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 بررسی علل و عوامل مؤثر بر بروز استرس شغلی در کارکنان 

 دانشگاه پیام نور غرب استان فارس
 

 نور یامدانشگاه پ یریتگروه مد یعلم یئتعضو ه - مصطفی طاهری
 .یرانا یاسوج، ی،دانشگاه آزاد اسالم یاسوج،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد  -ایمان عزیزی

 aziziiman93@yahoo.com ایمیل:

 

 کارکنان در شغلی استرس بروز بر مؤثر عوامل و علل بررسی هدف با این پژوهش - چكیده

 عوامل و استرس شدتبرای بررسی  .شد انجام 1394 سال در فارس استان غرب نور پیام دانشگاه

 پرسشنامهو  سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان استرس شغلی پرسشنامه از آن با مرتبط

 با پرسشنامهیت نها در و گردید استفاده آمریكا شغلی استرس انسیتوی ییدتأ مورد شغلی استرس

 از نفر 110 که و در بین جامعه آماری تنظیم و تهیه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، شرایط به توجه

 به خپاس جهت ی پیام نور غرب استان فارس بودند توزیع گردید.هادانشگاهمدیران و کارکنان 

 و ساختاری معادالت بررسی روش از Smart-PLS افزارنرمبا  تحقیق فرضیات بررسی وسؤاالت 

دهد که ابعاد یمنتایج نشان  استفاده گردید. (PLS) جزئی مربعات حداقل روش به مسیر تحلیل

رایندهای کم ف و کنترل، حمایت مسئولین از کارکنان، حمایت همكاران از کارکنان روشنی در نقش

روابط که بعد  دهدیممنفی و معناداری دارند. نتایج همچنین نشان  ریتأثاسترس شغلی بر متغیر ی کار

ژوهش مثبت و معناداری دارند. در پایان نتایج پ ریتأثاسترس شغلی بر متغیر نامطلوب در محیط کار 

 کند.ینمد ییتأاسترس شغلی بر متغیر  آگاهی از تغییرات را برای شغل فرد و تقاضایر ابعاد تأث

ی پیام نور هادانشگاه روانی، و جسمی سالمت بر استرس، مؤثرعوامل  شغلی، استرس کلیدواژه:

 غرب فارس

 

 مقدمه
ای است که جویندگان کار بایستی به آن توجه عمیقی داشته و در فرآیند کاریابی    استرس شغلی مسئله   

 کهینا(. کما 1376قرار دهند )الوانی،  هتوج موردرا  موردنظرخود مسائل عاطفی و روانی ناشی از شغل 
استرس حاصل از کار، بسیاری از مسائل جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی را برای فرد رقم میزند و 
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 وردماین پدیده را از دیدگاه منفی  ینكها باگردد و در زندگی روزانه فراوان مشاااهده می یفشااار عصااب
حث  ند، ولی می قرار می ب ند دار ده یای صااانعتی و       توا باشااااد. دن بت هم  ، یفرا صااانعتای ارزش مث

مادران نساابت به  هایینگرانخانواده،  به کار، های فراوان به بار آورده و نگرانی افراد نساابتگرفتاری
و  ینّاورفساازمان از کارکنان، پیشارفت    و توقعاتوضاع کودکان خود، مشاكالت اجتماعی، انتظارات   

شدن معلومات و  شده که افراد همواره    اطالعات، مشكالت مدیریت و  نگرانی از کهنه  سبب  ... همگی 
ها و بیم و امیدهای گوناگونی شوند که گاه با ظرفیت جسمانی و روانی   ها، نگرانیها، تنشدچار هیجان

گردد که فرد با چالش، تهدید (. فشار عصبی معموالً وقتی ایجاد می  1381ها سازگار نیست )علوی،   آن
واجه گردد و بین توان فرد برای انجام کار و کار خواسته شده از وی، توازن وجود نداشته     و یا تحولی م

رد پشت، اعالم ک های بین اسب مسابقه و الک  (. هانس سلی با تشریح تفاوت  1385باشد )بن هریسون،   
ر بهتکارشاااان را شاااود، ها وارد مینیازهای زیادی دارند، اساااترس زیادی بر آن کهیهنگامبرخی افراد 

ها باال اساات اما اند که سااطح مطلوب اسااترس در آنگونه افراد مانند اسااب مسااابقهو این دهندمیانجام 
ستند که بهترین عملكرد آن  سترس کمتری را    افرادی نیز ه ست که نیازهای کمتری دارند و ا ها زمانی ا

سطح مطلوب   ها مثل الککنند و آنتجربه می سترسشان    پشت  س   ا سبتاً پایین ا حد مطلوب  واقع درت. ن
ت ها اس استرس در هر فرد یا هر سازمان، نشانگر سالمت آن فرد یا سازمان و مقدار مناسب استرس آن        

 (.1377)غفوریان، 
شغلی را می    سترس  شدن  ا سترس  یهاعاملتوان روی هم جمع  ضعیت ا شغلی  زا و و های مرتبط با 

توان دارند. همچنین اسااترس شااغلی را می نظراقاتفزا بودن آن دانساات که اکثر افراد نساابت به اسااترس

شرایط  سته  که یاگونهبه شاغل  فردی هاییژگیو و کار کنش متقابل بین   از بیش ارک محیط یهاخوا
اری که فرد در ک یریکارگبهبرآید تعریف کرد. در بعضی موارد   هاآنن است که فرد بتواند از عهده  آ

