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Abstract 

Background and Objective: Despite the adverse effects of workplace 

stress on the physical- mental health of individuals and organizational 

productivity, this important issue has rarely been addressed in the country. 

With this background in mind, the present research was conducted to 

investigate the effects of stress on work ability, the work-related accident 

rate, and the performance of Takhte-Jamshid Hospital in Karaj. 

Materials and Methods: In the current study, work stress was considered 

the dependent variable, mediator variables included work ability index and 

work-related accidents, and hospital performance was regarded as the 

dependent variable.  The statistical population included the total number of 

636 Takhte Jamshid Hospital employees out of which of 240 employees 

were selected as the study population based on Cochran formula. The data 

collection was performed using the standard questionnaires developed by 

Aguinis regarding work ability index, work stress, and employee work 

performance. 

Results: Based on the obtained results, mean scores of work stress, work 

ability, and hospital performance were obtained as 3.06, 22.2, and 3, 

respectively. According to the structural equation modeling, work stress 

negatively affected both working ability (R2=-0.87) and work-related 

incidents (R2=0.68). Moreover, the results were indicative of the negative 

impact of work stress on the rate of work-related accidents (R2=-0.34). 

Furthermore, the rate of work-related accidents rate had an adverse effect on 

hospital performance (R2=-0.62). 

Conclusion: Based on the results of the current study, it can be concluded 

that work stress exerts a significant effect on the reduction of employees' 

working ability and performance of the hospital. Therefore, it is expected 

that mitigation of work stress can lead to a lower rate of work-related 

accidents and higher quality of hospital performance. 
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  چکیده

توانند بر سالمت های محیط کار میب سنگینی که استرسبا وجود پیامدها و اثرات مخر سابقه و هدف:

ها داشته باشند، در داخل کشور توجه چندانی به این وری سازمانروانی افراد و در نهایت بر بهره -جسمی

ه و حادث وقوع کاری، قابلیت در استرس هدف بررسی نقشموضوع نشده است. در این راستا، پژوهش حاضر با 

 جمشید کرج انجام شد.تخت انبیمارست در عملکرد

متغیر مستقل، شاخص قابلیت کاری و حوادث  عنوانبهاین مطالعه استرس شغلی  در ها:مواد و روش

امعه جمتغیر وابسته در نظر گرفته شد.  عنوانبهمتغیرهای میانجی و عملکرد بیمارستان  عنوانبهشغلی 

تشکیل دادند که با استفاده  نفر 030تعداد ه ب دیجمش تخت مارستانیکارکنان بتمامی  ی پژوهش راآمار

ها از گردآوری داده منظوربهعنوان نمونه انتخاب گردیدند. در این مطالعه نفر به 241 از فرمول کوکران

( Aguinisآگینیز )ی و عملکرد کارکنان استرس شغلکار،  انجام توانایی شاخص استانداردهای پرسشنامه

 استفاده شد.

، 10/3دل ترتیب معاهای استرس شغلی، قابلیت کاری و عملکرد بیمارستان بهمیانگین کلی مؤلفه :هایافته

ی معادالت ساختاری نیز نشان دادند که تأثیر استرس شغلی بر سازمدلدست آمدند. نتایج به 1/3و  2/22

(. در R 2=-34/1نفی بود )بر نرخ حوادث نیز م (. تأثیر قابلیت کاریR 2=-88/1باشد )قابلیت کاری منفی می

(. تأثیر نرخ حوادث شغلی بر R 2=08/1معناداری بر نرخ حوادث شغلی داشت ) ریتأثمقابل، استرس شغلی 

 (.R 2=-02/1عملکرد بیمارستان نیز منفی بود )

شغلی بر کاهش قابلیت کاری کارکنان و در  توان اظهار داشت که اثر استرسدر مجموع می گیری:نتیجه

واند بر تکاهش عملکرد بیمارستان چشمگیر بوده و کنترل استرس در محیط کار این بیمارستان می نتیجه

 کاهش حوادث شغلی و بهبود عملکرد بیمارستان اثرگذار باشد.

 

 بیمارستان عملکرد ؛کار انجام توانایی شاخص ؛استرس شغلی واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
استرس شغلی در زندگی انسان ممکن است باعث ایجاد 

مشکالت روانی زیادی از قبیل فشارهای عصبی، فکری و عاطفی 

ای هموجب تشدید مشکالت جسمانی از قبیل بیماریو  [1]شده 

 -عضالنی و اختالالت ریوی -عروقی، دردهای اسکلتی -قلبی

 . استرسگرددآمدن کیفیت کار پایین جهینت درو  گوارشی

 نآ سودمند استرس یک. باشد بخشزیان و یا سودمند تواندمی

 انگیزه وی به و سازدمی خالق را فرد که است استرس از سطحی

 استرس. نامندمی "یوسترس" را استرس از نوع این. دهدمی

 غمگین را وی روح عصبی ساخته، و ناراحت را فرد بخشزیان

 نوع این. سازدمی کوتاه را فرد زندگی نتیجه در نماید ومی

 استرس زمانی که تا .[3،2] شودمی نامیده "دیسترس" استرس،

 د،شو تلقی زندگی و در کار اجتنابغیرقابل ایمسأله عنوانبه

 و عملکرد ان، کاهشکارمند مشکالت افزایش شاهد روزانه

 .[4]بود  خواهیم سنگین بهایی پرداخت کلی طوربه و وریبهره

بار )دیسترس( و های اخیر کاهش استرس زیاندر سال

توجه پژوهشگران پرشماری قرار گرفته  مورد توانایی کار ارتقای

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 60تا  32 صفحات ،9318 تابستان ،2شماره  ،6دوره 

