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 چکیده
بینی رفتارهای غیراخالقی پژوهش حاضر با هدف مطالعه پیش
شغلی و فرسودگی شغلی در مدارس، براساس عدم امنیت 

معلمان و کارکنان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی 
از نوع همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه معلمان 
ابتدایی و کارکنان شهرستان زنجان بودند که بر اساس جدول 

نفر به عنوان  200گیری تصادفی، مورگان، به صورت نمونه
ها، از ری دادهنمونه پژوهش انتخاب شدند. گردآو

(، فرسودگی 2005های ادراک عدم امنیت شغلی )پرسشنامه
( انجام 2002( و رفتارهای غیراخالقی پترسون )1985شغلی )

ها، از آزمون همبستگی گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده
ورژن  SPSSافزار پیرسون  و رگرسیون خطی چندگانه با نرم

ها نشان داد آزمون فرضیههای حاصل از ، استفاده شد. یافته26
با توجه به ضریب همبستگی، بین عدم امنیت شغلی و 
فرسودگی شغلی و رفتارهای غیراخالقی، رابطه معناداری وجود 
دارد؛ همچنین بر اساس ضریب همبستگی و ضریب تعیین، 
بین فرسودگی شغلی و رفتارهای غیراخالقی، ارتباط مثبت و 

توان نتیجه گرفت که ، میهاقوی وجود دارد. براساس یافته
ناامنی و فرسودگی شغلی منجر به شیوع رفتارهای غیراخالقی 

 شود.در معلمان و کارکنان می
 
 
 
 
 
 
 
 

ناامنی شغلی، فرسودگی شغلی،  های کلیدی:واژه
 رفتارغیراخالقی، کارکنان و معلمان
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Abstract 
The aim of this study was predicting the 

emergence of immoral behaviors in schools based 
on job insecurity and burnout of teachers and 

staff. The method of the present study is 

descriptive-correlational. The statistical 
population included all primary school teachers 

and staff in Zanjan, from among whom, based on 

Morgan table, 200 people were selected using 
random sampling procedure. In order to collect 

data, The Job Insecurity (2005), Burnout (1985) 

and Peterson’s (2002) Immoral Behaviors 
Questionnaires were used. Pearson correlation, 

multiple linear regression and one-way analysis of 

variance were used to analyze the data using SPSS 
software version 26. Findings from the test of the 

hypotheses showed that there was a significant 

relationship between job insecurity and burnout 
with immoral behaviors. Also, based on the 

correlation coefficient and the coefficient of 

determination, there was a strong and positive 
relationship between burnout and immoral 

behaviors. Based on the findings, it can be 

concluded that the emergence of insecurity and 
burnout leads to the prevalence of unethical 

behavior among teachers and staff. 
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 مقدمه

 ورا دارد نهاد آموزش و پرورش، نهادی اجتماعی بوده که بیشترین منابع انسانی یا سرمایة انسانی 

بروز  متغیرهای سازمانی مرتبط با رفتار سازمانی، در افزایش یا کاهش این سرمایه، بسیار مؤثر است.

های مالی، اعتقادی و عاطفی زیادی که دارد، این رفتارهای غیراخالقی در مدارس، با توجه به هزینه

گونه رفتارها کرده است؛ بر  سازمان را ملزم به پیشیگیری، شناسایی و اقدام عملی در پاسخ به این

ای، مستلزم مطالعه عمیق در زمینه وضعیت موجود اخالق همین اساس، مدیریت اثربخش حرفه

ای و نیز دالیل پیدایش رفتارهای غیراخالقی و ارائه راهکارهای مؤثر، در جهت توسعه حرفه

 اخالقیات در سازمان است. 

عواملی همچون تعهد، عدالت و اعتماد سازمانی،  ها و اهداف سازمانی، تحت تأثیرتحقق خواسته

ها و افزایش کارهای شدن سازمانفرهنگ اخالقی و رفتار اخالقی در سازمان است. پیچیده

های کار، توجه مدیران را به اخالق کار افزون کرده است )عسگری، غیراخالقی و غیرقانونی در محیط

نوان یک هنجار اجتماعی، یک ارزش مثبت را در اخالق کاری، به ع(. 1396سروستانی و محبوبی، 

کند که به گونه ذاتی دارای ارزش است. دهد و کار را به صورتی تعریف میانجام عالی کار قرار می

تواند بر اخالق ضعیف در کار، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران مؤثر بوده و می

د. حاکمیت اخالق کار در سازمان، قادر است به میزان عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر بگذار

ها در تحقق اثربخش هدف، یاری ها و ایجاد موفقیتچشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنش

اخالق در (. در نظام آموزشی، تعریف 1400)صیامی و سلیمی،  نماید و سازمان را پاسخگو سازد

ها ل که معلم باید در شغل و حرفة خود به آنسری قوانین و اصوحرفة معلمی عبارت است از یک

 (. 2020، 2؛ مالون2018، 1پایبند باشد )الهوتالی

ها در تعلیم و انتظار رفتار اخالقی از معلمان در آموزش و پرورش به دلیل جایگاه و مقام آن

شود، های دیگر است و حساسیت به این رفتارهای اخالقی باعث میتربیت، بیشتر از سازمان

هرندی، جعفرینباشد ) پذیرفتنی و پرورش آموزش در سمت مردم از غیراخالقی رفتار وچکترینک

رسان تحت عناوین (. گستره رفتارهای منفی و آسیب1398، هرندیقورتانی، و اسالمیشریفی

اند. رفتارهایی که با مختلفی نظیر فریب، خرابکاری، دروغگویی و بدگویی، مورد اشاره قرار گرفته