رس تواند باعث ایجاد استالیت کاری او میا دارد و یا تغییر در فعا ی نها و اطالعات او همخوانبا توانایی
اد ثیر آن بر شغل و کارایی افر تأ اهمیت باالی استرس شغلی و  توجه به  با (.1390پور، )علی در فرد شود 

تان پیام نور غرب اسا  یهادانشاگاه بر اساترس شاغلی کارکنان    مؤثردر این پژوهش به شاناساایی عوامل   
استفاده   آمده است،  1که در شكل   یفوق از مدل مفهوم فرضیات  یبررس  یبرا .شود یماخته فارس پرد
 .شده است

 

 مبانی نظری
 وجود عالئم خصوص  در شغلی،  استرس  برای شده  ارائه گوناگون تعاریف بیان ضمن  بخش، این در

 در .کرد اهیمخو بحث رابطه این در شده انجام تحقیقات برخی و شغلی  استرس  منابع شغلی،  استرس 
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 تقاضاهایی که محیطی رویدادهایاتفاقات و » است شده گفتهین چن محرک، عنوانبه استرس توضیح

 استرس  توضیح  در «.نباشند  زااسترس  فرد برای که هستند  ایاندازه تا آورند،می وجود به فرد روی را
سخ،  یک عنوانبه ضیح  طورینا پا ست  شده  داده تو ستر  حالت، این در که ا  بار اینكه خاطر به سا

 یرغ واکنش یک اسااترس اساات گفته (1956) ساالی گیرد.یم شااكل ،آوردیم وارد فرد بر زیادی
ضا  یک به بدن مشخص  ست  تقا سخ  یا واکنش معرض در که ا شار  به محرک، یک به پا سترس  یا ف  ا

 در استرس گونگونا یهاپاسخ که دارد یدتأک مطلب این بر نگرش این ،دیگریان ب به گردد.یم منجر

 (.2003)جیگا و همكاران،  هستند متفاوت گوناگون، شرایط و افراد
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ی پژوهش: مدل مفهوم 1شكل

 
خ ردر حال  ی گذشتهدهه از یک تریشبای و مرتبط با شغل در هر حرفه حاضر، استرس در حال

بنابراین، (. 2003) لئو و همكاران،  در ارتباط با سالمتی مطرح استموضوعی جدی  عنوانبهاست و  دادن
استرس را از ابعاد اجتماعی،  شمارییبقرار گرفته است. مطالعات  توجه موردی آن بسیار مطالعه

 محیط کاری، محققان منبع اصلی استرس از دیدگاه .اندقرار داده یبررس پزشكی، موردروانشناسی و 
ود فردی را مرکز توجه خ یهاتفاوتتحقیقات دیگری دانند. یمفرد  یاحرفهی و شغلی را محیط کار

 (.1991 نستر و چوآبرویچ،گا) اندپرداختهو به بررسی استرس شغلی از این دیدگاه  انددادهقرار 
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 هیجانی هایپاسخ (، استرس شغلی1999« )شغلی ایمنی و سالمت ملی موسسه»رویكرد  طبق
 و ابعمن یا و فرد، استعداد و شغل الزامات و هاخواسته بین تناسب عدم صورت در هک است ایآزاردهنده

 معنی یک به چالش، و شغلی استرس اغلب موسسه، این محققان نظر طبق .کندمی بروز کارگر، نیازهای
 یمانجس لحاظ از چالش، هستند. جدا هم از مفهوم دو این کهحالی در روندمی کار به یكدیگر مترادف و
 شغلشان در جدید هایمهارت آموختن جهت در را افراد و بخشدمی نیرو و انرژی فرد به روانی، و

ا و )پروچسك است وریبهره و سالمتی برای سازنده و مهم عامل یک چالش، بنابراین، .انگیزدبرمی
 اب دنش مواجه در توانایی عدم :از است عبارت شغلی استرس دیگر، تعریفی در (.2007نورکروس، 

لملند و )هو کاری نیازهای و شرایط و شخصی هایتوانایی بین تناسب نبود دلیل به شغلی فشارهای

 گردیده مطرح استرس با ارتباط در گوناگون محققان توسط که تعاریفی از برخی (.2005استراندویک، 
  .است آمده خالصه طوربه 1 جدول در است،

 

 استرس یهانشانه

سبت  افراد ستر  به ن سخ  شغلی،  سا شان  را ییهاواکنش یا هاپا  گوناگون هایمتن در که دهندیم ن

 بیر و جكس ،اندگرفته قرار بحث مورد شااغلی، اسااترس هاینشااانه عنوان تحت اسااترس به مربوط
 به نسابت  کارکنان که دانندیم ایبالقوه یآزاردهنده واکنش را شاغلی  اساترس  یهانشاانه  (2003)

. 1 :کنندیم تقسیم تهااادس هاااس به را هاانهااانش این ااااهآن .دهندیم روزاااب خود زا ترس،ااااس هاینشانه
ش  شانه  .2 روانی یهاانهااااان شانه  .3 جسمانی  یهان شارهای  که معتقدند هاآن .رفتاری هاین  شغلی،  ف

 (.2003)اسچولتز،  است شدهداده نشان 2 جدول در که دارد دنبال به را هایینشانه

 

