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چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه اخالق کاری و استرس شغلی در سازمان میباشد و نتایج این تحقیق می تواند راهبرد سازمانها و صنایع را
در مواجهه با استرس شغلی تعیین نماید .روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است .جامعه آماری
این تحقیق معلمان و کارمندان مدارس ابتدایی میباشننند که از بین آنها 167نفر به دو پرسننشنننامه اخالق کاری و اسننترس شننغلی پاسن
دادهاند .تجزیهوتحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزار  SPSSنشان میدهد که بین اخالق کاری و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به منفی بودن ضریب همب ستگی پیر سون ،م شخص می شود که اخالق کاری و ا سترس شغلی رابطه معکوس دارند یعنی هر چه
اخالق کاری افزایش پیدا کند ،استرس شغلی کمتر میشود .بین مشارکت در کار و استرس شغلی رابطه معناداری وجود ندارد .بین عالقه به
کار و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد .بین پشتکار در کار و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد .بین روابط انسانی در کار و
استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :اخالق ،اخالق کاری ،اخالق سازمانی ،استرس شغلی ،منشور اخالقی.
مقدمه:
اخالق فردی کار یک رویه مهم در اسنننت خدام افراد اسنننت در
تحقیقات متعدد آمده اسنننت که هنگام اسنننتخدام ،اخالق کاری
بسننیار مهمتر از اسننتعداد میباشنند [1] .امروزه اخالق یکی از
م با حث مهمی اسنننت که موردتو جه محق قان ،سننناز مان ها و
دولتهای گوناگون قرارگرفته اسننت آنان با پرداختن به موضننو
اخالق ق صد ت شریح آن و ارتقای شاخصهای عملکردی کارکنان
و دسنننتگاههای دولتی را دارند بهعبارتدیگر اهمیت برای اخالق
در این است که در صورت درونی نشدن ارزشهای اخالق در یک
جا و سازمانهای آن ،نه قانون و نه مساعی و تدابیر دولت و دیگر
لوازم و سازوکارها کارکرد و کارایی نخواهند دا شت .اخالق الزمه
و ضرورت یک جامعه سالم ا ست و به علت کمک به کارکردها و
پیامدهای مثبت فردی ،سازمانی و اجتماعی آن ا ست که همواره
موردتوجه دانشنننمندان ،مربیان و مدیران سنننازمانها و جوامع را
برانگیخته اسننت تا برای حفظ و ارتقای سننطح آن کوشننش کند.
] [2ضعف اخالقی بر عملکرد سازمان تأثیر منفی دارد وقتی رفتار
سننازمانی ازنظر اخالقی ضننعیف باشنند بهصننورت آشننکار و پنهان
هزی نه عملکرد باال میرود این هزی نه را میتوان در حوزه های
مختلف سنننازمانی شنننناسنننایی کرد مانند پایین بودن بهرهوری،
کندی پویایی سننازمان ،عدم شننفافیت و بههمریختگی ارتباطات
سازمانی.
اخالق خوب سننازمانی تأثیر مثبت و شننگرفی بر فعالیت و نتایج
سننازمانی دارد بهطوریکه بهرهوری بهبودمی یابد و خطر کاهش
پیدا میکند یک دلیل این اسننت که اخالق بخشننی از اسننتدال
منطقی میشنننود کننه گردش اطالعننات را افزایش میدهنند و
مجموعهای فراتر از چشنننم ها و آنتن ها را برای بازخورد گیری
سنننازمانی فراهم میکند تا سنننازمان دریابد در هر زمان چگونه

فعالیت میکند تا سنننازمان دریابد در هر زمان چگونه فعالیت
میکند افزایش توانمندی اسنننتدال  ،همراه با اطالعات اضنننافی
امروزه بهعنوان یک مزیت راهبردی سنازمانی محسنوب میشنود.
] [3در فرایند هر نوآوری و ایجاد هرگونه کسنننبوکار جدید،
اخالق و وجدان کار بهعنوان تقویتکننده و نیز تسهیلکننده هر
تالش و پی شرفتی مح سوب می شوند.ک شورهای درحا تو سعه
برای رهایی از هرگونه عقبافتادگی بخ صوص رکود اقت صادی ،با
تشننویق و گسننترش اخالق کار و وجدان کار میتوانند روحیه
تالش م ضاعف ،ایثار و ازخودگذ شتگی را بین نوآور و کارآفرین
مخاطره پذیر افزایش دهند ،که در پی آن با نوآوری و کارآفرینی
میتوان به ر شد و تو سعه اقت صادی و ثروت و رفاه در آن جامعه
دسننتیافت .آموزههای دینی بهعنوان محرك اصننلی اخالق و
وجدان کار محسوب می شوند .لذا در جامعه دینی ایران با توسل
بر این آموزهها و پیروی از د ستورات اقت صادی دین مبین ا سالم
میتوان سننرعت هرگونه حرکت اقتصننادی را دوچندان نمود و
تعالی انسانها را در فعالیت و کار بیشتر تعریف کرد ،بهطوریکه
در پی تولید مح صوالت جدید عالوه بر رفع نیاز کارآفرین ،نیاز
اجتما و دیگران را نیز برطرف کرد که این خود از اهداف اخالق
و وجدان کاری است [4] .اخالق کاری بهعنوان یکی از موضوعات
مطرح در سازمانهای امروزی تحت تأثیر عوامل درون سازمانی و
برون سازمانی قرار دارد و شنا سایی و تحت کنتر قرار دادن این
عوامل میتواند به ارت قای سنننطح اخالقی کارک نان و بهتبع آن
بهرهوری آنان کمک نماید .البته شننناسننایی همه عوامل در این
مقاله کار دشوار و خطیری است .بنابراین هدف این مقاله بررسی،
تأثیر اخالق کاری بر ا سترس شغلی در یک سازمان ا ست که در
ادامه به آن میپردازیم.
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ادبیات تحقیق:
الف -اخالق
معناشناسی اخالق:
اخالق جمع خلق و از نظر معنوی به معنی خوبی هاسنننت .در
تعریفی دیگر گفتهشنننده اسنننت که اخالق جمع خلق و به معنی
نیرو و سنننرعت باطنی انسنننان اسنننت که تنها با دیده بصنننیرت
قابلدرك اسننت .ریشننه وا ه اخالق نشننأت گرفته از وا ه یونانی
 ethikosبه معنی « اقتدار ،رسننوم و سنننت میباشنند» [2].وا ه
(اخالق) در لغت به معنای سنرشنت و سنجیه آمده اسنت .اعم از
سجایای نیکو و پسندیده مانند راستگویی و پاكدامنی .در عموم
ک تاب های لغوی این وا ه (اخالق) با وا ه «خَلق» ه مه ریشنننه
شننمردهشننده اسننت خقلق زیبا به معنای بهرهمندی از سننرشننت و
سجیهای زیبا و پسندیده و خقلق زیبا به معنای داشتن آفرینش و
ظاهری زیبا و اندامی موزون و هماهنگ اسنننت [1] .اخالق به
عنوان مجموعهای از اصو است که اغلب بهعنوان منشوری برای
تسننهیل در امور و هدایت کارها اسننتفاده میشننود ازنظر دَنت،
اخالق چیزی ا ست که با رفتارهای نا شی از قانون متفاوت ا ست
رفتار قانونی ری شه در مجموعهای از ا صو و مقررات دارد که نو
عمل فرد را مشنننخص میکند عمدتاً موردقبو جامعه اسنننت
الزماالجرا اسننت در دادگاهها اعما میگردد .اما اصننو اخالقی
بیشتر مربوط به رفتارهایی میشنننود که تحت پوشنننش مقررات
قانونی قرار نمیگیرد [2] .استاد شهید مرتضی مطهری با در نظر
گرفتن نظر یه ها و مختلف اخالق را چنین تعریف میکند «.فعل
اخالقی فعلی اسننت که هدف از آن منافع فردی و مادی نباشنند.
خواه انسان آن را به خاطر احساسات نو دوستی انجام دهد خواه
به خاطر زیبایی روح خود ،خواه به خاطر اسنننتدال روح و عقل
خوی شتن و خواه به خاطر هو شیاری همه این نظریهها زمانی باور
میشننود که اعتقاد به خدا و عمل الهی در کار باشنند] [2دیدگاه
اسننالمی پایه و اسنناس آن به صننورتی پایدار و محکم در اصننو
انصاف و عدالت ریشه دارد ،و راهها و روشهایی برای ایجاد ارزش
و باال بردن ا ستاندارد زندگی مردم از طریق پیو ستن فعالیتهای
تجاری به این اصو ارائه میدهد[7] .
اخالق کاری:
برابر تعریف مجموعهای از ا صو و ارزشهای معنوی که در ستی
یا نادرستی رفتار فرد یا گروه را معین میکند اخالق کاری نامیده
می شود این ارزشها ،معیارهای خوبی یا بدی رفتارها و تصمیمها
را مشخص میسازند .بهعبارتدیگر اخالق چگونگی حیات و روش
زندگی شان است .اخالق چیزی است که یک کار را در ست و کار
دیگر را غلط مینمایاند .اخالق هدفهای ما را در زندگی فردی و
اجتماعی تعیین میکند [2] .اخالق سازمانی اخالق یک سازمان
ا ست ،و این ا ست که چگونه یک سازمان اخالقی به یک محرك
داخلی یا خارجی پاسننن میدهد .اخالق سنننازمانی با فرهنگ
سننازمانی وابسننته اسننت .اگرچه ،شننبیه رفتار سننازمانی ) (OBو
اخالق کسبوکار در سطوح خرد و کالن است .اخالق سازمانی نه
 OBاسننت و نهفقط اخالق کسننبوکار (بلکه شننامل حاکمیت و

