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(مطالعهی موردی بر روی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال )1394
محمد امین رشیدی ،1عاطفه یوسفیمهر ،2عبدالحسین پورنجف ،3مسعود پورنجف ،4مهرداد کاظمی ،5عظیم اکبری ،6مقداد

کاظمی*7

چکیده
مقاله پژوهشی

مقدمه :استرس شغلی پاسخهای هیجانی آزاردهندهای است که به علت عدم تطابق بین نیازمندیهای
شغلی با تواناییهای فردی ایجاد میشود .این مطالعه با هدف تعیین وضعیت استرس شغلی و فاکتورهای

تاریخ دریافت97/08/26 :
تاریخ پذیرش97/11/03 :

روش بررسی :این مطالعهی توصیفی  -تحلیلی و از نوع مقطعی بر روی  153نفر از کارکنان دانشگاه
علوم پزشکی ایالم در سال  1394به روش نمونهگیری تصادفی ساده انجام گرفت .به منظور جمعآوری
دادهها از پرسشنامه استرس شغلی  Philip. L. Riceاستفاده شد .سپس تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از نرم افزار  SPSS16و آمار توصیفی و آزمونهای آماری آنالیز واریانس یکطرفه (آزمون تعقیبی

ارجاع:

شفه) ،کایدو ،تیتست مستقل و همبستگی اسپیرمن انجام گرفت.

رشیدی محمد امین ،یوسفیمهر

یافتهها :میانگین نمره کلی استرس شغلی در جامعه مورد مطالعه برابر با  152/25 ± 31/29بود که

عبدالحسین،

 68/6درصد از افراد مورد مطالعه در محدوده استرس شغلی متوسط قرار داشتند .آزمون اسپیرمن،

پورنجف مسعود ،کاظمی مهرداد،

همبستگی معکوس و معنیدار آماری را بین خرده مقیاسهای روابط بین فردی و شرایط فیزیکی محیط

عاطفه،

پورنجف

اکبری عظیم ،کاظمی .مقداد
استرس شغلی و ارتباط آن با
متغیرهای دموگرافیک (مطالعهی
موردی بر روی کارکنان دانشگاه
علوم پزشکی ایالم در سال .)1394

کار و متغیر گروههای سنی در کارکنان ستاد و پردیس نشان داد ( P>0/05و  r= 0/246و .)r= 0/163
آزمون آنالیز واریانس تفاوت معنیدار آماری را بین خرده مقیاس روابط بین فردی با نوع استخدامی نشان
داد (.)P>0/05
نتیجهگیری :نظر به اینکه در این مطالعه متغیرهای نوع استخدامی ،سن و خرده مقیاس روابط بین
فردی به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر استرس شغلی معرفی شدند لذا ضرورت دارد تا در انتخاب
افراد متناسب با شغل مورد نظر ،توجه بیشتری به متغیرهای ذکر شده صورت گیرد.

بهداشت کار و ارتقاء سالمت ;1397
.346-58 :)4(2

کلید واژهها :استرس ،استرس شغلی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم

1گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
2کمیته تحقیقات دانشجویی ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
3گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
4واحد  ،HSEمسئول  HSEنیروگاه سیکل ترکیبی نوشهر ،نوشهر ،مازندران ،ایران
5گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
6گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
*7گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
(نویسنده مسئول)kazemy.meghdad@gmail.com :
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تاثیرگذار بر آن در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایالم انجام گرفت.
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استرس شغلی و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک

محمدامین رشیدی و همکاران

استرس شغلی و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک...

محل کار میگذرانند از اینرو ویژگیهای خاص محیطهای کار و

است ( .)8عـالوه بر ایـن مـوارد ،مهمترین اثــرات تخریبــی

نوع فعالیت شغلی افراد میتواند اثرات عمیقی بر روی سالمتی

اســترس شــغلی ،تاثیرگــذاری منفــی بــر کارایی و

افراد داشته باشد ( .)1کار جنبهای از زندگی است که صرفنظر

عملکــرد افــراد در محیــط کار اســت ( .)9استرس شغلی از

از منابع مالی ،برخی از نیازهای اساسی آدمی نظیر تحرک روانی

نظر ایمنی در محیط کار نیز اهمیت ویژهای دارد ( .)10از

و بدنی ،نیازهای اجتماعی و احساس با ارزشی را ارضاء میکند.

