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ٌچکيد

This research was aimed to investigate the
relationship between Professional ethic and job
burnout among Namin city teachers with
correation-descriptive method. Statistical societies
of this research were 900 teachers in namin city
was chosen from among the 270 people through
Cochran formula and simple random sampling.
Data was collected with Maslach burnout
questionnaire & professional ethics Petti. The
content & formal validity of questionnaires was
approved by the experts, and the reliability of
questionnaires Using Cronbach's alpha for job
Burnout questionnaire was 0/71 and for
professional ethics was 0/70. The collective data
were analyzed using with Pierson correlation, t –
test, regression & variance analysis tests. The
results showed that the mean of job burnout
among teachers was much lower than the mean,
and the mean of Professional ethic was higher
than the mean.There is a significant & negative
correlation between Professional ethic and
teacher's job burnout.The other results of this
research showed that the average of job burnout
male teachers more than female teachers, and
There is no significant difference between
professional ethic and burnout of teachers in terms
of age, work experience and educational level.
Also the results of regression test showed those
professional ethics are predicting a total of 48/3
percent of the variance in job burnout.

پژوُف صاضؼ ةا ُغف ةؼرؿی راةعَ اظالق صؼفَاي ةا
- فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان قِؼؿحان ٌيیً ةَ روش جّمیفی
 ٌفؼ از900 ، زاىؿَ آىاري ایً پژوُف.ُيتـحگی اٌسام گؼدیغ
 ٌفؼ گؼوه270 ىؿهيان قِؼؿحان ٌيیً ةّدٌغ کَ از ةیً آنُا
ٌيٌَّ از ظؼیق فؼىّل کّکؼان و ةا روش ٌيٌَّگیؼي جنادفی
َ دادهُاي ىّردٌیاز ةا اؿحفاده از پؼؿكٍاى.ؿاده اٌحعاب گؼدیغ
فؼؿّدگی قغهی ىؽالج و ُيکاران و پؼؿكٍاىَ اظالق صؼفَاي
 روایی مّري و ىضحّایی پؼؿكٍاىَُا ةا.پحی زيؽآوري گؼدیغ
اؿحفاده از ٌؼؼ ىحعننان جأییغ قغ و پایایی ةا ضؼیب آنفاي
 و ةؼاي0/71 کؼوٌتاخ ةؼاي پؼؿكٍاىَ فؼؿّدگی قغهی
 دادهُاي. ةَدؿث آىغ0/70 پؼؿكٍاىَ اظالق صؼفَاي
 ةا اؿحفاده از آزىّنُاي آىاري ُيتـحگی،گؼدآوري قغه
 رگؼؿیّن و جضهیم واریاٌؾ ىّرد جضهیم كؼار،t آزىّن،پیؼؿّن
ً ٌحایر جضلیق ٌكان داد فؼؿّدگی قغهی در ةی.گؼفث
ً ةاالجؼ از ىیاٌگی، پاییًجؼ از ىیاٌگیً و اظالق صؼفَاي،ىؿهيان
، ةیً اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی دةیؼان.اؿث
ً ٌحایر دیگؼ ای.ُيتـحگی ىٍفی و ىؿٍیداري وزّد دارد
پژوُف ٌكان داد کَ ىیاٌگیً فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان ىؼد
ةیكحؼ از ىؿهيان زن اؿث و ةیً اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی
، ؿاةلَ کار و ىیؽان جضنیالت،ًقغهی ىؿهيان از نضاظ ؿ
 ُيچٍیً ٌحایر آزىّن رگؼؿیّن.جفاوت ىؿٍیداري وزّد ٌغارد
درمغ48/3 ٌكان داد کَ ىؤنفَُاي اظالق صؼفَاي در ىسيّع
.کم واریاٌؾ ىحغیؼ فؼؿّدگی قغهی را پیفةیٍی ىیکٍغ
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مقدمٍ
1

اىؼوزه اظالق و ىـئّنیثُاي ازحياؾی ىغیؼان ةیف از گػقحَ ىّرد جّزَ ماصبٌؼؼان رقحَ
ىغیؼیث كؼار گؼفحَ اؿث .ىغیؼان جنيیياجی را ةؼ ىتٍاي واكؿیث ،كضاوت ارزقی و اظالكی اجعاذ
ىی کٍٍغ .اٌحعاب یک قق از ىیان قلّق ىعحهف ةا جّزَ ةَ جنيیيات كتهی ،فكارُاي نضؼَاي،
ارزشُاي ىػُتی ،ؿٍثُا و ؾّاىم ازحياؾی و اكحنادي ةَ ؾيم ىیآیغ (مهّاجی ،رصياٌی و
واصغ .)1392،پیچیغگی ؿازىانُا و افؽایف ىیالؽان کارُاي غیؼاظالكی و غیؼكالاٌٌّی در
ىضالیطُالاي کالاري ،اىؼوزه جّزالَ ىغیؼان ؿازىانُا را ةَ ایساد و صفغ اظالق صؼفالَاي در ُيالَ
ؿازىانُا ضؼوري کؼده اؿث (كاؿوزاده ،ىهکی و ةؼوکی ىیالن .)1393 ،اظالق صؼفَاي ،2ةَ ىٍؽنَ
قاظَاي از داٌف اظالق کارةؼدي ،3ةَ ةؼرؿی جکانیف اظالكی در یک صؼفَ و ىـائم اظالكی آن
پؼداظحَ و از ایً ظؼیق ،فؼد را ةا کكف ىسيّؾَاي از ىـئّنیثُا و راةعَُا در راؿحاي ایفاي
مضیش صؼفَ ظّیف ُغایث ىیٌيایغ (فؼاىؼزكؼاىهکی .)117 :1395 ،در واكؽ اظالق صؼفَاي ةَ
ةؼرؿی ىـائم و پؼؿفُاي اظالكی و امّل و ارزشُاي اظالكی یک ٌؼام صؼفَاي ىیپؼدازد و ٌاػؼ
ةؼ اظالق در ىضیط صؼفَاي اؿث (ىؿارفی ،اقکجؼاب ،ؾتاسزاده ،ؾهّي ىسغ و اؿالىی.)1393 ،
اظالكیات ةَ ؾٍّان ىسيّؾَاى از ىؿیارُا و ضّاةط ،اغهب ةَ ؾٍّان ىٍكّرى ةؼاى راٍُيایْ افؼاد و
چارچّةی ةؼاي اكغام اؿث .اظالق صؼفَاى ،ةِؼهورى را افؽایف ىْدُغ ،ارجتاطُا را ةِتّد ىْةعكغ و
درزَ ریـک را کاُف ىْدُغ؛ زیؼا ٍُگاىْ کَ اظالق صؼفَاى در ؿازىان صاکو اؿث ،زؼیان دادهُا
آؿان ىْقّد و ىغیؼ ،كتم از ایساد صاددَ از آن آگاه ىْقّد (فؼاىؼزكؼاىهکی .)1395 ،دو ىحغیؼ
اظالق کاري و فؼؿّدگی قغهی ُؼ یک ةَ جٍِایی از ىفاُیيی ُـحٍغ کَ ةؼ ىیؽان کارایی کارکٍان و
ةِؼهوري ؿازىان جأدیؼ ىی گػارٌغ و در ىغیؼیث ىٍاةؽ اٌـاٌی ،ةَ ایً دو ىلّنَ ةایغ جّزَ ةیكحؼي
قّد .رؾایث اظالق در کار ىّزب رضایث کارکٍان و افؽایف ةِؼهوري ىیقّد و ةؼ ؾکؾ آن،
فؼؿّدگی قغهی ةَ ُيَ کارکٍان ،مؼفٌؼؼ از ىلام ؿازىاٌی آنُا آؿیب ىیزٌغ و ُؽیٍَُاي گؽافی
را ُو ةؼ ؿازىان و ُو ةؼ کارکٍان وارد ىیؿازد (قیعَپّر ،اةؼاُیيی ،قیعَپّر و زیٍانی.)394 ،
ةٍاةؼایً ىیجّان گفث ُيان ؾّاىهی کَ ةاؾخ ةؼوز رفحار اظالكی و غیؼ اظالكی ىیقٌّغ ،ىیجّاٌٍغ
ةاؾخ ةؼوز فؼؿّدگی قغهی ٌیؽ قٌّغ؛ نػا اظالق صؼفَاي در ؿازىان یکی از ؾّاىم پیفةیٍی کٍٍغه
فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان اؿث (صـیٍیان.)1385 ،
زیؼةٍاي درمغ كاةم جّزِی از ةیياريُاي زـيی و پؼیكاٌیُاي رواٌی ،جضيم فكار رواٌی و
ٌاجّاٌی فؼد ةؼاي ىلاةهَ ةا آن اؿثُ .ؼ چٍغ ىاُیث ةـیاري از ىكاغم ةا فكار رواٌی ُيؼاه اؿث ،ونی
اکذؼ ىحنغیان ایً ىكاغم ىیداٌٍغ چگٌَّ ةا ایً ٌّع فكارُاي جٍفزا ىلاةهَ کٍٍغ و ؾهیؼغو
1. social responsibility
2. professional etihice
3. applied etihice
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ىضؼكُاي جٍفزایی کَ در کار روزاٌَ ةا آن ىّازَ ىیقٌّغ ،آىّظحَاٌغ چگٌَّ از آدار زیانآور ایً
ىضؼكُا ،ازحٍاب ورزٌغ .ةؼظی از افؼاد ٌیؽ جّاٌایی یا اىکان الزم ةؼاي ىلاةهَ یا فؼار از ىضؼكُاي
جٍفزا را ٌغارٌغ و دائياً در ىؿؼض ایً ىضؼكُا ُـحٍغ؛ ةَ اصحيال ةـیار ،ایً افؼاد گؼفحار اظحالل
فؼؿّدگی قغهی ىیقٌّغ (ؿاؾحچی .)1387 ،فؼؿّدگی قغهیٌ 1كاٌگاٌی روانقٍاظحی اؿث کَ در
ٌحیسَ ؾّاىم فكارزاي ةیًفؼدي و ىؽىً ةَ وزّد ىیآیغ و ةَ مّرت ظـحگی ؾاظفی ،ةغةیٍی ةَ کار
و کاُف کارآیی قغهی آقکار ىیقّد (ىؽالچ ،قافهی و نیحؼ .)2001 ،2رایرجؼیً جؿؼیف فؼؿّدگی
قغهی ىؼةّط ةَ ىؽالچ ،قافهی و نیحؼ ( )2001اؿث کَ آن را ٌكاٌگاٌی روانقٍاظحی ىحكکم از ؿَ
ةؿغ جضهیم ؾاظفی یا ظـحگی ُیساٌی ،3ىـط قعنیث 4و کاُف اصـاس کفایث قعنی 5ىیداٌٍغ.
ٌكاٌَ فؼؿّدگی ،جضهیم ؾاظفی اؿث کَ ةَ مّرت اصـاس جضث فكار كؼار گؼفحً و جعهیَ ىٍاةؽ
اصـاؿی و ُیساٌی در فؼد ٌيّدار ىیقّد .ىـط قعنیث ،پاؿعی ىٍفی و ؿٍگغالٌَ و ةیجفاوجی ةَ
اقعامی اؿث کَ ىؿيّالً دریافث کٍٍغگان ظغىات و ىؼاكتث ُـحٍغ و ةَ ٌگؼش ىٍفی قعل ٌـتث
ةَ ىغدزّیان اقاره دارد .اصـاس ؾغم ىّفلیث فؼدي ،کوقغن اصـاس نیاكث و ایفاي ىّفق وػیفَ
اؿث و یک ارزیاةی ىٍفی از ظّد در راةعَ ةا اٌسام کار ىیةاقغ (کیؽك ،اؿحفٍیاك ،اؿحادٌک و
کـیک .)2011 ،6فؼؿّدگی قغهی ةؼ ادؼ جؿاىم ؾّاىم ىعحهف فؼدي ،ةیً فؼدي و ؿازىاٌی ةَ وزّد
ىیآیغ .از ؾّاىم فؼدي فؼؿّدگی قغهی ىیجّان ةَ ویژگیُاي فؼدي و قعنیحی ،ؾغم آىادگی ةؼاي
اصؼاز قغم و اصـاس ؾغم پیكؼفث فؼدي اقاره ٌيّد (ديؿیهّاُ ،یّیر و فٌّـکا.)2009 ،7
یکی از پیاىغُاي اؿحؼس قغهی ،8ةؼوز فؼؿّدگی قغهی در ةیً ىؿهيان اؿث .ایً فؼؿّدگی
ٌاقی از ؾکؾانؿيم ىؼةّط ةَ اؿحؼس ،ؾّارض زیادي در ؿازىان و در ظاٌّاده و زٌغگی ازحياؾی و
فؼدي ةؼزاي ىیگػارد .از ىِيحؼیً آنُا ىیجّان غیتث کارکٍان از کار ،جأظیؼُاي ىحّانی،
قکایثُاي ىعحهف روانجٍی ،کكيکف و جضاد در ىضیط کار ،جغییؼ قغم جغریؾ ةا ىكاغم دیگؼ و
در ٌِایث ،جؼك ظغىث را ٌام ةؼدٍُ .گاىی کَ فؼؿّدگی قغهی رخ ىیدُغ ،فلغان روزافؽون واكؽةیٍی،
کاُف اٌؼژي در اداىَ فؿانیثُاي ؿّدىٍغ ،از دؿث دادن فهـفَ ٌِایی زٌغگی ،فلغان اصـاس
ُيغردي و اظحالالت روصی و زـيی پغیغار ىیقٌّغ (ٌلغي .)1389 ،اىؼوزه فؼؿّدگی قغهی ةَ
دنیم جغییؼات قگؼفی کَ ىیجّاٌغ ةؼ کیفیث زٌغگی قعنی ،ظاٌّادگی و کاري ىؿهيان ةؼزاي
ةگػارد ،ةَمّرت یک ىـأنَ زغي ىغٌؼؼ كؼار گؼفحَ اؿث .فؼؿّدگی قغهی ،پاؿعی روانقٍاظحی

