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بْذاشت کار ٍ ارتقاء سالهت

ارتباط بین افسردگی و تعارضات سازماهی با عملکرد شغلی در اساتید و کارکوان
داهشکده علوم پزشکی الرستان
ةِرام کٍُّّرد ،1فاظيَ ىضيّدیپّر ،2فریتا شؿیدی ٌ ،3گار جيدٌیزِرىی ،*4ىرضیَ ٍُرةخض
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چکیذُ
مقالى پژويشی

هقذهِ :ةا جّزَ ةَ اُيیث صفغ ٌیروی کارکٍان و اشاجید و شالىث آٌِا ةهَ ؾٍهّان یهک اٌصهان ،جؿهارض
شازىاٌی ىیجّاٌد جأدیر ةصزایی ةر شالىث ؾيّىی ،ؾيهکرد و ىیهزان افصهرد ی ایهً افهراد داطهحَ ةاطهد.
ىعانؿَ صاضر ةا ُدف ةررشی ارجتاط ةیً ؾيهکرد طغهی و افصرد ی ةها جؿارضها شهازىاٌی در اشهاجید و

تاریخ دریافت99/08/08 :
تاریخ پذیزش99/12/10 :

ارجاع:
کٍُّهههّرد ةِهههرام ،ىضيّدیپهههّر
فاظيهههههَ ،شهههههؿیدی فریتههههها،
جيههدٌیزِرى هی ٌگههارٍُ ،ههرةخض
ىرضیَ .ارجتهاط ةهیً افصهرد ی و
جؿارضهها شههازىاٌی ةهها ؾيهکههرد

داٌظکده ؾههّم پزطهکی الرشهحان.
ةِداطههث کههار و ارجلهها شههالىث
.1-9 :)1(5 ;1400

رٍش بزرسی :ایً جضلیق از ٌّع جّغیفی-جضهیهی ةهَ روش ىلعؿهی ةهّده کهَ درشهال  1397ةهر روی
اشاجید و کارکٍان داٌظکده ؾهّم پزطکی الرشحان کَ ٌ 82فر ةّدٌد ةا روش ٌيٌَّ یری شرطهياری اٌسهام
رفث .ةَ ىٍؼّر زيؽآوری اظالؾا از شَ پرشظهٍاىَ (جؿهارض شهازىاٌی ،ؾيهکهرد طهغهی و افصهرد ی
هدةرگ) اشحفاده ردید.
یافتهِّهها :ىیهاٌگیً ( )xافصههرد ی  58/20و اٌضهراف ىؿیهار ( ،17/16 )sؾيهکهرد طههغهی  x=30/55و
 ،s=27/5جؿارض شازىاٌی  x=93/20و  s=42/5ةدشث آىد .جؿهارض ةها ىرئهّس ٌيهره ىیهاٌگیً ةهاالجر
وجؿارض ةا ُيردیفان ٌيره ىیاٌگیً پاییًجری داطث  .جّزیؽ فراواٌی افصرد ی در ةیً افراد ىّرد ىعانؿهَ
ٌظان داد کَ افراد شانو ةیظحریً فراواٌی ( )%27/7و افراد ةا افصهرد ی طهدید دارای کيحهریً فراواٌهی (
 )%4/8را دارٌد.
ًتیجِگیزیٌ :حایر ٌظان دادکَ ةیً افصرد ی و ؾيهکرد طغهی راةعَ ىؿکّس و ةیً افصرد ی و جؿهارض
شازىاٌی راةعَ ىصحلیو وزّد دارد  .ةا طٍاشایی و جؿدیم ؾّاىم ایساد کٍٍهده اشهحرس در ىضهیط کهاری
ىیجّاٌیو طاُد ةِتّد ؾيهکرد و ایساد اصصاشا ىعهّب و کارآىدی در پرشٍم ؾهّم پزطکی ةاطیو.
کلیذ ٍاژُّا :افصرد ی ،جؿارضا شازىاٌی ،ؾيهکرد طغهی ،اشاجید ،کارکٍان
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 1داٌظسّی دکحری جخػػی ار ٌّّىی ،روه ىٍِدشی ةِداطث صرفَای ،داٌظکده ةِداطث ،داٌظگاه ؾهّم پزطکی جِران ،جِران ،ایران
 2روه ةِداطث ؾيّىی ،داٌظکده ةِداطث اوز ،داٌظکده ؾهّم پزطکی الرشحان ،الرشحان ،ایران
 3روه اپیدىیّنّژی و آىار زیصحی ،داٌظکده ةِداطث ،داٌظگاه ؾهّم پزطکی اغفِان ،اغفِان ،ایران
 *4روه ةِداطث ؾيّىی ،داٌظکده ةِداطث اوز ،داٌظکده ؾهّم پزطکی الرشحان ،الرشحان ،ایران
(ٌّیصٍده ىصئّل)negar.tamadonij@gmail.com :
 5روه ىٍِدشی ةِداطث صرفَ ای ،داٌظکده ةِداطث اوز ،داٌظکده ؾهّم پزطکی الرشحان ،الرشحان ،ایران
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طهههغهی در اشهههاجید و کارکٍهههان