طرفی سازمان جهانی بهداشت متذکر شده است که بهداشت

با وجود این ،کار میتواند منبع فشار روانی نیز باشد ( .)2نتایج

حرفهای و رفاه اجتماعی کارگران عنصر بسیار مهم و پیشنیاز

تحقیقات مختلف بیانگر این مطلب است که نوع شغل افراد

حیاتی در بهرهوری ،توسعه اجتماعی -اقتصادی و توسعه پایدار

میتواند در میزان ابتالی افراد به انواع فشارهای روانی تاثیرگذار

است ( .)11در قرن حاضر اهمیت استرس در رفتار سازمانی

باشد ( .)1،3،4طبق نظر موسسه بین المللی ایمنی و سالمت

مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است و به بررسی استرس

شغلی ( ،)OSHAاسترس شغلی به معنای پاسخهای مضر

و آثار و عواقب آن در سازمان و کارکنان پرداخته شده است .اما

جسمی و روحی است که در صورت عدم تطابق و هماهنگی

در عین حال استرس ماهیتاً بد و مخرب نمیباشد ،زیرا مقداری

بین نیازمندیهای شغلی با منابع و تواناییهای فردی بهوجود

از استرس برای تالش و تحرک و پیشرفت کاری مورد نیاز بوده

میآید ( .)5به عبارتی میتوان گفت استرس شغلی عبارت است

و میتواند بر روی عملکرد کارکنان و بازدهکاری آنان مفید و

از پاسخ های هیجانی آزاردهندهای که در صورت عدم تناسب

موثر باشد ( .)12مطالعات متعددی در زمینه بررسی استرس

بین خواستهها و الزامات شغل با استعداد ،منابع و نیازهای

شغلی و پارامترهای تاثیرگذار بر آن انجام شده است.

کارکنان بروز میکند ( .)5اسـترس شـغلی به عنوان یکی از

در پژوهشی که توسط واعظیفر و همکاران انجام گرفت،

شایعترین مشکالت مرتبــط بــا کار محســوب میشــود (.)6

نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی و استرس شغلی رابطه

سازمان بین المللی کار ( )ILOاسترس شغلی را به عنوان

معکوس و معنیداری وجود داشت ( .)13در مطالعهای که

شناخته شدهترین پدیدهی تهدید کنندهی سالمتی کارگران

توسط طباطبایی جبلی و همکاران تحت عنوان فرا تحلیل رابطه

معرفی نموده است ( .)7طبــق گــزارش ســازمان جهانـی

متغیرهای شخصیتی با استرس شغلی انجام گرفت ،نتایج نشان

بهداشـت ( ،)WHOبیـش از نیمـی از کارکنـان کشـورهای

داد بین تابآوری و استرس شغلی رابطه معکوس و معنیدار

صنعتـی از اسـترس شـغلی شـاکی هسـتند و تنهـا در آمریـکا

آماری وجود داشت ( .)14لی و شین ( )Lee and Shinدر

حـدود یـازده میلیــون نفــر از اســترس شــغلی رنــج می

مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که عوامل و شرایط محیطی

برنــد ( .)7اســترس شـغلی همـواره بـر میـزان سـالمت

بیشترین تاثیر را بر روی استرس کارکنان دارند ( .)15در

افـراد و کیفیـت زندگی شـخصی آنــان اثرگــذار بــوده و

پژوهش انجام شده توسط کیم ( ،)Kimبین استرس شغلی و

دارای عوارض و پیامدهای مختلفی میباشد ( .)8،9مهمترین

سالمت روانی با بهرهوری افراد رابطهی معنیداری وجود داشت.

عوارض جسمی شامل بیماریهای قلبی  -عروقی ،گوارشی،

همچنین استرس شغلی همبستگی قوی با افسردگی و اضطراب

اسکالتی  -عضالنی ،اختالل دستگاه ایمنی ،ایجاد و تشدید

داشت ( .)16در مطالعهای که توسط بقولی و همکاران با هدف

سرطانهای مختلف و افزایش بروز صدمات و حوادث است.

تعیین نقش واسطهگری استرس شغلی در رابطه بین سرمایه

پیامدهای رفتاری استرس شغلی شامل غیبت از کار ،مصرف

روانشناختی با عملکرد شغلی کارکنان انجام گرفت ،نتایج نشان
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افراد جامعه حداقل یکسوم از اوقات شبانهروز خود را در

دخانیات ،اختالل خواب ،سوء مصرف دارو ،الکل ،اعتیاد و غیره
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مقدمه

استرس شغلی و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک...