اخالق شنننرکت اسنننت) .اخالق سنننازمانی بیانگر ارزشهای یک
سننازمان به کارکنان خود و اشننخاص دیگر بدون در نظر گرفتن
قوانین دولتی و نظارتی می باشننند [6].در مورد نقش اخالق در
کسنننب و کار موارد زیر قابل توجه میباشننندر برای توصنننیف و
دستهبندی فرآیند شکلگیری ارزش در سازمان و بازار آزاد است؛
برای توصننیف و دسننتهبندی این اسننت که چطور تصننمیمها در
سنننازمان اتخاد شنننده اسنننت؛ به منظور ارائه یک انتقاد از روند
شکلگیری ارزش در سازمان و در اقت صاد بازار آزاد ا ست؛ برای
تجویز ارزشهایی اسننت که باید در سننازمان حفظ شننوند؛ و برای
تجویز اینکه چگونه ت صمیم باید اتخاد شود تا در جهت و هم صدا
با اصو اخالقی باشد[8].
اصول اخالق کار:
خدامحوری :نگرش و انگیزهها یکی از وجوه تمایز کار و تولید در
مکتب ا سالم ا ست که با مکتب سرمایهداری تفاوت دارد؛ زیرا در
مکتب سننرمایهداری هدف از تولید ،صننرفاً افزایش دادن سننود و
درآمد ا ست .در نگاه ا سالم ،هدف نهایی ان سان ،تکامل در پرتو
نیل به قرب الهی ا ست که در فطرت او نهفته ا ست .هدف نهایی
نظام اقت صادی ا سالم فراهم کردن زمینههای الزم برای د ستیابی
افراد به کما مطلوب است .یکی از اصو و زمینههای الزم برای
نیل به این هدف ،محور قرار گرفتن خداوند در تمامی اقوا و
افعا ا ست؛ به این معنا که خدامحوری ،جوهره ا سا سی رفتار و
منش فرد را تشننکیل دهد و در تمام شنننون زندگی و در تمام
دوران زندگی ح ضوری پررنگ دا شته با شد .هر مقدار این ح ضور
پررنگتر باشند کارهای انسنان بیشنتر رنگ و بوی الهی به خود
گرفته و ارزشمندتر میشود.
امانتداری :ازجمله مواردی که در کالم امام علی ( ) ب سیار بر
آن تأکید شده ،امانتداری است .در نگاه امام علی ( ) ،امانتداری
چنان جایگاه و اهمیتی دارد که دین بدون آن بیپایه و مسلمانی
بدون آن بیریشه است .آن امام همام اصل و اساس اسالم و کما
آن را به امانتداری میدانند و دراینباره میفرمایند؛«رَأْسق الْإِسْلَا ِم
الْأَمَانۀ» ر امانتداری اصننل اسننالم اسننت .؛«مَنْ عَمِل بِالْأَمَانۀ فَقَ ْد
أکمَلَ الدیانۀ«رکسنی که به امانتداری عمل کند ،دیانت خود را
کامل کرده است.
ان ضباط کاری :نظام عالم یک نظام ت شکیالتی منظمی ا ست که
تحت حاکمیت خداوند متعا قرار دارد( .بقرهر  21 -4؛ ملکر 3
  22؛ داریاتر  174 - 22؛ انعامر  )21و کمترین درهمریختگیو ناب سامانی و بینظمی در آن وجود ندارد .ت شکیالتی که ان سان
در مسننیر پیمودن کما  ،نیازمند هماهنگی با آن اسننت .قرآن
ضعَ المیزان»(الرحمنر )6؛
دراینباره میفرماید«.وَالسَماءَ رَفَعَها وَ وَ َ
آسننمان را برافراشننت و میزان و حسننابی [در آن] قرارداد .آنگاه
بالفاصنننله نتیجهگیری میکندر «اال تَطْغَوْافیِ الْمِیزَانِ» (الرحمن
)8؛ تا در میزان طغیان نکنید .این آیه در نتیجهگیری از مو ضو ،
هدفِ قرار دادنِ میزان در عالم ه ستی را چنین بیان میکند که
شما نیز بخ شی از این عالم ه ستید و باید نظام و میزان دا شته
باشننید .اگر میزان و قانون از عالم بزرگ برچیده شننود راه فنا و
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نابودی پیش میگیرد و اگر زندگی شننما هم فاقد نظم و میزان
باشد رو به فنا خواهید رفت.
تعهدمداری :تعهدمداری و وفای به عهد و پیمان یکی از اصو و
پایههای مهم اخالقی در کار ا ست .هر ان سانی بر ا ساس فطرت
خدادادی خویش ،وفای به عهد را دو ست دا شته ،از پیمان شکنی
بیزار ا ست .حتی اگر ان سانی خود پای بند به عهد و پیمانی که با
دیگران میبندد نباشنند ،دوسننت دارد هرگاه عهد و پیمانی با او
بسننته میشننود طرف مقابل او به عهد و پیمانش وفا کند .از
همینجاست که انسان ،افراد متعهد و مسنو را دوست داشته ،از
افراد پیمانشنکن و بیدغدغه که احسناس هیچگونه مسننولیتی
نمیکنند ،بیزاری میجوید.
شای سته ساالری :شننایسننتهسنناالری و تکیه اسنناسننی بر
صالحیتهای افراد در بهکارگیری آنها در مناصب و مسنولیتها
و دیگر حوزههای زندگی ،یکی از ا صو موردتوجه ا سالم ،بهویژه
در سیره امام علی ( ) است .به عقیده امام علی ( ) ،مسنله توان،
لیاقت و شای ستگی افراد در نظام ا سالمی ،مهمترین ا صل برای
اداره جوامع بشننری اسننت .به باور امام ( ) ،مسنننولیت اداره هر
کاری ،از باالترین امور که من صب امامت و رهبری مردمان ا ست،
تا پایینترین امور ،باید بر اسنناس رعایت شننایسننتگیها باشنند و
چنانچه این اصننل مهم زیر پا گذارده شننود ،شننیرازه امور از هم
میپاشد و هیچ کاری به مقصد نمیرسد[2] .
اخالق سازمانی:
اخالق سنننازمانی عبارتاند ازر مقررات ،اسنننتانداردها ،کدها و یا
اصولی که دستورالعملهای الزم برای رفتارهای درست اخالقی و
وجدانی و همچنین درستکاری در شرایط خاص سازمانی را فراهم
سازند .اخالق سازمانی شامل ابعاد مختلفی است .کاربرد ارزشها
و ا صو اخالقی فرایند منطقی مطرح در اتخاد ت صمیمات اخالق
و ت صمیمات و رفتارهایی که منتج از فرآیندهای سازمانی ا ست.
][12
در خصوص اخالقیات سازمان سه رویکرد وجود دارد که عبارتاند
ازر  )1اخالق اجتماعی؛  )2اخالق اشنننراقی و فوق طبیعی؛ و )3
اخالق تاکتیکی.
)1اخالق اجتماعی:
قواعد اسناسنی برای زندگی متمدنانه که از یک گروه یا جامعه به
گروه و جامعه دیگر قضنناوت اسننت .بهعبارتدیگر ،سننازمان الف
ممکن اسننت ب علت ویژگی ارزش و اصننولی متفاوت ،اخالقیات
متفاوتی نسبت به سازمان ب داشته باشد.
)2اخالق اشراقی و فوق طبیعی:
متکی به مفهوم مطلق خوبی و بدی و حس عدالتخواهی اسنننت
کننه فراا از نو محیط اجتمنناعی ،جغرافیننایی و فرهنگی برای
تمامی انسننانها کاربرد یکسننانی دارد دیدگاه غالب این اسننت که
سازمانها در حا حرکت بهسوی درك این نو اخالقیات هستند