1. job burnout
2. Maslach, Schaufeli, & Leiter
3. emotional exhaustion
4. depersonalization
5. decreased personal accomplishment
6 . Ksiazek, Stefaniak, Stadnyk, & Ksiazek
7 . DeSilva, Hewage, & Fonseka
8 . job stress
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ةَ اؿحؼس اؿث (نحؽریٍگ ،ةهک و فاٌغر )2005 ،1و از آنزا کَ جغریؾ ٌیؽ ؾيّىاً ةَ ؾٍّان فؿانیحی
اؿحؼسآور قٍاظحَ ىیقّد (ُاکاًٌ ،ةکؼ ،قافهی)2007 ،2؛ ةٍاةؼایً قغم ىؿهيی از زيهَ ىكاغهی
اؿث کَ ظعؼ فؼؿّدگی قغهی در آن ٌـتث ةَ ؿایؼ ىكاغم ةیكحؼ اؿث (الئّگا ،راؿکم و قّایحؽر،3
قّایحؽر2008 ،3؛ ةَ ٌلم از رؿحيیٌّ ،روزي ،زارؾی ،اىیؼي و ؿهیياٌی.)1387 ،
از دیغگاه ةارٌث و ىککّرىیک فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان ةَ ؾّاىم ىعحهفی چّن اصـاس
قایـحَ ٌتّدن ةؼاي جغریؾ ،ىغیؼیث غیؼ ىؤدؼ کالس درس و داٌفآىّزان ،کٍفُاي ىحلاةم
ىؿهيان ةا ُيغیگؼ در ىضیط کار ،ؿهـهَ ىؼاجب ؿازىاٌی و ىلؼرات صاکو ةؼ آن اقاره دارد .قّاُغ
زیادي وزّد دارد کَ ىؿهيان در صّزه کاري ظّدقان جٍفُاي زیادي را جسؼةَ ىیکٍٍغ کَ ىيکً
اؿث ةَ صانث افـؼدگی ،ؾيهکؼد ضؿیف یا جغییؼات در قعنیث و ٌگؼش ىٍسؼ قّد؛ ایً جٍفُا ةَ
ٌّةَ ظّد ةاؾخ ةیياري و ةازٌكـحگی پیف از ىّؾغ فؼد ىیقٌّغ (كِؼىاٌی ،آراؿحٌَؼؼ و
ىؿيار .)1390،فؼؿّدگی قغهی ؾالوه ةؼ جأدیؼات ىٍفی رواٌی ،فیؽیّنّژیکی و رواٌی -ازحياؾی کَ ةؼ
ىؿهيان دارد ،داٌفآىّزان و ؿیـحو آىّزقی را ٌیؽ جضث جأدیؼ كؼار ىیدُغ (گؼایـّن و آنّارز،4
 .)2008جضلیلات ٌكان ىیدُغ فؼؿّدگی قغهی ىٍسؼ ةَ غیتثُاي ىکؼر ،ةازٌكـحگی زودرس،
ؾيهکؼد ٌاىٍاؿب ،کاُف کیفیث جغریؾ ،کاُف ؾؽت ٌفؾ و افؽایف افـؼدگی ىیقّد (آُّال و
ُاکاًٌ .)2007 ،5در ایً ىیان ٌلف دةیؼان در ةعف آىّزش و پؼورش از اُيیحی دو چٍغان ةؼظّردار
ةؼظّردار اؿث؛ چؼا کَ آىّزش و پؼورش ةَ ؾٍّان یک ؿازىان ؾؼیو در ؿعش کكّر ةَ دنیم ارجتاط
ىـحلیو ةا آىّزش اٌـانُا یکی از ىِوجؼیً صّزهُاي جّؿؿَ پایغار در زّاىؽ ةكؼي ةَ قيار ىیرود
و جضلق ایً اىؼ ٌیازىٍغ آىّزش دٍُغگاٌی ؿانو ،قاداب و ةا اٌگیؽه کاري ةاال اؿث.
صیات اٌـان در زاىؿَ ةا کار ؾسیً قغه و زٌغگی ازحياؾی ىـحهؽم ُيکاري و ىِارتُاي
ىعحهف اؿث کَ ةؼ پیكؼفث کيی وکیفی کار و آدار و ٌحایر آن افؽوده اؿث .کار اٌـان ٌَ جٍِا ةا جسؼةَ
و داٌف او درآىیعحَ ،ةهکَ ةَ مّرت یک اىؼ فؼٍُگی و ارزقی زهّهگؼ قغه اؿث و ةغیًؿان ةیً
اٌغیكَ ،کار و رواةط ازحياؾی پیٌّغي ٌاگــحٍی پغیغ آىغه اؿث (جّؿهی .)1380 ،از آٌسا کَ کیفیث
ىاصنم جالش اٌـانُایی اؿث کَ ةَ ؾٍّان ةا ارزشجؼیً ؿؼىایَُاي ُؼ ؿازىاٌی ىضـّب ىیقٌّغ،
نػا پؼداظحً ةَ ىـائم اظالكی اٌـانُایی کَ از ىِوجؼیً ؿؼىایَُاي ُؼ ؿازىان ىضـّب ىیقٌّغ و
در واكؽ از ىسيّع رفحار ایكان رفحار کم ؿازىان صادث ىیقّد ،ضؼورجی اٌکارٌاپػیؼ اؿث(فؼاىؼز
كؼاىهکی .)1395 ،ىغیؼان اىؼوز ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافحَاٌغ کَ فلط ةا كّاٌیً و ىلؼرات ٌيیجّان
ؿازىانُا را اداره کؼد ،ةهکَ در کٍار آنُا ةَ اةؽار دیگؼي ٌیاز دارٌغ کَ اظالق ٌام دارد .ةَ اؾحلاد