محمدامین رشیدی و همکاران

معنیداری وجود داشت همچنین استرس شغلی نقش میانجی

سوالی از سه بعد روابط بین فردی ( Interpersonal

در رابطهی بین سرمایه ی روانشناختی با عملکرد شغلی ایفا

 26( )Relationsسوال) ،شرایط فیزیکی محیط کار

کرده و سبب کاهش اثر سرمایهی روانشناختی بر عملکرد

( 22( )Physical Conditionsسوال) و عالیق شغلی ( Job

شغلی شده است (.)17

 9( )Interestsسوال) تشکیل شده است ( )20که در آن

پزشکی نقش اساسی و کاربردی را در ارتقای بهداشت جامعه

استرس متوسط و استرس شدید تقسیم بندی شدهاند .به

و انتق ال مفاهیم آن به دیگران و ارائه خدمات بهداشتی -

منظور نمره گذاری سواالت این پ رسشنامه از مقیاس لیکرت 5

درمانی دارند ،بنابراین ضرورت دارد تا اساتید و کارکنان

درجه ای شامل یک (هرگز) ،دو (به ندرت) ،سه (گاهی اوقات)،

دانشگاه ،افرادی سالم بوده تا بتوانند نیروهایی متخصص و

چهار (اغلب) و پنچ (بیشتر اوقات یا همیشه) استفاده شد

مسئولیتپذیر به جامعه تحویل دهند ( .)18گستردگی عظیم

( .)22سپس نتایج حاصل از کم ی کردنِ کلیه سواالت ،با هـم

قشر کارمند و نتایج حاکی از نارضایتی کارمندان از شغل

جمع شد که تعیین کننده نمره استرس شغلی افـراد

خویش ،بیانگر ضرورت تحقیقات بیشتر در شناسایی و

است (.)23

تشخیص اولویت های سالمت روان ،استرس شغلی و عوامل

جهت انجام مطالعه ،ابتدا اهداف مطالعه برای هر یک از افراد

مرتبط با آن ها است .لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت

تشریح و آموزشهای الزم در خصوص نحوهی پر کردن پرسشنامه

استرس شغلی و فاکتورهای تاثیرگذار بر آن در میان کارکنان

ارائه گردید ،سپس دادههای جمع آوری شده (دموگرافیک و

دانشگاه علوم پزشکی ایالم انجام گرفت.

تخصصی پرسشنامه) وارد نرم افزار آماری  SPSS16گردید و در

روش بررسی

نهایت از آزمون کایدو ( )Chi Square Testجهت تعیین ارتباط

این مطالعهی توصیفی  -تحلیلی به صورت مقطعی

بین متغیرهای جنسیت و وضعیت تاهل با استرس شغلی و ابعاد

( )Cross-sectionalبر روی  153نفر از کارکنان و اعضای

آن و از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (نوع آزمون تعقیبی شفه)

هیئت علمی شاغل در دو بخش ستاد و پردیس دانشگاه علوم

جهت تعیین تفاوتسنجی بین متغیرهای سطح تحصیالت و نوع

پزشکی ایالم در سال  1394انجام گرفت .تعداد نمونه مورد

استخدامی با استرس شغلی و ابعاد آن استفاده گردید .همچنین از

مطالعه با استفاده از فرمول آماری کوکران ( )19و به روش

آزمون همبستگی اسپیرمن نیز جهت تعیین همبستگی بین متغیر

نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید .معیار ورود افراد به

گروههای سنی و سابقه کاری با استرس شغلی و ابعاد آن استفاده

مطالعه ،داشت ن رضایت کامل جهت شرکت در مطالعه

شد و در نهایت وضعیت استرس شغلی و ابعاد آن با استفاده از

همچنین دارا بودن حداقل  6ماه سابقه اشتغال به کار در

آزمون تیتست مستقل ()Independent Sample T-Test

دانشگاه علوم پزشکی ایالم بود .در این مطالعه به منظور

در بین کارکنان و اعضای هیئت علمی دو واحد ستاد و

جمعآوری داده ها از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و

پردیس در سطح معنیداری  0/05مورد سنجش قرار گرفت.

پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ ال رایس ()Philip. L. Rice

یافتهها

( )20استفاده شد .این پرسشنامه توسط فیلیپالرایس

بر اساس یافته های این مطالعه ،رنج سنی افراد شرکت

طراحی و به وسیله حاتمی در ایران بومی سازی شده

کننده در مطالعه  24-58سال با میانگین و انحراف معیار

همچنین پرسشنامه حاضر مورد تایید انستیتوی سالمت روانی

 35/65 ± 8/05سال بود .از میان  153نفر شرکت کننده در
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دانشگاه ها و مراکز آموزشی به ویژه دانشگاههای علوم

استرس شغلی و هر یک از ابعاد آن در سه حیطه استرس کم،
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داد که بین استرس شغلی و عملکرد شغلی رابطهی معکوس و

آمریکا ( )NIMHمیباشد ( .)20،21این پرسشنامهی 57

استرس شغلی و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک...

محمدامین رشیدی و همکاران

مونث 47 ،نفر ( 30/7درصد) مجرد و  106نفر ( 69/3درصد )

دموگرافیک در جدول  1ارائه شده است.

متاهل 78 ،نفر ( 51درصد) واحد ستاد و  75نفر ( 49درصد)
جدول  :1نتایج مربوط به متغیرهای دموگرافیک در میان افراد شرکت کننده در مطالعه
واحد ستاد
درصد
فراوانی

متغیر

واحد پردیس
درصد
فراوانی

کل

گروههای سنی (سال)

20-30
30-40
40-50
<50

17
31
27
3

21/8
39/7
34/6
3/8

30
30
15
0

40
40
20
0

47
61
42
3

30/7
39/9
27/5
2

سابقه کاری (سال)