که مرحله بعدی تکامل سازمانها در جهان است.
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 )3اخالق تاکتیکی:
این نو اخالقیات تاکتیکی مبتنی بر تبعیت از قوانین و مقررات
بهمنظور اجتناب از هر نو مجازاتی میباشنند که نشننأت گرفته از
تخلفات ا ست .این نو اخالقیات به جای اح ساس در ست یا غلط
بودن معموالً بر اساس قرارداد و یا منفعتی که برای فرد دارد خود
اعما میشوند[12] .
ب -استرس:
استرس چیست:
وا ه اسنننترس در علوم پایه ازجمله زمینشنننناسنننی و فیزیک
ن شاندهنده حالتی ا ست که ف شار حا صل از یک یا چند ج سم
نیرو ایجاد میکند ،اما این وا ه در علوم انسانی مانند روانشناسی
و مدیریت به مفهوم« فشار روان – تنی» کاربرد یافته است.
اف لوتانس ( )F.Luthansدر کتاب رفتار سننازمانی ،اسننترس را
پاسنننخی دانسنننته که فرد برای تطبیق با یک وضنننعیت خارجی
متفاوت با وضعیت عادی ،به صورت رفتاری روانی و یا جسمانی از
خود بروز میدهد .بهعبارتدیگر اسننترس واکنش فرد اسننت در
برابر موقعیتهای تهدیدکننده محیط.
از دیدگاه هانس سلیه ( )hanse selyeهر گاه تعاد و سازگاری
ارگانسنننیم فرد به دلیل عوارا خارجی از میان برود وی د چار
اسنننترس میگردد .تعریف لیفوردریس به تعریف سنننیله نزدیک
اسنننت هر نو محرك یا تغییری در محیط داخلی و خارجی که
قادر به ایجاد اختال در تعاد حیاتی گردد که در بع ضی شرایط
بیماریزا ا ست به نظر کولر ( )culerا سترس حالتی ا ست که در
آن فرد با موقعیتها ،فرصنننتها ،موانع و محدودیتها و نیازها و
انتظاراتی مواجه میشننود که نتایج حاصننل از آنها برای او مهم
ا ست ،اما امکان تحقق نتایج مذکور نامطمنن و غیرقابلپیشبینی
دقیق باشنند مثالً زمانی که نتایج ارزشننیابی عملکرد یک کارمند
برای وی بسننیار مهم اسننت ولی اطمینان ندارد که در آن موفق
خواهد بود یا خیر ،دچار فشنننار روان – تنی میشنننود دکتر ایرج
سننلطانی نیز اسننترس را مجموعهای واکنشهای عمومی انسننان
نسبت به عوامل ناسازگار پیشبینینشده داخلی یا خارجی تعریف
کرده ا ست [11] .ا سترس میتواند بهعنوان حالتی تعریف شود
که در آن بین درك فشننار شننرایط و درك توانایی جهت مقابله،
رابطه مناسننبی وجود ندارد .تعاد بین اینکه چطور میتوانیم با
فشننار شننرایط مقابله کرده و سننازگار شننویم ،وجود یا عدم وجود
استرس ،پریشانی و استرس خوب را تعیین میکنیم[12] .
واکنش افراد در شرایط پرا سترس و پرتنش ،ب سیار گوناگون و
غیرقابلپیشبینی اسننت .این پاسنن های رفتاری همانند چهره
ک سانی که در خیابانی شلوا و پررفتوآمد میبینیم یا طرح و
نقش روی برگها ،تنو ب سیار دارد شرایط و او ضا م شابه و
یکسننننان در افراد مختلف و حتی در یک شنننخص خاص،
واکنشهای گوناگونی ایجاد میکند و این امر به دهنیت هر فرد
ب ستگی دارد .نو و چگونگی عکسالعمل فرد ،اغلب تعیینکننده
میزان فشار روانی وارد بر اوست؛ بهطوریکه بهراحتی میتوان بر
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میزان خ شم و ع صبانیت فردی که ناراحت ا ست افزود؛ در ست
مثل آب گرمی که به سرعت به نقطهجوش میرسد .افراد عصبی
و متخاصم سریعتر و راحتتر عصبانی می شوند؛ اشخاص عجو
شتاب زدگی و د ستپاچگی بی شتری از خود ن شان میدهند و
افراد عصننبی و مضننطرب بهسننرعت دلواپس و نگران میشننوند.
][13
انواع استرس:
استرس به شکلهای مختلفی وجود دارد انوا آن عبارتاند از ر
 )1استرس مثبت (خوب) و منفی (بد) :سلیه میان فشار روانی
مثبت و خوب (که آن را یو سترس مینامند) و ف شار روانی منفی
(که آن را دیسننترس مینامند) تفاوت قائل اسننت .فشننار روانی
هنگامی خوب اسننت که با اسننتفاده از برانگیختگی پاس ن هایی را
برای کنار آمدن با محرك تنشزا به وجود آورد مثل زمانی که
توا نایی ما کامالً برای حذف یا فرار از محرك تنشزا به کار
میرود .فشننار روانی خوب هنگامی ر میدهد که محرك تنشزا
ما را به چالش برمیانگیزد ،اما بر آن غلبه نمیکند[14] .
)2استتترس بیرونی و درونی  :از دیدگاهی دیگر اسننترسها را
میتوان به دودسته تقسیم کرد مواردی که از عوامل بیرونی ناشی
می شوند و کار شنا سان آنها را ا سترس بیرونی مینامند مواردی
که از درون خود ما نشنننأت میگیرد که اسنننترس درونی نامیده
میشود.
ا سترس درونی :ا سترس نا شی از نحوه ادراك شما از شرایط
اسنننت .به ن قل از دکتر جف برنتلیر «هر چه بیشتر فکر کن ید
واکنشهای ا سترسزا را افزایش میدهید ».برای مثا مدیر شما
پس از یک جلسننه سننخت ،برافروخته به نظر میرسنند و از شننما
میخواهد با او جلسنننهای برگزار کنید آیا سنننریعاً فکرمی کنید
م شکل از جانب شما ست؟ به گفته برنتلیر «دهن شما شرو به
فلسفهبافی در مورد یک فاجعه میکند ».و این برای تحریک بدن
به یک واکنش استرسزا کافی است.
ا سترس بیرونی :تحقیقات نشننان میدهد عوامل خارجی مانند
محیط کاری نامناسب ،محرکی برای استرس شغلی است .ازجمله
عواملی که منجر به اسنننترسزایی محیط میشنننوند میتوان به
سرپر ستی اقتدارطلبانه ،شغلهایی با روابط اجتماعی ضعیف و
شغلهای پرزحمت با درامد کم ا شاره کرد .دکتر پیتر ا سنا از
دانشننن گاه کالیفرن یا میگو یدر این عوا مل میتوان ند منجر به
واکنش های بیولو یکی مان ند فشننننارخون باال و بی ماری های
خطرناکی مانند حمله قلبی و افسردگی شود[11] .
 )3استرس کوتاهمدت و بلندمدت :استرسهای مختلف ازنظر
زمانی نیز قابلتقسیمبندی میباشند به نحوی که استرسهایی را
که زمان زیادی فرد را به خود مشنننغو کرده و یا در زندگی فرد
مدت زیادی باقی هستند بلندمدت و استرسهایی را که اثر آنها
چند لحظه و یا چند ساعت بوده و زمان کمی فرد را درگیر نموده
است استرس کوتاهمدت میخوانند.