کنند، رفتارهای انحراف کاری یا به عبارتی رفتارهای کار، سازمان را تهدید میقوانین نقض

 شوند. تلقی می 3غیراخالقی

توجه ناظران آموزشی به بهبود وضعیت معلمان، پیامدهایی همچون رضایت شغلی، تعهد 

مین اقدام مانع سازمانی، عدالت سازمانی و توسعه شغلی را بین معلمان به دنبال خواهد داشت که ه

دهد شود. مطالعات نشان میبروز رفتارهای ناخواسته انحرافی و غیراخالقی معلمان و کارکنان می
                                                           
1. Al-Hothali 
2. Malone 

3. Immoral behaviors 
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ها باعث کاهش رفتارهای توجه ویژه به وضعیت معلمان و کارکنان و به دنبال آن، توسعه کاری آن

ری کارکنان، یکی از کامخرب و ناکارآمد در سطح سازمان شده و بالعکس عدم توجه و عدم توسعه

ها به رفتارهای ناکارآمد و رفتارهای غیراخالقی است )مکنزی، توماس و عوامل مهم در گرایش آن

های آموزشی قرار دارند، رسالت مهمی در (. با توجه به اینکه مدارس در زمره سیستم2012، 1رونان

ین سیستم آموزشی، عالوه بر تعلیم و تربیت جامعه بر دوش دارند و بروز رفتارهای انحرافی در ا

شود و مجموعه در رسیدن به اهداف وری و کارآیی سیستم و اعضای آن میاینکه باعث کاهش بهره

شود، آثار مخربی بر جنیه تربیتی و فرهنگی نیز خواهد داشت. و رسالت خود با مشکل مواجه می

ط سازمانی، مورد حمایت قرار ظهور رفتارهای غیراخالقی اگر با مانع مواجه نشود و یا توسط محی

ها و روابط کاری در شدن در شغل آنگیرد، این نوع رفتار توسط معلمان و کارکنان موجب نهادینه

 (. 2020، 2آن سازمان خواهد شد )کوچ و فیدان

دهد رفتار انحرافی معلمان، در چهار دسته رفتارهای ( نشان می1397های رفیعی و برقی )یافته

کاری، رابطه فردی، قابل شناسایی یوده و رفتار انحرافیدی، سیاسی، مالی و میانانحرافی فراین

های نظارت و راهنمایی دارد. مطالعات ییلدیریم، آلبز و معکوسی با عدالت سازمانی و برنامه

دهد رفتارهای غیراخالقی معلمان، با عدالت و برابری، احترام به خود و ( نشان می2020)3آکان

ای و رعایت فرهنگ نهادی مرتبط است. یافته پژوهشی دیگر، حاکی اقت شخصی و حرفهدیگران، صد

های مناسب از بروز رفتارهای غیراخالقی ناشی از ناشناخته بودن رفتارهای غیراخالقی، وجود فرصت

برای انجام کارهای غیراخالقی، وجود فشار از داخل و خارج سازمان و وجود قوانین، مقررات، 

باشد )جعفری نیا، افشارنژاد و دولت مدنی، های غیرشفاف در مدارس میمشیو خطها سیاست

1392 .) 

تواند در پیدایش رفتارهای غیراخالقی معلمان و کارکنان دخیل باشد که یکی عوامل مختلفی می

ای ذهنی و روانی دارد و تا حدودی به برداشت است. امنیت شغلی جنبه 4ها عدم امنیت شغلیاز آن

د از محیط کار بستگی دارد. امنیت شغلی، احساس فراغت نسبی از خطر یا حالتی است که در آن فر

یابد. احساس امنیت مستلزم توانایی در حفظ آن های مشخص تحقق میارضای نیازها و خواسته

میارکالئی، چیزی است که شخص دارد و حصول اطمینان از امرار معاش در آینده است )صمدی

شدن، آینده آوری و جهانیتغییرات سیاسی، اقتصادی، فن (.1395میارکالئی، دیحسینی و صم

ها نیز شغلی کارکنان را نامطمئن کرده و عالوه بر سالمت فردی و سازمانی، بر سالمت اجتماعی آن

ناتوانی درک شده برای حفظ و تداوم مطلوب »عدم امنیت شغلی را تحت عنوان  گذارد.تأثیر می

توان تعریف کرد )مهداد، السادات سجادی و آبشاهی، می« که در معرض تهدید است کاریموقعیت

                                                           
1. Mackenzie, Thomas   & Ronan 

2. Koç & Fidan 
3. Yıldırım, Albez & Akan 

4. Job insecurity 
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شود ناامنی شغلی از متغیرهای منفی در محیط کاری است و احساس آن موجب می(. 1398

(. احساس 1397خزازیان، زاده، مولوی و اخوانکارکنان دچار استرس شغلی شوند )سهرابی، حسن

وحی و روانی افراد را به هم ریخته و حتی فرد را تا مرز خودکشی پیش عدم امنیت شغلی، وضعیت ر

دهند )نجفی و لطفی، طوری که درصدی از آمار خودکشی را مردان بیکار تشکیل میبرد، بهمی

1397.) 