 مقاله پژوهشی
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 های شغلی در عملکرد بیمارستاننقش استرس                                               

 اناییتو است و برآیند مطالعات در این زمینه موجب ارائه شاخص

 . این شاخصشده است( Work Ability Indexکار ) انجام

 سازدیم قادر را فرد یک که باشدمی فاکتورهایی از یامجموعه

تأمین  یخوببه را کار خود یهایازمندین خاص، شرایط درتا 

 تحت تواندیم کار انجام توانایی. [0]نماید و کار را انجام دهد 

 -روانی و فیزیکی فاکتورهای جمله از مختلفی عوامل یرتأث

 وهیش و کارگران و ذهنی فیزیکی توانایی شغلی، اجتماعی،

 سالمت و فاکتورها بین این تعادل بگیرد. عدم قرار زندگی

 از عملکرد سازمانی، استفاده کاهش به منجر تواندیم کارگران

 تیانه در و زودرس هایبازنشستگی استعالجی، مرخصی

  .[0]شود  حوادث شغلی

 کشورهای مشکالت نیترمهم از یکی شغلی حوادث امروزه

ی هاتالش اگرچه. شودمی محسوب توسعه درحال و یافتهتوسعه

 ؛است گرفته صورت شغلی حوادث کاهش در راستای بسیاری

 جهانی سازمان کهی طوربه باشد؛می بارفاجعه آمار همچنان اما

 معرفی عمومی بهداشت حوزه در اپیدمی یک را آن بهداشت

 مطالعات اخیر در مورد حوادث شغلی نشان. [8] است کرده

دهند که هر دو موضوع استرس شغلی و توانایی کاری می

ردند گبر بروز این حوادث تلقی می مؤثرعوامل  عنوانبهکارکنان 

[8 ،1].  

دهد که غالب سابقه پژوهشی در داخل کشور نشان می

در ایران در جهت بررسی دالیل وقوع حوادث  شدهانجاممطالعات 

. این درحالی [1،0-13]اند ه صنایع صورت گرفتهنیزم درشغلی 

خدماتی مهم در هر کشور،  یهاسازمانیکی از است که 

ها، با توجه به ماهیت کاری کارکنان آنهستند که  هامارستانیب

ها بسیار حائز اهمیت بوده و وادث شغلی در بیمارستانحبروز 

به . [3] دهدیمهای متعددی رخ ها به شیوهوقوع حوادث در آن

 یهادهه درخدماتی،  دلیل اهمیت باالی عملکرد این سازمان

 قبیل استرس از موضوعاتی در ارتباط با گوناگونی اخیر مطالعات

 کار، توانایی کار و از غیبترضایت شغلی، ، آن پیامدهای و

سالمت و  بخش شاغالن ذهنی و جسمانی یهابیآس افزایش

از سوی . [10،14،3] است هشد انجامویژه پرستاران بهداشت به

های کاری مختلف های شغلی متفاوت در محیطاسترسدیگر، 

توانند اثرات متغیری بر کارکنان هر سازمان بگذارند؛ از این می

 ردعملک و کاری قابلیت در شغلی هایاسترس رو الزم است نقش

در این راستا، پژوهش . [8]سازمان مذکور بررسی شود  کارکنان

استرس شغلی بر شاخص  ریتأثحاضر بر آن است تا به بررسی 

استرس شغلی و شاخص قابلیت کاری بر  ریتأثقابلیت کاری، 

های شغلی بر عملکرد استرس ریتأثوقوع حوادث شغلی و 

ست شایان ذکر ا تان تخت جمشید کرج بپردازد.کارکنان بیمارس

باشد: الف. که پژوهش حاضر براساس سه فرضیه استوار می

استرش شغلی بر شاخص قابلیت کاری کارکنان بیمارستان 

تأثیرگذار است؛ ب. استرس شغلی و شاخص قابلیت کاری بر 

های شغلی اثر باشد؛ ج. استرسوقوع حوادث شغلی اثرگذار می

 عملکرد کارکنان بیمارستان دارند.مثبتی بر 
 

 هامواد و روش
جمشید تخصصی تخت پژوهش حاضر در بیمارستان فوق

مورد  1313شهر کرج انجام شد. این بیمارستان در سال 

قرار گرفت. در این پژوهش متغیر  یدرصد 111برداری بهره

شاخص قابلیت کاری و ، عنوان متغیر مستقلاسترس شغلی به

عنوان متغیرهای میانجی و عملکرد بیمارستان در بهحادثه شغلی 

 عنوان متغیر وابستهقالب عملکردهای فردی، گروهی و سازمانی به

 هیپژوهش شامل کل نیا یجامعه آمار در نظر گرفته شدند.

بود. الزم به  نفر 030تعداد  هب دیجمش تخت مارستانیکارکنان ب

ی از جامعه آماری تعیین حجم نمونه آمار منظوربهذکر است که 

رفتن نظرگبا در و [10]از فرمول کوکران استفاده شد  شدهانتخاب

دست نفر به 241، تعداد نمونه آماری معادل 10/1سطح خطای 

 تصادفی در این صورتبهبا دریافت پرسشنامه آمد که این افراد 

 طرح پژوهشی شرکت نمودند.