کارکٍان داٌظکده ؾهّم پزطکی الرشحان اٌسام طده اشث.

ارتباط بیي افسزدگی ٍ تعارضات ساسهاًی با...

بْزام کٌََّرد ٍ ّوکاراى

هقذهِ
صضّر در ىضیطُای کاری و غرف ةخض كاةم جّزِی از

ؾيهکرد طغهی ةَ دنیم اُيیث ةاالی ةِرهوری ،ىّرد جّزَ

زىان روزاٌَ ةرای اٌسام کار و دغدغَ و اطحغال ذٍُی درةاره

ةصیاری از شازىانُا كرار رفحَ اشث  .ؾيهکرد یؿٍی صاغم

فؿانیثُای کاری ةاؾخ طده اشث جا افراد زىان ةصیار زیادی را

فؿانیثُای ٌیروی اٌصاٌی از نضاظ ازرای وػایف ىضّنَ و پس

ةَ ظّر دنخّاه و داوظهتاٌَ ةَ فؿانیثُای کاری اخحػاص دٍُد،

از زىان ىؿیً کَ ىیجّاٌد زٍتَ ةِرهوری وکارایی داطحَ ةاطد.

ةدون آن کَ ةَ اٌدازه ىٍاشب و کافی ةَ اشحراصث و جفریش

ؾيهکرد طغهی ؾتار اشث از ىسيّع رفحارُای ىرجتط ةا طغم

پرداخحَ و زىاٌی را ةَ خاٌّاده و دوشحان اخحػاص دٍُد ،از ایً

کَ افراد از خّد ٌظان ىیدٍُد ( )8جادیر افصرد ی ةر ؾيهکرد

رو غانتاً شتب ایساد ىظکال زصيی و رواٌی ةرای آٌان ىیطّد

طغهی ةیض از دیگر ةیياریُای ىزىً ىاٌٍد آرجروز ،فظارخّن،

(.)1

کير درد و دیاةث ةرآورد طده اشث (.)9

ىیداٌیو کَ داٌظگاهُا ٌلض اغهی را در رطد زاىؿَ ایفا

از شّی دیگر ،یکی از ؾّاىم ىِو کَ ةر شالىث روان و ایساد

ىیکٍٍد و اشاجید و کارکٍان از ارکان اشاشی در ُر داٌظگاه

افصرد ی طغهی جأدیر ىی ذارد ،جؿارض اشث .جؿارض ،زز

ىیةاطٍد .ةدیِی اشث کَ اخحالل در ایً ارکان اشاشی شتب

ازحٍابٌاپذیر و الیٍفک از زٌد ی شازىاٌی كهيداد ىیطّد کَ

آىّزطی خّاُد طد .در

ىؿيّالً ةَ ؾهث ویژ یُای شازىاٌی پدید ىیآید .در ةصیاری از

ىضیعی کَ اشحادان افصرده ُصحٍد ،داٌظسّیان و ٌِایحاً زّاىؽ

شازىانُا جؿارض ةَ غّر

ىصئهَای زدی وزّد دارد .انتحَ

ٌیز ىیجّاٌٍد افصرده طٌّد و ُچٍیً کارکٍان ٌیز در ارائَ

طاید در ُيَ زا ایً پدیده چٍان كدرجی ٌداطحَ ةاطد کَ

خدىا دچار ٌلػان خّاٍُد طد (.)2

ىّزب اٌضالل شازىان طّد؛ ونی جردیدی ٌیصث کَ ىیجّاٌد ةر

افث کیفیث آىّزطی و ارائَ خدىا

طده اشث .اخحالل افصرد ی یک ٌّع ةیياری صحرده و ٌاجّان

کَ شازىان ةصیاری از ٌیروُای کارآىد خّد را از دشث ةدُد

کٍٍده و آشیب زاشث کَ ُر فرد از ُر ٌژاد و كظری در

( )10وزّه ىٍفی جؿارض شازىاٌی ،ةا جأدیر ةر شالىث و افزایض

کظّرُای ىخحهف در یر ىیشازد ( .)3افصرد ی ىحؿهق ةَ