تواند در پیدایش رفتارهای غیراخالقی معلمان و کارکنان دخیل باشد، متغیر دیگری که می

های ناهنجاری است که برای العملای از عکسسودگی شغلی مجموعهاست. فر 1فرسودگی شغلی

شود و ناشی از یکنواختی دار استرس شغلی و ناکامی شخصی به کار گرفته میسطوح باال و ادامه

شغلی یا خستگی فیزیکی، عاطفی و ذهنی است. فرسودگی شغلی عالمت و نشانه خستگی عاطفی، 

زای شغلی اتفاق صی است که در پاسخ به عوامل استرسزوال شخصیت و نبودِ حس موفقیت شخ

مدت است که با (. فرسودگی شغلی یک واکنش استرس طوالنی1399باوانی، افتد )ستودهمی

، 2شود )ویلیامزخستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم احساس موفقیت شخصی مشخص می

ایی نظیر مرگ و میر، بوه عواملی هاز علل بروز فرسوودگی شغلی عالوه بر مواجهه با استرس (.2021

همچون حمایت اجتماعی کم، فشار کاری باال، عدم وجود امنیت شغلی، پایین بودن حقوق و مزایا، 

گیری در مواقع اورژانسی بر اساس اطالعات ناکافی و پاسخگو بودن برای نتایج این تصمیم

ها و رگونه اشتباه، تعارض نقشها، تالش همراه با فشووار روانی برای اجتناب از هگیریتصمیم

(. فرسودگی 1400فر، توان اشاره کرد )شیبانیها و نیز کمبود و توزیع نامناسب نیروها میارزش

های غیبت، ترک شغل، تواند در عملکرد شغلی فرد اثرات منفی داشته باشد و به شکلشغلی می

سازمانی یا تأثیر منفی  چرخش شغلی، کاهش رضایت شغلی، کاهش اثربخشی شغلی، کاهش تعهد

لقب و بر همکاران از طریق تعارض شخصی و مختل کردن وظایف شغلی، خود را نشان دهد )حیدری

 (.1399پسند، طالع

دهد که امنیت شغلی بر تعهد سازمانی و ( نشان می2020) 3نتایج مطالعات دومفه و هونساکر

( نشان 2020) 4ختیاری و صالحیهمچنین رضایت شغلی تأثیر مثبت دارد. مطالعات طوسی، ب

در پژوهش داری برای تعهد سازمانی است. بینی معنیدهد امنیت شغلی دارای قدرت پیشمی

( آمده است ارتباط بین ناامنی شغلی و فرسودگی عاطفی و همچنین رابطه 2017) 5الرنس و کاچمار

رای کارکنانی که سازگاری میانجی بین ناامنی شغلی و رفتار غیراخالقی از طریق خستگی عاطفی ب

                                                           
1. Job burnout 

2. Williams 

3. Domfeh Hunsaker 
4. Toosi, Bakhtiary & Salehi 

5. Lawrence & Kacmar 

https://www.researchgate.net/profile/Henry-Domfeh
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دهد ( نشان می2019) 1مطالعات آکدمیرتر است. تر و برای سایر کارکنان، قویباالیی دارند ضعیف

 و معناداری وجود دارد.بین فرسودگی شغلی معلمان و تعهد سازمانی آنان رابطه منفی 

در مدارس؛ اولین دلیل رسان و منفی میان معلمان امروزه شیوع فزاینده رفتارهای مختلف آسیب

شود؛ دلیل دوم های قابل توجهی که در اثر بروز چنین رفتارهایی به سازمان تحمیل میو هزینه

های کاری گونه رفتارها، در محیطپردازان به پژوهش در مورد اینبرای توجه محققان و نظریه

 معلمان شده است.

د اهداف جامعه، توجه به اصول اخالقی با توجه به اهمیت و جایگاه شغل معلمی در جهت پیشبر

رسد؛ بر همین سازمان نظام آموزشی و رسیدگی به مشکالت و وضعیت معلمان ضروری به نظر می

بینی رفتارهای غیراخالقی در مدارس، براساس عدم اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعه پیش

 امنیت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان و کارکنان، صورت گرفت.

 

  روش

های کاربردی و از لحاظ روش، از نوع مطالعات همبستگی پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزو پژوهش

است. جامعه آماری، شامل کلیه معلمان ابتدایی و کارکنان شهرستان زنجان است که براساس جدول 

شدند. نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب  200ها گیری تصادفی، از بین آنمورگان، به صورت نمونه

کننودگان محتورم   قبل از اجرای پرسشنامه، موضوع و روش اجرای پوژوهش بوه شورکت   بدین ترتیب 

ابزارهوای  مانود.  ها محفوظ موی ها اطمینان داده شد که اطالعات خصوصی آنبه آناطالع داده شد و 

 پژوهش حاضر، شامل موارد زیر است:

امنیت شوعلی، از پرسشونامه پونج     برای سنجش ادراک عدم پرسشنامه ادراک عدم امنیت شغلی:

ای )کوامال   ( استفاده شد که دارای مقیاس پاسخگویی پنج درجه2005) 2سؤالی فرانسیس و بارلینگ

( است. براساس گزارش نامبردگان، این پرسشونامه دارای اعتبوار بواال و    5تا کامال  موافقم= 1مخالفم=

، این پرسشنامه برای اولین بار در ایران و (1391اندیش )است. در پژوهش نیک 81/0آلفای کرونباخ 

نظوران، بوه روش ترجموه از انگلیسوی بوه فارسوی و       پس از تأیید روایی محتوایی آن توسوط صواحب  

ها، مورد اسوتفاده قورار گرفوت.    تفاوتبازترجمه از فارسی به انگلیسی انجام شد و پس از اصالح اندک

 82/0امه بوا اسوتفاده از روش آلفوای کرونبواخ     (، پایایی پرسشون 1391اندیش )براساس گزارش نیک

دست آمد کوه  به 80/0دست آمد. در پژوهش حاضر، پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ به

 دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است.نشان
( ساخته شوده اسوت و   1985) 3: این پرسشنامه توسط مزالچ(MBI) پرسشنامه فرسودگی شغلی

سونجد.  ؤال است که سه مقیاس خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عملکرد فردی را میس 22دارای 
                                                           
