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  مقاله پژوهشی

   یشغلمؤثر بر عملکرد  يزا استرسعوامل  يبند تیاولوو  یبررس
  هیاروم یپزشکدانشگاه علوم  يستادکارکنان 

 

  *٤يميرح، بهلول ٣يميرح، غالمرضا ٢يواحد ديمج، ١يثان يدريحمحمد 
  

 06/08/1392 رشیپذ خیتار 03/06/1392 افتیدر خیتار
  دهیچک

و  ريگ همهو  يهمگاناسترس مسئله  ييگواست که  دهيگردواقع  اريبسمورد توجه  ها سازمانموضوع استرس و آثار آن در  رياخ ي دههدر  و هدف: نهیزم شیپ
 يسـتاد کارکنان  يشغلمؤثر بر عملکرد  يزا استرسعوامل  يبند تياولوو  ييشناساپژوهش،  نيا ياصلاوست. هدف  يزندگ ي مشخصهمبتال به انسان امروز و 

  بود.  هياروم يپزشکدانشگاه علوم 
شـامل   يفـرد . عوامـل  ديـ گرداسـتفاده   يسازمانو  يشغل، يفرد يزا استرسعامل  ۱۲، از زا استرسعوامل  يگستردگ ليدلپژوهش به  نيادر  :ها روش و مواد
نقش  يناسازگارنقش، ابهام نقش و  يکمبارنقش،  يگرانبارشامل  يشغل؛ عوامل  Aنوع  يتيشخص پيتو  ياجتماع تيحما، عدم احساس کنترل، عدم تيجنس

  .باشند يممحل کار  رييتغو  يتکنولوژحقوق و دستمزد،  يها استيس، يشغل تيامنشامل عدم  يسازمانو عوامل 
 يفـرد کارکنان داشتند. در مـورد عوامـل    يشغلرا بر عملکرد  ريتأث نيشتريب بيترتبه  يسازمانو  يفرد، يشغل يزا استرسنشان داد که عوامل  جينتا :ها افتهی

به لحاظ  نيهمچنبودند و  Aنوع  يتيشخص پيتدرصد آنان از  ۲۳و احساس کنترل برخوردار بودند،  ياجتماع تيحمادرصد کارکنان از  ۹۰از  شيب، زا استرس
 يگرانبـار درصد با  ۲۶نقش و ابهام نقش ،  يناسازگاردرصد کارکنان با  ۱۸استرس زا،  يشغلزنان باالتر از مردان بود. در مورد عوامل  يشغل، عملکرد تيجنس

در مـورد   يکـاف درصـد از دانـش    ۹۴، يشـغل  تيامندرصد کارکنان از  ۷۵، زا استرس يسازماننقش مواجه بودند. در مورد عوامل  يکمباردرصد با  ۴۰نقش و 
  مواجه بودند. يکار يها ييجا جابهبا  زيندرصد  ۲۳بودند و  يراض يافتيدر يايمزادرصد آنان از حقوق و  ۵۹برخوردار بودند،  يکار يتکنولوژ

 يروان يفشارهااز  يحدودکارکنان دارد و آنان تا  يشغلدر عملکرد  يمثبت ريتأثمذکور  يزا استرسکه عوامل  دهد يمنشان  فاتيتوص نيا :يریگ جهینتبحث و 
   .ندينما، استفاده اند دهينگرد يبررسپژوهش  نياکه در  يگريد يزا استرس، از عوامل يروانفشار  ي نهيزمدر  يآتمحققان  گردد يم شنهاديپ تينهابه دورند. در 

  ، عوامل استرس زا يشغل، عملکرد يروانفشار  :ها واژه دیکل
  

  783-790 ص، 1392 ي، د51 یپدر  یپ، دهم، شماره ازدهمی، دوره هیاروم ییماماو  يپرستارمجله دانشکده 
  ۰۴۴۱-۲۲۴۴۶۸۶ ، تلفن: هياروم يپزشکدانشگاه علوم  مکاتبه:آدرس 