افصرد ی کارکٍان  ،کارایی افراد را کاُض ىیدُد و شازىانُا

كظر خاغی ٌیصث اىا ةرخی افراد زاىؿَ ةَ دنیم ىّكؿیث

را دچار آطفحگی ىیکٍد؛ ةٍاةرایً ةرای صم ایً ىؿضال

و

خاص ٌصتث ةَ ایً اخحالل آشیب پذیرجرٌد ( .)5 ،4افراد

ایساد زاىؿَای شانو ةا شازىان ُایی پّیا و ةاٌظاطٌ ،یازىٍد

ىتحال ةَ افصرد ی ةیظحر از دیگران دچار فرشّد ی طغهی

راُکارُایی ُصحیو کَ ةحّاٌد ىِار ُای طاد زیصحً و طاد

ىیطٌّد و ازحياع ،درآىد و ىضیط از ؾهثُای طیّع

ةّدن را در فضای شازىاٌی ةَ وزّد آورد ،زٌد ی افراد را از

افصرد ی ىیةاطد ( .)6ةاكیاٌیىلدم وُيکاران ىیزان

خيّد ی و ایصحایی ٌسا دُد ،شالىث ؾيّىی افراد را جضيیً

افصرد ی درکظّر ایران را ةیً  25-15درغد شعش خفیف جا

کٍد و جؿارضُای شازىاٌی را شاىان ةخظد (.)10

در خػّص ایيٍی کار از خّد ٌظان ىیدٍُد و ةیظحر در

ٌگِداطحً ایً اكظار در وُهَ اول ةَ ؾٍّان یک اٌصان و جؿارض

كرار دارٌد .ؾالوه ةر ایً

شازىاٌی ىیجّاٌد جأدیر ةصزایی ةر شالىث ؾيّىی ،ؾيهکرد و

افصرد ی ىٍسر ةَ ىصيّم طدن زّ ىضم کار و ایساد جٍض

ىیزان افصرد ی ایً افراد داطحَ ةاطد ،و از آٌسا کَ ىاُیث

در رواةط ةیً فردی و فرآیٍد و ةَ جتؽ آن ىيکً ةاؾخ کاُض

شالىث ؾيّىی و جؿارض شازىاٌی ُيّاره ىّضّع ىّرد جّزَ

ؾيهکرد طغهی افراد طّد (.)7

پژوُظگران و غاصب ٌؼران ىظِّر ایً صّزه ةّده اشث؛ ونی

ىؿرض غدىا

طغهی و جػادفا
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ىحّشط زارش کرده اٌد ( .)4کارىٍدان افصرده دكث کيی را

ةا جّزَ ةَ اُيیث صفغ ٌیروی کارکٍان و اشاجید و شانو
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افصرد ی ةَ ؾٍّان ىظکم رواٌی در زٌد ی افراد طٍاخحَ

ؾيهکرد شازىان ،ادرا ٌا ّار ةگذارد یا طرایعی را ةَ وزّد آورد

ارتباط بیي افسزدگی ٍ تعارضات ساسهاًی با...

بْزام کٌََّرد ٍ ّوکاراى

جاکٍّن ارجتاط ایً شَ ىحغیر در زاىؿۀ ُیئث ؾهيی ةا ُو

صداکذر ٌيره در ایً پرشظٍاىَ  60و صداكم  15ىیةاطد.

شٍسیده ٌظده ةّد (ةَ زز  1ىّرد در داخم کظّر)؛ ةٍاةرایً

اؾحتار و پایایی آن را زارؾی ( )1390از روش جػٍیف و آنفای

ىعانؿَ صاضر ةا ُدف ةررشی ارجتاط ةیً ؾيهکرد طغهی و

کروٌتاخ ةَ جرجیب  0/78و  0/86در شعش ىؿٍیداری  0/001ةَ

افصرد ی ةا جؿارضا

شازىاٌی در اشاجید و کارکٍان داٌظکده

ؾهّم پزطکی الرشحان اٌسام طده اشث.