1. Akdemir 
2. Francis& Barling 

3. Maslach 
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 8سوؤال و بورای مقیواس عملکورد فوردی       5سؤال، مسخ شخصیت  9برای مقیاس خستگی عاطفی 

طراحوی  « همیشوه »توا  « به ندرت»ها مابین سؤال در نظر گرفته شده است. در این پرسشنامه گزینه

گیرد. ضریب پایایی پرسشنامه توسط ضوریب آلفوای کرونبواخ    می 5ا ت 1شده است و به ترتیب نمره 

هوای ایون   ( پایوایی خورده مقیواس   1981) 1در مطالعوات موزالچ و جکسوون    .دست آمود  82/0برابر 

دست آمد. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای به 74/0و  77/0، 89/0پرسشنامه به ترتیب 

و بورای کول    50/0و عملکورد فوردی    68/0سخ شخصیت ، م8/0های خستگی عاطفی خرده مقیاس

 گزارش شد. 76/0مقیاس 

گویوه بوا محتووای سونجش      9(: این پرسشنامه 2002پرسشنامة رفتارهای غیراخالقی پترسون )

کوردن دارد. مقیواس پاسوخگویی شوش     کردن در امور و کارهوا و فواش  رفتن، مبالغهدروغگویی، طفره

شد. تحلیول عامول اکتشوافی بوا     کار گرفتهبرای این پرسشنامه به (6تا همیشه =  0ای )هرگز =درجه

بر یک عامل قرار داد. در 84/0تا  48/0گویة این پرسشنامه را با بارهای عاملی  9چرخش واریماکس، 

 89/0( پایایی پرسشونامة رفتارهوای غیراخالقوی    1392نیا، افشارنژاد و دولت مدنی )پژوهش جعفری

دهنود  پایوایی   دست آمد که نشوان به 82/0باخ پرسشنامه در پژوهش حاضر آمد. آلفای کرون دستبه

 .مناسب این ابزار است

شده از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانوه  آوریهای جمعبرای تجزیه و تحلیل داده

انجوام   26نسوخه   spssها با اسوتفاده از نورم افوزار    استفاده شد و تمامی مراحل تجزیه و تحلیل داده

 گرفت.

 

 هایافته

نفر مرد )معادل  127نفری که در این پژوهش همکاری داشتند از لحاظ جنسیت  200از 

درصد( بودند. بیشترین فراوانی از لحاظ سطح تحصیالت  37/0نفر زن )معادل  73درصد( و 63/0

ان بر کنندگدرصد( بود. در نهایت، فراوانی شرکت 81/0نفر )معادل  161مربوط به مقطع کارشناسی 

 34سال، تعداد  5-10درصد(؛ بین  4/0نفر )معادل  6سال، تعداد  5کمتر از حسب سابقه خدمت، 

 15-20درصد(؛ بین  55/0نفر )معادل  111تعداد  سال، 11-15درصد(؛ بین  17/0نفر )معادل 

درصد(  9/0نفر )معادل  17سال، تعداد  21درصد( و بیشتر از  15/0نفر )معادل  29سال، تعداد 

 ( میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش، گزارش شده است. 1بودند. در جدول )

 

 

 
 

                                                           
1. Jackson 
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 های توصیفی متغیرهای پژوهش( شاخص1جدول )

 واریانس دامنه میانگین متغیر
انحراف 

 معیار

ضریب 

 چولگی
 کشیدگیضریب

 -394/0 031/0 941/0 887/0 07/3 65/3 امنیت شغلیعدم 

 -253/0 -027/0 852/0 726/0 93/2 57/3 فرسودگی شغلی

 -215/0 112/0 866/0 751/0 00/3 7/43 غیراخالقیرفتارهای

( میانگین متغیرهای پژوهش ارائه شده است. میانگین، به عنوان شاخصی برای 1در جدول )

، میانگین 65/3باشد. براساس این جدول، میانگین عدم امنیت شغلی ها میتعیین نقطه عطف داده

باشد. در جدول فوق، چولگی و می 74/3و میانگین رفتارهای غیراخالقی  57/3ودگی شغلی فرس

که مقدار ضرب چولگی، منفی باشد، کشیدگی برای متغیرهای پژوهش نیز ارائه شده است. درصورتی

که ضریب چولگی متغیر، مثبت باشد، میانه از مد بیشتر مد از مقدار میانه متغیر، بزرگتر و درصورتی

ها در سمت چپ، و دهنده این است که توزیع بیشتر دادهباشد؛ همچنین چولگی منفی، نشانمی

ها در سمت راست منحنی نرمال خواهد بود. دهنده توزیع بیشتر دادهضریب چولگی مثبت، نشان

باشد، مقدار ضریب چولگی عدم امنیت شغلی و رفتارهای غیر اخالقی با توجه به این که مثبت می

ها در این متغیرها به سمت راست منحنی نرمال گرایش دارد و با توجه به این که مقدار یع دادهتوز

باشد و منحنی ها از میانگین بیشتر میکشیدگی تمامی متغیرها منفی است، بنابراین پراکندگی داده

 باشد. توزیع در این متغیر نسبت به منحنی نرمال، کوتاه تر می

بودن متغیرهای پژوهش استفاده شد. نتایج اسمیرنف جهت بررسی نرمالو گروف از آزمون کالمو

 059/0، متغیر فرسودگی شغلی 052/0این آزمون در سطح معناداری برای متغیر عدم امنیت شغلی 

بودن فرض نرمالدار نیست؛ لذا پیشدست آمد که تمام نتایج معنیبه 078/0و رفتارهای غیراخالقی 