1-3
3-10
10-20
<20

6
31
10
31

7/7
39/7
12/8
39/7

18
36
11
10

75
48
14/7
13/3

24
67
21
41

15/7
43/8
13/7
26/8

جنسیت

مذکر
مونث

44
34

56/4
43/6

28
47

37/3
62/7

72
81

47/1
52/9

وضعیت تاهل

مجرد
متاهل

17
61

21/8
78/2

30
45

40
60

47
106

30/7
69/3

سطح تحصیالت

دیپلم و پایینتر
کاردانی
کارشناسی
ارشد و باالتر

11
9
43
15

14/1
11/5
55/1
19/2

6
9
34
26

8
12
45/3
34/7

17
18
77
41

11/1
11/8
50/3
26/8

نوع استخدامی

رسمی
پیمانی
قراردادی و طرحی
حق التدریسی

40
7
30
1

51/3
9
41/7
1/3

22
8
42
3

29/3
10/7
56
4

62
15
72
4

40/5
9/8
47/1
2/6

78

51

75

49

153

100

کل

طبق نتایج جدول  ،1کمترین تعداد افراد شرکت کننده در این

افراد شرکت کننده در این مطالعه از لحاظ سن ،سابقه کار ،سطح

مطالعه از لحاظ سن ،سابقه کار ،سطح تحصیالت و نوع استخدامی

تحصیالت و نوع استخدامی به ترتیب مربوط به گروه سنی 30-40

به ترتیب مربوط به گروه سنی بیشتر از  50سال با فراوانی  3نفر

سال با فراوانی  61نفر ( 31نفر ستاد و  30نفر پردیس) ،سابقه

( 3نفر ستاد) ،سابقه کاری  10-20سال با فراوانی  21نفر ( 10نفر

کاری  3-10سال با فراوانی  67نفر ( 31نفر ستاد و  36نفر

ستاد و  11نفر پردیس) ،مدرک دیپلم و پایینتر با فراوانی  17نفر

پردیس) ،مدرک کارشناسی با فراوانی  77نفر ( 43نفر ستاد و 34

( 11نفر ستاد و  6نفر پردیس) و استخدام حق التدریسی با فراوانی

نفر پردیس) و استخدام قراردادی و طرحی با فراوانی  72نفر (30

 4نفر ( 1نفر ستاد و  3نفر پردیس) بود .همچنین بیشترین تعداد

نفر ستاد و  42نفر پردیس) بود.
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فراوانی

درصد

] [ DOI: 10.18502/ohhp.v2i4.447

مطالعه 72 ،نفر ( 47درصد) مذکر و  81نفر ( 53درصد)

واحد پردیس بودند .اطالعات تکمیلی در مورد متغیرهای

محمدامین رشیدی و همکاران

استرس شغلی و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک...

در جامعه مورد مطالعه  152/25 ± 31/29بود که نشان دهندهی

نمرهی کلی استرس شغلی و سایر ابعاد آن در میان کارکنان

قرار داشتن جامعه مورد مطالعه در محدوده استرس شغلی

ستاد و پردیس تفاوت معنیدار آماری یافت نشد (.)P <0/05

متوسط میباشد .همچنین  68/6درصد از افراد مورد مطالعه در

اطالعات تکمیلی در مورد نتایج آزمون تی مستقل در جدول 5

حیطه استرس شغلی متوسط قرار داشتند .در جدول  2میانگین

ارائه شده است.

درصد ابعاد استرس شغلی و سواالت پرسشنامه فیلیپ ال رایس

میانگین نمرهی عالیق شغلی در بین افراد با سطح تحصیالت

آمده است.

مختلف وجود داشت ( .)P>0/05این تفاوت در بین گروههای

آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین خرده مقیاس

دیپلم و کارشناسی ارشد دیده شد به طوریکه میانگین نمره این

روابط بین فردی و گروههای سنی و سابقه کاری در کارکنان

مولفه در کارکنان با مدرک دیپلم باالتر بود .همچنین این آزمون

ستاد و پردیس همبستگی معکوس و معنیدار آماری وجود

هیچگونه تفاوت معنیدار آماری را در نمره کلی استرس شغلی و

داشت ( P>0/05و  r= 0/246و  .)r=0/198در جدول  4نتایج

سایر ابعاد آن در بین افراد با سطح تحصیالت مختلف نشان نداد

مربوط به آزمون همبستگی اسپیرمن بین ابعاد استرس شغلی و

(.)P<0/05

گروههای سنی و سابقه کاری ارائه شده است.

واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه در جدول  6ارائه شده

اطالعات تکمیلی در مورد نتایج آزمون آنالیز

آزمون کایدو ارتباط معنیدار آماری را بین متغیر های

است .آزمون آنالیز واریانس تفاوت معنیدار آماری را بین متغیر

جنسیت و وضعیت تاهل با استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان

نوع استخدامی با میانگین نمره مولفهی روابط بین فردی نشان

ستاد و پردیس نشان نداد ( .)P<0/05آزمون تیمستقل تفاوت

داد ( .)P>0/05این تفاوت در بین گروههای حق التدریسی با

معنیدار آماری را در نمرهی مولفهی عالیق شغلی با محل کار

پیمانی و حق التدریسی با قرادادی  -طرحی بیشتر بود .اطالعات

کارکنان نشان داد ( .)P>0/05به طوریکه میانگین نمره این

تکمیلی در نمودار  1آورده شده است.

جدول  :2میانگین نمره استرس شغلی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
انحراف معیار  ±میانگین

متغیر

68/36 ± 15/82
60/65 ± 14/61
28/23 ± 6/35
152/25 ± 31/29

روابط بین فردی
شرایط فیزیکی محیط کار
عالیق شغلی
استرس شغلی

جدول  :3توزیع فراوانی و درصد استرس شغلی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
متغیر
روابط بین فردی
شرایط فیزیکی محیط کار
عالیق شغلی
استرس شغلی

استرس کم

استرس متوسط

استرس شدید

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

(29)19
(31)20/3
(22)14/4
(25)16/3

(99)64/7
(99 )64/7
(108 )70/6
(105 )68/6

(25)16/3
(23)15
(23 )15
(23 )15
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نمره استرس شغلی و ابعاد آن و در جداول  3و  4توزیع فراوانی و

آزمون آنالیز واریانس نشان داد تفاوت معنیدار آماری در

] [ DOI: 10.18502/ohhp.v2i4.447

نتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمره کلی استرس شغلی

مولفه در بین کارکنان ستاد بیشتر از پردیس بود همچنین بین

محمدامین رشیدی و همکاران

استرس شغلی و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک...