1 . Letzring, Block, & Funder
2 . Hakanen, Bakker, & Schaufeli
3 . Laugaa, Rascle & Schweitzer
4 . Grayson & Alvarez
5 . Ahola & Hakanen
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کارقٍاؿان ةؼاي اداره ةِحؼ ؿازىانُا ضؼورت دارد کَ اظالق در کٍار كاٌّن كؼارگیؼد ،ظّدکٍحؼنی،
زایگؽیً دیگؼکٍحؼنی قّد و ُغفُاي اظالكی ةَ كّاٌیً اظالكی جتغیم قٌّغ .در اداىَ ةَ ٌحایر
ؿّاةق پژوُفُاي ىؼجتط ةا ىّضّع جضلیق اقاره ىیگؼددٌ :حایر پژوُف زؿفؼٌژاد(ٌ )1395كان
داد کَ اظالق صؼفَاي و جؿِغ ؿازىاٌی 1در فؼؿّدگی قغهی ىغیؼان ىغارس آىّزش و پؼورش
قِؼؿحان ىؼٌغ جأدیؼ دارد؛ ُيچٍیً از ةیً اةؿاد اظالق صؼفَاي ،رواةط ؿانو و اٌـاٌی در ىضم کار
ةؼ فؼؿّدگی قغهی ىغیؼانٌ ،لف ىؿٍیداري داردٌ .حایر صامم از رگؼؿیّن چٍغىحغیؼي ٌیؽ ٌكان
داد کَ فؼؿّدگی قغهی ىغیؼان ةَوؿیهَ اظالق صؼفَاي و جؿِغ ؿازىاٌی (ةَمّرت ىؿٍیدار) كاةم
پیفةیٍی اؿثٌ .حایر صامم از پژوُف رىضاٌی ،ؾتادجی و یّؿفی (ٌ )1393كان داد ةیً اظالق
کار کارکٍان زن و ىؼد ،جفاوت ىؿٍاداري وزّد ٌغارد؛ و از ةیً ؾّاىم ةِغاقحی ،ؾاىم رواةط اٌـاٌی،
ةیكحؼیً ُيتـحگی را ةا اظالق کار دارد .از ةیً ؾّاىم اٌگیؽقی ٌیؽ ؾاىمُاي كغرداٌی و ىاُیث
قغم ،ةیكحؼیً ُيتـحگی را ةا اظالق کار دارد.
اصلؼ ( )1386در پژوُف ظّد ةا ؾٍّان «ةؼرؿی ٌلف فؼٍُگ ؿازىاٌی ىغارس در فؼؿّدگی
قغهی دةیؼان دوره راٍُيایی قِؼ جِؼان» ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافث کَ  28/35درمغ از دةیؼان،
داراي فؼؿّدگی قغهی ُـحٍغ و از روي فؼٍُگ ؿازىاٌی ىیجّان فؼؿّدگی قغهی دةیؼان را
پیفةیٍی ٌيّد .كغیيی و صـیٍیظتاظتایی ( )1385در پژوُكی ةا ؾٍّان «قیّع فؼؿّدگی قغهی
در ةیً ىؿهيان و کارکٍان ؿازىان آىّزش و پؼورش و راةعَ آن ةا زٍـیث ،ىغرك جضنیهی و
ىّكؿیث زغؼافیایی» ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ در اکذؼ آزىّدٌیُا ( 68درمغ) ،فؼؿّدگی قغهی
وزّد دارد؛ ىیؽان فؼؿّدگی ىؿهيان ىؼد ةیكحؼ از زن ىیةاقغ؛ ةیً فؼؿّدگی قغهی و ىغرك
جضنیهی راةعَ ىذتث وزّد دارد و ىیؽان فؼؿّدگی قغهی در ىؿهيان و کارکٍان قِؼُا و ٌّاصی
ىعحهف ،ىحفاوت اؿث .ماةؼي ،ىؼوزی و ٌامش ( )1390در پژوُكی جضث ؾٍّان «ةؼرؿی ؾّاىم
ىؼجتط ةا فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان ىغارس قِؼ کاقان» ٌكان دادٌغ کَ ىؿهيان ،فؼؿّدگی قغهی
ظفیفی دارٌغ؛ ونی در اةؿاد ظـحگی ؾاظفی و ىـط قعنیث ،فؼؿّدگی آنُا از ىحّؿط جا قغیغ،
كاةم جّزَ اؿث .گمپؼور و ٌیؼي ( )1389در پژوُكی جضث ؾٍّان «راةعَ ارزشُاي ؿازىاٌی و
اظالكی و رُتؼي اظالقىغار ةا جٍف و فؼؿّدگی کارکٍان قؼکث ؿِاىی ذوب آًُ» ٌكان دادٌغ کَ
رُتؼي اظالقىغار و ارزشُاي اظالكی ُيکاراٌَ داراي ةیكحؼیً جّان پیفةیٍی ىؿٍادار (ةَ مّرت
ىٍفی) و ُيچٍیً رُتؼي اظالق ىغار و ارزشُاي ىؿعّف ةَ کیفیث و ىكحؼیان داراي ةیكحؼیً جّان
پیفةیٍی ىؿٍادار (ةَ مّرت ىٍفی) ةّده اؿث .فلِیفؼُيٍغ و زٌساٌی ( )1392در پژوُكی جضث
ؾٍّان «ةؼرؿی ارجتاط ةیً ادراکات کارکٍان از اةؿاد اظالق کار ةا رضایث قغهی و اؿحؼس قغهی
کارکٍان» ٌكان دادٌغ کَ دو ةؿغ اظالق کار (دنتـحگی و ؾالكَ ،پكحکار و زغیث در کار)
پیفةیٍیکٍٍغهُاي ىؿٍاداري ةؼاي اؿحؼس قغهی کارکٍان ةَقيار ىیروٌغ .صیغري ،آٍُچیان و
1 . organizational committment
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ىِغيزاده ( )1393در پژوُكی جضث ؾٍّان «ةؼرؿی فؼؿّدگی قغهی و ؾّاىم ىضیط کار ىؤدؼ ةؼ
آن در اؾضاي ُیأت ؾهيی گؼوه پؼؿحاري اؿحان ظؼاؿان رضّي» ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ
قؼکث کٍٍغگان در ةُؿغ ؾغم کفایث قعنی و ىـط قعنیث در ؿعش پاییً و در ةُؿغ ظـحگی
ُیساٌی در ؿعش ىحّؿط كؼار دارٌغ .کكيیؼي ( )1393در پژوُكی جضث ؾٍّان «راةعَ ویژگیُاي
قعنیحی و اظالق کاري ةا فؼؿّدگی قغهی کارکٍان داٌكکغه فٍی قِیغ رزایی قیؼاز» ةَ ایً
ٌحیسَ رؿیغ کَ ةیً ویژگیُاي قعنیث ةَ زؽ ةؿغ ةاز ةّدن و اظالق کاري (ةؿغ ةؼجؼيزّیی و
ركاةث ظهتی) ةا فؼؿّدگی قغهی ،راةعَ ىؿٍاداري وزّد داردٌ .حایر دیگؼ ٌكان داد کَ از ىیان
ویژگیُاي قعنیث (ةازةّدن ،روانرٌسّري و جّافقپػیؼي) و از ىیان اةؿاد اظالق کاري فلط ةؿغ
ةؼجؼيزّیی و ركاةثظهتی ،جّان پیفةیٍیکٍٍغگی فؼؿّدگی قغهی را دارٌغٌ .حایر پژوُف ىّؿّي،
وقٍی ،صیغري ،ىضيغي ،ؿهیياٌی و كینؼزاده ( )1395صاکی از آن اؿث کَ اظالق صؼفَاي
ىغیؼان آىّزقی در صغ کيی ةاالجؼ از ىحّؿط ىیةاقغ و ةیً وضؽ ىّزّد ةا وضؽ ىعهّب اظالق
صؼفَاي جفاوت وزّد دارد .یافحَُاي پژوُف ٌنیؼيونیکةٍی ،كٍتؼي ،زٌغي و ؿیفپٍاُی ()1393
ٌكان داد کَ رُتؼي اظالكی و ىؿٍّیث در کار راةعَ ىٍفی و ىؿٍیداري ةا فؼؿّدگی قغهی پؼؿحاران
دارد؛ یافحَُا ُيچٍیً ٌكان داد کَ ىؿٍّیث در کار ىیجّاٌغ ٌلف ىیاٌسی را در افؽایف ارجتاط ةیً
رُتؼي اظالكی و فؼؿّدگی قغهی ایفا ٌيایغ .قیعَپّر و ُيکاران ( )1394در پژوُكی جضث ؾٍّان
« ةؼرؿی راةعَ اظالق کاري اؿالىی و فؼؿّدگی قغهی ىغرؿان داٌكگاه آزاد اؿالىی و پیامٌّر» ةَ
ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ راةعَ اظالق کار اؿالىی ،کار دكیق ،اؿحلالل و ؿّدىٍغي ازحياؾی ةا
فؼؿّدگی قغهی ،ىٍفی و ىؿٍادار ةّده اؿث و اةؿاد اظالق کار اؿالىی ،جّاٌایی پیفةیٍی  9درمغ از
واریاٌؾ فؼؿّدگی قغهی را دارد.
ٌحایر جضلیق الو 1و ُيکاران (2005؛ ةَ ٌلم از ىهکیآوارؿیً ،ظغیّي و ظاٌکكیزاده)1391 ،
ٌكان داد کَ فؼؿّدگی قغهی ةیكحؼ ىؿهيان در اةؿاد ظـحگی ؾاظفی و ىّفلیث فؼدي در صغ
ىحّؿط و در ةؿغ ىـط قعنیث در صغ پاییٍی كؼار دارٌغٌ .حایر ةیاٌگؼ ایً اؿث کَ فؼؿّدگی
قغهی زٌان و ىؼدان در ُؼ ؿَ ةؿغ ةا ُو ىحفاوت اؿث؛ ُيچٍیً فؼؿّدگی قغهی در ةیً ظتلات
ؿٍی ىحفاوت اؿث و افؼاد زّانجؼ ،فؼؿّدگی ةیكحؼي را جسؼةَ ىیکٍٍغ .اکپؼا و ویً )2008( 2در
پژوُكی ةا ُغف ةؼرؿی جأدیؼ اظالق کار ةؼ رضایث قغهی و جؿِغ ؿازىاٌی ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافحٍغ
کَ راةعَاي ىؿٍاداري ةیً اظالق کار ؿازىاٌی ،جؿِغ ؿازىاٌی و رضایث قغهی وزّد دارد .نػا ةا جّزَ
ةَ اُيیث اظالق صؼفَاي و ٌلف آن در فؼؿّدگی قغهی ،پژوُف صاضؼ ةا ُغف ةؼرؿی راةعَ ةیً
اظالق صؼفَاي ةا فؼ ؿّدگی قغهی ىؿهيان ىغارس قِؼؿحان ٌيیً اٌسام قغ کَ در راؿحاي ایً
ُغف کهی ،ؿؤاالت زؽئی زیؼ ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ اؿث:
1. Love
2. Okpara & Wynn
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 -1وضؿیث اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان ىغارس قِؼؿحان ٌيیً چگٌَّ اؿث؟
 -2آیا ةیً ىؤنفَُاي اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان ،راةعَ وزّد دارد؟
 -3آیا ىؤنفَُاي اظالق صؼفَاي ،كغرت پیفةیٍی فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان را دارٌغ؟
 -4آیا ةیً ویژگیُاي زيؿیث قٍاظحی ىؿهيان (ؿً ،زٍؾ ،ؿاةلَ و جضنیالت) ةا اظالق
صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی آنُا راةعَ وزّد دارد؟
ريشضىاسی
پژوُف صاضؼ از ٌؼؼ ُغف ،کارةؼدي ةّده و از ٌؼؼ ٌضّه گؼدآوري دادهُا ،جّمیفی از ٌّع ُيتـحگی
ىی ةاقغ .زاىؿَ آىاري پژوُف را کهیَ ىؿهيان ىغارس (ىلاظؽ اةحغایی ،ىحّؿعَ دوره اول و دوم)
قِؼؿحان ٌيیً جكکیم ىیدٍُغ .کم زاىؿَ آىاري ةؼاةؼ ٌ 900فؼ ةّد (ٌ 370فؼ در ىغارس اةحغایی،
ٌ 290فؼ در ىغارس دوره اول و ٌ 240فؼ ُو در ىغارس دوره دوم ىكغّل ةَ کار ةّدٌغ) کَ از ةیً
آنُا ٌ 270فؼ ةَ ؾٍّان گؼوه ٌيٌَّ از ظؼیق فؼىّل کّکؼان و ةا روش ٌيٌَّگیؼي جنادفی ؿاده
اٌحعاب و داده ُاي ىّرد ٌیاز ةا اؿحفاده از دو پؼؿكٍاىَ فؼؿّدگی قغهی و اظالق صؼفَاي ةا ظیف
نیکؼت پٍر گؽیٍَاي (ظیهیکو ،کو ،ىحّؿط ،زیاد ،ظیهیزیاد) زيؽآوري گؼدیغ .پؼؿكٍاىَ
فؼؿّدگی قغهی :ةؼاي ؿٍسف فؼؿّدگی قغهی از پؼؿكٍاىَ ىؽالچ و ُيکاران ( )2001اؿحفاده
قغ .ایً پؼؿكٍاىَ داراي  22گّیَ اؿث کَ فؼؿّدگی را در ؿَ ةؿغ فؼؿّدگی ُیساٌی،
قعنیثزدایی و فلغان ىّفلیث فؼدي اٌغازهگیؼي ىیکٍغ .ىؽالچ و ُيکاران ( )2001اؾحتار دروٌی
را ةؼاي ُؼ یک از اةؿاد ةَ جؼجیب  0/79 ،0/90و  0/71گؽارش کؼدهاٌغ .پؼؿكٍاىَ اظالق صؼفَاي:
زِث ؿٍسف اظالق صؼفَاي ،از پؼؿكٍاىَ اظالق صؼفَاي پحی )1995( 1اؿحفاده قغ .اةؿاد
چِارگاٌَ اظالق صؼفَاي از ٌؼؼ پحی ( )1995ؾتارجٍغ از :دنتـحگی و ؾالكَ ةَ کار ،پكحکار و زغیث
در کار ،رواةط ؿانو و اٌـاٌی در ىضم کار ،روح زيؿی و ىكارکث در کار کَ قاىم  23گّیَ
ىیةاقغ.
در پژوُف صاضؼ ،روایی مّري و ىضحّایی ُؼ دو اةؽار ةا اؿحفاده از ٌؼؼ اؿاجیغ و ىحعننان
ىّرد جأییغ كؼار گؼفث و پایایی پؼؿكٍاىَُا ٌیؽ ةا روش آنفاي کؼٌتاخ ةؼاي پؼؿكٍاىَ فؼؿّدگی
قغهی ةؼاةؼ  0/71و ةؼاي پؼؿكٍاىَ اظالق صؼفَاي ةؼاةؼ  0/70ةَدؿث آىغ .دادهُاي زيؽآوري
قغه ةا اؿحفاده از ٌؼمافؽار ٌ SPSSـعَ  18در دو ؿعش جّمیفی و اؿحٍتاظی ىّرد جضهیم كؼار
گؼفث .آزىّن ٌؼىال ةّدن جّزیؽ دادهُا ةا اؿحفاده از آزىّن کّنيّگؼوف-اؿيیؼٌّف و ةؼاي پاؿط ةَ
ؿؤاالت پژوُف از آزىّنُاي  tجکٌيٌَّاي و دوٌيٌَّايُ ،يتـحگی پیؼؿّن ،رگؼؿیّن
چٍغىحغیؼي ةَ روش گام ةَ گام و جضهیم واریاٌؾ یک ظؼفَ اؿحفاده قغ .درةاره ىالصؼات اظالكی