های ژوهش برقرار است؛ همچنین در جهت بررسی مناسبت و کفایت دادههای پتوزیع داده

 و آزمون بارتلت استفاده شد. KMOآمده از دو مالک شاخص دستبه

 KMOآزمون بارتلت و  (2جدول )

 داریسطح معنی درجه آزادی آماره بارتلت KMOآماره  متغیر

 000/0 105 95/5025 913/0 عدم امنیت شغلی

 000/0 105 95/5025 84/0 فرسودگی شغلی

 000/0 10 44/868 79/0 رفتارهای غیراخالقی
 

( حاکی از این است که 2و آزمون بارتلت در جدول ) KMOآمده از شاخص دستمقادیر به

 اند.های الزم برآورده شدهخطی چندگانه به میزان خوبی برقرار است و حداقلهم
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 ژوهشماتریس همبستگی بین متغیرهای پ (3جدول )

 3 2 1 متغیر ردیف

   1 رفتارهای غیراخالقی 1

  1 993/0 عدم امنیت شغلی 2

  949/0 968/0 فرسودگی شغلی 3

( ماتریس همبستگی بین رفتارهای غیراخالقی، عدم امنیت شغلی و فرسودگی 3در جدول )

ارهای همبستگی بین رفت 95/0شغلی ارائه شده است. با توجه به این جدول در سطح اطمینان 

 968/0و همبستگی رفتارهای غیراخالقی و فرسودگی شغلی  993/0غیراخالقی و عدم امنیت شغلی 

است. بدین ترتیب ارتباط  949/0و همچنین همبستگی بین عدم امنیت شغلی و فرسودگی شغلی 

مثبت و مستقیمی بین عدم امنیت شغلی و فرسودگی شغلی با رفتارهای غیراخالقی و عدم امنیت 

 دار است.معنی 01/0با فرسودگی شغلی وجود دارد و همگی در سطح زیر  شغلی
 

 ضریب همبستگی بین عدم امنیت شغلی و فرسودگی شغلی و رفتارهای غیراخالقی (4جدول )

 متغیر وابسته متغیر مستقل
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

 Rمجذور

 یافتهتعدیل

خطای معیار 

 تخمین

رفتارهای  عدم امنیت شغلی

 اخالقیغیر

993/0 986/0 986/0 11044/0 

 08048/0 993/0 993/0 968/0 فرسودگی شغلی
 

و متغیر  986/0دهد ضریب تعیین در متغیر عدم امنیت شغلی ( نشان می4نتایج جدول )

اند است که این بدین معنا است که هر دو متغیر مستقل وارد شده توانسته 993/0فرسودگی شغلی 

 از واریانس تغییرات مربوط به متغیر وابسته را تبیین نمایند.  99/0تقریبا  به میزان 
 

بین بر متغیر مالکنتایج تحلیل ضرایب رگرسیون برای بررسی اثر متغیر پیش (5جدول )  

 مدل
 استانداردضریب ضریب غیراستاندارد

t داریمعنی 
B خطای استاندارد Beta 

 000/0 869/7  034/0 265/0 مقدار ثابت

 000/0 48/119 993/0 009/0 098/1 عدم امنیت شغلی

 

و سطح  869/7در سطح مقدار ثابت،  t( و مقدار آماره a= 265/0( مقدار ثابت )5براساس جدول )

شود. در سطر عدم امنیت است؛ از این رو فرض صفر بودن مقدار ثابت رد می p<05/0داری معنی

و سطح معنی 48/119برابر با  tنجایی که مقدار آماره و از آ 098/10غیر استاندارد  Bشغلی ضریب 

 شود.در این سطح رد می Betaاست، از این رو فرض صفربودن  p<05/0داری 
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 بین بر متغیر مالکنتایج تحلیل ضرایب رگرسیون برای بررسی اثر متغیر پیش (6جدول )

 مدل
 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

t 
دارمعنی

 Beta نداردخطای استا B ی

 000/0 655/13  025/0 346/0 مقدار ثابت

 000/0 924/38 968/0 021/0 830/0 فرسودگی شغلی
 

و  655/13در سطح مقدار ثابت،  t( و مقدار آماره a= 346/0( مقدار ثابت )6براساس جدول )

عدم  شود. در سطحاست؛ از این رو فرض صفربودن مقدار ثابت رد می p<05/0داری سطح معنی

در سطح عدم امنیت  tو از آنجایی که مقدار آماره 830/0غیر استاندارد  Bفرسودگی شغلی ضریب 

 شود. در این سطح رد می Betaاست، فرض صفر بودن  p<05/0داری و سطح معنی 924/38شغلی 

 

 گیری  بحث و نتیجه

عدم امنیت شغلی و  پژوهش حاضر با هدف مطالعه پیدایش رفتارهای غیراخالقی در مدارس براساس

آموده،  دسوت های بهبراساس یافتهفرسودگی شغلی معلمان و کارکنان شهرستان زنجان انجام گرفت. 