سواالت

351

فراوانی (درصد)
(17 )11/1
(14 )9/2
(17 )11/1
(19 )12/4
(12)7/8
(10 )6/5
(8)5/2
(12)7/8
(12)7/8
(17 )11/1
(28)18/3
(28 )18/3
(31)20/3
(14 )9/2
(13 )8/5
(21)13/7
(17)11/1
(22 )14/4
(26 )17
(35 )22/9
(15 )9/8
(21 )13/7
(8 )5/2
(16 )10/5
(19 )12/4
(26 )17
(22 )14/4
(21 )13/7
(31 )20/3
(31)20/3
(35 )22/9
(17 )11/1
(41 )26/8
(12 )7/8
(24 )15/7
(17 )11/1
(46 )30/1
(27 )17/6
(30)19/6
(26 )17
(13 )8/5
(11 )7/2
(38)24/8
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کم بودن تجربه و مهارت افراد در محل کار
مشخص نبودن شغل به طور کامل
مشخص نبودن انتظارات از فرد
مشخص نبودن توقعات از فرد در آینده
ناتوان بودن در جلب رضایت مافوق
ناتوانی در ارتباط با مافوق
کم تجربه محسوب شدن فرد و دستور دادن به او
رفتار مطوب سرپرست با فرد
رابطه دوستانه ،قابل اعتماد و محترمانه سرپرست و فرد
رابطه تنشزا بین مدیران و کارگران
آزادی فرد در انجام وظایف
حس تضمین آینده با انجام این کار
وجود تعداد زیادی رئیس در حوزه کار فرد
اهمیت ندادن رئیس فرد به شغلش
برخورد مناسب مافوق به عملکرد فرد
قدردانی نکردن مافوق از فرد بخاطر شایستگیاش
نداشت امید فرد به ارتقاء
عدم رضایت فرد در تصمیمگیری و مشارکت
برخورداری از تحصیالت بیشتر نسبت به کار انجام شده
عدم تناسب بین تحصیالت با نیازمندی شغل
نگرانی از دست دادن کار و اخراج فرد
ناکافی بودن آموزش کار
رابطه غیر دوستانه بین فرد و همکاران
نبود رغبت در انجام کار
نبود وقت آزاد برای امورات شخصی
تبعیض قائل شدن بین افراد از لحاظ سن ،سابقه کار و سطح تحصیالت
وجود محیط کاری شلوغ و ناراحت کننده
فشار فیزیکی بیش از حد در شغل فرد
کم نشدن حجم کاری فرد
سریع بودن ریتم کاری
نیاز کار به سرعت عمل
نبود زمان استراحت درکار
پیشبینی زمانهای استراحت در کار فرد
فراتر بودن نیازمندی کار از توانایی فرد
از دست دادن توان فرد در پایان روز
لذت نبردن از اوقات فراغت در اثر از دست دادن توان در کار
صرف وقت بیشتر در کار نسبت به بقیه
مسئول بودن نسبت به بسیاری از مردم
کم بودن حمایت از کارکنان در کار
موثر و مفید نبودن حمایت از کارکنان در کار
مشخص نبودن انتظارات
مشخص نبودن انتظارت از فرد در آینده
احساس خستگی هنگام ترک کار

گزینه 1
(هرگز)
فراوانی
(درصد)
(10)6/5
(17 )11/1
(7)4/6
(12)7/8
(13 )8/5
(11 )7/2
(15 )9/8
(5 )3/3
(11 )7/2
(16 )10/5
(17)11/1
(26 )17
(40)26/1
(11)7/2
(14 )9/2
(13)8/5
(27 )17/6
(11)7/2
(27 )17/6
(17 )11/1
(10 )6/5
(14 )9/2
(5 ) 3/3
(9 )5/9
(14 )9/2
(34)22/2
(35 )22/9
(10 )6/5
(16 )10/5
(16 )10/5
(30 )19/6
(17)11/1
(49 )32
(14 )9/2
(21 )13/7
(22 )14/4
(34 )22/2
(56 )36/6
(34)22/2
(32 )20/9
(11 )7/2
(13 )8/5
(36 )23/5

گزینه2
(به ندرت)

گزینه 3
(گاهی اوقات)
فراوانی
(درصد)
(39)25/5
(19)12/4
(27 )17/6
(30 )19/6
(26 )17
(24)15/7
(23 )15
(17 )11/1
(20)13/1
(56)36/6
(40 )26/1
(33 )21/6
(32)20/9
(19 )12/4
(21)13/7
(38 )24/8
(42 )27/5
(36 )23/5
(35 )22/9
(31)20/3
(20 )13/1
(48)31/4
(21)13/7
( 37 )24/2
(47 )30/7
(48 )31/4
(36 )23/5
(32 )20/9
(48 )31/4
(54 )35/3
(45 )29/4
(41 )26/8
(35 )22/9
(27 )17/6
(49 )32
(42 )27/5
(31 )20/3
(36 )23/5
(45 )29/4
(42 )27/5
(34)22/2
(46 )30/1
(41 )26/8