1. Petty
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پژوُف صاضؼ كاةم ذکؼ اؿث کَ داده ُاي ىّرد ٌیاز ةَ مّرت داوظهتاٌَ از گؼوه ٌيٌَّ ،زيؽآوري
قغه و ةا رؾایث اىاٌحغاري ةَ درؿحی و ىعاةق روش ؾهيی ،جضهیم قغه اؿث.
یافتٍَا
ةؼ اؿاس یافحَُاي زيؿیثقٍاظحی 48 ،درمغ از پاؿعگّیان ،ىؼد (ٌ 130فؼ) و  52درمغ (140
ٌفؼ) زن ىیةاقٍغ 10 .درمغ (ٌ 28فؼ) از پاؿعگّیان ،فّق دیپهو؛  71درمغ (ٌ 191فؼ) نیـاٌؾ؛ و
 19درمغ (ٌ 51فؼ) ُو فّقنیـاٌؾ ىیةاقٍغ 10 .درمغ از پاؿعگّیان در ةازه ؿٍی  20جا 30
ؿال 57 ،درمغ در فامهَ ؿٍی  31جا  40ؿال و  33درمغ ُو در فامهَ ؿٍی  41جا  50ؿال كؼار
دارٌغ 25 .درمغ (ٌ 67فؼ) از پاؿعگّیان ةیً  1جا  10ؿال 54 ،درمغ (ٌ 147فؼ) ةیً  11جا 20
ؿال و  21درمغ (ٌ 56فؼ) ُو ةیً  21جا  30ؿال ؿاةلَ ظغىث دارٌغ.
ةؼاي پاؿط ةَ ؿؤاالت پژوُف ،اةحغا ةَ ىٍؼّر ةؼرؿی ٌؼىال ةّدن جّزیؽ دادهُا از آزىّن
کّنيّگؼوف -اؿيیؼٌّف اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در زغول ( )1آىغه اؿث:
جديل ( )1وتایج آسمًن کًلمًگزيف– اسميزوًف جُت تعييه وزمال بًدن تًسیع دادٌَا
اخالق حزفٍای