این فرضیه پژوهشی مبنی بر رابطه بین عدم امنیت شغلی با رفتارهای غیراخالقی معلمان و کارکنان 

نتایج ایون   غیراخالقی وجود دارد.شود؛ به عبارتی رابطه معناداری بین ناامنی شغلی و رفتار تأیید می

(، طوسوی، بختیواری و   2020(، دومفه و هونسواکر ) 2020) 1های پژوهش کیم و کیمپژوهش با یافته

و  3ریووزل(، 2017(، الرنووس و کاچمووار ) 2018) 2(، توفیوول، حسووین و شووهرزاد  2020صووالحی )

سوو  هوم ( 1397زاده )( و رحیمی کلور و کواظم 1398زاده میمندی و بنیاد )حاجی(، 2010)همکاران

توان گفت ناامنی شغلی تأثیر مستقیمی بر فرسوودگی شوغلی کارکنوان    است. در تبیین این یافته می

هوا  ( که این امر سبب رفتارهای غیر اخالقی در آن2010، 4دارد )تیالک داری، رامیدیال، و پاروماسور

نواامنی شوغلی خسوتگی    (. 2010و همکواران،   دهد )ریوزل شده و میزان رضایت شغلی را کاهش می

کوردن فرآینودهای خوودتنظیمی    دهد، که متعاقبا  توانایی کارمند را برای فعوال عاطفی را افزایش می

بنوابراین  (؛ 2017کند )الرنوس و کاچموار،   شدن با رفتار غیراخالقی مختل میبرای اجتناب از درگیر

ی احتمالی کارکنان نسوبت بوه شوغل    تواند به عنوان پادزهری قوی در برابر نارضایتامنیت شغلی می

خود عمل کند و از خروج کارکنان از سازمان جلوگیری نماید و تمایل کارکنان برای ارائه علمکرد، با 

 کیفیت باال را افرایش دهد.  

                                                           
1. Kim& Kim 

2. Taufail, Hussain & Shahzad 
3. Reisel 

4. Tilakdharee, Ramidial & Parumasur 
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ها، واگذاری اختیار الزم ایجاد جوّ اعتماد کارکنان به یکدیگر، شفافیت در شرح وظایف و مسؤلیت

اسخگویی در برابر نتوایج، اسوتقالل و آزادی الزم در چگوونگی انجوام وظوایف      گیری و پجهت تصمیم

شوود، ازجملوه موواردی اسوت کوه بایود موورد توجوه         کارکنان که موجب افزایش رضایت شغلی موی 

مسئولین نظام آموزشی قرارگیرد تا به بهبود عملکرد معلمان و کارکنان منجر شود. نتوایج مطالعوات   

غیور از  های سوازمانی مودارس )بوه   بین ویژگیدهد که ( نشان می1394ی )زاده بیطالی و حسنکاظم

دار وجود دارد. از بوین ویژگوی  عنیاندازه سازمانی( و اعتماد و رفتار شهروندی معلمان رابطه مثبت م

دار و مثبتوی بور روی اعتمواد و رفتوار     های سازمانی مدارس، متغیر فرهنوگ سوازمانی، توأثیر معنوی    

 .  شهروندی دارد

که افراد، شغل خود را در معرض تهدید ببینند، ممکون اسوت بورای کسوب اعتبوار یوا       رصورتید

گذراندن روزگار به منظور حفظ شغل خود دست به کارهای غیراخالقوی بزننود؛ همچنوین بوا رشود      

(. مطالعوات وانجواال و   1397زاده، گردد )رحیمی کلور و کواظم بیشتر ناامنی، رضایت شغلی کمتر می

دهد بین محیط کار در آمووزش و پورورش و تعهود شوغلی معلموان،      ( نشان می2016) 1مواشیگادی

 رضوایت  تسواوی،  عودالت،  فقودان  با مرتبط که غیراخالقی رفتارهای بروز رابطه معناداری وجود دارد.

دیگری،  حوز  هر از بیشاست، و...  صحیح شکل به وظایف دادن انجام و سازمانی تعهد داشتن شغلی،

وپورورش و بوه    در آموزش آن شدننهادینه به توجه و عدالت است. رعایت نمایان و پرورش در آموزش

 محول  و شوغل  بوه  معلموان  وابستگی کاری،وجدان تعهد، شودمی باعث دنبال آن ایجاد امنیت شغلی

 یابد. افزایش نیز و پرورش آموزش هایارزش به و توجه کارشان

ودگی شغلی با رفتار غیراخالقوی کارکنوان و معلموان    دهد فرسهای پژوهشی نشان میسایر یافته

شهرستان زنجان رابطه معناداری دارد؛ به عبارت دیگر، فرسودگی شغلی باعث رونق رفتار غیراخالقی 

(، مخودوم، عطوا و   2019هوای پوژوهش آکودمیر )   شوود. نتوایج ایون پوژوهش بوا یافتوه      در افراد موی 

(، 1396)عسووگری، سروسووتانی و محبوووبی  ، (1398(، بووای، جهووانگیر و بوسووتان ) 2019)2مالووک

فرسودگی شغلی، واکونش در برابور فشووارهای مووزمن     سو است. هم (1392نژاد و همکاران )رمضانی

کنود کوه ایون فشوار، اغلوب ناشوی از       کاری یا سازمانی است و همووواره فشووار مزمنووی ایجواد موی     

لوت، سختی کار و شورایط موجووود  ناهماهنگی یا عدم تجانس میان کارمند و شغل است؛ در این حا

آن، باعوث پرخاشوگری، ناامیدی، بدبینی نسبت به آینده شغلی، از بوین رفوتن انگیزه مثبت، کاهش 

دردی، کواهش عملکورد، کیفیوت و شایسوتگی در کوار      های سازنده شغلی، عدم احساس هوم کوشش

بخش، بوه مورور زمووان، بووه     شوود؛ بوه عبوارتی بوا افوزایش فرسوودگی شغلی، یک شغل رضایتمی

 (. 1398شود )قراخانی و زعفرانچی، منبع نارضایتی تبدیل می

                                                           
1. Wanjala & Mwashigadhi 

2. Makhdoom, Atta & Malik 
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سازمان اگر بخواهد با برخورداری از یک رسالت روشوون، راهبوورد مطلوووب و طراحووی شووغل      

طور کامل به اهداف خود دست یابود، نیازمنود نیوروی انوسانی کارآمد و متعهد به اصوول  مناسوب، به