 لیشغ منابع استرس
بروز  در آشاااكارا منبع بالقوه و مهمی    یاگونه به گوناگون زندگی، محیط کاری     های یت موقعدر میان  

گواهی بر این مدعا  کندیم محیطی صاارف ینچن. مقدار زمانی که فرد در شااودیماسااترس محسااوب  
 ،ذارییرگتأث متفاوتی از یهادرجهتعداد زیادی از منابع استرس شغلی با  (.2006)ارکوتاو و چفرا،  است
 5به  توانیمفردی و سااازمانی را  منابع اسااترس «هارول» یبر طبق گفته. اندگرفته قرارشااناسااایی  مورد

سیم کرد:  سازمانی )  -1 طبقه تق ستم س عملكردهای  سته  یعملكردهادهی، پاداش هایی به نظارت و  واب
 -3باری، استقالل(  سبک  ،شغل )سنگین باری   هاییژگیو -2ارتقا و پیشرفت(   یهافرصت سرپرستی،   

 با) فردی بین روابط -4 (کمال و جو سااازمانی )ارزش کارمند، رشااد شااخصاای، تمامیت و   فرهنگ
 روابط شخصی،   هایخصیصه  ) کارکنان شخصی   هاییژگیو -5 و (مشتریان  و همكاران سرپرستان،  
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 (.انطباقی یهامهارت خانوادگی،
صی  هاییتموقع به توجه با س  را شغل  یک که خا سترس  منابع ؛سازد یم زاترسا  به توانیم را ا

سیم  کلی گروه دو شارزاهای  -1 :کرد تق  کار، ریباسنگین  نامطلوب، شغلی  هاییتموقع) زادبرون ف
 (.2006( )انتونوی، افراد شخصیتی هاییژگیو همانند) زاددرون فشارزاهای -2 (یرهو غ حمایت، نبود
 

 استرس برای شده ارائه مختلف تعاریف :1 جدول

 تعریف محقق/سال

چن 
(2010) 

 دسترسی هانآ به فرد که منابعی و هاخواسته بین تعادل وجود عدم اثر بر که فشاری از است عبارت استرس
 .دیآیم وجود به دارد،

میكاییل 
(2010) 

 انجام رد هاتیمحدود و هاتیحما تقاضاها، بین واکنش کنش و نامناسب کارکرد از است عبارت استرس
 .هاتیمسئول

کومپبل 
(2009) 

 پایین یریگمیتصم اختیار و عمل آزادی و زیاد تقاضاهای وجود اثر بر که فشاری از است عبارت استرس
 .شودیم تحمیل فرد بر )کنترل(

کامل 
(2009) 

 هاتیمسئول کاری، اهداف از فرد یاطالعیب اثر بر که فشاری از است عبارت استرس

 فرد درماندگی و ناکامی سردرگمی، موجب و آیدمی وجود به همكاران انتظارهای و

 .گرددیم
جایوبا 

(2008) 
 ارتباط در فرد از که متعارضی انتظارات و هاخواسته یمجموعه از است عبارت استرس

 .سازدیمتنش  دچار را او و رودیم انتظار تشیمسئول با

روچمن 
(2008) 

 ،هاتیمسئول انجام برای زمانی محدودیت یهنتیج در که فشاری از است عبارت استرس
 وجود عدم و هاتیمسئول انجام در ناخواسته و مكرر قطع و وقفه طوالنی، کار ساعات

 .دیآیم وجود به استراحت برای زمانی فواصل
جونگوی 

(2007) 
 انجام برای فرد توانایی از خارج که است وظایفی و الزامات از ایمجموعه استرس

 .دارد قرار موارد آن
بردلی 

(2007) 
برهم  باعث و شودیم وارد فرد بر که برونی و درونی فشارهای از است استرس عبارت

 .شودیم وی ارگانیسم طبیعی تعادل خوردن
جوهنی 

(2005) 
 قیود ها،خواسته که ییهاتیموقع برابر در فرد که دارد اشاره ییهاواکنش به روانی فشار

 .دهدیم نشان ،کشندیمپیش  را ییهافرصت یا
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 استرس هاینشانه :2 جدول

 یهانشانه

 روانی فشارهای
 عمومی نشانگان

 یهانشانه

 جسمانی

 ترش کردن، ی،درپیپ سرماخوردگی استفراغ، و تهوع میگرن، و سردرد لرزش، مفرط، خستگی

 خوابی،بی عضالت، رفتگیاگ سینه، یهاقفس درد هال،ااس تپش قلب، كمی،اش دیداش دردهای

 احساس سرماخوردگی، اشتهایی،کم کردن، عرق ،برافروخته شدن باال، فشارخون کمردرد،

 اختالالت پوستی، اختالالت روده، پذیریتحریک جسمی، یشدگسرخ عطش غیرعادی،

 .سوزش چشم هورمونی،

 روانی هاینشانه

 تردید، اضطراب، و دلهره بیتابی، حواس، تمرکز عدم هراس، هایحمله و خشم افسردگی،

 نگرانی، بودن، کارگناه احساس سرماخوردگی، گذشته، خاطرات تكرار و رجعت عصبی، حالت

 گیری،گوشه یاس، و ناامیدی پذیری،تحریک امنیت، عدم ترس، ضعف حافظه، و یافراموش

 .زدگیبهت و ناباوری

 یهانشانه

 رفتاری

سرزنش  زدن، قدم اشیا، رد کردنخو یا کردن پرتاب ی،طبعشوخکاهش حس  زاری، و گریه

 خشمگین شدن، ،(کوبیدن پا ناخن خوردن،) عصبی یهاعادت ،دنیکش ادیفر ی،قراریب کردن،

 کردن، قروچهدندان عبوسی، خاراندن، (،تجربه یدرباره کردن صحبت) وسواس گرفتاری،

 .اعتماد به نفس دادن ازدست آرامش، نددا دستاز  تردید، و دودلی

 
 

