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بهداشت کار و ارتقاء سالمت

استرس شغلي در کارکىان داوشگاٌ شُرکرد :وقش پیشبیه ًَش َیجاوي ي خًد تمایزیافتگي
هْززاز حبجی حسٌی

*1

مقالٍ پژيَشي

مقدمه :استزس ضغلی اس جولِ هطىالت رایج زر هحیظّبی ضغلی است لذا پژٍّص حبضز ثب ّسف
پیصثیٌی استزس ضغلی وبروٌبى زاًطگبُ ضْزوزز ثز هجٌبی َّش ّیجبًی ٍ ذَز توبیشیبفتگی اًجبم
ضس.

تاریخ دریافت97/02/31 :
تاریخ پذیزش97/04/01 :

روش بزرسی :ایي پژٍّص اس ًَع تَصیفی است .جبهؼِ پژٍّص ػجبرت ثَز اس وبروٌبى زاًطگبُ ضْزوزز
زر سبل  1396وِ ً 168فز اس آىّب ثِ رٍش ًوًَِگیزی زر زستزس اًتربة ضسًس ٍ ثب همیبسّبی
استزس ضغلی َّ ،Riceش ّیجبًی  ٍ Bar-Onذَز توبیشیبفتگی  Skoweronهَرز ارسیبثی لزار
گزفتٌس .زازُ ّب ثب استفبزُ اس آهبر تَصیفی (هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر) ،آسهَىّبی ّوجستگی ٍ Pearson

ارجاع:

تحلیل رگزسیَى ذغی چٌسگبًِ هَرز تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت.

حبجی حسٌی هْززاز .استزس

یافتههاً :تبیج ّوجستگی ً Pearsonطبى زاز وِ راثغِ َّش ّیجبًی ٍ استزس ضغلی (،r; -0/256

زاًطگبُ

ً ٍ )P<0/001یش راثغِ ثیي ذَز توبیشیبفتگی ثب استزس ضغلی ( )P>0/001 ،r; -0/315هٌفی ٍ هؼٌی

ضْزوززً :مص پیصثیي َّش

زار استً .تبیج رگزسیَى ذغی چٌسگبًِ ًطبى زاز وِ َّش ّیجبًی ( ٍ )P>0/001 ،B; -0/292ذَز

ضغلی

زر

وبروٌبى

ّیجبًی ٍ ذَز توبیشیبفتگی.
ثْساضت وبر ٍ ارتمبء سالهت
.103-11 :)2(2;1397

توبیشیبفتگی ( )P>0/001 ،B; -0/336تَاى پیصثیٌی استزس ضغلی را زارًس ٍ  15/7زرصس ٍاریبًس
استزس ضغلی وبروٌبى را تجییي هیوٌٌس.
نتيجهگيزی :ثب تَجِ ثِ راثغِ هؼىَس ثیي َّش ّیجبًی ٍ ذَز توبیش یبفتگی ثب استزس ضغلی ،ثب ارائِ
ٍ اجزای راّىبرّبی هرتلف ٍ ضٌبسبیی ػَاهل هَثز زر سهیٌِ افشایص َّش ّیجبًی ٍ ذَز توبیشیبفتگی،
استزس ضغلی را تملیل زاز وِ هٌجز ثِ افشایص ثْزُ ٍری ذَاّس ضس.
کليد واژه ها :استزس ضغلیَّ ،ش ّیجبًی ،ذَز توبیش یبفتگی ،زاًطگبُ ضْزوزز

*1گزٍُ هطبٍرُ ،زاًطىسُ ازثیبت ٍ ػلَم اًسبًی ،زاًطگبُ ضْزوزز ،ضْزوزز ،ایزاى
(ًَیسٌسُ هسئَل)dr_hajihasani@sku.ac.ir :
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چکيده

استزس شغلی در کارکنان دانشگاه شهزکزد...