ی است؛ همچنین کارآمودی منوابع انسانی به عواملی مانند اسوتعداد، هووش، انگیوزه، کیفیوت     اخالق

امکانات و منابع، شرایط کوار و مالحظووات روانووی بووستگی دارد؛ البتووه بایود توجوه کورد ماهیوت         

نووع   کند و افراد درگیر با اینصورتی است که فشار روانی زیادی بر فرد وارد میها بهبسیاری از شغل

(. 1396شووند )عسوگری، سروسوتانی و محبووبی،     فشارها به طور معمول دچار فرسودگی شغلی موی 

قدرت سازگاری فرد بوا عوامول فشارزاسوت و سووندرمی اسووت مرکوب از        فرسودگی شغلی، کواهش

خستگی جسمی و عاطفی که منجر به ایجاد خودپندار  منفی در خود، پیدایش رفتار غیراخالقوی در  

آموزان به هنگام انجام کارکنان، نگرش منفی نسبت به شغل و نبود احساس ارتباط با دانش معلمان و

 شود.وظیفه می

ای کوه دچوار نووعی    احساس فرسودگی شغلی، توان روحی روانی افراد را کواهش داده، بوه گونوه   

ائل گوردد و هموین مسو   آموزان و همکواران موی  تفاوتی مفرط نسبت به شغل، دانشسردی توأم با بی

تووان نتیجوه گرفوت احتمواال      شود؛ بنابراین میباعث رونق و ترویج رفتارهای غیراخالقی در افراد می

های خود در محویط کوار نیسوتند و ایون مسوأله      اکثریت معلمان و کارکنان قادر به اثبات شایستگی

 (.1392تواند به دلیل عدم شرایط مثبت در محیط کار باشد )مظلومی و همکاران، می

وا توجوه بوه نتوایج پژوهش، هورچوه معلمان و کارکنوان، احساس عدم امنیوت شوغلی کننود و    ب

هوا کمتور شوده و شویوع رفتارهوای      دچوار فرسودگی شوغلی بیشوتری شووند، رضووایت شووغلی آن     

شود و به دنبال آن، ترک خدمت معلمان و کارکنوان  غیراخالقی در بین معلمان و کارکنان بیشتر می

هوا کمتوور   یابد؛ همچنوین هور چوه بودبینی کارکنوان بیشوتر شوود رضوایت شوغلی آن      میافوزایش 

توانود در  هوا، موی  شود. شناخت عوامل مؤثر بر بودبینی معلموان و کارکنووان نسوبت بوه سوازمان     می

پیشگیری از این بدبینی، کموک شوایانی نماید؛ از سووی دیگوور، بووا درک و شووناخت پیاموودهای     

هووای الزم را  توان به وجود بدبینی در بین کارکنان پی برد و برناموه سازمانی نیز میاحتمالی بدبینی 

کار بست؛ همچنین با ایجاد عدالت سازمانی و ایجاد امنیوت شوغلی و کواهش    در جهوت کاهش آن به

هرچه ارتباط  توان میزان رفتارهای غیراخالقی معلمان و کارکنان را کاهش داد.فرسودگی شغلی، می

ازمان و تعهد افراد افزایش پیدا کند، کارکنان رفتارهای غیراخالقی کمتوری در سوازمان از خوود    با س

 دهند.نشان می

های این پژوهش این است که بدون رعایت احتیاط، نتایج آن، قابول تعمویم بوه کول     از محدویت

ستان زنجوان  کارکنان کشور نیست؛ زیرا این پژوهش مربوط به جامعه آماری معلمان و کارکنان شهر

 است. 

منظور جلوگیری از فرسودگی شغلی معلموان  . به1 شود:پیشنهاد می ها،در نهایت، بر اساس یافته

و کارکنان، به افراد متناسب با عملکرد آنان پاداش و امتیواز داده شوود و بورای معلموان و کارکنوان،      
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اینکه نظام  . برای2اهم شود. هایی که دارای سابقه کار کمتری هستند، امنیت شغلی فرخصوص آنبه

 نیز کار و پرداخت از رضایت آن، تبع به و افزایش دهد معلمان بین در را شغلی رضایت بتواند آموزشی

 هوای روش در یابد؛ هوم  افزایش شغلشان به وابستگی معلمان اسباب هم باید یابد، افزایش معلمان در

 منجور  غیراخالقوی  رفتارهای کاهش به که شود دایجا معلمان، تغییراتی کار ارزیابی و حقوق پرداخت

منود باشوند، هوم از    شود مدیران افرادی را به کار گیرند که هم به آن کار عالقه. پیشنهاد می3شود. 

های شخصیتی الزم برای انجام درست وظایف شغلی برخوردار باشوند توا احتموال فرسوودگی     ویژگی

هوای ارتبواطی در سوازمان، بوه     د برای بهبوود شوبکه  شوپیشنهاد می. 4شغلی برای فرد کاهش یابد. 

راحتی و بودون تورس و   ای تالش شود که افراد بتوانند نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خود را بهگونه

هوا و  گردد مدیران سازمان با حوذف تبعویض  . پیشنهاد می5ای منطقی ارائه دهند. نگرانی و به شیوه

ات افزایش تمایل کارکنان به مانودن در سوازمان شووند و تعهود     روابط نامناسب در محیط کار، موجب

  .آنان در سازمان را بهبود بخشند

 

 منابع
بینی فرسودگی (. طراحی مدل ساختاری برای پیش1398بای، صادق؛ جهانگیر، پانته و بوستان، افسانه. )

های شخصیتی معلمان. گری ویژگیشغلی براساس تعهد سازمانی و باورهای خودکارآمدپنداری با میانجی

 .705-727(، 78)28، مجله علوم روانشناختی

ای در زمینة بروز رفتارهای (. مطالعه1392مدنی، مهدیه. )نیا، سعید، افشارنژاد، علیرضا، و دولتجعفری

 .73-90(، 10)8، مطالعات منابع انسانیغیراخالقی کارکنان: مطالعة موردی. 