 

 کار انجام توانایی ی شاخصریگاندازهپرسشنامه 
 که اندکرده ابداع را یاپرسشنامه فنالندی پژوهشگران

ی ریگاندازه را کارگران در کار انجام توانایی توانیم آن اساسبر

 کار نامیده انجام توانایی شاخص که پرسشنامه این. [81]نمود 

 از: هستند عبارت کند کهمی گیریرا اندازه بعد هفت ،شودیم

 در مقایسه حاضر حال در کار انجام توانایی عینی . تخمین1

 زندگی طول در کار انجام توانایی بهترین با

در  کارگر کار انجام توانایی شود کهیمفرض  حالت در این

خواسته  کارگر دارد و از امتیاز 11 حالت ارزشی معادل بهترین

 دهد )عدد صفر امتیاز فعلی خود ارک انجام توانایی به شود کهیم

 به قادر عنوان یچه به حاضر حال در کارگر که معنا است این به

 باشد(.مین کار انجام

نیازهای  با ارتباط در کار انجام توانایی عینی . تخمین2

 ذهنی( و فیزیکی از اعم شغلی)

 جسمانی نیازهای مورد در مجزا طوربه کارگر از مورد این در

 با حاضر حال در شود؛ مبنی بر اینکهیمپرسیده  سؤال ذهنی و

 کنید.می ارزیابی چگونه را خود کار توانایی انجام کارتان، به توجه

 شدهداده تشخیص هاییماریب . تعداد3

شود یم خواسته وی از شودیم ارائه به کارگر که یفهرست در 

 دیده هک صدماتی بوده و یا مبتال هاآن به که هایییماریبکه 

یک  آیا که دهدیم نشان کارگر همچنین بزند. است را عالمت

  نموده است. درمان یا و داده تشخیص را هایماریب این پزشک

 گیرد.می تعلق امتیاز کارگر به اساس، این بر

 هایماریب اثر بر کار در . اختالل4

 خود بیماری یا آسیب آیا" شود:یممطرح  گونهینا به سؤال

 ."دانید؟یم تانیفعل انجام کار برای مانعی را

با  گذشته که سال یک در استعالجی مرخصی از . استفاده0
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 انو همکار زادهعباس 