فزسًدگی ضغلی

270
4/56
0/43
0/171
0/163
-0/171
2/806
0/091

270
1/70
0/48
0/133
0/133
-0/074
2/183
0/098

جؿغاد ٌيٌَّ
ىیاٌگیً
اٌضؼاف اؿحاٌغارد
كغر ىعهق
صغ ٌِایی جفاوت ُا
ىذتث
ىٍفی
کّنيّگؼوف اؿيیؼٌف z
ؿعش ىؿٍاداري
پاراىحؼُاي ٌؼىال

ةؼ اؿاس دادهُاي زغول ( ،)1چّن ؿعش ىؿٍاداري ةیكحؼ از  0/05اؿث ،دادهُاي زيؽآوري
قغه داراي جّزیؽ ٌؼىال اؿث و ىیجّان از آزىّنُاي پاراىحؼیک زِث جضهیم دادهُا اؿحفاده ٌيّد.
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ؿؤال اول :وضؿیث اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان ىغارس قِؼؿحان ٌيیً چگٌَّ
اؿث؟
ةؼاي ةؼرؿی ؿؤال اول پژوُف از آزىّن  tجک ٌيٌَّاي اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در زغول ()2
ارائَ قغه اؿث.
جديل ( )2وتایج آسمًن  tتک ومًوٍای يضعيت اخالق حزفٍای ي فزسًدگی ضغلی معلمان

ىحغیؼُاي جضلیق

ىیاٌگیً

اٌضؼاف
اؿحاٌغارد

t

درزَ

جؿغاد

ؿعش

آزادي ىؿٍاداري ٌيٌَّ

ىؤنفَ ُاي اظالق صؼفَاي اةؿاد فؼؿّدگی قغهی

دنتـحگی و ؾالكَ ةَ کار

4/47

0/60

40/224

269

0/000

270

پكحکار و زغیث در کار

4/50

0/57

43/280

269

0/000

270

رواةط ؿانو و اٌـاٌی در ىضمکار 4/67

0/44

61/627

269

0/000

270

روح زيؿی و ىكارکث در کار

4/61

0/44

60/084

269

0/000

270

اظالق صؼفَاي

4/56

0/43

58/740

269

0/000

270

فؼؿّدگی ُیساٌی

1/8

0/69

-28/221

269

0/000

270

قعنیث زدایی

1/44

0/46

-55/181

269

0/000

270

فلغان ىّفلیث فؼدي

1/86

0/66

-28/291

269

0/000

270

فؼؿّدگی قغهی

1/70

0/48

-44/033

269

0/000

270

دادهُاي زغول (ٌ )2كان ىیدُغ کَ ىیاٌگیً اظالق صؼفَاي ىؿهيان ىغارس قِؼؿحان ٌيیً،
ةاالجؼ از ىیاٌگیً ٌؼؼي اؿث؛ ُيچٍیً ىیاٌگیً فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان قِؼؿحان ٌيیً ،پاییًجؼ
از ىیاٌگیً ٌؼؼي كؼار داردٌ .حایر آزىّن  tجکٌيٌَّاي ٌیؽ صاکی از ىؿٍادار ةّدن ایً جفاوت اؿث.
ؿؤال دوم :آیا ةیً ىؤنفَُاي اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان قِؼؿحان ٌيیً راةعَ
ىؿٍاداري وزّد دارد؟
ةا جّزَ ةَ ایً کَ ُؼ دو ىحغیؼ در ؿعش ىلیاس فامهَاي ؿٍسیغه قغه اؿث ،زِث ةؼرؿی
راةعَ آنُا از آزىّن ُيتـحگی پیؼؿّن اؿحفاده قغ کَ ٌحایر ایً آزىّن در زغول ( )3آىغه اؿث.
جديل ( )3ضزیب َمبستگی بيه مؤلفٍَای اخالق حزفٍای ي فزسًدگی ضغلی معلمان

ىحغیؼُاي پیفةیً

ىحغیؼ ىالك

دنتـحگی و ؾالكَ ةَ کار
پكحکار و زغیث در کار
رواةط ؿانو و اٌـاٌی در ىضم کار
روح زيؿی و ىكارکث در کار
اظالق صؼفَاي

فؼؿّدگی
قغهی

ضؼیب
ُيتـحگی

ؿعش
ىؿٍاداري

** -0/617

0/000

** -0/510
**-0/579
**-0/457
-0/640

0/000
0/000
0/000
0/00

ٌحیسَ
وزّد
ُيتـحگی
ىؿکّس
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ىعاةق زغول (ُ ،)3يتـحگی ىٍفی و ىؿکّس ةیً ُيَ ىؤنفَُاي اظالق صؼفَاي ةا فؼؿّدگی
قغهی ،ةا اظيیٍان  99درمغ وزّد داردُ .يچٍیً در ةیً ىؤنفَُا ،ةیكحؼیً ُيتـحگی ىؼةّط ةَ
دنتـحگی و ؾالكَ ةَ کار ( ) r; -0/617و کيحؼیً ُيتـحگی ىؼةّط ةَ روح زيؿی و ىكارکث در
کار ( )r; -0/457ىیةاقغ.
ؿؤال ؿّم :آیا ىؤنفَُاي اظالق صؼفَاي ،كغرت پیفةیٍی فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان را دارٌغ؟
زِث پیفةیٍی فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان قِؼؿحان ٌيیً از ظؼیق ىؤنفَُاي اظالق صؼفَاي از
رگؼؿیّن چٍغگاٌَ ةَ روش گام ةَ گام ( )stepwiseاؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در زغول ( )4ارائَ
قغه اؿث.
جديل ( )4خالصٍ مدل رگزسيًن پيصبيىی فزسًدگی ضغلی بز اساس مؤلفٍَای اخالق حزفٍای

ىغل
1
2
3

ىحغیؼ ىـحلم

R2

R

دنتـحگی و ؾالكَ ةَ کار 0/381 -0/617
پكحکار و زغیث در کار 0/475 -0/689
رواةط ؿانو و اٌـاٌی در 0/489 -0/699
ىضم کار

R2

ىلغار

جؿغیمقغه

T

0/378
0/471
0/483

24/155
34/209
19/757

ؿعش
ىلغار F
جضهیمواریاٌؾ ىؿٍیداري
164/68
120/84
84/80

0/00
0/00
0/00

ظتق یافحَُاي زغول ( ،)4قغت راةعَ ىحغیؼ دنتـحگی و ؾالكَ ةَ کار ةا فؼؿّدگی قغهی،
 0/617اؿث کَ ایً ىیؽان ةا ورود ىحغیؼ پكحکار و زغیث در کار ةَ  0/689و ةا ىحغیؼ رواةط ؿانو و
اٌـاٌی در ىضم کار ةَ  0/699افؽایف یافحَ اؿث .ؿحّن ضؼیب جؿییً ،صاکی از ایً اؿث کَ در
ىسيّع  0/483درمغ جغییؼات در کاُف فؼؿّدگی قغهی جّؿط ؿَ ةؿغ از اظالق کاري كاةم
پیفةیٍی اؿث؛ اىا روح زيؿی و ىكارکث در کار ،كغرت پیفةیٍی فؼؿّدگی قغهی را ٌغارد.
ُيچٍیً جضهیم واریاٌؾ ٌكان ىیدُغ کَ رگؼؿیّن ىؿٍیدار اؿث و صاکی از آن اؿث کَ راةعَ
ظعی ةیً ىحغیؼُا وزّد دارد.
زغول ( )5ضؼایب ىؿادنَ رگؼؿیّن چٍغىحغیؼه
ىحغیؼُاي پیفةیً