گزینه 4
(اغلب)
فراوانی
(درصد)
(50 )32/7
(28 )18/3
(48 )31/4
(48 )31/4
(41 )26/8
(47)30/7
(37 )24/2
(53 )34/6
(43 )28/1
(42)27/5
( 37)24/2
(39 )25/5
(35 )22/9
(29)19
(57)37/3
( 37 )24/2
(28 )18/3
(41 )26 /8
(35 )22/9
(34 )22/2
(20 )13/1
(39)25/5
(37 )24/2
(27 )17/6
(44 )28/8
(25 )16/3
( 37)24/2
(40 )26/1
(35 )22/9
(36 )23/5
(23 )15
(42 )27/5
(15 )9/8
(44)28/8
(32)20/9
(44)28/8
(19 )12/4
(23 )15
(29 )19
(33 )21/6
(53 )34/6
(46 )30/1
(21 )13/7

گزینه5
(همیشه)
فراوانی
(درصد)
(37 )24/2
(75 )49
(54 )35/3
(44 )28/8
(61)39/9
(61)39/9
(70 )45/8
(66 )43/1
(67)4 /8
(22)14/4
(31 )20/3
(27 )17/6
(15 )9/8
(80 )52/3
(48)31/4
(44)28/8
(39 )25/5
(43)28/1
(30 )19/6
(36 )23/5
(88 )57/5
(31 )20/3
(82 )53/6
(64 )41/8
(29 )19
(20 )13/1
(23 )15
(50)32/7
(23 )15
( 16)10/5
(20 )13/1
(36 )23/5
(13 )8/5
(56)36/6
(27)17/6
(28)18/3
(23 )15
(17 )11/1
(15 )9/8
(20 )13/1
(42 )27/5
( 37 )24/2
(17)11/1

] [ DOI: 10.18502/ohhp.v2i4.447

جدول  :4توزیع فراوانی و درصد سواالت استرس شغلی در جامعه مورد مطالعه

محمدامین رشیدی و همکاران

استرس شغلی و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک...

جدول  :4نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین ابعاد استرس شغلی و گروههای سنی و سابقه کاری
سن

ابعاد استرس شغلی

سابقه کار

r

P-value

r

P-value

روابط بین فردی

-0/246

**0/002

-0/198

*0/014

شرایط فیزیکی محیط کار
عالیق شغلی
استرس شغلی

-0/163
0/072
-0/156

*

-0/064
0/064
-0/144

**P-value<0/01

0/044
0/376
0/054

0/429
0/435
0/075

*P-value<0/05

جدول  :5نتایج آزمون تیمستقل بین واحد فعالیت با مولفه عالیق شغلی
مولفه عالیق شغلی واحد فعالیت

تعداد

میانگین و انحراف معیار

ستاد
پردیس

78
75

29/23 ± 6/06
27/2 ± 6/51

**P-value<0/01

تست لیون
F

P

0/007

0/931

T

df

P-value

1/996

151

*0/048

*P-value<0/05

جدول  :2نتایج آزمون آنالیز واریانس بین سطح تحصیالت با مولفه عالیق شغلی
مولفه عالیق شغلی سطح
تحصیالت

تعداد

میانگین و انحراف معیار

دیپلم و پایینتر
کاردانی
کارشناسی
ارشد و باالتر

17
18
77
41

31/88 ± 5/74
28/83 ± 4/81
28/31 ± 6/01
26/31 ± 7/2

**P-value<0/01

تست لیون
df1

df2

p

3

149

0/316

F

3/31

df

3

P-value

*0/022

*P-value<0/05
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(30 )19/6
( 37 )24/2
(21 )13/7
(16 )10/5
(27 )17/6
(46 )30/1
(46 )30/1
(45 )29/4
(31 )20/3
(28)18/3
(43 )28/1
(28)18/3
(44)28/8
(23 )15
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(39)25/5
(21 )13/7
(12 )7/8
(12 )7/8
(15 )9/8
(28 )18/3
(38 )24/8
(37 )24/2
(19 )12/4
(45 )29/4
(34 )22/2
(51 )33/3
(26 )17
(56 )36/6

کم بودن موفقعیت و ارتقاء شغل فرد
ناکافی بودن آموزش کار
مشارکت در کار با همکاران
برخورد غیر دوستانه همکاران با فرد
احساس نارحتی در موقع سرکار رفتن
جالب بودن پیچیدگی کار برای فرد
مهیج بودن کار فرد
متنوع بودن شغل فرد
از دست دادن عالقه فرد نسبت به شغلش
آینده دار بودن شغل فرد
ترک کار با حس خستگی
ادامه کار بدون نیاز فرد به پولش
درگیر بودن با شغل
انتخاب شغل فرد به صورت مجدد

(34 )22/2
(31 )20/3
(10 )6/5
(9)5/9
(18 )11/8
(25 )16/3
(27)17/6
(34 )22/2
(17 )11/1
(28 )18/3
(17 )11/1
(25)16/3
(31 )20/3
(26 )17

(34 ) 22/2
(40 )26/1
(41 )26/8
(35 )22/9
(36 )23/5
(24 )15/7
(19 )12/4
(19 )12/4
(42 )27/5
(33 )21/6
(33 )21/6
(27 )17/6
(29 )19
(23)15

( 16 )10/5
(24)15/7
( 69)45/1
(81 )52/9
(57 )37/3
(30 )19/6
(23)15
(18 )11/8
(44)28/8
(19 )12/4
(26)17
(22 )14/4
(23 )15
(25)16/3

استرس شغلی و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک...