 روز چند گذشته شما سالهیک  طی"شود: یم بررسی سؤال این

 مراقبت مربوط به سالمتی )بیماری، مشکل یک دلیل به کامل

 ."ید؟ارفتهمرخصی  به معاینه( برای بهداشتی و یا

در دو  کارگر شخص توسط کار انجام واناییت بینییشپ. 0

 آینده سال

وظایف  از بردنلذت نظیر زندگی یشناختروان . بعد8

در  ینیبخوش و فراغت اوقات هاییتفعال روزانه، شدهمحول

 ایدیراً توانستهاخ آیا "شود:یم بررسی سؤال این با که آینده مورد

 ."ببرید؟ لذت خود روزانه منظم هاییتفعال از

هر کارگر  به شدهداده اختصاص نمره طیف ابعاد، این اساسبر

متفاوت از گروه  چهار کارگران در بود و خواهد متغیر 8-41 بین

( متوسط 28تا  8ضعیف )نمره  کار شامل: گروه انجام توانایی نظر

( 41تا  44( و عالی )43تا  38(، خوب )نمره 30تا  28)نمره 

ین پرسشنامه با استفاده از دو روش شوند. پایایی ابندی میدسته

بازآزمون براساس وجود توافق و  -آلفای کرونباخ و روش آزمون

سازگاری درونی یا روایی درونی بین موارد موجود در پرسشنامه 

 11بازآزمون، ابتدا پرسشنامه فوق بین  -انجام شد. در روش آزمون

اصله سپس در مرحله بعد به ف .درصد از کارکنان توزیع گردید

ها بین همان افراد توزیع گشت زمانی دو هفته، مجدداً پرسشنامه

ها خواسته شد که دوباره به همان سؤاالت پاسخ دهند. بر و از آن

دست به 81/1قدار ضریب آلفای کرونباخ معادل ممبنای نتایج، 

ها در دو مرحله آزمون آمد. نتایج حاصل از بررسی همبستگی پاسخ

دست به 843/1فت بعد پرسشنامه نیز معادل و بازآزمون برای ه

بولی قتوان گفت که پرسشنامه از پایایی قابلآمد؛ بنابراین می

باشد. باید خاطرنشان ساخت که روایی این پرسشنامه برخوردار می

 .[18]توسط پژوهشگران داخلی به اثبات رسیده است 
  

 پرسشنامه استرس شغلی 

های منظور سنجش استرسامه استرس شغلی بهپرسشن

سؤال  30دارای  است. این پرسشنامه شده یمربوط به کار طراح

 3باشد که داشتن میانگینی بیشتر از عدد میمقیاس هفت زیر با

دهنده استرس متوسط رو به باال ها نشاندر هریک از این مؤلفه

 :تند ازاست. هفت حیطه مورد سنجش این پرسشنامه عبارت هس

. نیاز )تقاضا(: موضوعاتی از قبیل بار کاری، الگوهای کاری 1

 شود.کند و هشت سؤال را شامل میو تغییر محیط را لحاظ می

. کنترل: پوشش به این معنا است که چه مقدار به یک فرد 2

گونه که دوست دارد انجام شود تا وظیفه خود را آناجازه داده می

شده را در مسیر مورد نظر خود به حولدهد و در حقیقت، امور م

 گیری کنترل وجود دارد.انجام برساند. شش سؤال برای اندازه

. حمایت همکاران: شامل تشویق، حمایت و منابع 3

وسیله همکاران برای فرد است و چهار سؤال را  شده بهفراهم

 گیرد.دربرمی

 و گیری تشویق، حمایت. حمایت مدیریتی: به معنای اندازه4

 شود.وسیله کارفرما بوده و پنج سؤال را شامل میشده به منابع فراهم

تی های مثبت شخصی. روابط: بیانگر افزایش تمرین و ویژگی0

منظور افزایش ارتباطات جمعی و کاهش درگیری در محیط به

 کند.گیری میکاری بوده و چهار سؤال این زمینه را اندازه

باشد که یک فرد چه هنگام ی. نقش: بیانگر این مفهوم م0

نقش کاری خود را درک نموده است و آیا کارفرما اطمینان حاصل 

ها وجود ندارد. نقش پنج سؤال کرده است که تضادی بین نقش

 کند.گیری میاین حیطه را اندازه

. تغییر: بیانگر چگونگی مدیریت تغییرات سازمانی و ارتباط 8

یری گسؤال این حیطه را اندازهتغییرات با شرایط کار بوده و سه 

 کند.می

 ازمانسوسط ت استرس شغلی پرسشنامهشایان ذکر است که 

 Health and Safetyانگلستان ) بهداشت و ایمنی اجرایی

Executive ) ضریب پایایی: آن  و روایی و پایاییشده تدوین(

 . بررسی گردیده است (88/1

 

 (Aguinis) آگینیزپرسشنامه عملکرد کارکنان 

در این پرسشنامه سه سطح عملکردی یعنی عملکرد فردی، 

عملکرد در سطح گروهی یا تیمی و عملکرد در سطح سازمانی 

یک از سطوح عملکردی ی قرار گرفته و در بررسی هربررس مورد

ی هاپرسشنامهشود. این پرسشنامه از نوع استفاده می سؤالاز نه 

 نظورمبهی لیکرت اهنیگزباشد که در آن از طیف پنج بسته می

یار بس"ی هانهیگزشود که در آن به تمامی ی استفاده میدهپاسخ

تعلق  0امتیاز  "زیادبسیار "ی هانهیگزو به تمامی  1امتیاز  "کم

ی بین این دو گزینه نیز هانهیگزهمین ترتیب، گیرد. به می

شوند. باید خاطرنشان ساخت که روایی و پایایی دهی میامتیاز

بررسی گشته و مورد تأیید قرار  Aguinisین پرسشنامه توسط ا

 81/1گرفته است که پایایی آن بر مبنای آلفای کرونباخ معادل 

 .[8]گزارش گردیده است 

 با) های دادهآمار و تحلیلیه تجز منظوربه حاضر پژوهشدر 

از  نجی(یرهای میامتغتوجه به مدل پژوهش و درنظرگرفتن 

 SPSS وPLS-Smart (Partial Least Squares )افزار نرم

این بود که این روش  PLSدلیل استفاده از روش . استفاده شد

بینی کم دارد. قدرت پیش قابلیت زیادی در مورد حجم نمونه

دیگر  شده، دلیلبندیمناسب و قابلیت استفاده از متغیرهای طبقه

حلیل مسیر مستقیم به بررسی باشد. در تبرتری این روش می

یک از متغیرهای استرس شغلی و شاخص قابلیت کاری یر هرتأث

یرهای مسروی  شدهدرجبر نرخ وقوع حوادث پرداخته شد و مقدار 

 33/1 بارهای عاملی که باید مقدار آن باالتر از نام با) نظر مورد

و  یر متغیر استرس شغلیتأثباشد( تعیین گردید. سپس، مقدار 

ی قابلیت کاری بر عملکرد کارکنان بیمارستان با هاخصشا

قرار  یبررس موردگرفتن نقش متغیر میانجی حوادث شغلی نظردر

گرفت. در بخش مدل ساختاری نیز به بررسی دو شاخص 

مقدار  کهی صورت درپرداخته شد.  2Rو ضریب  Tمعناداری عدد 

 نشان از د،بیشتر باش 28/3و  08/2، 10/1از  Tضرایب معناداری 
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 2Rمدل مفهومی پژوهش مبتنی بر ضریب اثر : 9شکل 

 
 1/11و  11، 10در سطوح اطمینان  بیترتبهمعناداری روابط 

کردن بخش معیاری است که برای متصل 2R درصد دارد.