 یقروش تحق

س   روش ازنظر ستگی   یشنا ست این تحقیق از نوع تحقیقات همب ساس چگونگ   ا ضر بر ا به ی . تحقیق حا

قه  نظر ازو  یاز ن موردهای  آوردن داده دسااات  ند طب به هدف         یب با توجه  قات  ی ، در زمرهها آنتحقی

صیفی    صیفی قرار دارد. این پژوهش از حیث نوع کاربردی و از حیث روش تو شی  پیمای - تحقیقات تو

 است.

 

 هاداده یآورجمعابزارهای 

سناد، کتب     شتمل بر ا در این پژوهش به جهت تدوین مبانی، تعاریف و مفاهیم نظری از منابع کتابخانه م

برای آزمون  یاز ن مورد یها داده یآورجمعهمچنین به جهت    شااادهاساااتفاده و مقاالت علمی موجود  

ستفاده گردید.        سشنامه ا شغلی از پ    مؤثرسنجش عوامل   برایفرضیات تحقیق از پر سترس  سشنامه    بر ا ر
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ستان            شت انگل سازمان اجرایی ایمنی و بهدا سط  شغلی که تو سترس  ست   شده  ینتدوطراحی و  1ا و ا

سترس شغلی نیز از پرسشنامه عوامل       همچنین  سترس برای سنجش ا ط محیط کاری ارائه شده توس   یزاا

 استفاده شده است. ،2انستیتو استرس آمریكا

 

 ه و نمونه آماریجامع

و  تاسااپیام نور غرب اسااتان فارس  یهادانشااگاهکلیه مدیران و کارکنان حاضاار  قیتحق یجامعه آمار

با توجه به حجم محدود جامعه آماری نیازی به           و نفر اسااات  110 ها آنمحدود و تعداد    جامعه تحقیق  

امعه ن کلیه اعضای ج سرشماری کامل بی   صورت بهو پرسشنامه پژوهش    شود ینماحساس   یریگنمونه

 آماری توزیع گردید.

 

  تحقیق یریگاندازه روایی ابزار و پایایی

پرسااشاانامه این تحقیق به جهت روایی محتوا در معرض قضاااوت چند تن از خبرگان و اساااتید مدیریت 

ن آقرار گرفت و پس از انجام برخی اصالحات و اخذ تائید از   هادانشگاه منابع انسانی مشغول به کار در   

ساتید   سشنامه در جامعه     30آن حدود  صوری   ییبودن روا قبول قابلباالتر و  نانیبه جهت اطما عدد پر

مقدور نبود و پس از  دهندگانپاساااخ یبرا ساااؤاالتاز  یو در ابتدا درک تعداد دیگرد عیتوز یآمار

شنامه    سؤاالت از  یبار ترجمه روان متن و حذف تعداد نیچند س صوری کا ، پر  فی برخورداراز روایی 

 استفاده شد. هاداده یآورجمعابزار  عنوان به توافق مورداز پرسشنامه  یتاًنهاگردید و 

یت   این PLSافزارنرمهمچنین  که  را قابل یایی   دارد  یایی   درونی، یارگ ساااااز پا یایی   مرکب،  پا  پا

 پایایی و باخکرون آلفای ضااریب مقادیر 2 جدول. نماید بررساای را واگرا روایی همگرا، روایی معرف،

 تمامی برای کرونباخ آلفای ضااارایب مقادیر گرددیم مشااااهده که طورهمان دهدیم نشاااان را مرکب

. است برخوردار مناسبی درونی سازگاری پایایی از مدل دهدیم نشان که است 7/0 از تربزرگ هامؤلفه

 دوم و اول مرتبه  تغیرهای م تمامی  برای (CR) ترکیبی پایایی   ضااارایب  به  مربوط مقادیر  کلیه  ینچنهم

 عاملی بارهای بررساای در .شااودیم أییدت مدل برازش یجهنت در اساات تربزرگ 7/0 مقدار از نیز تحقیق

(Factor Loading) باالتر از  سؤاالتتمامی  برای عاملی بارهای میزان گرددمی مشاهده که طورهمان

ست  7/0 سشنامه در مدل نبود.    یهاسؤال از  یسؤال ، بنابراین نیاز به حذف هیچ ا مدل  یروای و پایایی پر

                                                
1. Health and Safety Executive (HSE) 

2. American Institute of Stress 
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 است: شدهدادهنشان   3در جدول 
 یبار عامل واریانس، مرکب، میانگین پایایی و کرونباخ آلفای ضریب مقادیر  :3جدول 

 سؤال متغیر
بار 

 عاملی
 سؤال متغیر

بار 

 عاملی

 نقش
878/0 1سؤال   

 کنترل

 913/0 2سؤال 

887/0 4سؤال   828/0 10سؤال  

892/0 11سؤال  91/0: آلفاضریب   877/0 15سؤال  

903/0 13سؤال  9481/0پایایی مرکب:   868/0 19سؤال  89/0: آلفاضریب  

874/0 17سؤال  7851/0میانگین واریانس:   913/0 25سؤال  9492/0پایایی مرکب:  