مهزداد حاجی حسنی

مقدمه
آٍر تؼزیف ضسُ است ٍ سهبًی ثِ ٍجَز هیآیس وِ ذَاستِّبی

است وِ تؼبزل ثیي احسبس صویویت ثب زیگزاى ٍ فززیت

ضغلی فزاتز اس تَاًبییّبً ،یبسّب یب هٌبثغ فزز ضبغل ثبضس (.)1

اضبرُ زارز ( .)15افزاز ثب توبیش یبفتگی ثبال ثِ ّیجبًبت ذَز

استزس ضغلی وِ اگز ثیص اس حس ثبضس هیتَاًس پیبهسّبی

آگبّی زارًس ٍ لبزر ثِ سٌجص هتفىزاًِ هَلؼیت ّستٌس .ایي

هٌفی جسوبًیّ ،یجبًی ٍ رفتبری ایجبز وٌس ،اّساف سبسهبًی را

افزاز تَاًبیی رضس ذَز هستمل را زارًس ٍ هی تَاًٌس زر رٍاثظ

هَرز تْسیس لزار زّس ٍ سجت وبّص ثْزٍُری گززز ( .)2آهبرّب

ػویك ،آراهص ٍ راحتی ذَز را حفظ وٌٌس ٍ ثٌبثزایي اس ّن

ًطبى هیزّس استزس ٍ ػَارض ًبضی اس آى ّوِ سبلِ هَجت اس

جَضی ػبعفی ٍ یب جسایی ػبعفی ثزای تؼسیل تٌص ّبی

ثیي رفتي صسّب رٍس وبری هیضَز ٍ ثِ عَر هتَسظ رٍساًِ یه

زرًٍی ذَز اجتٌبة هیوٌٌس ،زر حبلیىِ افزاز ووتز توبیش

هیلیَى ًفز ثِ ػلت اذتالالت ٍ ًبذَضیّبی ًبضی اس استزس اس

یبفتِ یب ثب ّن جَضی ثب زیگزاى هتوبیل هی ضًَس ٍ ثِ ایي

حضَر زر هحل وبر ذَززاری هیوٌٌس ( .)3پژٍّصّبی هتؼسز

تزتیت ثب جسایی اس افزاز هْن سًسگی اس پب زر هیآیٌس ٍ یب ثِ

ًطبى زازُ است وِ استزس ضغلی زر ثیي وبروٌبى هسارس ٍ

جسایی ػبعفی تي هیزٌّس ،ثٌبثزای ي ٌّگبم هَاجِ ضسى ثب

زاًطگبُّب ضبیغ ّست ( ٍ )6-5-4ػَاهل هرتلفی زر ثزٍس آى

صویویت ػبعفی ٍاوٌص اضغزاثی ًطبى هیزٌّس (.)9

ًمص زارًس .اس جولِ ػَاهل هتؼسز هزتجظ ثب استزس ضغلی

پژٍّصّب ًطبى هیزّس افزازی وِ اس ًظز توبیشیبفتگی زر

هیتَاى ثِ ػَاهل رٍاىضٌبذتی ًظیز َّش ّیجبًی ( ،)7ذَز

سغح پبییي تزی لزار زارًس ،زر ثزاثز استزس آسیت پذیزتزًس

وبرآهسی ( ٍ )8توبیشیبفتگی ( ٍ )9ػَاهل جوؼت ضٌبذتی اس

ٍ ثیطتز هستؼس ثیوبری اس جولِ ثیوبری جسوی ٍ اجتوبػی

لجیل سي ٍ سبثمِ ذسهت ( )10اضبرُ وزز .زر پژٍّص حبضز

ّستٌس ٍ ٍلتی ػولىزز هرتل آى ّب ظَْر هی وٌس ثیطتز

ًمص زٍ هتغیز َّش ّیجبًی ٍ توبیشیبفتگی زر استزس ضغلی

احتوبل زارز وِ هشهي ضًَس (.)16

هَرز تَجِ است.

گزچِ تب حسی ًمص ایي هتغیزّب (ذصَصب َّش ّیجبًی)