ی معادالت ساختاری به سازمدلی و بخش ساختاری ریگاندازه

متغیر مستقل بر یک ی دارد که یک ریتأثو نشان از  رودیمکار 

 33/1. مقدار متوسط این معیار معادل گذاردیممتغیر وابسته 

 دهندهو مقداری باالتر از این میزان برای این شاخص نشان است

باشد. الزم به می نظر موردبرازش مناسب مدل ساختاری پژوهش 

برای  Pearsonدر این پژوهش از آزمون همبستگی ذکر است که 

درصد بهره گرفته  0ن متغیرها در سطح معناداری بررسی روابط بی

  الف ارائه شده است.-1شد. مدل مفهومی پژوهش در شکل 
 

 هایافته

نفر را زنان و  121نفر نمونه آماری در این پژوهش،  241از 

بازه سنی نیز افراد مورد  نظر ازنفر را مردان تشکیل دادند.  111

و  41تا  31، 31تا  21های سنی بررسی در این پژوهش در دامنه

 ازدرصد( قرار داشتند.  34و  48، 11ترتیب ساال )به  01تا  41

 41درصد دارای مدرک کارشناسی،  33سطح تحصیالت نیز  نظر

 درصد دارای مدرک دکتری بودند. 18درصد کارشناسی ارشد و 

های استرس شغلی نشان دادند که پنج نتایج بررسای مؤلفه 

ایت مدیریت، حمایت ضعیف و نقش به مؤلفه تقاضا، کنترل، حم

شااده ، اسااترس ادراک3دلیل داشااتن میانگینی بیشااتر از عدد 

کنند. افزون بر این، اسااترس متوسااط رو به باالیی را تجربه می

شغلی کلی که برآیندی از هفت مؤلفه مورد نظر است، با میانگین 

 ( را نشان داد.3تر از متوسط )مقدار مقداری بزرگ 10/3

 های قابلیت کاری کارکنانبراین، تجزیه و تحلیل مؤلفهعالوه

را برای توان فعلی کارکنان  33/3در این بیماارساااتاان، نتاایج    

را برای تطابق  04/3(، 11تا  1آل )بازه نسااابات باه حالت ایده  

را برای مقدار  18/3(، 11تا  2فیزیکی و ذهنی کاارکناان )باازه    

را برای اختالالت  80/2(، 8تا  1میاانگین تعاداد بیمااری )بازه    

را برای استعالجی در یک سال  10/3(، 0تا  1ناشای از بیماری ) 

های )به غیر از مرخصی سالمتی مشکلی در مورد دلیل گذشته به

 کار انجام را برای توانایی احتمالی 11/2(، 0تا  1عاادی( )باازه   

را برای  11/3( و 8تا  1آینده )بازه  سااال دو شااخص در توسااط

( نشان داد که با توجه به مقادیر 4تا  1ن از زندگی )بازه بردلذت

آمده کمتر از میانگین بازه برای شااش مؤلفه اول، تنها دسااتبه

بردن از زندگی دارای وضاااعیت مطلوبی در ارتباط با مؤلفه لذت

کارمندان بیمارسااتان بوده اساات. میانگین شاااخص کار با عدد  

انااایی کاااری ضاااعیف نیز حاااکی از تو 41تااا  8در بااازه  2/22

 جمشید بود. کارمندان در بیمارستان تخت

 Aguinisاز ساوی دیگر، نتایج پرسشنامه عملکرد کارکنان  

در این بیمارستان نشان دادند که تنها عملکرد تیمی با میانگین 

را نشاان داده است و در دو بعد دیگر   3، عددی بزرگتر از 14/3

نزدیک به متوسااط )به یعنی عملکرد فردی و سااازمانی، مقادیر 

اند. متوسط حوادث شغلی نیز (گزارش شده18/2و  2/ 10ترتیب 

342/1- 

088/1 

880/1- 

 استرس حادثه

 توانایی انجام کار

111/1 
383/

1 

881/

1 

381/

1 
023/1 

 عملکرد

 (الف)

 

 )ب(
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 انو همکار زادهعباس 

به این معنا که کارکنان این بیمارستان  دست آمد؛معادل پنج به

 اند. پنج بار در طول شش ماه از سال دچار حادثه شده

 گیهمبست در بررسی همبستگی بین متغیرها، نتایج آزمون

Pearson  بین استرس شغلی کارکنان با قابلیت در مورد ارتباط

و قابلیت کاری کارکنان با حادثه شغلی حاکی از آن  هاآنکاری 

، رابطه درصاااد 11در ساااطح اطمینان  بود که در تمامی موارد

و  -838/1ترتیب ضاااریب همبساااتگی بهداری با منفی و معناا 

(؛ در صورتی که بین استرس 3و  1وجود دارد )جداول  -010/1

کنان و حادثه شغلی، رابطه معنادار و مثبتی با ضریب شاغلی کار 

 (. 2 مشاهده گردید )جدول 018/1همبستگی 

همبساااتگی بین وقوع حوادث شاااغلی و براین، نتایج عالوه

دهنده عملکرد فردی، تیمی و سازمانی نشان عملکرد بیمارستان

تر برای افراد با حوادث شاااغلی باالتر بود. بر مبنای نتایج یینپاا 

یب همبساتگی بین بروز حوادث شغلی برای افراد و کاهش  ضار 

، -083/1ترتیب معادل میزان عملکرد فردی، تیمی و سازمانی به

 (.4دست آمد )جدول به -080/1و  -411/1

در اداماه، روابط علات و معلولی میان متغیرها براسااااس میزان   

 PLSبه روش  هاآنیر و یا ضااارایب رگرسااایون میان تأثدرجه 

بر است.  شده دادهنشان  1شاد که نتایج آن در شاکل   ی بررسا 

ت یر را استرس شغلی بر کاهش قابلیتأثمبنای نتایج، بیشاترین  

استرس  داشته است. همچنین -888/1میزان  به کاری کارکنان

، شاخص 088/1دارای ضریب  شاغلی کارکنان با حوادث شاغلی  

یر ثتأو  -342/1با حوادث شاااغلی دارای ضاااریب  قابلیت کاری

( دارای ضااریب متقابالً) عملکرد کارکنان و میان حادثه شااغلی

یر تأثدهنده آماری نشااان نظر ازتواند یمباشااد که می -023/1

(. از سوی 1ی بر عملکرد کارکنان باشااد )شکل توجهقابلمنفی 

برآمده از تأثیر استرس شغلی و قابلیت کاری بر  2Rدیگر، میزان 

بودن آن از که با توجه به باالتر بود 383/1معادل  حوادث شغلی

(، نشااان از برازش باالی 33/1مقدار متوسااط این معیار )یعنی 

اساترس شااغلی و قابلیت   دهد کهیماین مهم نشاان   مدل دارد.