 814/0 30سؤال  7570/0میانگین واریانس:  892/0 5سؤال  ارتباط

 898/0 14سؤال  89/0 :آلفاضریب 

 تقاضا

 859/0 3سؤال 

 895/0 6سؤال  897/0 21سؤال  9445/0پایایی مرکب: 

 808/0 9سؤال  914/0 34سؤال  8098/0میانگین واریانس: 

 حمایت مسئولین
 824/0 12سؤال  844/0 8سؤال 

 869/0 16سؤال  919/0 23سؤال 

 873/0 18سؤال  91/0 :آلفاضریب  924/0 29سؤال  90/0: آلفاضریب 

 854/0 20سؤال  9571/0پایایی مرکب:  923/0 33سؤال  9356/0پایایی مرکب: 

 871/0 22سؤال  7363/0میانگین واریانس:  876/0 35سؤال  8058/0میانگین واریانس: 

 830/00 7سؤال  حمایت همكاران

 استرس شغلی

 909/0 36سؤال 

 897/0 37 سؤال 880/0 24سؤال  92/0: آلفاضریب 

 902/0 38سؤال  920/0 27سؤال  9540/0پایایی مرکب: 

 872/0 39سؤال  92/0: آلفاضریب  909/0 31سؤال  7843/0میانگین واریانس: 

 883/0 41سؤال  9583/0پایایی مرکب:  874/0 26سؤال  تغییرات

 880/0 41سؤال  7929/0میانگین واریانس:  907/0 28سؤال  87/0: آلفاضریب 

  892/0 32سؤال  9205/0پایایی مرکب: 

  7944/0میانگین واریانس: 

 

سی  در ینچنهم ستخراج  واریانس میانگین ، همگرا روایی برر  با هک گرفت قرار مطالعه مورد شده  ا

ستخراج  واریانس میانگین مقدار کهآن به توجه  5/0 از ترگبزر تحقیق این متغیرهای تمامی برای شده ا
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 گرفت. قرار ییدتأ مورد مدل همگرای اییرو است بوده

 4 جدول  در که  یطورهمان ( 1981الرکر، و )فورنل  روش اسااااس  بر واگرا روایی در بررسااای
شاهده  سبه نموده و AVE مقادیر  ابتدا جذر مرحله در این گرددیم م  سپس  )میانگین واریانس( را محا
 (LATENT VARRIABLE CORRELATION)ماتریس  قطر یبر رو را آمده تادس به مقادیر

 صااالیا قطر در که  تحقیق این متغیرهای اصااالی  برای واریانس  میانگین  جذر  مقدار . کنیمیمجایگزین  
 صلی ا قطر چپ سمت  و زیرین یهاخانه در که متغیرها میان همبستگی  مقدار از اندگرفته قرار ماتریس

 در تحقیق متغیرهای حاضر  پژوهش در که داشت  اظهار توانیم روینا از. است  تربزرگ اندگرفته قرار

 روایی دیگر یانب بهدیگر،  یرهایمتغ یهاشاااخص با تا دارند خود یهاشاااخص با بیشااتری تعامل مدل
 .گرددیم ییدتأ مدل واگرای

 
 (Latent Variable Correlations ) الرکر و فورنل روش به واگرا روایی سنجش ماتریس :4جدول 

 ارتباط کنترل 
حمایت 

 مكارانه

حمایت 

 مسئولین
 نقش

استرس 

 شغلی
 تغییرات تقاضا

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5730 کنترل

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6558 0.2023- ارتباط

حمایت 

 همكاران
0.4724 -0.1246 0.6151 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 حمایت

 مسئولین
0.5143 -0.1678 0.5242 0.6493 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 0.0000 0.0000 0.0000 0.6164 0.5344 0.5209 0.1899- 0.4852 نقش

استرس 

 شغلی
-0.5265 0.4397 -0.4413 -0.4456 -0.4652 0.6287 0.0000 0.0000 

 0.0000 0.5421 0.3910- 0.4905 0.5716 0.6054 0.0461- 0.5250 تقاضا

 0.6311 0.4716 0.4093- 0.4671 0.5359 0.4506 0.0996- 0.5121 تغییرات

 

 تحقیق هاییافته
سیر     2شكل   شغلی کارکنان    مؤثرعوامل  یرتأثضرایب م سترس  شان   بر بروز ا که  طورهمان. دهدیمرا ن

رابر با ب یباًتقر غلیاسترس ش  برای متغیر وابسته   (2R)است مقدار ضریب تعیین    شده  دادهدر شكل نشان   

ست  428/0 شان که  ا ست که  دهندهن سته  رفتههمیروتمامی ابعاد  این ا از واریانس متغیر  428/0اند توان
مقدار مالک برای مقادیر  عنوانبه 0.67، و 0.33، 0.19. ساااه مقدار اساااترس شاااغلی را توضااایح دهند 

ضاریب   عنوانبه 43/0صاول مقدار  اسات. با توجه به ح  شاده گرفتهدر نظر  2Rضاعیف، متوساط و قوی   
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  سااابتاًن بینییشپنتیجه گرفت که مدل از قابلیت  توانیم  R 2تعیین و مقایساااه با ساااه مقدار مرزی برای
 . استمناسبی برخوردار 