محمدامین رشیدی و همکاران

60

51/5

50
40
30
20

0
حق التدریسی
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نمودار  :1میانگین نمره روابط بین فردی بر حسب نوع استخدامی

بحث
استرس شغلی یک فاکتور موثر در ناکارآمدی سازمانی،

مطالعه حسینی و همکاران ،افراد مورد مطالعه از میزان استرس

جابجایی نیروی انسانی ،غیبتهای ناشی از کار ،کاهش کیفیت

شغلی پایینی برخوردار بودند که دلیل عمده آن نیز وجود

و کمیت کار ،افزایش هزینههای مراقبت از سالمتی و کاهش

انگیزش و حمایت اجتماعی باال در میان پرسنل ذکر شده که

رضایت شغلی میباشد ( .)24دردهههای اخیر ،مطالعات

این امر باعث افزایش رضایت شغلی و در نتیجه کاهش استرس

گوناگونی بر روی ارتباط بین کار ،استرس و پیامدهای ناشی از

شغلی در آنان شده است ( .)28طبق نتایج مطالعه ،بین روابط

آن در میان شاغلین بخش سالمت انجام شده است (.)4،25،26

بین فردی و گروههای سنی و سابقه کاری در کارکنان ستاد و

مطابق نتایج مطالعه حاضر ،میانگین نمره کلی استرس

پردیس همبستگی معکوس و معنیدار آماری وجود داشت.

شغلی و خرده مقیاسهای آن در حیطه متوسط قرار داشتند که

افزایش سن و سابقه کاری افراد میتواند منجر به افزایش تجربه

از مهمترین دالیل این نمرات ،روابط فرد با همکاران ،روابط فرد

و مهارت آنها در زندگی و محیط کاری شده و قدرت افراد

در درون گروهها و روابط فرد با سرپرستان و رهبران است .از

جهت کنترل تنشهای شغلی افزایش مییابد ( .)29در مطالعه

دیگر عواملی که در این مطالعه بر روی استرس شغلی تاثیر

حاضر ،بین استرس شغلی و ابعاد آن با وضعیت تاهل در

گذار بود می توان به کمبودن سابقه کاری کارکنان اشاره کرد

کارکنان ستاد و پردیس ارتباط معنیدار آماری یافت نشد که از

که باعث افزایش استرس شغلی میگردد .در بررسی مطالعات

این نظر با مطالعه اسپکتر ( )Spectorو همکاران و همچنین

گذشته ،مطالعه حاضر با مطالعه گلمحمدی و همکاران که به

مطالعه کراوفورد ( )Crawfordو همکاران همخوانی دارد

بررسی وضعیت استرس شغلی در میان رانندگان اتوبوسهای

( .)30،31مطالعه اسپکتر ( )Spectorو همکاران با هدف تعیین

شرکت واحد شهر همدان پرداختند ،همخوانی داشت ( )27اما

وضعیت منابع تنشزا و فشار کاری در میان مدیران آمریکایی و

با مطالعه حسینی و همکاران که بر روی کارکنان دانشگاه علوم

ایرانی انجام گرفت ( )30همچنین هدف از مطالعه کراوفورد

پزشکی مازندران انجام داده بودند ،همخوانی نداشت ( .)28در

( )Crawfordو همکاران تعیین رابطه بین استرس و
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داری مشاهده گردید ،اما بین سن ،وضعیت تاهل و سابقه کـار

نتیجهگیری

با استرس شغلی ارتباط معنیداری مشاهده نشد ( )32که از

با توجه به دیدگاه افراد شرکت کننده در مطالعه و بر اساس

این نظر با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد .در مطالعـه غالم

نتایج مطالعه حاضر ،متغیرهای نوع استخدامی و سن بهعنوان

نژاد و همکاران بین سابقه کاری با استرس شغلی رابطه معکوس

مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روی استرس شغلی در بین افراد