درصاااد از تغییرات حوادث شاااغلی را   3/38تواننااد یمکاااری 

 درصد 1/38تواند یمبراین، حادثه شغلی بینی نمایند. عالوهیشپ

 ییرات عملکرد کارکنان را تبیین نماید. از تغ

  شده پرداختهبررسای معناداری این ضرایب   به 2در شاکل  

 (=241n)استرس شغلی و قابلیت کاری  بین همبستگی ضریب نتایج: 9جدول 

 

توان فعلی 

نسبت به 

آلایده  

تطابق 

فیزیکی و 

 ذهنی

تعداد 

 بیماری

اختالل 

براساس 

 بیماری

استعالجی 

 92طی 

 ماه

انایی در تو

سال  دو

 آینده

بردن لذت

 از زندگی

شاخص 

قابلیت 

 کار

 **1/401- **1/308- **1/283- **1/318- **1/430- **1/288- **1/320- **1/484- تقاضا

 **1/018- **1/238- **1/314- **1/433- **1/210- **1/420- **1/481- **1/331- کنترل

 **1/303- **1/281- **1/113- **1/283- **1/334- **1/220- **1/210- **1/331- حمایت مدیریت

 **1/838- **1/318- **1/080- **1/032- **1/034- **1/020- **1/042- **1/001- حمایت ضعیف

 **1/801- **1/481- **1/888- **1/000- **1/248- **1/813- **1/088- **1/341- ارتباط

 **1/820- **1/323- **1/011- **1/021- **1/034- **1/028- **1/023- **1/820- نقش

 **1/810- **1/404- **1/814- **1/041- **1/381- **1/822- **1/080- **1/018- تغییرات

 **1/838- **1/480- **1/008- **1/041- **1/411- **1/081- **1/040- **1/010- استرس شغلی
 .دارند درصد 11 و 10 اطمینان سطوح در روابط معناداری بر داللت ترتیببه ** و *

 
 (=241n)استرس شغلی و حوادث شغلی  بین همبستگی نتایج ضریب: 2جدول 

 
 کنترل تقاضا

حمایت 

 مدیریت

حمایت 

 ضعیف
 تغییرات نقش ارتباط

استرس 

 شغلی

تعداد 

 حوادث

 328/1** 813/1** 484/1** 013/1** 422/1** 001/1** 011/1** 001/1** - تقاضا

 322/1** 818/1** 481/1** 480/1** 041/1** 484/1** 481/1** - 001/1** کنترل

 441/1** 820/1** 440/1** 011/1** 400/1** 041/1** - 481/1** 011/1** حمایت مدیریت

 001/1** 111/1** 843/1** 113/1** 818/1** - 041/1** 484/1** 001/1** حمایت ضعیف

 424/1** 818/1** 888/1** 004/1** - 818/1** 400/1** 041/1** 422/1** ارتباط

 001/1** 882/1** 841/1** - 004/1** 113/1** 011/1** 480/1** 013/1** نقش

 088/1** 841/1** - 841/1** 888/1** 843/1** 440/1** 481/1** 484/1** تغییرات

 018/1** - 841/1** 882/1** 818/1** 111/1** 820/1** 818/1** 813/1** استرس شغلی

 - 018/1** 088/1** 001/1** 424/1** 001/1** 441/1** 322/1** 328/1** وادثتعداد ح

 .دارند درصد 11 و 10 اطمینان سطوح در روابط معناداری بر داللت ترتیببه ** و *
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 (=241n)شاخص قابلیت کاری و حوادث شغلی بین همبستگی نتایج ضریب: 3جدول 

 
تعداد 

 حوادث

توان فعلی 

نسبت به 

 آلایده

طابق ت

فیزیکی 

 و ذهنی

تعداد 

 بیماری

اختالل 

 براساس

 بیماری

استعالجی 

 92طی 

 ماه

توانایی 

احتمالی 

 در آینده

بردن لذت

 از زندگی

شاخص 

قابلیت 

 کار

 -010/1** -241/1** -340/1** -338/1** -410/1** -420/1** -381/1** -400/1** - تعداد حوادث

توان فعلی نسبت به 

 آلایده
**400/1- - **421/1 **301/1 **843/1 **382/1 **230/1 **338/1 **082/1 

تطابق فیزیکی و 

 ذهنی
**381/1- **421/1 - **084/1 **281/1 **844/1 **088/1 **188/1 **881/1 

 840/1** 313/1** 134/1** 038/1** 210/1** - 084/1** 301/1** -420/1** تعداد بیماری

 براساساختالل 

 بیماری
**410/1- **843/1 **281/1 **210/1 - **210/1 110/1 **348/1 **042/1 

 92استعالجی طی 

 ماه
**338/1- **382/1 **844/1 **038/1 **210/1 - **012/1 **210/1 **820/1 

توانایی احتمالی در 

 آینده سال چهار
**340/1- **230/1 **088/1 **134/1 110/1 **012/1 - **218/1 **882/1 

 480/1** - 218/1** 210/1** 348/1** 313/1** 188/1** 338/1** -241/1** زندگیبردن از لذت

 - 480/1** 882/1** 840/1** 042/1** 840/1** 881/1** 082/1** -010/1** شاخص قابلیت کار