َّش ّیجبًی ًَػی اس پززاسش ّیجبى ّست وِ ضبهل

زر ثزٍس استزس ضغلی زر هغبلؼبت هرتلف ثزرسی ضسُ است،

تَجِ ثِ ّیجبًبت ،سٌجص زرست ٍ زلیك آى زر ذَز ٍ

اهب ًبّوسَیی زر ًتبیج ثزذی اس پژٍّص ّبی گذضتِ ،ػسم

زیگزاىً ،ظن ثرطی سبسگبراًِ ّیجبًبت ٍ ثیبى هٌبست آىّب

ثزرسی ًمص توبیشیبفتگی ٍ َّش ّیجبًی زر استزس ضغلی ثِ

هیثبضس ( .)11ثبر-آى (ّ ٍ )Bar-Onوىبراى َّش ّیجبًی را

صَرت ًظبم هٌس زر ایزاى ٍ ًیش ًیبس ثِ عزاحی هساذالت هجتٌی

هجوَػِای اس استؼسازّبی غیز ضٌبذتی ٍ هْبرتّبیی هیزاًس

ثز ضٌبذت ػلل زر رفغ استزس ضغلی ثز ضزٍرت اًجبم ایي

وِ هَجت افشایص تَاًبیی افزاز زر سبسگبری ثب هحیظ هیگززز

هغبلؼِ هیافشایس .لذا ّسف پژٍّص حبضز پیص ثیٌی استزس

( .)12هترصصبى ٍ پژٍّطگزاى وِ َّش ّیجبًی را هَرز

ضغلی وبروٌبى زاًطگبُ ضْزوزز ثز اسبس َّش ّیجبًی ٍ

ثزرسی لزار زازًس ثز ایي اػتمبزًس وِ َّش ّیجبًی وبرثززّبی

توبیشیبفتگی ثَز .هسبلِ پژٍّص ًیش ایي ثَز وِ آیب َّش

هْوی زارز ٍ ثز فؼبلیتّبی هرتلف اًسبى اس لجیل رّجزی،

ّیجبًی ٍ ذَز توبیش یبفتگی ًمص هؼٌی زاری زر پیص ثیٌی

رضس حزفِ ای ،سالهت رٍاى ،سًسگی ذبًَازگی ٍ سًبضَیی

استزس ضغلی زارًس؟

تبثیزگذار است ( .)13تَر (ّ ٍ )Toorوىبراى زر پژٍّطی ثب
ّسف ثزرسی راثغِ ثیي َّش ّیجبًی ثب استزس ضغلی ثِ ایي

روش بزرسی

ًتیجِ رسیسًس وِ افزاز ثب َّش ّیجبًی پبییي ،استزس ضغلی

پژٍّص حبضز اس ًَع هغبلؼبت تَصیفی تحلیلی ثَز .جبهؼِ

ثیطتزی را تجزثِ هیوٌٌس (.)14
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استزس ضغلی ثِ صَرت پبسدزّی جسوی ٍ ّیجبًی سیبى

توبیشیبفتگی ًیش یىی اس هفبّین اسبسی تئَری Bowen

مهزداد حاجی حسنی

استزس شغلی در کارکنان دانشگاه شهزکزد...

فزهَل سیز ،حجن ًوًَِ ً 168فز هحبسجِ ضس .زر ایي فزهَلZ ،

سبذتِ ضسُ است ( ٍ )17حبتوی آى را تزجوِ ٍ ٌّجبریبثی

ضزیت ثجبت هتٌبظز ثب سغح اعویٌبى  95زرصسً p ،سجتی اس

وززُ است (ً .)18وزُ گذاری آسهَى زر همیبس  5گشیٌِای

جوؼیت فبلس صفت هؼیي هتغیز هَرز هغبلؼِ (استزس ضغلی)،

لیىزت ثِ صَرت (ّزگش ،1 :ثِ ًسرت ،2 :گبّی اٍلبت ،3 :اغلت:

 dهمسار اضتجبُ هجبس اًساسُ گیزی ٍ  Nحجن جبهؼِ هَرز

 ٍ 4ثیطتز اٍلبت )5 :اًجبم هی ضَز .ایي پزسطٌبهِ ضبهل سِ

هغبلؼِ هیثبضس .زر ایي پژٍّص همسار  zثزاثز ثب  ،1/96همسار p

ذززُ همیبس رٍاثظ ثیي فززیٍ ،ضؼیت جسوبًی (ضزایظ

ثزاثز  ٍ 0/5همسار ً Nیش  400زر ًظز گزفتِ ضس.

فیشیىی) ٍ ػالیك ضغلی (ػاللِ هٌسی ثِ وبر) هیثبضس .جوالت
اٍلیِ پزسطٌبهِ ،ثزای سٌجص هطىالت هَجَز زر رٍاثظ ثیي
فززی ٍ رضبیت یب ػسم رضبیت ضغلی تسٍیي ضسُ است .پس اس
آى ثِ ٍضؼیتّبی جسوبًی وِ هَجت ذستگی رٍسهزُ فزز
هیضًَس پززاذتِ ضسُ است ٍ سَهیي لسوت پزسطٌبهِ ًیش ثِ