Email: mohammad.5587@gmail.com 
 

  .باشد يمارشد  يکارشناسنامه  انيپامقاله برگرفته از  نيا
 

                                                
  دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب ١
  راني، تهران، ا۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ يام نور، صندوق پستي، دانشگاه پيتيگروه علوم ترب ار،يستادا ٢
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب ٣
  انفورماتيک پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه (نويسنده مسئول) دانشيار ٤

  مقدمه
 هـا  سـازمان و آثار آن در  يعصبموضوع فشار  رياخ ي دههدر 

رفتـار   ياصـل از مباحـث   يکـ يقـرار گرفتـه و    اريبسـ مورد توجـه  
در کتـاب   نزيکارل نيمارلرا به خود اختصاص داده است.  يسازمان

 يريفراگ: "ديگو يمباره  نيا" در يانساناز منابع  يانسان ي استفاده"
در  يمـؤثر سـهم مثبـت و    يروانـ و  يروحـ  يفشارهابر  تيريمد

بـه   يعصـب  يفشـارها افراد دارد". امـروزه   يشخصو رفاه  تيموفق
و  يجسم، يروحامراض  ي آورندهفاکتور به وجود  ينتر مهمعنوان 

و دانشمندان علـوم   شناسان روان، توجه پزشکان، ها انسان يرفتار

عنوان  ديباکه  يطوررا به خود معطوف نموده، به  تيريمدو  يرفتار
 يروحـ در فراهم نمودن مشکالت  يمهمنقش  يعصب يفشارهانمود 

. اکثـر اوقـات کارکنـان در    )۱( کنـد  يمـ  فـا يا هـا  انساندر  يجسمو 
 ريتــأث يکــاراز وقــت  يرکــاريغو وقــت  شــود يمــ يســپرســازمان 

 دارند يتنگاتنگو کار ارتباط  يزندگگفت  توان يم نيبنابرا. رديپذ يم
دانست که صرف نظر از منـابع   يزندگاز  يا جنبه توان يمکار را  .)۲(

، يبـدن و  يروانـ تحـرک   ريـ نظ يآدمـ  ياساس يازهايناز  يبرخ يمال
را ارضـا   يارزشـمند و احساسـات خـود    ياقتصاد، ياجتماع يازهاين
 .کند يم
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 بهلول رحيميمحمد حيدري ثاني، مجيد واحدي، غالمرضا رحيمي، 
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کـار در   باشـد.  زيـ ن يروانمنبع فشار  تواند يم، کار نيابا وجود 
دارد و  ياديز اريبس تياهم ها انسان يروانو  يجسمسالمت  نيتأم

 يارتبـاط کار  يروين يروانو  يجسمکه با سالمت  يعامل نيتر مهم
  از کار است. يناشتنگاتنگ دارد، استرس 

 يمهـم در زنـدگ   يهـا  دهيـ پداز  يکـ يامـروزه   ياسترس شـغل 
کـار در جهـان    يرويـ ن يسـالمت  يبـرا  يجـد  يديو تهد ياجتماع

را بـه   يکار استرس شـغل  يالملل نيبکه سازمان  يبه نحو .باشد يم
کـارگران و   يدکننـده سـالمت  يده تهديـ پد نيتر شده شناختهعنوان 

با  يفرد زمان NIOSH١ف يبر اساس تعر .)۳(نمود  يکارکنان معرف
، هـا  ييتوانـا با  يشغل يازهاين نيکه ب شود يممواجه  ياسترس شغل

ف ين تعريموجود نباشد. در ا يهماهنگ يو يها خواستهو  ها تيقابل
فـرد بـه    يهـا  تيـ قابلو  ها ييتوانابا  يد بر عدم هماهنگيضمن تأک

بـه   يروانـ  يافشـاره  .)۴(ز توجه شده اسـت  ين يفرد يها خواسته
کــه عوامــل  يمــواقع. در شــوند يمــ گــر جلــوهمتفــاوت  يهــا گونـه 

 تيريمـد گذاشـته و   ريتـأث  يسـازمان در رفتار  يطيمح يزا استرس
 يفراوان يتقاضاهاو از فرد  گذارند يمرا تحت فشار  يرفتار يالگوها

