطفی اطرافیان
طريق با کاهش فشار روانی و استرس شغلی از ايجاد فرسودگی
 همچنین به مديران مدارس پیشنهاد.شغلی جلوگیری شود
،میشود با ايجاد جو دوستانه و مبتنی بر همکاری بهجای رقابت
باعث کاهش استرس و ايجاد نوعی سرمايهگذاری در محیط کار
.شوند و احساس همبستگی را در میان همکاران بیشتر کنند
همچنین میتوانند نسبت به برگزاری کالسهای آموزشی جهت
باال بردن میزان تحمل نسبت به فشارهای شغلی در راستای مهار
.فرسودگی شغلی گام بردارند
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میشود بنابراين پیشگیری و راهکارهای رفع استرس شغلی در
 بهاينترتیب.مهار فرسودگی شغلی نقش بسزايی خواهد داشت
پیشنهاد میشود دبیران تربیتبدنی شهر تهران ابتدا به بررسی
شرايط محیط کار پرداخته و از رودررو شدن با شرايط نامساعد
 بارکاری و مسئولیت خود را، محدوده نقش.فیزيکی دوری نمايند
بسنجند و از پذيرش کارهايی که با توانايی و اطالعات آنها
 چشمداشتهای محیط، از اولويتها. دوری کنند،همخوانی ندارد
کار و معیارهای ارزشیابی آگاهی يافته و روشهای کارآمدی برای
 به رفاه جسمانی و روانی خود از قبیل ت غذيه.انجام کارها بیاموزند
 ورزش و استراحت کافی اهمیت بدهد و همچنین در،مناسب
انجام کارها مديريت زمان داشته و با برنامهريزی مناسب از فشار
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