ضزوت وٌٌسگبى ثب رٍش ًوًَِگیزی زر زستزس اًتربة

ػالیك ضغلی اذتصبظ زازُ ضسُ است .زاهٌِ ًوزات ثیي  57تب

ضسًس ٍ پس اس وست رضبیت ًبهِ آگبّبًِ اس ضزوت وٌٌسگبى،

 285است ٍ ًوزُ ثبالتز ًطبى زٌّسُ استزس ضغلی ثیطتز هی-

پزسصًبهِّبی استزس ضغلی رایس ٍ ّوىبراى ،توبیشیبفتگی

ثبضس ( .)17حبتوی زر پژٍّص ذَز هیشاى پبیبیی هحبسجِ ضسُ

اسىَرى ٍ فزیسهي ٍ َّش ّیجبًی ثبر-آى اجزا گززیس .هست

ثَسیلِ آلفبی وزًٍجبخ را  0/89گشارش زاز (.)18

سهبى اجزای پژٍّص سِ هبُ ثِ عَل اًجبم اًجبهیس (اس زی تب

پزسطٌبهِ َّش ّیجبًی

اسفٌس  .)1396زستزسی ثِ اػضبی گزٍُ ًوًَِ اس عزیك حضَر

ایي پزسطٌبهِ تَسظ ثبر-آى سبذتِ ضس ( .)19ایي آسهَى

پژٍّصگز ٍ یب زستیبر پژٍّصگز زر هحیظ وبر وبروٌبى صَرت

زارای  90گَیِ ٍ  15ذززُ همیبس (ذَزآگبّی ّیجبًی ،ذَز

هیگزفتٍ .یژگیّبی زهَگزافیىی ثجت ضسُ ضبهل سي،

اثزاسی ،ػشت ًفس ،ذَز ضىَفبیی ،استماللّ ،وسلی ،هسئَلیت

جٌسیت ،سبثمِ ذسهت ٍ زرآهس هبّیبًِ ثَز .لجل اس اجزای

پذیزی اجتوبػی ،رٍاثظ ثیي فززیٍ ،الغ گزایی ،اًؼغبف پذیزی،

پزسصًبهِّب ،جْت رػبیت اصل رضبیت آگبّبًِ ،زر هَرز

حل هسبلِ ،تحول فطبر رٍاًی ،وٌتزل تىبًص ،ذَش ثیٌی ٍ

اّساف پژٍّصً ،حَُ اًتطبر یبفتِّب ٍ زستزسی ثِ پزسصًبهِّب

ضبزهبًی) تطىیل ضسُ است وِ ثِ هٌظَر سٌجص َّش

تَضیحبت السم ارایِ ٍ ثِ سؤاالت ٍ ًگزاًیّبی احتوبلی ضزوت

ّیجبًی ثِ وبر هی رٍزً .وزُ ول آسهَى ثزاثز ثب هجوَع ًوزات

وٌٌسگبى ،پبسد زازُ ضس .جْت رػبیت اصل هحزهبًِ ثَزى

 15همیبس است .وست اهتیبس ثیطتز زر ایي آسهَىً ،طبىگز

اعالػبت ،ثِ ضزوتوٌٌسگبى گفتِ ضس وِ ًیبسی ثِ ًَضتي ًبم

هَلؼیت ثزتز فزز زر همیبس هَرز ًظز یب زر ول آسهَى ٍ

ثز رٍی پزسصًبهِّب ًیست ٍ تأویس گززیس وِ فمظ پژٍّصگز

ثزػىس است .ایي آسهَى زر ایزاى تَسظ فتحی آضتیبًی ٍ

ثِ زازُّب ٍ پزسصًبهِّب زستزسی زارز ٍ ًتبیج صزفبً ثِ صَرت

زاستبًی استبًسارز ضسُ است ( ٍ )20زارای پبیبیی ٍ رٍایی

یبفتِّبی ولی گشارش ذَاّس ضس .هؼیبرّبی زر ًظز گزفتِ ضسُ

هٌبست است .پبیبیی ایي همیبس زر پژٍّص سارػی ٍ هؼصَهی

ثزای ٍرٍز ثِ پژٍّص سبثمِ ذسهت (ثیص اس  3سبل ذسهت) ٍ

 0/89گشارش ضس (.)21

هحل وبر (فمظ وبروٌبى زاًطگبُ ضْزوزز) ثَز .جْت گززآٍری

پزسطٌبهِ توبیشیبفتگی

زازُّبی پژٍّص اس اثشارّبی سیز استفبز ضس وِ ثِ اذتصبر

ایي پزسطٌبهِ تَسظ ّ ٍ Skowronوىبرش تْیِ ضس

تَضیح زازُ هیضًَس:
پزسطٌبهِ استزس ضغلی
905

( .)22پزسطٌبهِ زارای  46سَال است ٍ پبسد ّب زر یه
همیبس  6زرجِای لیىزت اس ( 1وبهال هربلفن) تب ( 6وبهال
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 1396ثَز .تؼساز ول اػضبی جبهؼِ ً 298فز ثَز وِ ثب تَجِ ثِ

ایي همیبس زارای  57هبزُ است وِ تَسظ رایس ()Rice

مهزداد حاجی حسنی

استزس شغلی در کارکنان دانشگاه شهزکزد...