که  گردد يمکار ملموس  طيمح، آن گاه استرس در ديآ يمبه عمل 
 نکـه يا. بـا وجـود   )۵( نـد يگو يمـ  يشغلدر اصطالح به آن استرس 

 کيـ بـه اسـترس بـه عنـوان      دينباوجود دارد و  زيناسترس مثبت 
 شـتر يب شود يمکه از استرس صحبت  يزمان، ستينگر يمنف دهيپد

. به هر حال استرس شود يمآن توجه  يمنف يها جنبهبه عوارض و 
ـ اثـرات   ســازمان دارد.  ياعضـا  يهـا  تيـ فعالبـر عملکــرد و   يفراوان

 يفشـارها  ريتـأث ، کارکنان و اربـاب رجـوع سـازمان، تحـت     رانيمد
 ياعمـال و دسـت بـه    شـوند  يمـ  يخاصـ  يرواندچار حاالت  يعصب

سـازمان مـنعکس    يبـازده و  هـا  تيـ فعالدر  ماًيمسـتق که  زنند يم
وجود دارند که هـر   يفراوان يزا استرس. از آنجا که عوامل گردد يم
، گذارند يم ريتأث ها ازمانسبر عملکرد افراد در  ينوعبه  ها آناز  کي

بود تا بـا   ميخواه ها آناز  يا پاره ييشناسادر  يسعپژوهش  نيادر 
مناسـب بـه    يراهکارهـا  ي ارائـه و  هـا  آن يبنـد   تياولوو  ييشناسا

منظـر،   نياو از  ميينما نهيبهعملکرد کارکنان را  ها سازمان رانيمد
در امـان   يروانـ  يفشـارها  ريناپـذ جبـران   يهـا  نهيهزاز  ها سازمان
  باشند.

 يشغل يها استرس ژهيو، به ها استرسآنچه آثار و عوارض انواع 
اسـت.   هـا  آن يآمـار  انيب، دهد يمنشان  تر برجستهو  تر ملموسرا 

فـرد و   يبـرا  يشـغل  يهـا  اسـترس کـه   ييهـا  نهيهز نييتعهرچند 
کـه   سـت ين ديـ ترددشوار است، امـا   کند يم جادياسازمان و جامعه 

همچـون   يالکلـ به مشـروبات   ادياعت. اند نيسنگ ييها نهيهز نيچن
 نـه يهزدالر  ارديـ ليم ۲۰از  شيبـ ساالنه  يشغلاز استرس  يامديپ

                                                
1 National Institute Occupational Safety and Health 

ماننـد   يروانـ  يمـار يب کيـ . کنـد  يمـ  جـاد يا کـا يآمر عيصـنا  يبرا
 ييها خسارتباشد،  يشغلاسترس  جهينتکه ممکن است  يافسردگ

بـه   ديـ تولبه شکل مخارج درمان و از دست رفـتن سـاعات کـار و    
 ۳۰هـر سـال    يافسـردگ همراه دارد. برآورد شده اسـت کـه فقـط    

. بـرآورد  کنـد  يمـ  جـاد يا کـا يآمراقتصـاد   يبـرا  نهيهزدالر  ونيليم
 بـت يغدرصـد از سـاعات کـار بـر اثـر       ۴که  دهد يمنشان  يگريد

 هـا  ونيليم يعنيبرآورد  نيا يمال. به زبان رود يمکارکنان از دست 
   .)۶(دالر در سال 

 يهـا  اسـترس از حوادث ضمن کار ممکن است بر اثـر   ياريبس
 ۲از  شيبـ  کـا يآمرهـر سـال در    بيـ تقراتفاق افتد. به طور  يشغل

 يهــا بيآسـ از کـار دچــار   يناشـ کـارگر بــر اثـر حــوادث    ونيـ ليم
از  يناشـ و هر سال پانزده هزار نفر در حـوادث   شوند يم زا تيمعلول