عوامل فشار شغلی (استرس):
 )1فرا سازمانی :گرچه اغلب تحلیلهای مربوط به عوامل ف شار
شننغلی از اهمیت نیروهای خارج از سننازمان غافل هسننتند اما به
نحو فزایندهای رو شن شده که این عوامل اثر مهمی بر ف شارهای
شننغلی افراد دارند .با نگرش سننیسننتم باز بر سننازمان که به نحو
قابلمالحظهای از محیط بیرون خود متأثر میشود.
ف شار شغلی محدود به م سائلی که در داخل سازمان و در حین
کار اتفاق میافتد نی ست« .ایوانگویچ» و « ما ستون» عوامل ف شار
ع صبی« فرا سازمانی» را شامل تغییرات اجتماعی ،تکنولو یکی،
خانوادگی محلی ،مالی و  ..و ازجم له شنننرایط م حل ا قا مت یا
فرهنگی که کارمند به آن متعلق اسننت میدانند .به دلیل گرفتار
بودن مردم در زندگی پرازدحام و عجله شننهری ،سننالمت زندگی
افراد جامعه روبهزوا میرود و زمینههای مساعد فشارهای شغلی
افزایش مییابد .وضع خانوادگی افراد ( اعم از برقراری صلح و صفا
و برعکس) بیماری افراد خانواده ،عامل مهمی در زندگی شنننغلی
فرد اسننت .دوری از خانواده ،رکود اقتصننادی جامعه ،گرفتن کار
دوم و گاهی سوم برای تأمین معاش ا ست .شاغل بودن هم سر،
همگی از عمده فشارهای شغلی میباشند[17] .
 )2عوامل ف شار ع صبی سازمانی :این عوامل از روابط جمعی
در سازمان ،بین افراد و محیط سازمان حاصل میشود که آنها را
میتوان در دو گروه عوامل مربوط به ساختار و ف ضای ساختمان،
و عوامل مربوط به شغل جای داد.
 .1عوامل مربوط به ساختار و جوّ سازمانیر صرف مسنله کارکرده
دریک سنننازمان و اینکه فرد چگونه کار را با اسنننتقال فردی و
آزادی خود تطبیق میدهد وهم چنین موقعیت خود منبعی برای
فشار روانی بر افراد به شمار میآید .در این زمینه موارد زیر نقش
عمدهای دارندر خطمش نیهای سننازمانی  -سنناخت سننازمانی -
فرای ندهای سنننازمانی –مناسنننبات میان افراد –مسننننولیت -
مسنولیت به خاطر بعضی از چیزها
.2عوامل مربوط به شغلر ر سیدگی به امور مربوط به شغل بخش
عمدهای از فعالیتهای روزمره افراد را تشنننکیل میدهد و در هر
شنننغل تعداد متنابهی از پیامدهای فشنننار روانی وجود دارد .این
منابع تا هنگامیکه فرد درگیر فعالیتهای شغلی ا ست آرامش او
را برهم میزنند .مهمترین عوامل شغلی ایجاد ا سترس عبارتاند
ازر -ماهیت شنننغل ،شنننرایط کاری و نقش فرد ] [13جنبههای
دیگری از شغل نیز ممکن است موجب افزایش استرس کارمندان
و کارگران شوند .بهعنوانمثا  ،ا سترس میتواند درنتیجه موارد
زیر ایجاد گرددر
 .1محیط فیزیکی :سرو صدا ،حرارت ،رطوبت و رو شنایی شدید
میتواند موجب افزایش استرس شود.
 .2کنترل نداشتن بر قسمتهایی از کار :کنتر کم بر مراحل
یا سرعت کار ،موجب ایجاد استرس میشود.