هَافمن) زرجِ ثٌسی ضسُ استً .وزات توبیشیبفتگی اس جوغ ول

( ٍ )P>0/001 ،r;-0/256توبیشیبفتگی ًیش ثِ صَرت

ًوزات ثِ زست هیآیس .ضزیت پبیبیی ایي پزسطٌبهِ تَسظ

غیزهستمین ٍ هؼٌی زار ثب استزس ضغلی (،r; -0/315

هحسٌیبى ،وزهلَ ٍ گٌجَی  0/73گشارش ضسُ است (.)23

 )P>0/001زر راثغِ است .زر ارتجبط ثب هتغیزّبی

هیبًگیي ٍ اًحزاف استبًسارز ٍ زر سغح آهبر استجبعی اس ضزیت

راثغِ ّیچ وسام اس هتغیزّبی جوؼیت ضٌبذتی هَرز ثزرسی زر

ّوجستگی  ٍ Pearsonرگزسیَى ذغی چٌسگبًِ ثِ رٍش

پژٍّص حبضز ًظیز سي ( ،)P>0/213 ،r; -0/097سبثمِ

ّنسهبى ثب استفبزُ اس ًزم افشار  SPSS22استفبزُ ضس .سغح

اضتغبل ( ،) P=0/476 ،r;-0/055سغح تحصیالت (،r; 0/039

هؼٌی زاری زر آسهَىّب  0/05زر ًظز گزفتِ ضس.

 ٍ )P;0/612جٌسیت ( ،)P;0/077 ،r;0/137راثغِ هؼٌی

یافته ها

زاری ثب استزس ضغلی ًساضتٌس (جسٍل ً .)1تبیج آسهَى تحلیل

هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر سي ًوًَِ پژٍّص ثِ تزتیت 41/95

ٍاریبًس ًطبى زاز وِ هسل رگزسیَى هؼٌی زار ثَزُ

ٍ  7/58سبل ثَز وِ زر زاهٌِ سٌی  24تب  58سبل لزار زاضتٌس.

(15/7زرصس; 15/7 ٍ )P>0/001 ،F;15/351 ،Rزرصس اس

زر ایي هغبلؼِ تؼساز ً 100فز ( 59/5زرصس) سى ٍ ً 30فز

ٍاریبًس استزس ضغلی ثز اسبس هتغیزّبی پیص ثیي ،تجییي

( 40/5زرصس) هزز ثَزًس .اس ًظز تحصیالت  27/4زرصس (46

هیضَز .ضزایت رگزسیًَی حىبیت اس آى زارًس وِ َّش

ًفز) لیسبًس 61/3 ،زرصس (ً 103فز) فَق لیسبًس ٍ 11/3

ّیجبًی ( ٍ )P;0/001 ،t;-3/362توبیشیبفتگی (،t;-4/224

زرصس (ً 19فز) تحصیالت ثبالتز اس فَق لیسبًس زاضتٌس.

 )P;0/001لبزر ثِ پیص ثیٌی ٍاریبًس استزس ضغلی زر

هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر سبثمِ اضتغبل ًیش ثزای گزٍُ ًوًَِ ثِ

وبروٌبى زاًطگبُ هیثبضٌس (جسٍل .)2

2

تزتیت  4/00 ٍ 11/97سبل ثَز .هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ًوزُ

جسٍل  2ضزایت استبًسارز ٍ غیز استبًسارز را ثزای

استزس ضغلی ثِ تزتیت  ،26/40 ٍ 143/51ثزای َّش

هتغیزّبی هؼٌیزار زر پیصثیٌی هتغیز استزس ضغلی ًطبى

ّیجبًی  ٍ 21/78 ٍ 135/83ثزای توبیشیبفتگی ٍ 149/17

هیزّس .ضزایت رگزسیًَی استبًسارز ًطسُ ( ،)Bضزایت هزثَط

 23/74ثَز.

ثِ هسل رگزسیًَی ثزآٍرزُ ضسُ هیثبضٌس وِ زر پژٍّص حبضز،

ثزای اعویٌبى اس ػسم ترغی اس هفزٍضِّبی ًزهبل ثَزى،

همبزیز  Bثزای َّش ّیجبًی ٍ توبیشیبفتگی ثِ تزتیت ثزاثز ثب

ذغی ثَزى ٍ یىسبًی پزاوٌسگی حَل ذظ رگزسیًَی اس

 -0/336 ٍ -0/292هی ثبضس .ضزایت استبًسارز ضسُ یب ثتب ()β

تحلیلّبی همسهبتی استفبزُ ضس .جْت ثزرسی هفزٍضِ ًزهبل

ثز اسبس ٍاحس استبًسارز اًساسُگیزی هیضًَسّ .ز چِ همسار β

ثَزى زازُّب اس آسهَى  Kolmogorov–Smirnovاستفبزُ ضس.