کـه چنـدان بـه     يگـر يد انيز. دهند يمکار، جان خود را از دست 
 يزنـدگ اسـت، متوجـه    هيـ بقاز  رتريناپـذ  جبـران اما  ديآ ينمچشم 
درخور توجـه اسـت کـه     اريبسموضوع از آن رو  نيااست.  ها انسان

 گـر يد يعـاطف و  يروانـ  يهـا  يناراحتاز  ياريبسآثار استرس مانند 
از  يا حوزهانتقال از  اي گريد طيمحبه  يطيمحشدن از  زيسررقابل 
چـه   يشغلاسترس  يها بازتاباست. آثار و  گريد يا حوزهبه  يزندگ

، شـوند  يمهمسران  ژهيوبسا که موجب خراب شدن روابط افراد به 
و  ها فرصت، گردند يمپدر و مادر به کودکان منتقل  يناراحترنج و 
در کل لطمه  يزندگ تيفيکو  روند يماز دست  يشغل يوردهادستا

  .نديب يم
 يامــدهايپبـه   تــوان يمـ اسـترس   يمنفــ يامـدها يپاز جملـه  

غافل شدن  .)۹-۷(اشاره کرد  يسازمانو  ياجتماع، يروان، يجسمان
را بـه بخـش    يريناپـذ خسـارات جبـران    توانـد  يمـ  امدهايپ نيااز 

عملکـرد   تينهاکند و در  ليتحم ها سازمان يانسانارزشمند منابع 
 ييامـدها يپ نيچنـ  نيـ ااز  يريجلـوگ  يکارکنان را کاهش دهد. برا

افراد را  ييت استرس توانايري. مدباشد يم يت استرس ضروريريمد
استرس آور  يها تيموقعمناسب با  يکاهش استرس و سازگار يبرا
ش يل افـزا يـ از قب ين مداخله مرکـب از عناصـر  ي. ادهد يمش يافزا

ت يــدر بــاره اســترس، آمــوزش حــل مســئله، وجــود حما  يآگــاه
ت يري، مدينه شغليدر زم ي، داشتن دانش و اطالعات کافياجتماع

؛ ضـرورت  نيبنـابرا  .)۱۰(باشـد  يم. .و . ها تيفعال يزير خشم، برنامه
اسـترس،   يمنفـ  يامـدها يپکـاهش   يبـرا کـه   دينما يم جابياامر 

 ييشناسا يسازمانو  يشغل، يفرد يزا استرسعوامل  تياهمدرجه 
 يهـا  هيسـرما  نيتـر  مهـم که امروزه از  يانسانگردند و بخش منابع 

بـه   يروانفشار  يمنف جينتا، از آثار و باشد يم يسازمانارزشمند هر 
، يشـغل عملکـرد   يارتقـا منجـر بـه    تينهاامر در  نيادور باشد که 

 يور بهـره کارکنـان و   يجسمو  يروان، حفظ سالمت يشغل تيرضا
 تيـ اهمبر آن است که درجه  يسعمقاله  نيا. در گردد يمسازمان 
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 زاي مؤثر بر عملکرد شغلي کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي اروميه بررسي و اولويت بندي عوامل استرس
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 يســتادکارکنــان  يشــغلو  يســازمان، يفــرد يزا اســترسعوامــل 
رسـاندن   يبـرا نمـوده و   ييشناسـا را  هياروم يپزشکدانشگاه علوم 

 تياولو بر حسب)، يکارکرداسترس (استرس  نهيبهبه سطح  ها آن
  انجام گردد. ييها يبررس ها آن

  
  مواد و روش کار

ــژوهش حاضــر  ــرادر پ ــردآور يب ــات  يگ ــات، از مطالع اطالع
کـه   قيـ طر نيبـد و ابزار پرسشنامه استفاده شده است.  يا کتابخانه

و عملکـرد   يروانـ فشـار   يا هيپا ميمفاهبا  شتريب ييآشنا يبراابتدا 
مربـوط بـه موضـوع     افتـه يانتشـار   يعلمـ از کتب و مقاالت  يشغل

بـه کـار    يها شاخص يريگ اندازه يبراپژوهش استفاده شد، سپس 
حاضـر از دو   ي پرسشـنامه  .ديـ گردرفته از ابزار پرسشنامه استفاده 

شده است که سـؤاالت   ليتشک يشغلو عملکرد  يروانقسمت فشار 
 ۴۱ يداراو  باشـد  يمـ به صورت محقـق سـاخته    يروانبخش فشار 
 ي پرسشـنامه از  يشـغل سـؤاالت بخـش عملکـرد     يولـ سؤال است. 