دشث آورده اشث (.)14
پزسشٌاهِ افسزدگی گلذبزگ :طاىم  18شّال ارزیاةی
کٍٍده ؾالیو افصرد ی اشثٌ .يره ذاری ایً پرشظٍاىَ ةَ

رٍش بزرسی
ایً جضلیق از ٌّع جّغیفی-جضهیهی ةَ روش ىلعؿی ةّده کَ

غّر

زیر ىیةاطد( :خیهی زیاد ،5 :زیاد ،4 :ىحّشط ،3 :کو:

در شال 1397اٌسام رفث .زاىؿَ آىاری ایً جضلیق را اشاجید

 ،2خیهی کو 1 :اغال:غفر) .شپس افراد ةا ٌيره ذاری  0-9را

و کارکٍان داٌظکده ؾهّم پزطکی الرشحان جظکیم دادٌد .در ایً

شانو 10-17 ،اصحيال رطد افصرد ی 18-21 ،افصرد ی ىرزی،

ىعانؿَ اشاجید و کارکٍان کَ ٌ 82فر ةّدٌد طرکث کردٌد و

 22-35افصرد ی خفیف ةَ ىحّشط 36-53 ،افصرد ی ىحّشط

روش ٌيٌَّ یری ةَ غّر جػادفی شاده ةّد .ةَ ىٍؼّر زيؽ

ةَ طدید 54 ،ةَ ةاال دارای افصرد ی طدید جلصیو ىیطٌّد.

در جضلیق صاضر از شَ پرشظٍاىَ (جؿارض

پایایی پرشظٍاىَ ةَ روش آنفای کروٌتاخ ةرای افراد دارای

آوری اظالؾا

شازىاٌی  ،ؾيهکرد طغهی و افصرد ی هدةرگ) اشحفاده ردید.

جضػیال

دةیرشحان  0/90و ةرای افراد دارای جضػیال

پزسشٌاهِ اطالعات دهَگزافیک :طاىم (شً ،زٍس،

داٌظگاُی  ،0/86ةرای شایر افراد  0/81و ةرای کم ٌيٌَّ 0/86

وضؿیث جاُم ،ىدرك جضػیهی ،شيث طغهی ،ىیاٌگیً شاؾث

ةَ دشث آىد .دادهُای زيؽآوری طده ةا اشحفاده از ٌرمافزار

کار در اداره ،ىیزان دراىد ىاُاٌَ ،شاةلَ کار) ىیةاطد.

 spss 22آٌانیزطدٌد .زِث جسزیَ و جضهیم از آٌانیز آىاری t-

ةررشی ىیزان جؿارض درون شازىاٌی از شَ ةؿد جؿارض ىرئّس،

کای اشکّئر ،پاراىحریک و  ANOVAاشحفاده

ردید و

جؿارض ةا رئیس و جؿارض ةاُو ردیفان ةّده اشث .ىیزان جؿارض

 p<0/05ةَ ؾٍّان شعش ىؿٍاداری در ٌؼر رفحَ طد).