تأثیر اخالق کاری بر استرس شغلی (پژوهشی دانشگاهی ،راهبردی برای صنعت)

 .3روابط میان فردی ضعیف :در صورتیکه رئیس یا همکاران،
تندخو ،ازخودراضی ،بیتفاوت یا سختگیر باشند ،استرس شغلی
نیز زیاد خواهد بود.
 .4ارتقا و تأیید ناکافی :درصنننورتیکه کارمندان مورد تأیید
رئیس قرار نگیرند یا به ارتقای شغلی که تصورمی کردند لیاقتش
را دارند ،دست نیابند ،احساس استرس خواهند کرد.
 .5از دستتت دادن شتتغل :افرادی که شننغل خود را درخطر
میبینند یا آن را از دسننت میدهند  ،دچار اسننترس میشننوند.
کارگرانی که احسنناس میکنند امکان دارد اخراج شننوند یا جزء
کارگران مازاد بر نیاز قرار گیرند اح ساس امنیت شغلی نمیکنند
و این امر ،بهویژه اگر امید چندانی به یافتن کاری دیگر نداشنته
باشند ،موجب ایجاد استرس میشود[16] .
 )3عوامل فشتتار عصتتبی گروهی :گروه میتواند منبع بالقوه
فشنار عصنبی باشند .عوامل بالقوه گروهی میتواند در سنه زمینه
بهقرار دیل طبقهبندی شوند.
 1-3عدم ان سجام گروهیر طبق مطالعات هاثورن همبسننتگی
گروهی بهخ صوص در سطوح پایین سازمان ب سیار مهم ا ست اگر
هر فرد از افراد سننازمان فرصننت بودن با گروه را از دسننت بدهد
(مطالعات تاویسنننتوك) یا اعضنننای گروه او را نرذیرند برای وی
زمینه ایجاد فشار شغلی شدید فراهم میشود .
 2-3حمایت اجتماعی :کارکنان ،تحت تأثیر حمایتهای ب سیار
زیاد یک یا دو نفر از گروه خود میباشنننند تا با تقسنننیم غمها و
شننادیهای خود با آنها بار زندگی را بهتر به دوش بکشننند .اگر
این حمایتها قطع شوند زمینه فشار عصبی فراهم میشود.
 )4عوامل فشار عصبی فردی :تحقیقات زیادی در مورد عوامل
فردی ف شار ع صبی انجام شده ا ست که سه علت مهمتر از دیگر
علتها میباشد که در اینجا به دو مورد آن اشارهشده است.
الف :ابهام و تعارض نقش در سازمان :نقش فرد در سازمان و
کمتر و بیشازحد به کار واداشنننتن وی تضنننادهایی را به وجود
میآورد .کارکنان عالوه بر نقش سازمانی نقشهای دیگری هم در
اجت ما دار ند این نقش ها اغ لب ن یاز های متضنننادی دار ند و
انتظارات متفاوتی را میطلبند .و در سازمان تعارا نقش شامل
ناسننازگاری بین وظایف شننغل به منابع ،قواعد و مقررات و خود
افراد میباشند ابهام در نقش از کمبود اطالعات یا آگاهی اندك از
نحوه ان جام کار حاصنننل میشنننود .این اب هام احت ماالً به ع لت
کارآموزی ناکافی ،ارتباطات ضننعیف ،یا مضننایقه کردن و یا ناجور
جلوه دادن اطالعات بهوسننیله همکاران یا سننرپرسننت حاصننل
می شود .به هر دلیلی که با شد حا صل ت ضاد و ابهام نقش ،ف شار
شنننغلی برای فرد اسنننت .بیشازحد یا کمتر از حد به فرد کار
مح صو کردن نیز ممکن ا ست عامل تنشزا با شد .عوامل ف شار
فردی به شنننرح زیر اسنننت حجم زیاد کم ،عدم مشنننارکت در
تصننمیمگیری ،ارزشننیابی نامناسننب عملکرد ،مسنننولیت برای
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دیگران،شنننرایط بد محیط کار ،مشنننکالت منفی ،عدمحما یت
همکاران ،ابهام نقش ،تعارا نقش حجم کمکار.
ب :کنترل ش ت و و ناتوانی وموخته :حالت مهم دیگر ادارك
کنتر فرد اسنننت .احسننناس افراد درباره قابلیت آنها در کنتر
وضعیت حالت مهمی برای فشار عصبی خواهد بود بهخصوص اگر
کارک نان احسننناس کن ند که کنتر ناچیزی بر محیط کار و
شننغلشننان دارند ،فشننار عصننبی(اسننترس) دریافت خواهند نمود.
مطالعات نشننان داده اسننت که اگر کارکنان بر محیط کارشننان
کنتر داشننته باشننند (مثالً شننانس تصننمیمگیری در اموری که
نتیجهاش به خودشننان بازمیگردد) فشننار شننغلی آنها کاهش
مییابد[17] .
پیامدها و تأثیرات استرس بر بدن
اسننترس منجر به بیعالقگی و خونسننردی نسننبت به وظایف و
کاهش ارزشهای شننغلی میگردد .هنگامیکه فرد در محیط کار
با بایدهایی روبهرو شننود که بیشننتر از توانمندیهای کنونی وی
باشنند دچار ناهماهنگی و تعارا میشننود و اگر نتواند خود را با
شرایط سازگار کند سالمت و کارایی او به خطر میافتد .کاهش
کارایی باعث نارضایتی شغلی ،افزایش خطاها و تصادفها ،کاهش
سطح قضاوت و کندی زمان واکنش میشود.
ضننعف اعصنناب که در اثر عدم کنتر صننحیح و درمان بهموقع
اسننترس حاصننل میشننود میتواند در کاهش اسننترس افراد و
آسننیبپذیر سنناختن آنان در مقابل بیماری نقش مهمی داشننته
باشد.
هرچه استرس شغلی بیشتر باشد نشانههای بیماری روانی بیشتر
خواهد بود و برعکس کاهش ا سترس شغلی با کاهش ن شانههای
بیماری همراه است .هرچه استرس شغلی بیشتر باشد خشنودی
شغلی کاهش مییابد و برعکس هرچه خ شنودی شغلی بی شتر
باشد افراد استرس شغلی کمتری را تجربه میکنند.
یافتهها ن شان میدهد که ا سترس شغلی با سالمت روان ارتباط
دارد .اسنننترس و محرك های ز یان بار روانشنننناختی ،با ایجاد
اضطراب حاد ،تنفر و خشم میتواند افزایش ترشح سدیم در کلیه
را در پی داشننته باشنند و سننبب اختال در کارکرد قلبی عروقی،
اختال در دستگاه گوارش و نارسایی دستگاه ایمنی میشود.
راب طه مسنننتقیمی بین عوا مل اسنننترسزا و فراوانی اختالالت
روانتنی در ق شر کارمند وجود دارد ن شانههایی همچون غیبت از
کار ،می بارگی ،بیتفاوتی در کار و کاهش انگیزش کاری در این
افراد بیشتر است.
اسننترس باعث ایجاد تغییراتی در پوسننت ،چهره و مو میشننود.
اسنننترس میتوا ند بر روی پوسنننت اشننن کاالتی از قب یل چربی
بیشاز حد ،خشنننکی بیشاز حد ،خارش و اگز ما ک ند .همچنین
چهره انسان را نسبت به سن پیرتر نشان میدهد .استرس اعما
فیزیکی یا روانی و واکنشهای ایمنی را مهار میکند.
استرس بر سیستم ایمنی بدن تأثیر منفی میگذارد و واکنشهای
ایمنی را تغییر میدهد .کسنانی که اسنترس باالیی دارند احتما
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ابتال به سرماخوردگی در آنها بی شتر ا ست .ا سترس باعث ایجاد
تغییرات هورمونی بهخ صوص آدرنالین و سایر هورمونها شده و
بی ماری های خطرناکی چون سنننکته مغزی ،فشنننارخون ،پوکی
اسننتخوان ،زخم معده و بیماریهای روحی و رفتاری بسننیاری را
ایجاد میکند و بر روی بهداشنننت روانی انسنننان تأثیرات بسنننیار
مخربی دارد[18] .
کاهش استرس شغلی:
عامل ایجاد اسنننترس هر چه باشننند ما باید برای کاهش تأثیرات
مخرب آن بر جسم و دهن خویش راههایی بیابیم.
برخی از این روشها عبارتاند ازر
 -1تجربه در کار.
 -2استراحت و رفع خستگی.
 -3هدفگرا بودن.
 -4انجام فعالیتهای بدنی و ورزشی.
 -1همکاری ،نو دوستی و کمک به دیگران.
 -7برقراری ارتباط دوستانه و صمیمی با همکاران.
 -6مثبت نگر بودن.
 -8باال بردن قدرت تابآوری در افراد.
 -2نقش دعا و نیایش در کاهش استرس[13] .
پیشینه تحقیق:
صالح نیا و توکلی ( )1388پژوهشی را با عنوان اخالق سازمانی با
تأکید بر من شور اخالقی چنین موردبرر سی قرار دادهاندر هدف از
پژوهش حا ضر برر سی و ضعیت سازمانها در ارتباط با تدوین و
اجرای منشننور اخالقی بوده اسننت .نتایج حاکی از آن اسننت که
باوجود تأک ید بر اخالق هنوز سنننناز مان ها در این عرصننننه
سرمایهگذاری ننمودهاند .از طرفی تدوین من شور اخالقی از سوی
سازمانها نیز الزاماً ت ضمین شده ا ستقرار خالقیت در سازمان و
اجرای منشور نیست[3] .
الوانی و رحمتی ( )1387پژوهشنننی را با عنوان فرای ند تدوین
منشور اخالقی برای سازمان به انجام رساندهاند[12] .
حاتمی و خوزانی ( )1388در پژوهشی پنج گام کلیدی در تدوین
و ترویج منشور اخالقی سازمان پلیس را موردبررسی قرار دادهاند.
][22
الوانی و همکاران ( )1382پژوهشنننی را با عنوان تحلیل اخالقی
سننازمان کارکنان با اسننتفاده از الگوی دایره اخالق انجام دادهاند.
نتایج حاصل آماری نشان میدهد که گرایش کارکنان دانشگاه به
نظریه نفع گرایی جمعی اسنننت و این گرایش در بین گروه های
مختلف از جهت جنسننیت ،تحصننیل ،سننن و سننابقه کار تفاوت
معنیداری ندارد .با توجه به گرایش کارکنان به نظریه نفع گرایی
جمعی در ایران دانشنننگاه باید آن را مدنظر قرار داده و در این
راسننتا اقداماتی نظیر طراحی منشننور اخالقی مناسننب و نظم و
پاداش متناسب و غیره انجام دهند[21] .
مقیمی ( )1386پژوهشنننی را با عنوان اخالق سنننازمانی جوهره
فرهنگ سازمانی کارآمد به انجام ر سانده ا ست .تعاریف مختلف از