 شده است. ليتشک ١پاترسون يسؤال ۱۵استاندارد 
 اتيـ ادب، يا کتابخانـه منـابع   ي مطالعهدر پژوهش حاضر بعد از 

هر  يبرا، نيمتخصصاز چند تن از  ينظرخواه نيهمچنو  يموضوع
اسـتخراج   ييهـا  شاخص، ينظرچارچوب  بر اساس ها هيفرضاز  کي

. در ديگرد نيتدو يا پرسشنامه ها شاخصآن  بر اساسشد و سپس 
از کارشناسان صاحب نظـر قـرار    يگروه ارياختابتدا پرسشنامه در 

محتـرم راهنمـا و مشـاور قـرار      دياسـات  ارياختگرفت، بعد از آن در 
 ديـ تجد، پرسشنامه مـورد  ياصالحنظرات  افتيدرگرفت که بعد از 

قابــل قبــول  ٢يــيروابعــد از کســب  تيــنهانظــر قــرار گرفــت. در 
 ٣ييايــپا يبررســجهـت  . ديــگردپرسشـنامه، اقــدام بـه پخــش آن   

کرونباخ  يآلفا بيضرو  ينفر ۳۰ يمقدماتنمونه  کياز  پرسشنامه
باشـد و   ۷/۰حـداقل   ديـ بابودن  ايپا يبرا بيضر نيا استفاده شد.

 دهـد  يمنشان بدست آمد که  ۷۰۶/۰ کرونباخ، يآلفا بيضرمقدار 
   .استيپاابزار آزمون (پرسشنامه) مورد استفاده 

اسـتفاده   ياسـتنباط و  يفيتوصـ حاضر از دو روش  ي مقالهدر 
 يسـتاد کارکنـان   نفـر از   ۴۰۰پژوهش حاضـر،   يآمارشد. جامعه 

پـژوهش از   نيـ ا. در شود يمرا شامل  هياروم يپزشکدانشگاه علوم 
برآورد حجم نمونه  يبراو  ديگردساده استفاده  يتصادف يريگ نمونه

استفاده شد که حجم نمونه جامعه مورد مطالعه  ٤از فرمول کوکران
, ۱۱(پـژوهش   يمفهـوم مدل  ۱نفر بدست آمد. شکل شماره  ۱۹۶
  .دهد يمرا نشان  )۱۲

                                                
1. Paterson 
2. Reliability 
3. Validity 
4. Cochran 

  ها افتهی
ــا ــار   جينت ــل از آم ــحاص ــه  يفيتوص ــان داد ک ــد  ۴/۵۵، نش درص

ــودهدرصــد زن  ۶/۴۴مــرد و  انيپاســخگو ــد ب ــم. در مــورد ان  زاني
، پلميددرصد فوق  ۲/۹، پلميددرصد  ۹/۲۰، انيپاسخگو التيتحص
درصــد  ۱/۷و  ســانسيلدرصــد فــوق  ۷/۱۰، ســانسيلدرصــد  ۵۲

تأهـل   تيوضـع . در بخـش  دادنـد  يمـ  ليتشکرا دکترا  انيپاسخگو
متأهل بودنـد.   ها آندرصد  ۱/۸۲مجرد و  انيپاسخگودرصد  ۹/۱۷

 ي سابقه نيانگيمسال و  ۴/۳۶، انيپاسخگو يسن نيانگيم نيهمچن
  سال بود. ۴/۱۱آنان  يکار

نشان داد که عوامل  يجنتااسترس زا  يفردارتباط با عوامل  در
 يـت حماو عدم  ) r= -۲۰۸/۰و  =۰۰۴/۰p(  ٥عدم احساس کنترل