آزىّدٌیُا ةیً ٌيره  1جا  5رجتَةٍدی طدٌد کَ رجتَةٍدی جيام
شّاال

ةَ زز شّاال

زیر

یافحَُای اظالؾا دىّ رافیک ٌيٌَّ پژوُض طده ٌظان داد

ىؿکّس رجتَةٍدی

کَ از ٌ 82فر ىّرد ىعانؿَ  52/4درغد از طرکث کٍٍد ان زن

ىیطّد( .خیهی وكثُا ،5 :اغهب ،4 :ةؿضی اوكا  ،3 :ةَ

و  47/6درغد آٌان ىرد ةّدهاٌد .از ایً جؿداد 47/5 ،درغد آٌِا

ٌدر  ،2:خیهی ةَ ٌدر  )1 :روایی ایً پرشظٍاىَ را طیرخاٌی

دارای ىدرك نیصاٌس 35 ،درغد آٌِا دارای ىدرك

پس از ارائَ ةَ پٍر جً از اشحادان روه ىدیریث داٌظگاه آزاد

فّقنیصاٌس 7/5 ،درغد آٌِا دارای ىدرك دکحری 7/5 ،درغد

شٍٍدج جایید کرد و پایایی آن ٌیز ةا اشحفاده از روش آنفای

آٌِا دارای ىدرك دیپهو و  2/5درغد آٌِا دارای ىدرك فّق

کروٌتاخ ىضاشتَ طد کَ ةراةر0/79اشث (.)13

دیپهو ٌیز ةّدٌدُ .يچٍیً  80درغد آٌِا در شيث کارىٍد،

ىیةاطٍد اىا شّاال

 6و  7ىظاةَ یکدیگر ةَ غّر

یافتِّا

 6و  7ةَ غّر

پرشظٍاىَ ؾيهکرد طغهی پاجرشّن کَ جّشط طکرکً و ارطدی

درغد از آٌِا اشحخدام رشيی56 ،درغد آٌِا كراردادی10/7 ،

( )1386جرزيَ و اشحفاده ردید .ایً پرشظٍاىَ دارای 15

درغد ظرصی و  8درغد آٌِا اشحخدام پیياٌی ةّدٌد4/65 .

شّال کَ در ُر شّال از یک ىلیاس چِار درزَ ای ُيیظَ4 :

درغد آٌِا ىحاُم و ىاةلی ىسرد ةّدٌد 9/67 .درغد از ایً

اغهب 3 :اُگاُی  :2ةَ ٌدر  1 :جظکیم طده اشث کَ
3
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پزسشٌاهِ عولکزد شغلی :ةرای زيؽ اوری دادهُا از

 12/5درغد آٌِا ىرةی و  7/5درغد ٌیز اشحادیار ةّدٌد25/3 .
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پزسشٌاهِ تعارض ساسهاًی :دارای  9شّال کَ ُدف آن

 testو آزىّنُای اشحٍتاظی (طاخع پراکٍد یُ ،يتصحگی،

بْزام کٌََّرد ٍ ّوکاراى

ارتباط بیي افسزدگی ٍ تعارضات ساسهاًی با...

جؿداد ،ىانک ىسم شکٌّث خّد ةّده وىاةلی ىصحازر ةّدٌد
(زدول .)1

ىیاٌگیً افصرد ی  58/20ةا اٌضراف ىؿیار  ،17/16ىیاٌگیً
ؾيهکرد طغهی  30/55ةا اٌضراف ىؿیار  ،27/5ىیاٌگیً جؿارض

ىیاٌگیً شٍی طرکثکٍٍد ان )  )33/34 ±6/97شال شً و

شازىاٌی  93/20ةا اٌضراف ىؿیار  42/5ةّده اشث .جؿارض ةا

دارای ىیاٌگیً ( )7/55 ±7/81شال شاةلَ کاری ةّدٌد

ىرئّس ٌيره ىیاٌگیً ةاالجر وجؿارض ةا ُيردیفان ٌيره ىیاٌگیً

(زدول .)2

پاییًجری داطث (زدول.)3
زدول  :1جّزیؽ دىّ رافیک زيؿیث ىعانؿَ طده ةر صصب ىحغیرُای کیفی
هشخصات دهَگزافیک
زٍصیث

ىرد
زن

39
43

47/6
52/4

جضػیال

دیپهو
فّق دیپهو
نیصاٌس
فّق نیصاٌس
دکحرای جخػػی

6
2
38
28
6

7/5
2/5
47/5
35
7/5

شيث

ىرةی
اشحادیار
کارىٍد

10
6
64

12/5
7/5
80

جاُم

ىسرد
ىحاُم

28
53

34/6
65/4

شکٌّث

اشحیساری
ىانک

25
53

32/1
67/09

اشحخدام

كراردادی
ظرصی
پیياٌی
رشيی

42
8
6
19

56
10/7
8
25/3
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فزاٍاًی

درصذ

زدول :3جّزیؽ ىیاٌگیً جؿارض شازىاٌی ،ؾيهکرد طغهی و افصرد ی
هتغیز

3
3
3
11
31
0

14
11
15
40
60
73

37/4
7/96
5/26
93/20
55/30
58/20

42/5
7/11
2/36
5/42
5/27
16/17
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جؿارض ةا ىرئّس
جؿارض ةا رئیس
جؿارض ةا ُيردیفان
جؿارض شازىاٌی
ؾيهکرد طغهی
افصرد ی

اهتیاس حذاقل

اهتیاس حذاکثز

هیاًگیي

اًحزاف هعیار

ارتباط بیي افسزدگی ٍ تعارضات ساسهاًی با...

بْزام کٌََّرد ٍ ّوکاراى

جؿارض ةا ُيردیفان ةا افصرد ی ارجتاط ىصحلیو و ىؿٍاداری

جّزیؽ فراواٌی افصرد ی در ةیً افراد ىّرد ىعانؿَ ٌظان داد
کَ افراد شانو ةیظٍریً فراواٌی ( )٪27/7و افراد دارای

وزّد دارد.