(. بررسی رابطة رفتارهای اخالقی 1398هرندی، فاطمه. )ی، مجید و اسالمیقورتانهرندی، رضا؛ شریفیجعفری

، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی ای تعهد سازمانی.سازمانی با رفتارهای غیراخالقی دبیران با نقش واسطه

8(2 ،)290-271. 

ها سازمآن (. عوامل مؤثر بر امنیت شغلی کارکنان1398زاده میمندی، مسعود و بنیاد، لیال. )حاجی

 .33-60(،2)14، فصلنامه توسعه اجتماعی)فراتحلیلی از تحقیقات موجود(. 

(. نقش میانجی درگیری شغلی معلمان در رابطة 1399پسند، سیاوش. )حیدری لقب، طاهره و طالع

 .317-341(، 3)10، . مطالعات آموزشی و آموزشگاهیهای شخصیتی با فرسودگی شغلیتوانمندی

های تأثیرگذار بر ناامنی شغلی با ارزیابی رابطه بین مؤلفه (.1397زاده، رضا. )ین و کاظمکلور، حسرحیمی

 .145-149(، 4)13، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری. رفتار اخالقی کارکنان

یی نمودهای رفتار انحرافکاری معلمان و بررسی رابطه آن با (. شناسا1397رفیعی، محسن و برقی، عیسی. )

، دو فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت مدرسههای نظارت و راهنمایی. عدالت سازمانی و کیفیت برنامه

6(1 ،)205-189. 

http://ethicsjournal.ir/article-1-1279-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-1279-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-1279-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-1279-fa.pdf
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 (. رابطه میان پایگاه1392) پور، زهرا.تقی دوست، مریم؛نژاد، مهرعلی؛ اسالمهمتینژاد، رحیم؛ رمضانی

فصلنامه اقتصادی، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان راهنمایی و متوسطه شهر رشت. -اجتماعی
 .91-114، (1) 30، تعلیم و تربیت

بینی (. نقش خستگی هیجانی ناشی از تدریس مجازی و استرس شغلی در پیش1399ستوده باوانی، منصور. )

(، 3)63، ده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجله دانشکفرسودگی شغلی معلمان جوان و میانسال. 

2268-2256. 

(. نقش قلدری سازمانی در 1397زاده، کاظم؛ مولوی، زینب و اخوان خرازیان، مریم. )سهرابی، آرزو؛ حسن

شناختی شغل )درگیری شغلی، استرس و عدم امنیت شغلی( مورد مطالعه: شعب یکی از های روانویژگی

 .159-179(، 3)22، های مدیریت در ایران پژوهشن قم. های منتخب در استابانک

ای خودکنترلی و حمایت (. بررسی فرسودگی شغلی معلمان با توجه به نقش واسطه1400فر، رضا. )شیبانی

 .94-111(، 3)3، فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزشگیری کرونا. اجتماعی در همه

(. تحلیل اثرات امنیت شغلی بر 1395میارکالئی، حمزه. )میارکالئی، حسین، حسینی، زهرا و صمدیصمدی

 .71-79(، 4)3، مدیریت پرستاریسندروم فرسودگی شغلی پرستاران. 

آوری شغلی با استرس و فرسودگی شغلی (. رابطه اخالق کاری و تاب1400صیامی، ملیحه؛ سلیمی، سمانه. )

 .25-73(، 1)1. آموزش و پرورش متعالی معلمان مدارس استثنایی.

(. رابطه فرسودگی شغلی و رفتار اخالقی در 1396عسگری، زهرا، سروستانی، احمد و محبوبی، محمدرضا. )

 .57-64(، 3)12 اخالق در علوم و فناوری،محیط کار. 

(. تاثیر فرسودگی شغلی بر قصد ترک خدمت کارکنان با در 1398قراخانی، داوود و زعفرانچی، آرش. )

 .110-117(، 1)10، مجله سالمت و بهداشتضایت شغلی. نظرگرفتن نقش میانجی ر

های سازمانی مدارس بر اعتماد و (. تبیین نقش ویژگی1394زاده بیطالی، مهدی و حسنی، محمد. )کاظم

 .89-103(، 2)4، روانشناسی مدرسه و آموزشگاهرفتار شهروندی سازمانی معلمان. 

(. تاثیر 1392) کیانی، محمدعلی. و پور، زهرا؛ جاللسعیدی، معصومه؛ واحدیان، محمدمظلومی، سیدسعید؛ 

. فصلنامه علمی فرسودگی شغلی بر حمایت اجتماعی و عزت نفس پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان یزد
 .45-56(، 1)5، تخصصی طب کار

بینی رفتارهای شهروندی سازمانی (. پیش1398مهداد، علی، السادات سجادی، مریم و آبشاهی، فریناز. )

، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانیجباری و ارادی از طریق ادراک ناامنی شغلی و ادراک استرس شغلی. ا

12(45 ،)116-97. 

شناسی امنیت شغلی و استخدامی در نظام حقوقی ایران. (. آسیب1397نجفی، مهدی و لطفی، فروزان. )

 .9-29(، 8)2، قانون یار

رفتارهای ضدتولید از طریق داده های آرشیوی و رابطه آن با  (. اعتباریابی سنجش1391نیک اندیش، ش. )

عدم امنیت شغلی و سالمت روانشناختی محیط کار در میان کارکنان کارخانجات سنگبری شهرستان 
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