 .دارند درصد 11 و 10 اطمینان سطوح در روابط معناداری بر داللت ترتیببه ** و *

 

 (=241n)بین حادثه شغلی و عملکرد کارکنان بیمارستان  Pearsonی همبستگضریب  :5جدول 

 تعداد حوادث عملکرد سازمانی عملکرد تیمی عملکرد فردی 

 -083/1** 800/1** 018/1** - عملکرد فردی

 -411/1** 830/1** - 018/1** عملکرد تیمی

 -080/1** - 830/1** 800/1** عملکرد سازمانی

 - -080/1** -411/1** -083/1** تعداد حوادث

 .دارند درصد 11 و 10 اطمینان سطوح در روابط معناداری بر داللت ترتیببه ** و *

 

 

 Tمدل ساختاری پژوهش مبتنی بر ضریب معناداری : 2شکل 

 

722/41 

 تغییرات

 تقاضا

 نقش

 حمایت مدیریت

 باطارت

 کنترل

 حمایت ضعیف

609/68 

545/49 

112/8 937/39 

878/18 

403/17 

 توان فعلی

484/8 

104/8 

097/25 

603/7 

 تعداد بیماری

 توانایی احتمالی

 تطابق

 لذت بردن

 استعالجی

 اختالل

 تعداد حادثه

000/0 

083/75 

 حادثه استرس

366/31 

279/5 

 ارتوانایی انجام ک 342/2

 
 

 

 
800/10 

 عملکرد

 عملکرد فرعی

 عملکرد سازمانی

 عملکرد فردی

767/14 

591/27 

961/27 

144/12 

360/6 
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 انو همکار زادهعباس 

توان گفت که مدل نهایی دارای برازش یماساات. بر این اساااس 

بوده و ضاارایب رگرسیون  2در پژوهش حاضار براسااس شاکل    

در  یرهای میان متغیرهای پژوهشمساااروی تمامی  شااادهدرج

 .اندشده گزارشمعنادار درصد  1سطح 
 

 بحث

های ها و پیامدهای ساانگینی که اسااترسبا وجود خسااارت

روانی افراد و در نهایت  -توانند بر سالمت جسمیمحیط کار می

ها داشاته باشاند، متأسفانه در داخل کشور   وری ساازمان بر بهره

نی به این موضاوع نشاده است. نتایج پژوهش حاضر   توجه چندا

نان کارک یکار تیبر شاخص قابل یاسترس شغل نشاان دادند که 

های پژوهش . یافتهاساات رگذاریتأث جمشاایدتخت  مارسااتانیب

( مبنی بر 1312صااافری و همکاران )حاضااار با نتایج مطالعات 

هاای شاااغلی در کاهش قابلیت کاری کارکنان  تاأثیر اساااترس 

( 1310نیری و همکاران )، مطالعه وثوقی [0]اه اصفهان پاالیشگ

مبنی بر تأثیر اساترس شاغلی بر کاهش عملکرد شغلی کارکنان   

( 2110و همکاران )  Gharibi، پژوهش[1]مراقبت پرواز تهران 

روهی گهای شغلی بر کاهش قابلیت کاری مبنی بر تأثیر استرس

( در مورد 2118) Chanو  Ngو مطالعه  [8]از کارگران ایرانی 

های شغلی بر کاهش قابلیت کاری کارکنان ساخت تأثیر استرس

. در توضیح [13]باشد کنگ همسو میو ساز ساختمان در هنگ

 که داردیمیان ( ب2114) Yanmaniی این پژوهش، هاا افتاه یا 

 محیط در آورانیز عامل یک عنوانبه تواندیم شااغلی اسااترس

 افراد اجتماعی و فردی یزندگ و سااالمت یهاجنبه تمام کار،

 را هاآن کار انجام توان و کارایی و دهد قرار ریتأث تحت را شاغل

ی و . بر همین اساس، صمد[11]دهد  کاهش چشمگیری حد تا

افراد  شااغل در آنچهاند که ( اظهار داشااته1312) گل محمدی

شاخص  بر دیگری هر عامل از بیش شااغل در بیمارستان شاید 

 ریتأثتحت  را فرد توانایی و باشااد داشااته تأثیر توانایی انجام کار

در  دنتوانیم که هسااتند شااغلی یزااسااترس عوامل دهد، قرار

کنترل این فاکتورها  کنند. بروز متعددی فااکتورهاای   قاالاب  

 این در کار انجام توانایی شیافزا بر چشاامگیری ریتأث تواندیم

؛ از این رو ارزیابی توانایی [14]باشد  داشته جامعه از افراد قشار 

ی مهم هایاستراتژیکی از  عنوانبه هاسازمان درکار و اساترس  

کاار در جهت   حفظ وضاااعیات ساااالمتی و بهبود شااارایط   در

ی فردی کارکنان و ساااایر هاتیظرفنمودن تعاامال بین   بهیناه 

 .شودیممحسوب  هاسازمانفاکتورهای مرتبط در 

های این پژوهش، تأثیر مستقیم استرس شغلی از دیگر یافته

جمشید بود که از این  بر وقوع حادثه شغلی در بیمارستان تخت

، مهداد و [11] (1131ات کیانی و همکاران )مطالعنتایج  بانظر 

 ،[12]( 1388و همکاران ) محمد فام، [11]( 1311همکاران )