افصرد ی طدید دارای کيحریً جؿداد فراواٌی ( )٪4/8ىیةاطٍد

(( )p-value=0/004، 0/0،36 /015،0 /003زدول .)5

(زدول .)4

ةا جّزَ ةَ ىٍفی ةّدن ضریب ُيتصحگی پیرشّن ،ةیً

ضریب ُيتصحگی پیرشً ةیً افصرد ی و جؿارض شازىاٌی و

افصرد ی و ؾيهکرد طغهی راةعَ غیرىصحلیو وزّد دارد و اٌدازه

اةؿاد آن در زاىؿَ ىّرد ىعانؿَ ٌظان داد کَ ةیً جؿارض

ایً ارجتاط ةراةر  r =-0/22ىیةاطد کَ از نضاظ آىاری ىؿٍیدار

شازىاٌی ،و اةؿاد آن یؿٍی جؿارض ةا ىرئّس ،جؿارض ةا رئیس،

ىیةاطد (( )P-value=0/049زدول .)6

زدول  :4جّزیؽ فراواٌی و درغد افصرد ی در زاىؿَ جضث ةررشی
هتغیز
شانو
اصحيال رطد افصرد ی
افصرد ی ىرزی
افصرد ی خفیف ةَ ىحّشط
افصرد ی ىحّشط ةَ طدید
افصرد ی طدید

فزاٍاًی

درصذ

23
22
8
15
11
4

27/7
26/5
9/6
18/1
13/3
4/8

زدول  :5ضریب ُيتصحگی پیرشّن ةیً افصرد ی و جؿارض شازىاٌی و اةؿاد آن در زاىؿَ ىّرد ىعانؿَ

0/23
0/28
0/33
0/33

جؿارض ةا ىرئّس
جؿارض ةا رئیس
جؿارض ةا ُيردیفان
جؿارض شازىاٌی

سطح هعٌیداری
0/036
0/015
0/003
0/004

زدول  :6ضریب ُيتصحگی پیرشً ةیً افصرد ی و ؾيکهرد طغهی در زاىؿَ ىّرد ىعانؿَ
هتغیزّا

افسزدگی
ضزیب ّوبستگی پیزسي

ؾيهکرد طغهی

-0/22

سطح هعٌیداری
0/049

طغهی و ىیزان افصرد ی راةعَ ىؿکّشی وزّد دارد یؿٍی ةا یک

جؿارض شازىاٌی ،ىیاٌگیً ٌيره افصرد ی ةَ ىیزان 1/08

واصد افزایض در ؾيهکرد طغهی ،ىیاٌگیً ٌيره افصرد ی 0/71

افزایض ىییاةد کَ ایً ىیزان افزایض از نضاظ آىاری ىؿٍادار

کاُض ىییاةد .ایً ىیزان کاُض از نضاظ آىاری ىؿٍادار

ىیةاطد (( )p-value=/002زدول .)7

5
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ٌحایر ر رشیٌّی خعی ٌظان داد کَ راةعَ ةیً ؾيهکرد

ىیةاطدُ .)p-value=0/035( .يچٍیً ةا افزایض یک واصد در
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هتغیزّا

افسزدگی
ضزیب ّوبستگی پیزسي

بْزام کٌََّرد ٍ ّوکاراى

ارتباط بیي افسزدگی ٍ تعارضات ساسهاًی با...

زدول  :7ارجتاط ؾيهکرد طغهی و جؿارض شازىاٌی ةا افصرد ی ةا اشحفاده از ىدل ر رشیّن خعی
هتغیزّا