 
 

 دردهد. این مدل نشااان می (t-value)های پژوهش را در حالت معناداری ضاارایب ، مدل3شااكل 

ستفاده از      گیتمامی معادالت اندازه واقع ساختاری )ضرایب مسیر( را با ا ری )بارهای عاملی( و معادالت 

سطح اطمینان     ، آزمون میtآماره  سیر و بار عاملی در  ضریب م ست معنادار  %95کند. بر طبق این مدل   ا

درون این بازه   tی +( قرار گیرد و اگر مقدار آماره  96/1تا   -96/1ی ) خارج بازه   tی اگر مقدار آماره  

بار عاملی یا ضااریب مساایر، معنادار نیساات. ضااریب مساایر و بار عاملی در سااطح     یجهنت درر گیرد، قرا

+( قرار گیرد. بر طبق نتایج 58/2تا  -58/2ی ) خارج بازه tی اگر مقدار آماره استمعنادار  %99اطمینان 

گیری ند و در اندازهامعنادار شاده  %95تمامی بارهای عاملی در ساطح اطمینان   tاز آزمون  آمدهدسات به

را در حالت معناداری ضرایب  پژوهشهای مدل ،2شكل اند. های خود سهم معناداری را ایفا کردهسازه

(t-value) گیری )بارهای عاملی( و معادالت     تمامی معادالت اندازه    واقع دردهد. این مدل   نشاااان می

  د.کن، آزمون میtساختاری )ضرایب مسیر( را با استفاده از آماره 
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 در مدل پژوهش هایهفرض یمعنادار یبضرامدل : 3شكل

 

 پاسخ به فرضیات پژوهش 

 .دارد دارییمعنیر منفی تأثروشنی در نقش بر استرس شغلی در کارکنان فرضیه اول: 

، 3شااكلو  2 و همچنین در شااكل 5که در جدول  tاز ضااریب مساایر و آماره  آمدهدسااتبهطبق نتایج 

شخص  ست   شده م شنی در نقش   بعدا شغلی    بر متغیر رو سترس  خارج از  tتأثیر معناداری دارد )آماره ا

روشنی  عد ب یرتأثتوان گفت است(. با توجه به ضریب مسیر می    قرارگرفته 96/1تا مثبت  96/1بازه منفی 

شغلی منفی    بر در نقش  سترس  ست و معنادار ا سیر    ا ضریب م ست به، زیرا  ست منفی  آمدهد نابراین با . با

ش افزایاسااترس شااغلی  کاهش و با افت آن در سااازمان، اسااترس شااغلی  ، روشاانی در نقشبود بعد به

    .یابدیم

 

 .داری داردیمعنیر مثبت تأثروابط نامطلوب در محیط کار بر استرس شغلی در فرضیه دوم : 

، 3و شاااكل 2و همچنین در شاااكل  5جدول که  tاز ضاااریب مسااایر و آماره  آمدهدساااتبهطبق نتایج 

خارج از  tتأثیر معناداری دارد )آماره اسااترس شااغلی بر متغیر روابط نامطلوب بعد اساات  شاادهشااخصم
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سیر می      قرارگرفته 96/1تا مثبت  96/1بازه منفی  ضریب م ست(. با توجه به  روابط عد ب یرتأثتوان گفت ا

سترس شغلی مثبت   بر نامطلوب  س مثبت  آمدهدست به، زیرا ضریب مسیر   است و معنادار ا . بنابراین با تا

اهش کاسااترس شااغلی افزایش و با افت آن در سااازمان، اسااترس شااغلی ، روابط نامطلوبافزایش بعد 

 .یابدیم

 

 .داری داردیمعنیر منفی تأثحمایت مسئولین از کارکنان بر استرس شغلی در فرضیه سوم: 
 ، 3و شاااكل 2كل و همچنین در شااا 5جدول که  tو آماره  یرمسااا یباز ضااار آمدهدساااتبه یجطبق نتا

ست   شده  مشخص  سئولین  بعد ا شغلی    بر متغیر حمایت م سترس  خارج از  tتأثیر معناداری دارد )آماره ا

حمایت عد ب یرتأثتوان گفت است(. با توجه به ضریب مسیر می    قرارگرفته 96/1تا مثبت  96/1بازه منفی 

سئولین   شغلی منفی    بر م سترس  ست و معنادار ا سیر    ا ضریب م ست منفی  آمدهدست به، زیرا  بنابراین با  .ا

زایش افاسااترس شااغلی کاهش و با افت آن در سااازمان، اسااترس شااغلی ، حمایت مساائولین بهبود بعد 

    .یابدیم

 

 داری دارد.یمعنیر منفی تأثحمایت همكاران از کارکنان بر استرس شغلی در فرضیه چهارم: 

بعد ، 3 و شااكل 2ر شااكل د ینو همچن 5جدول  که tو آماره  یرمساا یباز ضاار آمدهدسااتبه یجطبق نتا

شغلی    بر متغیر حمایت همكاران  سترس  تا مثبت  96/1خارج از بازه منفی  tتأثیر معناداری دارد )آماره ا

اسااترس ر بحمایت همكاران بعد  یرتأثتوان گفت اساات(. با توجه به ضااریب مساایر می  قرارگرفته 96/1