ثشرگتز ثبضس ،اثز هتغیز پیصثیيِ هتغیز هالن ثیطتز ذَاّس ثَز.

ًتبیج ًطبى زاز وِ آهبرُ  Zثزای استزس ضغلی  0/142ثَز وِ

ثِ اسای یه اًحزاف هؼیبر تغییز ّوشهبى زر هتغیزّبی َّش

زر سغح هؼٌی زاری  0/05فزض ًزهبل ثَزى ثزلزار است

ّیجبًی ٍ ذَز توبیش یبفتگی ثِ تزتیت ثبػث ٍ -0/241

( .)P<0/05آسهَى ّوجستگی ً Pearsonطبى زاز وِ راثغِ

 -0/302اًحزاف هؼیبر زر اثز ثرطی ثِ هَلفِ استزس ضغلی هی

َّش ّیجبًی ٍ استزس ضغلی غیز هستمین ٍ هؼٌی زار است

ضَز.
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آًبلیشآهبری :جْت تحلیل زازُّب زر سغح آهبر تَصیفی اس

جوؼیتضٌبذتی ،آسهَى ّوجستگی ً Pearsonطبى زاز وِ

استزس شغلی در کارکنان دانشگاه شهزکزد...

مهزداد حاجی حسنی

جسٍل  :1ثزرسی ّوجستگی ثیي َّش ّیجبًی ،ذَز توبیش یبفتگی ٍ هتغیزّبی جوؼیت ضٌبذتی ثب استزس ضغلی
استزس شغلی

متغيز

*

َّش ّیجبًی

-0/256

ذَز توبیشیبفتگی

-0/315
0/097

-0/055

سبثمِ اضتغبل
سغح تحصیالت

0/039

جٌسیت

0/137

*ّوجستگی زر سغح  0/01هؼٌی زار است
**ّوجستگی زر سغح  0/05هؼٌی زار است

جسٍل  :2ثزآٍرز ضزایت رگزسیَى استزس ضغلی ثز اسبس َّش ّیجبًی ٍ ذَز توبیشیبفتگی زر وبروٌبى زاًطگبُ ضْزوزز زر سبل 1396-97
مقدار P