ضؼیب
اؿحاٌغارد ٌكغه
B

5/122
ضؼیب داةث
-0/445
دنتـحگی و ؾالكَ ةَ کار
-0/480
پكحکار و زغیث در کار
رواةط ؿانو و اٌـاٌی در ىضم کار -0/180
ىحغیؼ ىالك :فؼؿّدگی قغهی

ضؼیب
اؿحاٌغارد قغه

ظعاي ةؼآورد

Beta

0/230
0/054
0/065
0/067

-0/557
-0/442
-0/213

t
22/264
-8/197
-7/371
2/676

ؿعش ىؿٍیداري
0/000
0/000
0/000
0/008
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زغول ( ،)5ضؼایب رگؼؿیّن و آزىّن  tةؼاي آزىّدن ایً ضؼایب و ؿعش ىؿٍیداري ُؼ یک را
ٌكان ىیدُغ .یافحَُاي ؿحّن ٌ Betaكاٌگؼ ایً اؿث کَ دنتـحگی و ؾالكَ ةَ کار ةا ضؼیب ةحاي
 -0/557ةیكحؼیً جّان پیفةیٍی کاُف فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان را دارد .ىؤنفَ پكحکار و زغیث
در کار ةا ضؼیب ةحاي  -0/442در رجتَ دوم و رواةط ؿانو و اٌـاٌی در ىضم کار ةا ضؼیب ةحاي
 -0/213در رجتَ ؿّم پیفةیٍی فؼؿّدگی قغهی كؼار دارد.
ؿؤال چِارم :آیا ةیً ویژگی ُاي زيؿیث قٍاظحی ىؿهيان (زٍؾ ،ؿً ،ؿاةلَ و جضنیالت) ةا
اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی آنُا راةعَ وزّد دارد؟
در پاؿط ةَ ؿؤال چِارم ،ةَ جفکیک ویژگیُاي زيؿیثقٍاظحی در چِار ةعف ذیم ارائَ قغه
اؿث:
انف) ىلایـَ اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان ةؼ صـب زٍـیث
زغول (ٌ ،)6حایر صامم از آزىّن tةا دو ٌيٌَّ ىـحلم را زِث ىلایـَ ىؿهيان زن و ىؼد از ٌؼؼ
اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی ٌكان ىی دُغ.
جديل ( )0وتيجٍ آسمًن  tمقایسٍ معلمان سن ي مزد اس وظز اخالق حزفٍای ي فزسًدگی ضغلی

قاظل
اظالق صؼفَاي
فؼؿّدگی قغهی

گؼوه ُا

جؿغاد

ىیاٌگیً

ىؼد

130

4/54

زن

140

4/59

ىؼد

130

1/76

زن

140

1/64

اظحالف
ىیاٌگیً

ىلغار t

درزَ
آزادي

ؿعش
ىؿٍیداري

0/05

0/951

268

0/343

0/119

2/039

268

0/042

زغول ( ،)6ىیاٌگیً اظالق صؼفَ اي و فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان زن و ىؼد را ةَ جفکیک ٌكان
ىیدُغٌ .حایر آزىّن  tدوگؼوَُ صاکی از آن اؿث کَ ةیً اظالق صؼفَاي ىؿهيان زن و ىؼد ،جفاوت
ىؿٍیداري وزّد ٌغارد؛ ونی ةیً فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان زن و ىؼد جفاوت ىؿٍیداري وزّد دارد و
فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان ىؼد ةیكحؼ از ىؿهيان زن اؿث.
ب) ىلایـَ اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان ةؼ صـب ؿً
زِث ةؼرؿی جفاوت ىیاٌگیً اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان ةا گؼوهُاي ؿٍی  20جا
 30ؿال 31 ،جا  40ؿال و  41جا  50ؿال از آزىّن جضهیم واریاٌؾ یکظؼفَ ( )Anovaاؿحفاده قغ
کَ زغول ٌ 7حایر ایً آزىّن را ٌكان ىیُغ.
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جديل ( )1وتایج آسمًن تحليل ياریاوس یکطزفٍ مقایسٍ اخالق حزفٍای ي فزسًدگی ضغلی معلمان بز
حسب سه

ٌام ىحغیؼ
اظالق
صؼفَاي
فؼؿّدگی
قغهی

ىٍتؽ جغییؼات

ىسيّع
ىسػورات

درزَ
آزادي

ىیاٌگیً
ىسػورات

ةیً گؼوُی
درون گؼوُی
زيؽ
ةیً گؼوُی
درون گؼوُی
زيؽ

0/595
51/180
51/775
0/723
62/55
63/27

2
267
269
2
267
269

0/298
0/192
0/361
0/234

F

1/552

1/54

ؿعش
ىؿٍیداري
0/214

0/206

ظتق زغول فّق ،ةا جّزَ ةَ ایًکَ ؿعش ىؿٍیداري ظعاي آزىّن ،ةیكحؼ از  0/05اؿث ،نػا
اظحالف ىیاٌگیً اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی در ةیً ؿَ گؼوه ؿٍی فّق از ىؿهيان از نضاظ
آىاري ىؿٍادار ٌیـث و در ٌحیسَ ىیجّان گفث ةیً اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان ةا
گؼوهُاي ؿٍی ىعحهف ،جفاوت ىؿٍیداري وزّد ٌغارد.
ج) ىلایـَ اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان ةؼ اؿاس ؿاةلَ ظغىث
ةؼاي ةؼرؿی جفاوت ىیاٌگیً اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان ةا ؿّاةق ظغىث  1جا 10
ؿال 11 ،جا  20ؿال و  21جا  30ؿال از آزىّن جضهیم واریاٌؾ یکظؼفَ ( )Anovaاؿحفاده قغ کَ
ٌحایر ایً آزىّن در زغول ( )8ارائَ قغه اؿث.
جديل ( )2وتایج آسمًن تحليل ياریاوس مقایسٍ اخالق حزفٍای ي فزسًدگی ضغلی معلمان بز حسب سابقٍ
خدمت

ٌام ىحغیؼ

اظالق
صؼفَاي
فؼؿّدگی
قغهی

ىٍتؽ جغییؼات

ىسيّع
ىسػورات

درزَ
آزادي

ىیاٌگیً
ىسػورات

ةیً گؼوُی
درون گؼوُی
زيؽ
ةیً گؼوُی
درون گؼوُی
زيؽ

0/168
51/607
51/775
0/067
63/204
63/271

2
267
269
2
267
269

0/084
0/193

0/434

0/034
0/237

0/142

F

ؿعش
ىؿٍیداري
0/649

0/868

ظتق ٌحایر زغول ( ،)8ىلایـَ فؼؿّدگی قغهی و اظالق صؼفَاي ىؿهيان ةؼ صـب ؿاةلَ
ظغىث آنُا ٌكان ىیدُغ از نضاظ آىاري ةیً گؼوهُا جفاوت ىؿٍیداري وزّد ٌغارد.
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د) ىلایـَ اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان ةؼ اؿاس ؿعش جضنیالت
ةؼاي ةؼرؿی جفاوت ىیاٌگیً اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی در ةیً ىؿهيان ةا ؿعش
جضنیالت فّق دیپهو ،نیـاٌؾ و فّق نیـاٌؾ از آزىّن جضهیم واریاٌؾ یکظؼفَ ( )Anovaاؿحفاده
قغ کَ ٌحایر ایً آزىّن در زغول ( )9ارائَ قغه اؿث.
جديل ( )3وتایج آسمًن تحليل ياریاوس یکطزفٍ مقایسٍ اخالق حزفٍای ي فزسًدگی ضغلی معلمان بز
حسب سطح تحصيالت