Chiapponi  ( 2118و همکااران )[21] وTominaga -Tei  و

Nakanishi (2118 )[21]  ر باسااترس شااغل    ریتأثمبنی بر

و  Diazباشاد. در همین راستا،  همساو می  ایجاد حوادث شاغل  

Cabrea (2118)  آثار  کناراسااترس شااغل  در بیان نمودند که

بروز رویدادها و  ساااازنهیزم تواندیم یشااانااخت ناامطلوب روان 

ایجاد صاادمات و جراحات به افراد و  جهینت حوادث شااغل  و در

شده  امروزه مشخص. ساارت به تجهیزات در محیط کار گردد خ

 ییتنهاو تجهیزات به ندهاایفن ، فر یهااست که پیشرفت روش

بلکه فاکتورهاى ند؛ در کاهش صااادمات و حوادث مؤثر نیسااات

در این  را نقش بسایار مهم   ،روان  هایویژگیجمله  انساان  از 

ی در جهت مؤثر اقدامات کهی صااورت درو  عهده دارند رزمینه ب

در عوامل روانی انجام نشاااود،  مؤثرکااهش و حذف فاکتورهای  

 .[22]انتظار کاهش بروز حوادث را داشت  توانینم

براین، نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بودند که عالوه

 یوقوع حوادث شغلی و بر وقوع حادثه شغل یکار تیشاخص قابل

ند. در باشمی رگذاریتأث جمشید کرج رستان تختبیما بر عملکرد

ارزیابی ( بیان نمودند که 1314این راستا، پویاکیان و همکاران )

نظر اقتصادی برای کارفرمایان حائز  صحیح توانایی شاغلین از

منابع  یورافزایش بهره یهااز راه یکی و تقویت آنبوده اهمیت 

و  یکیزیف یهایاگر توانمندو  ها استانسانی در صنایع و سازمان

روز ب موجبنباشد،  هاازهای شغلی آنیروانی کارگران منطبق بر ن

لی حوادث شغ یشد و افزایکاهش تول ی،و بهداشتایمنی مشکالت 

 Fernandez . به اعتقاد[23] دخواهد شکارگران  در میان

 ینامطلوب متعددحوادث شغلی دارای پیامدها و آثار (، 2111)

عملکرد نیروی کاار،  ایبر ی راریناپذو اثرات جبران هستند

و شهرت و  ستیز طی، ماواد و اماوال، محهاییدارا، هاسازمان

 .[24]به همراه دارند  هااعتباار سازمان

های این پژوهش در انتهاا در ارتبااط با برخی از محدودیت  

ود کاه نمونه مورد بررسااای در این پژوهش تنها  باایاد بیاان نم   

جمشااید کرج بودند؛ از این رو الزم  کارکنان بیمارسااتان تخت

است در تعمیم نتایج این پژوهش به دیگر جوامع احتیاط صورت 

گیرد. همچنین در این مطالعه به بررسای سایر عوامل ناشناخته  

د )مانند نهای شغلی تأثیرگذار باشتوانند بر استرسدیگر که می

دلبسااتگی کاری کارکنان( پرداخته نشااده اساات؛ از این رو به   

شود که در مطالعات خود این عوامل را پژوهشگران پیشنهاد می

های استاندارد نیز مورد توجه قرار دهند. عدم وجود پرساشانامه  

های کشااور ما مطابقت داشااته که با شاارایط کار در بیمارسااتان

 وهش بود. باشد، محدودیت دیگر این پژ
 

 گیرینتیجه
شغلی باعث کاهش  توان اظهار داشت که استرسدر انتها می

سطح توانایی کارکنان، بروز حوادث شغلی و در نهایت کاهش 

یده گرد جمشید فردی، تیمی و سازمانی بیمارستان تخت عملکرد

 ارشود که اختیمنظور کاهش استرس شغلی پیشنهاد میبه .است

گیری داده شود و شرایط ارتقا و ای تصمیمبه کارکنان بر کافی

هت جناعادالنه  یهااستیسها مهیا گردد، پیشرفت شغلی برای آن

ی حذف شوند و محیط کار از نظر شرایط عدالت شغل ایجاد
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 های شغلی در عملکرد بیمارستاننقش استرس                                               

 و ادیز یسر و صدافیزیکی همانند گرما یا سرمای بیش از حد، 

 براین،مناسب گردد. عالوه کار طیاز حد در مح شیازدحام ب

هر  شودکاری پیشنهاد می قابلیت منظور افزایش شاخصبه

ذهنی خود در منسبی  و فیزیکی توانایی با کارمند متناسب

 منظور بهبودمناسب به کار گرفته شود. همچنین الزم است به

ص ها با توجه به شاخذهنی کارکنان، پایش آن و فیزیکی توانایی

WAI (IndexWork Ability صورت گیرد و بر )کارکنانی ای 

برخوردار  تریپایین کاری قابلیت از با این شاخص مطابق که

برای  براین،های آموزشی الزم برگزار گردد. عالوههستند، دوره

جلوگیری از افت عملکرد بیمارستان در زمینه حوادث شغلی 

 ودبهب را تابرخی از وظایف شغلی مرتبط با کارکنان توان می

طور مطلوب با و ارائه مجدد خدمات به دیدهآسیب کارمند کامل

ده شهای ارائهشاخص شایان ذکر است که جا نمود.یکدیگر جابه

ای کنترل شوند تا عملکردهای شکل دوره در این پژوهش باید به

های شغلی مورد پایش مدیریتی اثربخش برای کاهش استرس

 قرار گیرند.

 

 منافع تضاد
 بودهن تضاد در یسازمان ای صشخ منافع با نامهانیپا نیا انجام

 .است
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