اخالق سننازمانی ،انوا اخالقیات سننازمانی مد اخالق سننازمانی،
بررسنننی اخالق سنننازمانی ،فرهنگسنننازمانی ازجمله مهمترین
موضوعاتی هستند که به تفضیل موردبررسی قرارگرفته است .در
پا یا ن نیز با ع نا یت به الزا مات عملی در تبیین فره نگ اخالقی
مد فرهنگ اخالقی بر ا ساس متون دینی در مملکت الهامبخش
اسالم ارائه گردیده است[12] .
قر بانی زاده و کریم یان (  )1388پژوهشنننی را راجع به عوا مل
درونسننازمانی مؤثر بر اخالق کاری کارکنان انجام دادهاند .نتایج
بهدستآمده بیانگر این است که بین عوامل درونسازمانی مؤثر بر
ارتقای سطح اخالق کاری کارکنان صف و ستاد بانک ملت تفاوت
معناداری وجود دارد[2] .
ا سدی و شیرزاد ( )1321پژوه شی را با عنوان نقش اخالق کاری
اسالمی در فرهنگ و تعهد سازمانی صورت دادهاند .نتایج تحقیق
در بررسنننی روابط بین متغیرهای تحقیق با اسنننتفاده از آزمون
همب ستگی و رگر سیون ن شان دادند که رابطه مثبت و معناداری
میان اخالق کاری اسنننالمی با تعهد و ابعاد آن و همچنین اخالق
کاری اسالمی و فرهنگسازمانی و ابعاد آن وجود دارد[1] .
خانی جزنی ( )1386پژوهشی را با عنوان اخالق کار و وجدان کار
در کارآفرینی به انجام ر سانده ا ست .این پژوهش ضمن معرفی
زوایای اخالق و وجدان کاری و تبیین مفهوم کارآفرینی ،درصدد
آشننکار نمودن نقش ارزشهای مذکور در پدیده کارآفرینی بوده
است[4] .
ویسننی و همکاران (  )1362تحقیقی را با عنوان تأثیر اسننترس
شننغلی بر خشنننودی شننغلی و سننالمت روان اثر تعدیلکننده و
سننرسننختی و حمایت اجتماعی موردبررسننی قرار دادهاند .نتایج
ن شان دادند که بین ا سترس شغلی و خ شنودی شغلی کارکنان
رابطه معنادار و منفی وجود دارد و رابطه بین اسننترس شننغلی و
سنننالمت روان معنیدار و منفی بوده اسنننت .همبسنننتگی بین
خشنودی شغلی و سالمت روان معنیدار و مثبت بوده است .این
برر سی همچنین ن شان داد که در شرایط پرا سترس افراد دارای
سر سختی باال ،بیش از افراد دارای سر سختی پایین ،خ شنودی
شغلی و سالمت روان برخوردارند .اما ازنظر سالمت روان تفاوتی
میان آنها دیده نشنده اسنت .این پژوهش نشنان داد که حمایت
اجتماعی و سنننرسنننختی باهم تعامل مثبت و معنیداری دارند و
مردان بیش از زنان سرسختی از خود نشان میدهند[22] .
ح سینی و همکاران ( )1323در تحقیقی مد ا سترس شغلی در
محیطهای آموزشی – دانشگاهی را موردبررسی قرار دادهاند .این
تحقیق بهمنظور بررسنننی عوامل ای جادکننده اسنننترس شنننغلی
کارکنان و ارائه مد اسنننترس شنننغلی انجامگرفته اسنننت..تعداد
12عامل ایجاد ا سترس شغلی م شخص شدند .بعد از شنا سایی
عوامل ایجادکننده اسننترس شننغلی با اسننتفاده از آزمون فریدمن
میزان اثر گذاری هر یک از عوا مل بر اسنننترس شنننغلی افراد
موردمطالعه به شنننرح زیر اولو یتبندی گردیده اسنننت .عوامل
سازمانی ،فرهنگ و بافت سازی ،خطمشی سازمانی ،فشار نقشها،
عوامل ساختاری ،عدم امنیت شغلی  /مالی ،ناپایداری ،روابط بین
فردی ،شایستگی نقش ،و تطبیق با شرایط فعلی[23 ].
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ثمری و لعلی فاز ( )1383تحقیقی را با عنوان م طال عه روابط
متقابل ویژگیهای شننخصننیتی و اسننترس شننغلی در محیط کار
موردبررسننی قرار دادهاند .پژوهش مزبور تالش کرده اسننت تا به
مطالعه روابط متقابل ویژگیهای شخ صیتی و ا سترس شغلی در
محیط کار برردازد .ن تایج نشننننان داد که از بین متغیر های
موردمطالعه اضننطراب کل و تی ( )A-Bبیشننترین سننهم را در
پیشبینی ا سترس شغلی دا شتهاند .ضمن اینکه متغیر ا ضطراب
آشکار دارای بیشترین هم در پیشبینی عزتنفس پایین شرکت
مزبور بوده اسننت.ارتباط آماری معناداری بین سننطح تحصننیالت
افراد و وجود اختالالت روانی مشننناهده گردیده بهطوری که هر
سطح تحصیالت افزایش مییافت .یافتههای این تحقیق مسنولیت
سیا ستگزاران و برنامه ریزان بهدا شتی ک شور در رابطه با تدوین
برنامههای اجرای بهداشننت روان را بیشازپیش نمایان میسننازد.
][24
خنیفر ( )1386تحقیقی را با عنوان ا سترس شغلی و محیطهای
حرفهای (عوامل ،نظریهها و اثرات) انجام داده اسنننت .در بخش از
این پژوهش منابع ا صلی ا سترس همچون ناکامی ،تعارا ،تغییر
و فشار و نظریههای مربوط به آن را موردمطالعه و اختصاصاً منابع
استرسزای درون جامعه که مرتبط با شغل هستند موردبررسی و
درنهایت راهحلهای ا سترس زدا و راهکارهای بهینه آن و کارآمد
مقابله و کنار آمدن با استرسهای مخرب و مختلف ارائه میگردد.
][16
حسننینی قمی ( )1382در تحقیقی در رابطه با اسننترس شننغلی
بیان میدارد که الزم است شرایط مناسبی برای بهرهوری بهتر از
نیروی انسنننانی فراهم آ ید و راه کار های منطقی و علمی مان ند
هدفگرایی ،افزایش تابآوری در افراد ،مث بت نگر بودن برای
کاهش تنش و فشنننار روانی به کار گرفته شنننود .درنهایت با این
تدابیر میتوان بهدا شت و سالمت ج سمانی و روانی نیروی کار را
تأمین کرد .بدین ترتیب عملکرد و بازه کاری افراد افزایش مییابد
و از سوی دیگر زمینه برای شکوفایی و بهرهوری اقت صادی فراهم
میشود[13] .
محمدی و مق صودی ( )1322به برر سی رابطه ا سترس شغلی با
رضایت زناشویی در کارکنان زن پرداختند .نتایج نشان داده است
که ضریب همبستگی منفی بین استرس شغلی و رضایت زناشویی
و روابط بین فردی در متغیرهای استرس شغلی ضریب همبستگی
منفی وجود دارد بین متغیرهای دیگر اسنننترس شنننغلی معینی
وضنعیت جسنمانی و عالیق شنغلی و رضنایت زناشنویی رابطهای
وجود ندارد .بین متغیر ا سترس شغلی با متغیر ر ضایت زنا شویی
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روابط دوتایی ضنننریب همبسنننتگی منفی وجود دارد بین متغیر
ا سترس شغلی و دیگر متغیرهای ر ضایت زنا شویی همب ستگی
مشاهده نشده است[21 ].
کرامتی ( )1321رابطه جوسننازمانی مدارس با اسننترس شننغلی
معلمان را موردبررسنننی قرار داده اسنننت .نتایج نشنننان داد بین
جو سازمانی و ا سترس شغلی رابطه معناداری وجود دارد .یافتهها
حاکی از آن بود که بین متغیر سنناختار سننازمانی ،مسنننولیت و
پاسنننخگویی ،پاداش ،صنننمیمت ،حمایت مدیران از معلمان و
هویت سازمانی با ا سترس شغلی معلمان رابطه معکوس و معنادار
اسنننت .همچنین بین متغیر خطر پذیری مدیران و ت عارا در
جوسنننازمانی با اسنننترس شنننغلی معلمان رابطه معناداری وجود
نداشت و تنها بین متغیر استانداردهای سازمانی با استرس شغلی
ملمان رابطه مثبت و معنادار بود .از بین مؤلفههای جوسنننازمانی
متغیر صمیمیت و دوستی در سازمان پاداش در سازمان ،ساختار
سنننازمانی حمایت و پشنننتیبانی مدیران از معلمان و اسنننتاندارد
سازمانی پیشبینی کننده استرس شغلی معلمان بود[27].
روش تحقیقر
نو تحقیق ازنظر هدف کاربردی ا ست و ازنظر ماهیت پیمای شی
ا ست .جامعه آماری پژوهش ،مدارس ابتدایی شهر ستان کا شمر
میبا شد که با توجه به جدو مورگان تعداد  167نفر کارمندان و
معل مان مدارس اب تدایی بهعنوان نمو نه انت خاب شننند ند .روش
جمعآوری اطالعات میدانی و از طریق پرسننشنننامه بوده اسننت.
معلمان و کارمندان به دو پرسنشننامه اسنتاندارد اخالق کاری و
استرس شغلی پاس دادند .برای تجزیه تحلیل دادهها و اطالعات
از نرمافزار  spssاستفادهشده است.
تجزیهوتحلیل دادهها و اطالعات
تجزیه تحلیل دادهها و اطالعات در دو بخش آمار تو صیفی و آمار
اسننتنباطی با اسننتفاده از نرمافزار  spssانجامشننده اسننت که
اطالعات زیر حاصلشده استر
 )1ومار توصیفی:
بنابر نتایج بهدستآمده ،توزیع فراوانی نمونه موردبررسی بر اساس
سن ،جنسیت ،سابقه خدمت و میزان تحصیالت طبق جدو زیر
است.