و معنیدار آماری وجود داشت ،که از این نظر با نتایج مطالعهی

مورد مطالعه معرفی شدند و خرده مقیاس روابط بین فردی ،به

حاضر همخوانی ندارد ( .)33مهمترین دلیل عدم همخوانی

عنوان تاثیر گذارترین خرده مقیاس بر استرس شغلی مشخص

مطالعه حاضر با مطالعه غالمنژاد و همکاران ناشی از جامعه

گردید .لذا با توجه به نتایج ،میتوان پیشنهاداتی نظیر برگزاری

مورد مطالعه و متغیر نوبت کاری است .مطالعه غالمنژاد و

کارگاههای مناسب و دورهای بهمنظور مدیریت استرس ،در نظر

همکاران بر روی پرستاران شاغل در چندین بیمارستان که

گرفتن زمانهای مناسب برای استراحت ،کاهش ساعات کاری،

دارای شیفت شب و عصر بودند ،انجام گرفت (.)33

انتخاب پرسنل متناسب با خصوصیات شغل مورد نظر،

طبق نتایج مطالعه حاضر ،تفاوت معنیدار آماری بین

بکارگیری افراد با سابقه کاری باال (افراد مسن) در مشاغل با

میانیگن نمرهی مولفهی عالیق شغلی با محل کار کارکنان

استرس باالتر و غیره جهت کاهش میزان استرس کارکنان ارائه

وجود داشت .به طوریکه میانگین نمره این مولفه در کارکنان

داد .الزم به ذکر است پیشنهاد میشود به منظور دستیابی به

ستاد از کارکنان پردیس بیشتر بود .بهنظر میرسد کارکنان

نتایج دقیقتر و جامعتر ،مطالعات بیشتری در زمینه استرس

ستاد تنوع کمتری در محیط کاری داشته و دارای محیط

شغلی در جوامع مشابه صورت گیرد.

یکنواختی باشند در حالیکه کارکنان پردیس بهدلیل قرار گیری

تقدیر و تشکر

در محیط آموزشی و مواجهه با دانشجویان مختلف همراه با

مطالعه حاضر حاصل طرح تحقیقاتی با کد  910224بوده

آگاهی و سطح سواد باالتر ،با تنش کمتری سر و کار داشته

که تحت حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی ایالم صورت گرفته

باشند.

است .نویسندگان این مطالعه ،بدینوسیله از معاونت محترم

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که رابطهی معنیداری بین

تحقیقات و فناوری و کلیه کارکنان شاغل در ستاد و پردیس

میانیگن نمرهی عالیق شغلی در بین افراد با سطح تحصیالت

دانشگاه علوم پزشکی ایالم و عزیزانی که ما را در انجام این

مختلف وجود داشت .بهطوریکه این تفاوت در بین

تحقیق یاری کردهاند ،تشکر و قدردانی مینمایند.

زیرگروههای دیپلم و کارشناسی ارشد دیده شد و میانگین نمره

مشارکت نویسندگان

این مولفه در کارکنان با مدرک کارشناسی ارشد پایینتر بود.

طراحی پژوهش :م.ک ،م.ا.ر

انتظار میرود افراد با مدرک کارشناسی ارشد شانس باالتری

جمع آوری داده :م.پ ،م.ک ،ع.ا

جهت انتخاب شغل مناسبتر ،پردرآمدتر و شغل متناسب با

تحلیل داده :ع.ح.پ ،ع.ی

عالقه خود (نه صرفاً جهت منافع مادی) داشته و بنابراین

نگارش و اصالح مقاله :م.ک ،م.ا.ر

استرس کمتری داشته باشند .در بررسی مطالعات گذشته

تضاد منافع

مطالعه حاضر با مطالعهی دهدشتی و همکاران که با هدف

هیچگونه تضاد منافعی از سوی نویسندگان گزارش نشده

تعیین وضعیت استرس شغلی و برخی عوامل اجتماعی در بین
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Job Stress and Its Relation to Demographic Variables; a case study on the staffs of
the University of Medical Sciences in 2016
Mohammad Amin RASHIDI1, Atefeh YOUSEFIMEHR2, Abdolhossein POURNAJAF3, Masoud POURNAJAF4,
Mehrdad KAZEMI5, Azim AKBARI6, Meghdad KAZEMI7*

Abstract

Original Article

Introduction: Job stress is an annoying emotional response caused by a
mismatch between the job requirements and the individual's abilities. The aim

Downloaded from ohhp.ssu.ac.ir at 11:41 IRST on Friday February 22nd 2019

of this study was to determine the status of occupational stress and its effective
factors among the employees of Ilam University of Medical Sciences.
Methods: This descriptive-analytic study was conducted on 153 employees of
Received: 2018/11/17

Ilam University of Medical Sciences using simple random sampling method in

Accepted: 2019/01/23

2016. Philip. L. Rice's Job Stress Questionnaire was used to collect data. The
data were analyzed using SPSS software version 16 and descriptive statistics.
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Furthermore, one-way ANOVA (Scheffe post hoc test), Chi Square,
Independent Sample T-test, and Spearman’s correlation were run.
Results: The total mean score of job stress was 152.25 ± 31.29 in the study
population. This indicates that 68.6 percent of the participants were at average
level of occupational stress. Spearman’s correlation test showed a reverse and
significant correlation between the subscales of interpersonal relationships,
physical conditions of the work environment, and age group variables among
headquarters and campus staff (p <0.05, r=0/246, r=0/163). Moreover,
ANOVA test showed a significant statistical difference between the subscale of
interpersonal relationships and the type of employment (p <0.05).
Conclusion: In this study, variables such as the type of employment, age, and
interpersonal relationships were introduced as the most important factors
affecting the occupational stress. Therefore, it is necessary to pay more attention
to the mentioned variables in choosing the people with regard to the desired job.
Keywords: Stress, Job Stress, Ilam University of Medical Sciences
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