ست و معنادار شغلی منفی   ضریب م ا ست بهسیر  ، زیرا  ست منفی  آمدهد مایت ح. بنابراین با بهبود بعد ا

 .یابدیمافزایش استرس شغلی کاهش و با افت آن در سازمان، استرس شغلی ، همكاران

 

 .داری داردینمعیر منفی تأثکنترل کم فرایندهای کاری بر استرس شغلی در فرضیه پنجم: 

، 3و شاااكل 2در شاااكل  ینو همچن 5جدول ه ک tو آماره  یرمسااا یباز ضااار آمدهدساااتبه یجطبق نتا

 tد )آماره تأثیر معناداری داراسترس شغلی   بر متغیر کنترل کم فرایندهای کاری بعد است   شده مشخص 

 یرأثتتوان گفت اساات(. با توجه به ضااریب مساایر می  قرارگرفته 96/1تا مثبت  96/1خارج از بازه منفی 

سترس شغل  بر کنترل کم فرایندهای کاری بعد    آمدهدست هب، زیرا ضریب مسیر   است و معنادار ی منفی ا

ا افت آن در کاهش و باسااترس شااغلی  ، کنترل کم فرایندهای کاری . بنابراین با بهبود بعد اسااتمنفی 

    .یابدیمافزایش استرس شغلی سازمان، 
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 .دارد دارییمعنیر مثبت تأثتقاضا برای شغل فرد بر استرس شغلی در فرضیه ششم: 

بعد  ،3و شااكل 2و همچنین در شااكل  5جدول که  tو آماره  یرمساا یباز ضاار آمدهدسااتبه یجنتاطبق 

ضا   شغلی    بر متغیر تقا سترس   قرارگرفته 96/1تا مثبت  96/1در بازه منفی  tتأثیر معناداری ندارد )آماره ا

 .شودیماست( و فرضیه رد 

 

 .داری داردینمعیر منفی تأث آگاهی از تغییرات بر استرس شغلی در کارکنان فرضیه هفتم:

ست به یجطبق نتا ضر  آمدهد س  یباز  شكل   5جدول  tو آماره  یرم شكل  2و همچنین در  شخص ، 3و   م

در بازه منفی  tتأثیر معناداری ندارد )آماره اسااترس شااغلی  بر متغیر آگاهی از تغییرات بعد اساات  شااده

 .شودیماست( و فرضیه رد  قرارگرفته 96/1تا مثبت  96/1

 
 و نتیجه فرضیات پژوهش t: اثرات مستقیم، آماره 5 جدول

 هافرضیه

ضریب مسیر 

 استانداردشده
β 

 tآماره 

 
 داریمعنی

قبول یا رد 

 فرضیه

 قبول Sig < 0.05 169/2 -159/0 استرس شغلی  ←روشنی در نقش 

348/0 استرس شغلی  ←روابط نامطلوب   867/2 Sig > 0.05 قبول 

 قبول Sig < 0.05 195/3 -135/0 ترس شغلیاس  ←حمایت مسئولین 

 قبول Sig > 0.05 242/2 -118/0 استرس شغلی  ←حمایت همكاران 

 قبول Sig > 0.05 203/2 -191/0 استرس شغلی  ←کنترل کم فرایندهای کاری 

 رد Sig > 0.05 023/1 -136/0 استرس شغلی  ←تقاضا 

 رد Sig < 0.05 472/0 -067/0 استرس شغلی  ←آگاهی از تغییرات 

 

 

 هایشنهادپو  گیرییجهنت
سترس شغلی در محیط کار  موضوع   تیبا توجه به اهم ثر بر عوامل مؤ یبررس  باهدفپژوهش که  نی، اا

اد که نشااان د جیانجام شااد، نتانور غرب اسااتان فارس  یامدر کارکنان دانشااگاه پ یبروز اسااترس شااغل 

شغلی       سترش  شنی در نقش بر ا کارکنان  که کار اندازه هرداری دارد، یعنی اینكه یعنمیر منفی و تأثرو
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یابد. و همچنین حمایت سارپرساتان و   یمکاهش  هاآنروشان و بدون ابهام باشاد میزان اساترس شاغلی     

سترس شغلی   فراهمكاران از کارکنان و کنترل کم  داری دارد و یر منفی و معنیتأثیندهای کاری نیز بر ا

طلوب بر دار روابط نام کاهش می باید. نتایج همچنین تاثیر مثبت و معنی       نها میزان اساااترس آبا افزایش  

های یوهشکند.که مدیران باید برای بهبود روابط کاری در سازمان بكوشند. استرس شغلی را نیز تایید می

وجود دارد که کاربرد هر یک از روشها به نوع ادراک هر فرد از موقعیت  استرسمتفاوتی برای مقابله با 

و نوع ارزیابی او بساااتگی دارد که در  یل به دو روش عمده برای مقابله با اساااترس در محیط کار می  

 :پردازیم

سترس  های بزرگ در آمریكا مدیریت اسااترس را به کارکنان خود تقریباً نیمی از شاارکت: مدیریت ا

رس و مواردی هایی را در مورد طبیعت منابع اسااات   دهند. برنامه مدیریت اساااترس، آموزش      آموزش می

 اساااترس مدیریت   آموزش. دهد می کارکنان   به  …و ساااازیهای آرام همچون مدیریت زمان و تمرین   