ٌام ىحغیؼ

اظالق
صؼفَاي
فؼؿّدگی
قغهی

ىٍتؽ جغییؼات

ىسيّع
ىسػورات

درزَ
آزادي

ىیاٌگیً
ىسػورات

ةیً گؼوُی
درون گؼوُی
زيؽ
ةیً گؼوُی
درون گؼوُی
زيؽ

0/087
51/688
51/775
0/077
63/194
63/271

2
267
269
2
267
269

0/043
0/194
0/039
0/237

F

0/224

0/163

ؿعش
ىؿٍیداري
0/8

0/85

ظتق ٌحایر زغول ( ،)9اظحالف ىیاٌگیً اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی در ةیً ؿَ گؼوه یاد
قغه از ىؿهيان ةؼ صـب جضنیالت آنُا از نضاظ آىاري ىؿٍادار ٌیـث.
بحث ي وتيجٍگيزی
پژوُف صاضؼ ةا ُغف ةؼرؿی راةعَ اظالق صؼفَاي ةا فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان قِؼؿحان ٌيیً
اٌسام گؼفثٌ .حایر ٌكان داد کَ اظالق صؼفَاي ىؿهيان ،ةاالجؼ از ؿعش ىحّؿط و فؼؿّدگی قغهی
ىؿهيان ،پاییًجؼ از ؿعش ىحّؿط ىیةاقغ و ةیً اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان،
ُيتـحگی ىؿکّس و ىؿٍیداري وزّد دارد .یافحَُاي ىؼةّط ةَ ؿؤال اول پژوُف ٌكان ىیدُغ
اظالق صؼفَاي ىؿهيان قِؼؿحان ٌيیً در وضؿیث ىعهّةی كؼار دارد و از ةیً ىؤنفَُاي اظالق
صؼفَ اي ،دنتـحگی و ؾالكَ ةَ کار ،داراي ةاالجؼیً ىیاٌگیً و روح زيؿی و ىكارکث در کار ،داراي
کيحؼیً ىیاٌگیً ىیةاقغ .نػا ىیجّان ٌحیسَ گؼفث کَ در ةیً ىؿهيان قِؼؿحان ٌيیًُ ،يَ
ىؤنفَُاي اظالق صؼفَاي از وضؿیث ىعهّةی ةؼظّردار اؿث .ایً یافحَ ةا ٌحایر جضلیق فلِیفؼُيٍغ
و زٌساٌی ()1392؛ ىّؿّي و ُيکاران ()1395؛ و زؿفؼٌژاد (ُ )1395يعّاٌی داردُ .يچٍیً یافحَ
دیگؼ ایً ؿؤال صاکی از آن اؿث کَ فؼؿّدگی قغهی در ةیً ىؿهيان ،ىحّؿط ةَ پاییً اؿث .ایً
یافحَ جضلیق ةا یافحَُاي جضلیق كغیيیىلغم و صـیٍیظتاظتایی ()1385؛ اصلؼ ()1386؛ رؿحيی و
ُيکاران ()1387؛ ماةؼي و ُيکاران ()1390؛ صیغري و ُيکاران ( )1393و الو و ُيکاران
(2005؛ ةَ ٌلم از ىهکیآوارؿیً و ُيکارانُ )1391 ،يـّ ىیةاقغ .ةا وزّد ایً ةایغ ةَ ایً ىـئهَ
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اذؾان ٌيّد کَ فؼؿّدگی قغهی در ةیً دةیؼان ،ؾهیرغو ىیؽان پاییً آن ىیجّاٌغ ةؼ ؾيهکؼد قغهی
آنُا جأدیؼ ىٍفی ةگػارد کَ جالش در زِث ةِتّد قؼایط آن ،ضؼوري ةٌَؼؼ ىیرؿغ.
یافحَُاي ؿؤال دوم پژوُف ٌكان داد کَ ةیً اظالق صؼفَاي و فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان،
ُيتـحگی ىٍفی و ىؿکّؿی وزّد دارد .ةَ ؾتارجی ُؼچَ اظالق صؼفَاي ىؿهيان ةاالجؼ رود ،ةَ ُيان
ىیؽان ،فؼؿّدگی قغهی آنُا کاُف ىییاةغ .ایً یافحَ ةا ٌحایر جضلیق گمپؼور و ٌیؼي ()1389؛
فلِیفؼُيٍغ و زٌساٌی ()1392؛ کكيیؼي ()1393؛ قیعَپّر و ُيکاران ()1394؛ و اکپؼا و
ویً( )2008از ٌؼؼ وزّد ُيتـحگی ىٍفی ةیً اظالق صؼفَاي ةا فؼؿّدگی قغهیُ ،يـّ ىیةاقٍغ.
ایً ٌحیسَ از نضاظ ٌؼؼي ٌیؽ ةا ٌؼؼیات ٌؼؼیَپؼدازاٌی کَ در ؾؼمَ ارزشُاي اظالق کاري ةاور
دارٌغ کَ ایً ٌّع ارزشُا ةا دظانث در فؼایٍغُاي جنيیوگیؼي ةؼ روي ؾيهکؼد و ةِؽیـحی کارکٍان،
ىؤدؼ واكؽ ىیقّدُ ،يـّیی ٌكان ىیدُغ .ارزشُاي اظالكی ةَ نضاظ ىاُیث فؼاگیؼ ،قغیغ و
زِثدٍُغه ظّد از ظؼیق ؿاز و کارُاي ىعحهف در فؼایٍغُاي جنيیوگیؼي و از آن ظؼیق ةؼ
ؾيهکؼد و رفحار افؼاد در جياىی ؿعّح ؿازىان ،ىؤدؼ واكؽ ىیقٌّغ.
یافحَُاي ؿؤال ؿّم پژوُف ٌكان داد کَ از ةیً اةؿاد اظالق صؼفَاي ،دنتـحگی و ؾالكَ ةَ کار،
پكحکار و زغیث در کار و رواةط ؿانو و اٌـاٌی در ىضم کار ،كغرت پیفةیٍی فؼؿّدگی قغهی
ىؿهيان را دارا ةّده و ىّزب کاُف آن ىیقٌّغ؛ ونی روح زيؿی و ىكارکث در کار ،جأدیؼي در
کاُف فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان ٌغارد .ایً یافحَ ةا ٌحایر جضلیلات زؿفؼٌژاد ()1395؛ فلِیفؼُيٍغ
و زٌساٌی ()1392؛ و کكيیؼي ( )1393کَ ةَ ٌحایر ىكاةِی دؿث یافحَاٌغُ ،يـّ ىیةاقغ .نػا
ىیجّان اٌحؼار داقث ةا ةِتّد ؿعش دنتـحگی و ؾالكَ ةَ کار ،پكحکار و زغیث در کار و رواةط ؿانو
و اٌـاٌی در ىضم کار ،ىّزتات کاُف فؼؿّدگی قغهی در ىؿهيان فؼاُو آیغ.
یافحَ ُاي ىؼةّط ةَ ؿؤال چِارم پژوُف صاکی از آن اؿث کَ جفاوجی در اظالق صؼفَاي و
فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان ةؼ اؿاس ویژگیُاي زيؿیث قٍاظحیقان اؾو از زٍـیث ،ؿً ،ؿعش
جضنیالت و ؿاةلَ ظغىث وزّد ٌغارد .ایً یافحَ ةا ٌحایر جضلیلات كغیيیىلغم و
صـیٍیظتاظتایی()1385؛ الو و ُيکاران (ةَ ٌلم از ىهکی آوارؿیً و ُيکاران (ٌ )1391اُيـّ
ىیةاقغ .فلط ىیاٌگیً فؼؿّدگی قغهی در ةیً دةیؼان ىؼد ،ةیكحؼ از دةیؼان زن اؿث .ةؼ ایً اؿاس
ىی جّان چٍیً اؿحٍتاط کؼد کَ دةیؼان ىؼد ،ةیكحؼ از دةیؼان زن در ىؿؼض فؼؿّدگی قغهی كؼار
گؼفحَاٌ غ؛ قایغ ایً ىـئهَ ةا جؿغد ىّكؿیث پایگاه ازحياؾی ىؼدان ،فكار ىّكؿیحی و ىـئّنیثُاي
گٌّاگٌّی کَ ةؼ ؾِغه دارٌغ ،ىؼجتط ةاقغ کَ ةا ٌحایر جضلیق كغیيیىلغم و صـیٍیظتاظتایی
()1385؛ رؿحيی و ُيکاران ()1387؛ و گاروؿا و ُيکاران (2008؛ ةَ ٌلم از ىهکیآوارؿیً و
ُيکارانُ )1391 ،يـّ ىیةاقغ.
ٌحایر پژوُف صاضؼ ةا ىضغودیثُایی ُيؼاه اؿث .از زيهَ ایًکَ از پؼؿكٍاىَ ةَ ؾٍّان جٍِا
اةؽار گؼدآوري دادهُا اؿحفاده قغه اؿث؛ زیؼا اصحيال ؿّگیؼي در پاؿطدُی ةَ ؿؤاالت پؼؿكٍاىَ
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وزّد داردُ .يچٍیً ایً پژوُف در ةیً ٌيٌَّ ىضغودي اٌسام قغه اؿث؛ ةٍاةؼایً جؿيیو ٌحایر ةایغ
ةا اصحیاط ةیكحؼي مّرت گیؼدُ .يکاري ضؿیف و جّأم ةا ةیرغتحی ةؼظی از ىؿهيان ىغارس در
جکيیم پؼؿكٍاىَ از دیگؼ ىضغودیث جضلیق صاضؼ ةّد کَ ایً ةیرغتحی ٌیؽ ىیجّاٌغ ٌحایر جضلیق را
ىحأدؼ ؿازد.
مىابع
اصلؼ ،كغؿی .)1386( .ةؼرؿی ٌلف فؼٍُگ ؿازىاٌی ىغارس در فؼؿّدگی قغهی دةیؼان راٍُيایی قِؼ
جِؼان .فنهٍاىَ جؿهیو و جؼةیث.93-123 ،)2(22 ،
جّؿهی ،غالىؿتاس .)1380( .زاىؿَقٍاؿی کار و قغم .جِؼان :اٌحكارات ؿيث.
زؿفؼٌژاد ،ىضيغةاكؼ .)1395( .ةؼرؿی ٌلف اظالق صؼفَاي و جؿِغ ؿازىاٌی در فؼؿّدگی قغهی ىغیؼان.
ىعانؿَ ىّردي :ىغیؼان ىغارس آىّزش و پؼورش قِؼؿحان ىؼٌغ در ؿال جضنیهی  .95-94دوىیً
کٍگؼه ةیًانيههی جّاٌيٍغؿازي زاىؿَ در صّزه ؾهّم ازحياؾی ،روانقٍاؿی و ؾهّم جؼةیحی .جِؼان ،ىؼکؽ
جّاٌيٍغؿازي ىِارتُاي فؼٍُگی و ازحياؾی زاىؿَ.
صـیٍیان ،ؿیيیً ( .)1385اظالق در ىكاوره و روانقٍاؿی .جِؼان :اٌحكارات کيال جؼةیث.
صیغري ،ؾتاس؛ آٍُچیان ،ىضيغرضا؛ و ىِغيزاده ،ؿیغىّؿی ( .)1393ةؼرؿی فؼؿّدگی قغهی و ؾّاىم
ىضیط کار ىؤدؼ ةؼآن در اؾضاي ُیأت ؾهيی پؼؿحاري اؿحان ظؼاؿان رضّيٌ .كؼیَ داٌكگاه ؾهّم
پؽقکی ؿتؽوار.17-27 ،)1( 21 ،
رؿحيی ،ؾهیؼضا؛ ٌّرورزي ،ؾهی؛ زارؾی ،ؾادل؛ اىیؼي ،ىضـً؛ و ؿهیياٌی ،ىِؼان .)1387( .راةعَ فؼؿّدگی
قغهی و ؿالىث روان ةا ٌلف کٍحؼلکٍٍغگی زٍـیث و جابآوري در ىیان ىؿهيان اةحغائی .ىسهَ ؿالىث
کار ایؼان.75-68 )4،3(،5 ،
رىضاٌی ،ؾتاس؛ ؾتادجی ،صـیً و یّؿفی ،انِام .)1393( .ةؼرؿی جأدیؼ ؾّاىم اٌگیؽقی و ةِغاقحی ةؼ اظالق
کار در ةیً کارکٍان آىّزش و پؼورش كؽویً .چِارىیً ُيایف ىهی اظالق و آداب زٌغگی ،زٌسان،
داٌكگاه زٌسان.
ؿاؾحچی ،ىضيّد .)1387( .ةِغاقث رواٌی در ىضیط کار .جِؼان :اٌحكارات ویؼایف.
قیعَپّر ،زاٌیار؛ اةؼاُیيی ،اصيغ؛ قیعَپّر ،ىضيغ و زیٍانی ،قتٍو .)1394( .ةؼرؿی راةعَ اظالق کاري
اؿالىی و فؼؿّدگی قغهی ىغرؿان داٌكگاه آزاد اؿالىی و پیام ٌّر .فنهٍاىَ ؾهيی پژوُكی ىغیؼیث
اؿالىی.241-225 ،)1(23 ،
ماةؼي ،صيیغرضا؛ ىؼوزی ،ؾهیؼضا و ٌامش ،زّاد .)1390( .ةؼرؿی ؾّاىم ىؼجتط ةا فؼؿّدگی قغهی ىؿهيان
ىغارس قِؼ کاقان در ؿال  .1386فنهٍاىَ ظب زٍّب.41-50،)1(4 ،