ضزیب

خطای استاًذارد

آهارُ

سطح هعٌی داری

ؾرض از ىتدا
ؾيهکرد طغهی
جؿارض شازىاٌی

37/81
-0/71
1/08

19/05
0/33
0/33

1/98
-2/15
3/26

0/051
0/035
0/002

بحث
ُدف اغهی ایً پژوُض جؿییً راةعَی ةیً افصرد ی و

طغهی ٌدارد کَ ایً ىغایر ٌیز ىيکً اشث ةَ ایً دنیم ةاطد

جؿارض شازىاٌی ةا ؾيهکرد طغهی در اشاجید و کارکٍان داٌظکده

کَ در زاىؿَ ىّرد ةررشی پژوُض صاضر در ةرخی ىّارد جفِیو

ؾهّم پزطکی الرشحان ةّدٌ .حایر ٌظان داد کَ ةیً افصرد ی و

وػایف ةَ درشحی اٌسام ٌگرفحَ اشث و یک پرشٍم ةَ ظّر

ؾيهکرد طغهی راةعَ ىؿکّس ونی ةیً افصرد ی و جؿارض

ُيزىان چٍدیً ىصئّنیث را ایفا ىیکٍد کَ ایً اىر ةاؾخ

شازىاٌی راةعَ ىصحلیو وزّد دارد .یکی از ؾّاىم ؾيدهای کَ

کاُض ؾيهکرد وی ىیطّد.

شتب ُدر رفحً اشحؿداد ٌیروی اٌصاٌی ىی ردد ،جؿارض ةیً

اةراُیيی و ُيکاران ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَ راةعَ ىذتث و

فردی اشث کَ جؿارض روُی و شازىاٌی را ةَ دٌتال داردٌ ،حایر

ىؿٍادار ةیً جؿارض ٌلض ةَ ؾٍّان یکی از ؾّاىم اشحرسزا ةا

ایً جضلیق ةا جضلیق ىِدی دلفی و ُيکاران (ُ )11يخّاٌی

را ٌیز

دارد .افصرد ی ةَ ؾٍّان یکی از طایؽجریً اخحالال

روان

ؾيهکرد طغهی وزّد دارد .طاید ةحّان ؾهث ایً ىغایر
در جفاو

زّاىؽ ىّرد ةررشی پژوُضُا زصحسّ کرد .افزون

زودرس اٌصان طده اشث.کَ ٌحایر ایً جضلیق ةا جضلیق خاٌی و

ىیجّاٌد ةر ایً ىغایر ىؤدر ةاطد (.)17

ُيکاران (ُ )12يخّاٌی دارد .دنیم طتاُث ٌحایر ایً ىعانؿَ ةا

ةاجّزَ ةَ ىضرىاٌَ ةّدن زيؽآوری دادهُای ىعانؿَ اىا جؿداد

ىعانؿا دیگری کَ در ایً زىیٍَ اٌسام طده ةَ ٌؼر ىیرشد ایً

زیادی از افراد صاضر ةَ ُيکاری ةا ایً ظرح ٌظدٌد ةَ ُيیً

فردی و خاٌّاد ی افراد در

دنیم جؿداد زاىؿَ آىاری ىا جلهیم یافثُ .يچٍیً ىحاشفاٌَ ؾده

ىیان کارکٍان ؾهّم پزطکی کظّر جا صدودی ىظاةِث دارد.

ای از افراد پرشظٍاىَُای خّد را ةَ ظّر کاىم پرٌکردٌد کَ ةَ

افصرد ی ةَ ؾٍّان یک پیاىد روان طٍاخحی و اخحالنی کَ ٌاطی

ایً داده ُای آٌِا از ىعانؿَ صذف ردید.

ةاطد کَ درآىد پرشٍهی ،ىظکال

از ٌاجّاٌی فرد ةرای ایصحاد ی و ىلاوىث در ةراةر اشحرس و

ًتیجِگیزی

فظارُای ىضم کار ایساد ىیطّد طٍاخحَ طده اشث کَ ةا ٌحایر

پیظٍِاد ىی ردد ىصئّنیً داٌظکده ؾهّم پزطکی ةَ دٌتال
طٍاشایی و جؿدیم ؾّاىم ایساد کٍٍده اشحرس در ىضیط کاری

جضلیق خاٌی و ُيکاران (ُ )12يخّاٌی دارد.
ةیّکاىپ و ُيکاران ( )2005دریافحٍد کَ زٌان ُاکی روی
چيً شعّح پاییًجراز اةِام ٌلض را در ىّرد ٌلاط كّ

خّد

ىعهّب و

ةاطٍد جا طاُد ةِتّد ؾيهکرد و ایساد اصصاشا

کارآىدی در پرشٍم ةاطٍد و ىّارد ذیم پیظٍِاد ىی ردد:

ٌحایر پژوُض صاضر ةا آن ةخض از ٌحایر پژوُض ارشیا و

اشحفاده از ایدهُای و افکار زدید آٌان در صم جؿارضا کَ خّد
ىٍسر ةَ ٌّآوری و ىیم و رغیث ةَ کار ىی ردد.