Tolerance

همسار B

ذغبی استبًسارز

β

َّش ّیجبًی

-0/292

0/087

-0/241

-3/362

0/001

0/997

1/00

ذَز توبیشیبفتگی

-0/336

0/080

-0/302

-4/224

0/001

0/997

1/00

مدل

ضزایب غيز استاندارد

ضزایب استاندارد

مقدار t

VIF

بحث
ّسف اصلی اس پژٍّص حبضز ،پیص ثیٌی استزس ضغلی زر

(ّ )2005ن زر پژٍّص ذَز ثب ػٌَاى (َّش ّیجبًی ٍ استزس

وبروٌبى زاًطگبُ ضْزوزز ثز هجٌبی َّش ّیجبًی ٍ ذَز توبیش

ضغلی) ًطبى زازًس وِ َّش ّیجبًی ثب استزس ضغلی راثغِ

یبفتگی ثَزً .تبیج جسٍل ً 1طبى زاز وِ ّز زٍ هتغیز ًمص

هؼٌی زار زارز (.)28

هؼٌی زاری زر پیص ثیٌی استزس ضغلی زارًسً .تبیج تحلیل

زر تجییي ایي یبفتِ هیتَاى گفت وِ افزاز ثب َّش ّیجبًی

رگزسیَى ًطبى زاز وِ َّش ّیجبًی ثِ عَر هٌفی لبزر ثِ

ثبال ،آگبّی ثیطتزی اس احسبسبت ذَز زارًس ،تَاًبیی ثیطتزی زر

پیص ثیٌی استزس ضغلی است .ایي ًتیجِ ثب ًتبیج هغبلؼبت

تٌظین افىبر زرًٍی ٍ رفتبر ثیزًٍی ذَز زارًس ٍ زر همبثل ضزایظ

ّ ٍ Toorوىبراى (ّ ٍ El-Sayed ،)2018وىبراى (ٍ )2014

ٍ هَلؼیتّبی هطىل سا ٍاوٌصّبی هٌبسجی ًطبى هیزٌّس

ّ ٍ Gardnerوىبراى (ّ )2005ورَاى است (.)28-27-14

( .)29لذا ثب تَجِ ثِ ایي ٍیژگیّب هیتَاى اًتظبر زاضت وِ

ّ ٍ Toorوىبراى ( )2018زر پژٍّطی زر هغبلؼِ ذَزضبى ثِ

افزاز ثزذَرزار اس َّش ّیجبًی زر ضٌبسبیی ػَاهل استزس سای

ایي ًتیجِ رسیسًس وِ افزاز ثب َّش ّیجبًی ثبال ووتز زچبر

ضغلی ثْتز ػول ًوبیٌس وِ ایي اهز احتوبل ثزٍس استزس ضغلی

استزس ضغلی هیضًَس ٍ ثزػىس افزاز ثب َّش ّیجبًی پبییي

را وبّص هیزّس .زر تجییٌی زیگز هیتَاى ثِ یىی اس هَلفِّبی

ثیطتز زر هؼزض اًَاع استزس ّبی ضغلی لزار زارًس (El- .)14

هْن َّش ّیجبًی یؼٌی هسیزیت ّیجبىّب اضبرُ وزز .افزاز ثب

ّ ٍ Sayedوىبراى (ً )2014یش زر پژٍّطی ثب ّسف ثزرسی

َّش ّیجبًی ثبال تَاًوٌسی ثیطتزی زر تٌظین زر ذَز ٍ

راثغِ ثب استزس ضغلیَّ ،ش ّیجبًی ٍ ذَزوبرآهسی ثِ ایي

زیگزاى ثزای افشایص رضس ّیجبًی ٍ ػمالًی زارًس ٍ ٍلتی وِ

ًتیجِ رسیس وِ َّش ّیجبًی ثب استزس ضغلی ّوجستگی

ایي افزاز ثب استزسّبی ضغلی هَاجِْ هیگززًس ثب هسیزیت

هؼٌیزار ٍ غیز هستمین زارز (ّ ٍ )Garner( .)27وىبراى

صحیح هٌبثغ زر پی یبفتي ضیَُ ّبی همبثلِ ای هٌبست زر
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سي

**

استزس شغلی در کارکنان دانشگاه شهزکزد...

مهزداد حاجی حسنی

زاز وِ ذَز توبیش یبفتگی ثِ عَر هٌفی لبزر ثِ پیص ثیٌی

ثَزى عزح پژٍّص ،اهىبى تؼییي رٍاثظ ػلّی ثیي استزس ضغلی

استزس ضغلی است .ثب تَجِ ثِ ایٌىِ توبیشیبفتگی هفَْهی

ٍ ػَاهل پیصثیي آى هیسز ًیستّ .نچٌیي ،پژٍّص حبضز ثز

است وِ ثیطتز زر سهیٌِ هسبئل ذبًَازگی هَرز ثزرسی لزار

رٍی وبروٌبى زر زاًطگبُ ضْزوزز اًجبم ضسُ است وِ

گزفتِ است ،ازثیبت پژٍّص ًطبى زاز وِ هغبلؼبت چٌساًی زر

تؼوینپذیزی ًتبیج ثِ سبیز وبروٌبى اس زاًطگبّبی وطَر را ثب

سهیٌِ توبیشیبفتگی ٍ استزس ضغلی اًجبم ًطسُ است ٍ اس

هحسٍزیت هَاجِ هیًوبیس .استفبزُ اس سبیز رٍیىززّبی

هحسٍز ایي پژٍّصّب هیتَاى ثِ پژٍّص سلن آثبزی ٍ

پژٍّطی (ًظیز عزحّبی تزویجی) ،ضیَُّبی سٌجص جبهغ ٍ

ّوىبراى ( )2015اضبرُ وزز ( .)31سلن آثبزی ٍ ّوىبراى

ثزرسی سبیز هتغیزّبی هْن زر استزس ضغلی پیطٌْبزّبی

( )2015زر پژٍّطی ثب ّسف پیص ثیٌی استزس ضغلی ثز

ثزذبستِ اس ایي پژٍّص ثزای رفغ ایي هحسٍزیتّب زر هغبلؼبت

هجٌبی َّش هؼٌَی ٍ ذَزهتوبیشسبسی ثِ ایي ًتیجِ زست

آیٌسُ است.

یبفت وِ توبیشیبفتگی ًمص هؼٌیزاری زر پیص ثیٌی استزس

نتيجهگيزی

ضغلی زارز (.)31

پژٍّص حبضز ًطبى زاز وِ َّش ّیجبًی ٍ توبیشیبفتگی

زر تجییي ایي یبفتِ هیتَاى گفت وِ افزاز ثب توبیشیبفتگی ثبال

تَاى پیصثیٌی استزس ضغلی زر وبروٌبى را زارز .ثب تَجِ ثِ

ثِ راحتی تحت تبثیز زیگزاى ثزای سْین ضسى یب جذة وززى

ایي ًتبیج ،ثب ثِ وبرگیزی هساذالت هٌبست ٍ هؤثز ثزای افشایص

اضغزاة آىّب لزار ًویگیزًس ٍ ثِ ذبعز زیگزاى ،هَضَػبت،

َّش ّیجبًی ٍ توبیشیبفتگی ،ضبیس ثتَاى تب حسی اس استزس

هطىالت ،ضىستّب یب اضغزاةّب ًطبًِی آسیت را ًطبى

ضغلی پیصگیزی وزز.