جدو 1ر توزیع فراوانی نمونه موردبررسی بر اساس سن ،جنسیت ،سابقه خدمت و میزان تحصیالت
سن
 22تا  21سا
 27تا  32سا
 31تا  31سا
باالی  31سا

فراوانی
17
42
11
71

درصد فراوانی
%2
%23
%31
%36

جنسیت
مرد
زن
جمع
میزان تحصیالت

فراوانی
112
16
167
فراوانی

درصد فراوانی
%78
%32
122
درصد فراوانی
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28
جمع
سابقه خدمت
زیر  1سا
 7تا  12سا
 11تا  11سا
باالی  11سا
جمع

167
فراوانی
27
44
17
12
167

122
درصد فراوانی
%11
%21
%32
%28
122

 )2ومار استنباطی:
هدف آزمون فراهای آماری تعیین این موضنننو اسنننت که با
توجه به اطالعات بهدسنننتآمده از دادههای نمونه ،حدسنننی که
درباره خصننوصننیتی از جامعه میزنیم ،تائید یا رد میشننود .این
حدس بنا به هدف تحقیق ،معموالً شنننامل ادعایی درباره جامعه
اسننت بنابراین یک فرضننیه آماری ممکن اسننت پذیرفته و یا رد
شننود .در این تحقیق به بررسننی تأثیر اخالق کاری بر اسننترس
شننغلی در سننازمان میپردازیم .در پژوهش انجامشننده به دنبا
بررسی فرضیات زیر هستیمر
فرضیه اصلی تحقیق:
بین اخالق کاری و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی تحقیق:
 -1بین عالقه به کار و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
 -2بین پشننتکار در کار و اسننترس شننغلی رابطه معناداری وجود
دارد.
-3بین روابط انسننانی در کار و اسننترس شننغلی رابطه معناداری
وجود دارد.
 -4بین م شارکت در کار و ا سترس شغلی رابطه معناداری وجود
دارد.
بررسی نرمالیته:
برای انجام فرضنننیههای آماری الزم اسنننت که فرا نرما بودن
م شاهدات جمعآوری شده برای هر یک از متغیرهای تحقیق مورد
ارزیابی قرار گیرد .در حقیقت نرما بودن (یا عدم نرما بودن)
م شاهدات روش انجام آزمون آماری را تعیین میکند .هنگامیکه
فرضننیه نرمالیتی پذیرفته شننود از آزمون ضننریب همبسننتگی
پیرسننون اسننتفاده می نمائیم درحالیکه با رد فرضننیه نرمالیتی
مشنناهدات ملزم به اسننتفاده از آزمونهای نا پارامتریک خواهیم
بود .در این پژوهش از آزمون کولموگروف -اسنننمیرنف جهننت
آزمون نرما بودن مشننناهدات اسنننتفاده نمودهایم .آزمون آماری
فوق بهصورت زیر میباشدر
مشاهدات مربوط به اخالق کاری و استرس شغلی نرما هستند.
H0
مشننناهدات مربوط به اخالق کاری و اسنننترس شنننغلی نرما
نیستندH1 .
جدو 2ر بررسی فرضیه نرمالیتی با کمک آزمون کولموگروف
اسمیرنف
سطح معناداری
آماره آزمون
2/221
2/148
اخالق کاری

دیرلم و زیر دیرلم
فوقدیرلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
جمع

استرس شغلی

11
18
87
21
167

2/271

%7
%33
%42
%12
122

2/448

نتایج آزمون کولموگروف-ا سمیرنف حاکی از آن ا ست که سطح
معناداری برای هر دو متغیر اخالق کاری و ا سترس شغلی ،بیش
از  2/21میباشنند لذا فرضننیه صننفر آزمون مذکور رد نمیشننود.
( )p − value <2/21و لذا م شاهدات مربوط به اخالق کاری و
استرس شغلی نرما هستند.
بررسی فرضیات
با پذیرش فرضننیه نرمالیتی برای بررسننی فرض نیههای پژوهش از
آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده می نمائیم.
در بررسننی فرضننیههای تحقیق ،ازنظر آماری فرضننیه زیر مطرح
میشودر
بین دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد = H0
بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد = H1
در بررسننی هر فرضننیه از آزمون ضننریب همبسننتگی پیرسننون
استفادهشده است که توسط نرمافزار  spssدر سطح اطمینان 21
درصننند ان جامگرف ته و ب نابر خصنننوصننن یات این آزمون فرا،
در صورتیکه مقدار ضریب پیر سون مخالف صفر و مقدار سطح
معنیداری آزمون کمتر از  2021باشننند ،فرا صنننفر  H0رد
میگردد و لذا فرا م خالف آن  H1تائ ید میگردد و این به
معنای اثبات معناداری رابطه بین دو متغیر اسنننت مثبت بودن
ضریب همب ستگی پیر سون بین دو متغیر ،ن شان میدهد که هر
چه یکی از متغیرهای موردبررس نی افزایش پیدا کند ،متغیر دیگر
نیز بیشتر میشود .منفی بودن ضریب همبستگی پیرسون بین دو
متغیر ،نشننان میدهد که هر چه یکی از متغیرهای موردبررسننی
افزایش پیدا کند ،متغیر دیگر نیز کمتر میشنننود .مقدار عددی
ضریب همب ستگی پیر سون بین دو متغیر و دور و نزدیکی آن به
یکدیگر نشاندهنده شدت همبستگی بین دو متغیر است.
فرضیه اصلی:
بین اخالق کاری و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
شاخصهای آماری دو متغیر مطابق جدو زیر استر
جدو 3ر شاخصهای آماری اخالق کاری و استرس شغلی
شاخصهای
انحراف معیار
میانگین
آماری
2/21234
4/7218
اخالق کاری
2/87372
2/6211
استرس شغلی
نتایج آزمون پیرسون به شکل زیر استر

تأثیر اخالق کاری بر استرس شغلی (پژوهشی دانشگاهی ،راهبردی برای صنعت)

جدو 4ر آزمون رابطه بین اخالق کاری و استرس شغلی
استرس شغلی
آزمون
پیرسون
سطح معنیداری
ضریب پیرسون
2/222
-2/126
اخالق کاری
همانگونه که در جدو مالحظه میشننود ضننریب همبسننتگی
پیرسون بین اخالق کاری و استرس شغلی برابر  -2/126و سطح
معنیداری آن برابر  2/222شده ا ست که کمتر از  2/21ا ست و
بنابراین رابطه بین اخالق کاری و ا سترس شغلی معنیدار ا ست.
با توجه به منفی بودن ضننریب همبسننتگی پیرسننون ،مشننخص
میشننود که اخالق کاری و اسننترس شننغلی رابطه معکوس دارند
یعنی هر چه اخالق کاری افزایش پیدا کند ،ا سترس شغلی کمتر
میشود.
فرضیات فرعی:
 -1بین عالقه به کار و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
شاخصهای آماری دو متغیر مطابق جدو زیر استر
جدو 1ر شاخصهای آماری عالقه به کار و استرس شغلی
شاخصهای
انحراف معیار
میانگین
آماری
2/73422
4/4621
عالقه به کار
2/87372
2/6211
استرس شغلی
نتایج آزمون پیرسون به شکل زیر استر
جدو 7ر آزمون رابطه بین عالقه به کار و استرس شغلی
استرس شغلی
آزمون پیرسون
سطح معنیداری
ضریب پیرسون
2/231
-2/112
عالقه به کار
همانگونه که در جدو مالحظه میشننود ضننریب همبسننتگی
پیرسون بین عالقه به کار و استرس شغلی برابر  -2/112و سطح
معنیداری آن برابر  2/231شده ا ست که کمتر از  2/21ا ست و
بنابراین رابطه بین عالقه به کار و استرس شغلی معنیدار است .با
توجه به منفی بودن ضریب همبستگی پیرسون ،مشخص میشود
که عالقه به کار و اسننترس شننغلی رابطه معکوس دارند یعنی هر
چه عالقه به کار افزایش پیدا کند ،استرس شغلی کمتر میشود.
 -2بین پشننتکار در کار و اسننترس شننغلی رابطه معناداری وجود
دارد.
شاخصهای آماری دو متغیر مطابق جدو زیر استر
جدو 6ر شاخصهای آماری پشتکار در کار و استرس شغلی
انحراف معیار
میانگین
شاخصهای آماری
1/18174
4/7262
پشتکار در کار