مهّاجی ،ؾادل؛ رصياٌی ،ىضيّد؛ و واصغ ،رزىان .)1392( .راةعَ اظالق صؼفَاي ةا ىغیؼیث داٌف .فنهٍاىَ
اظالق در ؾهو و فٍاوري.1-10،)4(8 ،
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فؼاىؼزكؼاىهکی ،اصغ .)1395( .اظالق صؼفَاي .جِؼانٌ :كؼ ىسٍّن.
فلِیفؼُيٍغٌ ،امؼ؛ و زٌساٌی ،ؿؿیغ .)1392( .ةؼرؿی ارجتاط ةیً ادراکات کارکٍان از اةؿاد اظالق کار ةا
رضایث قغهی و اؿحؼس قغهی کارکٍان (ىعانؿَ ىّردي :ؿازىان آىّزش فٍی و صؼفَاي جتؼیؽ)ٌ .كؼیَ
ىعانؿات زاىؿَ قٍاؿی.103-118 ،)18(5 .
كاؿوزاده ،اةّانفضم؛ ىهکی ،قیّا؛ و ةؼوکیىیالن ،قؿتانٌ .)1393( .لف ىیاٌسی ُّیث ؿازىاٌی در راةعَ ةیً
اظالق صؼفَ اي ةا رفحار قِؼوٌغي ؿازىاٌی و رفحار اٌضؼافی کارٌ .كؼیَ اظالق و جاریط پؽقکی-66 ،)4(7 ،
.79
كغیيی ،ىلغم؛ و صـیٍیظتاظتائی ،فّزیَ .)1385( .قیّع فؼؿّدگی قغهی در ةیً ىؿهيان و کارکٍان ؿازىان
آىّزش و پؼورش و راةعَ آن ةا زٍـیث ،ىغرك جضنیهی ،ىّكؿیث زغؼافیایی .ىسهَ پژوُفُاي
روانقٍاظحی.56-73 ،)2،1(9 ،
كِؼىاٌی ،ىضيغ؛ آراؿحٌَؼؼ ،زُؼا؛ و ىؿيار ،ىضيغؾهی .)1390( .ةؼرؿی جأدیؼ ىٍتؽ کٍحؼل در فؼؿّدگی
قغهی آىّزقیاران زن ٌِضث ؿّادآىّزي قِؼ جِؼان .فنهٍاىَ ىكاوره قغهی و ؿازىاٌی.69-84 ،)8(3 ،

کكيیؼي ،ىؼجضی .)1393( .راةعَ ویژگیُاي قعنیحی و اظالق کاري ةا فؼؿّدگی قغهی کارکٍان داٌكکغه
فٍی قِیغ رزایی قیؼاز .پایانٌاىَ چاپ ٌكغه کارقٍاؿی ارقغ ،داٌكکغه ؾهّم جؼةیحی و روانقٍاؿی
داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ ىؼودقث.
گمپؼور ،ىضـً؛ و ٌیؼي ،قیؼیً .)1389( .راةعَ ارزشُاي ؿازىاٌی و اظالكی و رُتؼي اظالق ىغار ةا
اؿحؼس و فؼؿّدگی کارکٍان قؼکث ؿِاىی ذوب آًُ .فنهٍاىَ ىكاوره قغهی و ؿازىاٌی-92 ،)5(2 ،
.71
ىؿارفی ،فؼیغه؛ اقکجؼاب ،ظاُؼه؛ ؾتاسزاده ،ؾتاس؛ ؾهّيىسغ ،ىسیغ؛ و اؿالىی ،اکتؼرؿّل.)1393( .
ةؼرؿی ىیؽان رؾایث کغُاي اظالق صؼفَ اي پؼؿحاري در صیعَ ارائَ ظغىات ةانیٍی از دیغگاه ةیياران.
ٌكؼیَ آىّزش و اظالق در پؼؿحاري.27-33 ،)1(3 .
ىهکیآوارؿیً ،مادق؛ ظغیّي ،اؿغاهلل؛ و ظاٌکكیزاده ،صـً .)1391( .ةؼرؿی راةعَ ةیً ىؤنفَُاي کیفیث
زٌغگی کاري و فؼؿّدگی قغهی دةیؼان ىحّؿعَ و راٍُيایی قِؼؿحان ىكگیًقِؼ در ؿالجضنیهی
 .1389-90فنهٍاىَ ؾهّم جؼةیحی.93-110 ،)20(5 ،
ىّؿّي ،فؼاٌک؛ وقٍی ،اىیؼ؛ صیغري ،فؼُاد؛ ىضيغيٌّ ،قیً؛ ؿهیياٌی ،فؼقاد؛ و كینؼزاده ،ىضيغ (.)1395
اظالق صؼفَاي ىغیؼان آىّزقی .فنهٍاىَ اظالق در ؾهو و فٍاوري.65-58 ،)4(11 ،
ٌنیؼيونیکةٍی ،فعؼانـادات؛ كٍتؼي ،ؿیؼوس؛ زٌغي ،ظهیم؛ و ؿیفپٍاُی ،صاىغ .)1393( .جضهیم رواةط
رُتؼي اظالكی ،ىؿٍّیث در کار و فؼؿّدگی قغهی ،فنهٍاىَ اظالق در ؾهّم و فٍاوري.1-11 ،)1(9 ،

ٌلغي ،اصيغ .)1389( .ةؼرؿی راةعَ ةیً ظالكیث و ظّدکا آىغي ةا فؼؿّدگی قغهی در ةیً ىؿهيان ىلعؽ
ىحّؿعَ قِؼؿحان جتؼیؽ .پایانٌاىَ چاپ ٌكغه کارقٍاؿی ارقغ ،رقحَ روانقٍاؿی ،داٌكکغه ؾهّم
اٌـاٌی و جؼةیحی ،داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ جتؼیؽ.
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