ًویزٌّس .ثٌبثزایي ،هیتَاى اًتظبر زاضت افزازی وِ اس توبیش

تقدیز و تشکز

یبفتگی ثیطتزی ثزذَرزار هیثبضٌس زر هَاجِْ ثب هطىالت

هؤلف همبلِ اس توبهی ضزوتوٌٌسگبى ثبثت حضَرضبى زر

ضغلی ثِ عَر هؼمَل ثزذَرز ًوبیٌس ٍ ٌّگبم ثزٍس ػالئن استزس

پژٍّص ووبل تطىز ٍ لسرزاًی را هیًوبیس.

ضغلی ،ضوي وٌتزل احسبسبت ذَز سؼی زر وبّص آى ػالئن

مشارکت نویسندگان

ثز آیٌس .ثٌبثزایي ایي هَارز هی تَاًس سهیٌِ ثزٍس استزس ضغلی

عزاحی پژٍّص :م .ح

را زر افزاز ثب توبیش یبفتگی ثبال وبّص زّس ( Bowen .)9هؼتمس

جوغ آٍری زازُ :م .ح

است افزاز هتوبیشیبفتِ اس تفىزی ٍاضح ،هستمل ٍ هتوبیش اس

تحلیل زازُ :م .ح

زیگزاى ثزذَرزارًس ٍ هی تَاًٌس ثِ رٍضٌی افىبر ،احسبسبت

ًگبرش ٍ اصالح :م .ح

ػمبیس ٍ ّیجبًبت ذَز را اس زیگزاى جسا سبسًس ٍ تحت وٌتزل

تضاد منافع

ذَز زر آٍرًس ( ٍ )15لذا هی تَاى اًتظبر زاضت وِ افزاز توبیش

ًَیسٌسُ همبلِ اػالم هی ًوبیس وِ ّیچ گًَِ تؼبرض هٌبفؼی

یبفتِ ،استزس ضغلی ووتزی را تجزثِ ًوبیٌس.

ٍجَز ًسارز.

پژٍّص حبضز ٍاجس هحسٍزیتّبیی ثَزُ است وِ ثز
استٌجبط اس یبفتِّب ٍ ًتیجِگیزی اس آى اثز هیگذارز ٍ هیتَاًس
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ثزذَرز ثب استزس هیثبضٌس (ً .)30تبیج تحلیل رگزسیَى ًطبى

پیبهسّبی وبرثزز ایي هغبلؼِ را هحسٍز سبسز .ثب تَجِ ثِ همغؼی

...استزس شغلی در کارکنان دانشگاه شهزکزد
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Abstract

Original Article

Background: Job stress is one of the common problems in occupational
environments. Therefore, the present study aimed to predict job stress in
Shahrekord University staff based on emotional intelligence and selfdifferentiation.
Methods: This was a descriptive study. The study population consisted of

Received: 2018/05/21

Shahrekord University staff. A total of 168 staff were selected by

Accepted: 2018/06/22

convenience sampling and then evaluated using Rice Job Stress, Bar-On
Emotional Intelligence, and Skoweron self-differentiation indicators. The

Citation:

data were analyzed by descriptive statistics (mean and standard deviation),
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Pearson’s correlation coefficient as well as multiple linear regressions.

Job Stress in Shahrekord

Results: Pearson’s correlation results showed that a significant negative

University

Staff:

relationship between emotional intelligence and job Stress (P<0.001, r= -

Predictive

Role

of

0.256), and self-differentiation with job stress (P<0.001, r= -0.315). The

Emotional

Intelligence

results of multiple linear regression analysis showed that emotional

and Self-Differentiation.

intelligence (P<0.001, B= - 0.292) and self-differentiation (P<0.001, B= -

Occupational Hygiene and

0.336) are predictive of job stress and explain 15/7% of variation of staff’s

Health Promotion Journal

job stress.

2018; 2(2): ESMAEILI

Conclusion: Regarding the inverse relationship between job stress and

Payam,

emotional

ABBASI

Mostafa. Establishing the
Barrier

Management

System for South Pars
Offshore

intelligence

and

self-differentiation,

by

presenting

and

implementing various management solutions and identifying effective factors
in improving the emotional intelligence and differentiation, job stress can be
reduced which will lead to increased productivity.

Platforms.

Occupational Hygiene and

Keywords:

Health Promotion Journal

Shahrekord University
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Job
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