22

استرس شغلی

2/6211

2/87372

نتایج آزمون پیرسون به شکل زیر استر
جدو 8ر آزمون رابطه بین پشتکار در کار و استرس شغلی
استرس شغلی
آزمون پیرسون
ضریب پیرسون سطح معنیداری
2/228
-2/171
پشتکار در کار
همانگونه که در جدو مالحظه میشننود ضننریب همبسننتگی
پیرسننون بین پشننتکار در کار و اسننترس شننغلی برابر  -2/171و
سننطح معنیداری آن برابر  2/228شننده اسننت که کمتر از 2/21
اسننت و بنابراین رابطه بین پشننتکار در کار و اسننترس شننغلی
معنیدار است .با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی پیرسون،
مشننخص میشننود که پشننتکار در کار و اسننترس شننغلی رابطه
معکوس دارند یعنی هر چه پشنننتکار در کار افزایش پیدا کند،
استرس شغلی کمتر میشود.
 -3بین روابط انسننانی در کار و اسننترس شننغلی رابطه معناداری
وجود دارد.
شاخصهای آماری دو متغیر مطابق جدو زیر استر
جدو 2ر شنناخصهای آماری روابط انسننانی در کار و اسننترس
شغلی
انحراف معیار
میانگین
شاخصهای آماری
1/12427
4/7663
روابط انسانی در کار
2/87372
2/6211
استرس شغلی
نتایج آزمون پیرسون به شکل زیر استر
جدو 12ر آزمون رابطه بین روابط انسانی در کار و استرس
شغلی
استرس شغلی
آزمون پیرسون
سطح معنیداری
ضریب پیرسون
2/211
-2/184
روابط انسانی در کار
همانگونه که در جدو مالحظه میشننود ضننریب همبسننتگی
پیرسون بین روابط انسانی در کار و استرس شغلی برابر -2/184
و سطح معنیداری آن برابر  2/211شده ا ست که کمتر از 2/21
ا ست و بنابراین رابطه بین روابط ان سانی در کار و ا سترس شغلی
معنیدار است .با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی پیرسون،
مشخص می شود که روابط انسانی در کار و استرس شغلی رابطه
معکوس دارند یعنی هر چه روابط انسنننانی در کار افزایش پیدا
کند ،استرس شغلی کمتر میشود.
 -4بین م شارکت در کار و ا سترس شغلی رابطه معناداری وجود
دارد.
شاخصهای آماری دو متغیر مطابق جدو زیر استر
جدو 11ر شاخصهای آماری مشارکت در کار و استرس شغلی
انحراف معیار
میانگین
شاخصهای آماری
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2/14871
2/87372

4/7127
مشارکت در کار
2/6211
استرس شغلی
نتایج آزمون پیرسون به شکل زیر استر
جدو 12ر آزمون رابطه بین مشارکت در کار و استرس شغلی
استرس شغلی
آزمون پیرسون
سطح معنیداری
ضریب پیرسون
2/134
-2/113
مشارکت در کار
همانگونه که در جدو مالحظه میشننود ضننریب همبسننتگی
پیر سون بین م شارکت در کار و ا سترس شغلی برابر  -2/113و
سطح معنیداری آن برابر  2/134شده است که بزرگتر از 2/21
اسننت و بنابراین رابطه بین مشننارکت در کار و اسننترس شننغلی
معنیدار نیست.
نتیجهگیری:
اخالق جمع خلق و ازنظر معنوی به معنی خوبیهاسنننت .امروزه
رعایت اخالق در سازمان بهعنوان ا صلی انکارناپذیر شناخته شده
اسنننت و هر سنننازمان موظف اسنننت اخالق کاری را برای همه
دینفعان خود ازجمله (کارکنان ،م شتریان ،رقبا و )...رعایت کند.
با رعایت کردن نکات اخالقی سننازمان میتواند بهتر و بیشننتر به
اهداف موردنظرش د ست یابد .برای وا ه ا سترس از مفهوم ف شار
روانی تنی استفاده شده است .استرس حالتی طبیعی است که به
راههای مختلفی انسننان به آن دچار میشننود بهطورکلی بیشننتر
عواملی که ما در طو روز با آن ها سنننروکار داریم باعث ایجاد
استرس میشود .در این تحقیق درصدد بودهایم تا به بررسی تأثیر
اخالق کاری بر اسننترس شننغلی برردازیم .لذا فرضننیات اصننلی و
فرعی در این ج هت تعریف شننند ند و در ادا مه تجز یه تحل یل
اطالعات با ا ستفاده از نرمافزار  spssانجام گرفت که نتایج آن به
شرح زیر میباشد .ضریب همبستگی پیرسون بین اخالق کاری و
ا سترس شغلی برابر  -2/126و سطح معنیداری آن برابر 2/222
شننده اسننت و بنابراین رابطه بین اخالق کاری و اسننترس شننغلی
معنیدار اسنننت که با توجه به منفی بودن ضنننریب همبسنننتگی
پیرسون ،مشخص میشود که اخالق کاری و استرس شغلی رابطه
معکوس دارند .ضریب همبستگی پیرسون بین مشارکت در کار و
ا سترس شغلی برابر  -2/113و سطح معنیداری آن برابر2/134
شده است و بنابراین رابطه بین مشارکت در کار و استرس شغلی
معنیدار نی ست .ضریب همب ستگی پیر سون بین عالقه به کار و
ا سترس شغلی برابر  -2/112و سطح معنیداری آن برابر 2/231
شننده اسننت و بنابراین رابطه بین عالقه به کار و اسننترس شننغلی
معنیدار اسنت .ضنریب همبسنتگی پیرسنون بین عالقه به کار و
ا سترس شغلی برابر  -2/112و سطح معنیداری آن برابر 2/231
شننده اسننت و بنابراین رابطه بین عالقه به کار و اسننترس شننغلی
معنیدار است .با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی پیرسون،
مشخص می شود که عالقه به کار و استرس شغلی رابطه معکوس
دارند .ضریب همب ستگی پیر سون بین پ شتکار در کار و ا سترس
شننغلی برابر  -2/171و سننطح معنیداری آن برابر  2/228شننده
اسننت و بنابراین رابطه بین پشننتکار در کار و اسننترس شننغلی

معنیدار است .با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی پیرسون،
مشننخص میشننود که پشننتکار در کار و اسننترس شننغلی رابطه
معکوس دارند .ضریب همب ستگی پیر سون بین روابط ان سانی در
کار و اسنترس شنغلی برابر  -2/184و سنطح معنیداری آن برابر
 2/211شننده اسننت و بنابراین رابطه بین روابط انسننانی در کار و
اسننترس شننغلی معنیدار اسننت .با توجه به منفی بودن ضننریب
همب ستگی پیر سون ،م شخص می شود که روابط ان سانی در کار و
استرس شغلی رابطه معکوس دارند یعنی هر چه روابط انسانی در
کار افزایش پیدا کند ،اسنترس شنغلی کمتر میشنود .بهطورکلی
میتوان بیان کرد که رعایت اخالق و ا صو اخالقی یک از عوامل
مؤثر در موفقیت سننازمان و دسننتیابی به اهداف میباشنند .رعایت
کردن اخالق در سنننازمان آثار مثبت فراوانی را به بار میآورد که
همانگونه که نتایج این تحقیق نشنننان میدهد کاهش اسنننترس
شغلی ازجمله آنها ست .بنابرین سازمانها و صنایع در مواجهه و
مقابله با اسنننترس شنننغلی کارکنان می توانند راهبرد سنننازمان
اخالقی را در پیش بگیرند .مدیران می بایسنننت ضنننمن رعایت
اخالق در عمل به نهادینه سازی اخالق در سازمان اقدام نمایند تا
با کاهش اسننترس شننغلی ،دسننتیابی مؤثر به اهداف تسننهیل و
تسریع یابد.
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