اضاااطراب و اختالالت خواب را به سااارعت کاهش دهد و دارای مزایای  نظیر اساااترس عالئم تواندمی

د بر روی عیب عمده اسااات: اثرات ساااودمن 2رایگان بودن و راحتی انجام اسااات. اما این برنامه دارای 

پوشی  ای استرس چشم  های ریشه عالئم استرس اغلب کوتاه مدت است. در این برنامه از بعضی از علت   

 .شود زیرا تمرکز بر روی فرد است نه محیطمی

یم کاهش روش مساااتق ینترمهمدر مقابل تكنیک مدیریت اساااترس، تغییر ساااازمانی  تغییر سااازمانی:

زای کار همانند حجم کار اضااافی و با طراحی های اسااترساسااترس در کار اساات و با شااناسااایی جنبه 

ن شود. مزیت ای می نائل هدف این به  اصول ارگونومی،  یریکارگبهراهكارهای کاهش استرس همانند  

مدیران  قاتاو یبعضای استرس در کار درگیر است ولی مستقیم با علل ریشه طوربهروش این است که 

یا برنامه       تند زیرا تغییراتی را در روش چندان با این نگرش موافق نیسااا    ید و یا   ریزی تولهای انجام کار 

سازمانی ایجاد می    شغلی باید اولین اولویت     عنوانبهکند. ساختار  سترس  یک قاعده کلی برای کاهش ا

ز ها در این زمینه نی  ترین تالشرا به تغییرات ساااازمانی برای بهبود شااارایط کاری داد. اما حتی جدی       

سترس توانمی س  روینا ازکامل برای تمام کارکنان حذف کند،  طوربهها را ند ا ازمانی و تلفیقی از تغییر 

 .گیری از استرس در محیط کار استمدیریت استرس، روش بهتری برای پیش

صاحبه در فرایند کارمندیابی، جذب و گزینش با انجام  توانندیمنیز  هاسازمان مدیران  شغلی   یهام

س و از طریق  شغل را در           هاییتراتژا ضی  سترس، متقا ستراتژی ا صاحبه همچون ا شار  ف هاییتموقعم

وی را در خصااوص میزان اسااترس پذیری او ثبت   العملعكسروحی، روانی و یا عصاابی قرار داده و 

رای ب توانندیمدر خصااوص جذب و گزینش وی باشااد. همچنین   گیرییمتصاامنمایند تا مالکی برای 
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عوامل   آنان را باال ببرند تا بتوانند یریپذتحملمختلف میزان  یهاطرحنیز با اجرای سایر کارکنان خود  

ل افزایش توان تحمل کارکنان در مقاب .مختلف را خنثی کرده و کمتر با تنش و اساااترس روبرو شاااوند

 .ودشیمفردی و سازمانی  یوربهرهدر وقت و افزایش  ییجوصرفهشغلی موجب  یهااسترسو  هاتنش

یارات مدیران      یك بازساااازی     ها ساااازمان  ی دیگر از اموری که از وظایف و اخت در بحث بهبود و 

شت روانی   ست فاکتورهای بهدا ضوع   ا شد یم« کیفیت زندگی کار»توجه به مو ندگی کار . کیفیت زبا

ی، استا چه میزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشن کهینایعنای ناوع نگارش افاراد نسبت به شغل خود. یعنی 

گذاری )مادّی و معنوی( در محیط کار، توسااط مدیران های مناسااب برای ساارمایهکار جالب و فرصاات

  یریگاندازه اسااات. درجه کیفیت زندگی کاری درون ساااازمان از طریق         شااادهفراهمبرای کارکنان   

 .شودرضایت، غیبت کم و انگیزه باال در کارکنان برآورد می

به رفع عوامل     توانند یمعلومی همچون ارگونومی  های یت قابل ز ا یریگبهرهبا   ها ساااازمان  مدیران  

ها و شااارایط انساااان،   قابلیت   مطالعه   با علم ارگونومی  چراکه از محیط کار کمک نمایند.      زااساااترس

سترس  ستگی،        ا سان، احتیاط، خ ستاتیک و دینامیک بدن ان شنایی کامل به نیروهای ا های محیط کار، آ

حمایت انساان در حین کار آمده اسات و با رعایت اصاول آن فشاار کار و     آموزش و طراحی ابزارها به 

توان می یت نها  درکند و  کارایی نیز افزایش پیدا می   یجه نت دریابد،   کاهش می  موردیبهای  خساااتگی

 .شودگفت با اجرای این اصول، هم منافع کارگران و هم منافع کارفرمایان تأمین می

قرار  موردتوجهاقدامات  یل را  توانندیممنفی اساااترس  یراتتأثبا  برای مقابله هاساااازمانهمچنین 

سب دهند:  ستعدادها  باحجم کار  یساز متنا شغل  و توانائی ا ه فرد که ب یاگونه بههای کارمند، طراحی 

ستفاده از مهارت  سئولیت     انگیزه دهد و امكان ا شد، وظایف و م شته با های  های فرد در آن کار وجود دا

ضوح  بهافراد  شخص  و صمیم      شده  م شارکت در ت شد، به کارمندان امكان م گیری در کار خود داده  با

بادالت برابر تساهیل گردد، امكان ت  صاورت  بهشاود، امكان بهبود ارتباطات، پیشارفت شاغلی و تشاویق     

 .اجتماعی بین کارمندان فراهم گردد
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