طغهی دارد ُو راشحا ةّده و ةا آن ةخض از ٌحایر پژوُض آٌان

 .2در جدویً و اغالح و ازرای ظرح ارزشیاةی ازکارکٍان ،از

ىغایر اشث کَ ٌظان ىیدُد اةِام ٌلض ُیچ راةعَای ةا ؾيهکرد

کارکٍان اشحفاده طّد جا آٌان ٌیز ةداٌٍد کَ
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جسرةَ کردٌد ،درصانی کَ ىردان چٍیً جسرةَای ٌداطحٍد (.)15

 .1ایساد ةصحر فرٍُگی الزم زِث ىظارکث کارکٍان و

ُرپاچ ( )16کَ جؿارض ٌلض راةعَ ىٍفی و ىؿٍادار ةا ؾيهکرد
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پزطکی و یکی از ىِوجریً ؾهثُایی کَ ىٍسر ةَ از کار افحاد ی

ةرایً ،طرایط صاکو ةر زّاىؽ ىّرد ةررشی پژوُضُا ٌیز

...ارتباط بیي افسزدگی ٍ تعارضات ساسهاًی با

بْزام کٌََّرد ٍ ّوکاراى

اشاجید ةزر ّار ُردو داٌظکدهُای ةِداطث اوز و پرشحاری
الرشحان کَ در ایً ظرح ةا ىا ُيکاری کردٌد غيیياٌَ کيال
.جظکر و كدرداٌی را داریو

.چَ اةؿادی از کار و رفحار آٌِا ىّرد ارزطیاةی كرار ىی یرد

، ةا جّزَ ةَ ایً کَ زیٍض افراد ٌاىٍاشب در شازىانُا.3
جّغیَ ىی ردد، آطکار و ٌِان ىیطّد

ةّزّد آىدن ىظکال

هشارکت ًَیسٌذگاى

 ةا،شازىانُا دراشحخدام وجأىیً ٌیروی اٌصاٌی"جٍاشب طغهی

ه. م،ك. ب:ظراصی پژوُض

 نذا طٍاخث.جٍاشب ٌّع طخػیث " را در ٌؼرداطحَ ةاطٍد

م. ف، . ن:زيؽ آوری داده

 جّاٌاییُای ذٍُی و فیزیکی و خػایع،جفاو ٌگرشُا ادراك

س. ف:جضهیم داده

طخػیحی ةا یکدیگر زِث فِو و درك شعّح ىخحهف ؾيهکرد

م. ف، . ن،ك. ب:ٌَگارش و اغالح ىلان

کارکٍان کيک طایاٌی را در ةرخّاُد داطث و ىٍسر ةَ کاُض
.جؿارضا شازىاٌی خّاُد ردید

تضاد هٌافع
در ایً ىعانؿَ ُیچ ٌَّ جضاد ىٍافؿی از شّی ٌّیصٍد ان
.زارش ٌظده اشث

تقذیز ٍ تشکز
 در داٌظگاه ؾهّم پزطکی1397-012 ایً ظرح ةا کد
 ةدیً وشیهَ از جياىی کارکٍان و.الرشحان ىػّب ردیده اشث
هٌابع
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Introduction: Considering the importance of maintaining the energy and health
of the staff and faculty members as human beings, organizational conflict can
have a significant impact on public health, performance, and the rate of
depression in these individuals. The aim of this study was to investigate the
relationship between job performance and depression with organizational
conflicts in professors and staff of Larestan University of Medical Sciences.
Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted in
2016 on 82 professors and staff of Larestan University of Medical Sciences
selected by census sampling method. In order to collect information in the
present study, three questionnaires (organizational conflict, job performance, and
Goldberg depression) were used.
Results: The mean of depression was 58.20 with a standard deviation of 17.16,
the mean of job performance was 30.55 with a standard deviation of 27.5, and
the mean of organizational conflict was 93.20 with a standard deviation of 42.5.
Conflict with subordinate had a higher mean score and conflict with peers had a
lower mean score. The frequency distribution of depression among the
participants showed that healthy individuals had the highest frequency (27.7%)
and individuals with severe depression had the lowest frequency (4.8%).
Conclusion: The findings showed an inverse relationship between depression
and job performance, but a direct relationship was observed between depression
and organizational conflict. By identifying and modifying the causes of stress in
the workplace, we can see the improvement of performance and the creation of
desirable and efficient feelings in medical personnel.
Keywords : Depression, Organizational Conflict, Job Performance, Professors,
Staff
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