از لحـاظ   يشـغل ) با عملکـرد   r= -۲۱۳/۰و=p ۰۰۳/۰(  ٦ياجتماع
 ينبـ معکوس بود و  ها آن ي رابطهو  دار معني ۰۵/۰در سطح  يآمار

 داري يمعنـ  ي رابطه يشغلو عملکرد  Aنوع  ٧يتيشخص يپتعامل 
  . ) r= -۰۸۴/۰و  =۲۴۳/۰pوجود نداشت ( 

 يممستق دار يمعن ي رابطه يزن يشغلو عملکرد  يتجنسعامل  ينب 
 يو) و با استفاده از آزمون  r= -۱۶۷/۰و =p  ۰۴۲/۰وجود داشت ( 

 يـانگين مدر  داري يمعنـ کـه تفـاوت    گيـريم  يمـ  يجهنت يتنيومن 
 يـانگين م) و =P ۰۱۳/۰مردان و زنـان وجـود دارد (   يشغلعملکرد 

) ۰۶/۸۹) بـاالتر از مـردان (  ۱۰/۱۰۹زنـان (  يشـغل عملکرد  ي رتبه
عوامل  ينب، يسوالبا توجه به آزمون کروسکال  يبترت ينبد. يدگرد
وجـود   داري يمعنـ تفاوت  يشغلمؤثر بر عملکرد  يزا استرس يفرد

مؤثر بـر عملکـرد    ياز استرس يفرد) و عوامل  =p ۰۰۰/۰داشت ( 
، عـدم احسـاس کنتـرل،    ياجتمـاع  يـت حماعـدم   يبترتبه  يشغل

  .يدندگرد يبند يتاولو Aنوع  يتيشخص يپت، يتجنس
ـ از آن بود که  يحاک يجنتا زا استرس يشغلدر ارتباط با عوامل   ينب

معکـوس   ي رابطـه  يشغلمؤثر بر عملکرد  يزا استرس يشغلعوامل 
 زا استرس يشغلعوامل  يتمام يهمبستگوجود داشت و  داري يمعن

). با ۱بود (جدول شماره  دار معني ۰۵/۰در سطح  يشغلبا عملکرد 
 يزا اسـترس  يشـغل عوامـل   ينبـ ، يسوالتوجه به آزمون کروسکال 

 =p) ۰۰۰/۰وجود داشت ( داري يمعنتفاوت  يشغلمؤثر بر عملکرد 
 يـب ترتبـه  ي شـغل مـؤثر بـر عملکـرد     يزا اسـترس  يشغلعوامل  و

 ١١نقش يکمبارو  ١٠نقش يگرانبار، ٩، ابهام نقش٨نقش يناسازگار
  .يدندگرد يبند يتاولو

                                                
5. Lack of Control 
6. Lack of Social Support 
7. Type A Personality 
8. Role Conflict 
9. Role Ambiguity 
10. Role Overload 
11. Role Underload 
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   يمدل مفهوم ):1( شکل شماره
  
  

  يشغلمؤثر بر عملکرد  يزا استرس يشغلعوامل  ):1( شمارهجدول 
P-value (P< ۰۵/۰   استرس زا يشغلعوامل   يهمبستگ زانيم (

  يشغلعملکرد 
  ابهام نقش  -۲۵۵/۰  ۰۰۰/۰
  نقش يناسازگار  -۳/۰  ۰۰۰/۰
  نقش يگرانبار  -۲۳۸/۰  ۰۰۱/۰
  نقش يکمبار  -۱۴۸/۰  ۰۳۹/۰

  
 نيبنشان داد که  جينتا، زا استرس يسازماندر ارتباط با عوامل  

) و  r= -۴۱۸/۰و =p ۰۰۰/۰(  ١يشـــغل تيـــامنعوامـــل عـــدم 
 ي رابطـه  ) r= -۱۷۶/۰و =p ۰۱۴/۰( يشـغل با عملکـرد   ٢يتکنولوژ

بـا عملکـرد    هـا  آن يهمبسـتگ وجود داشـت و   يدار يمعنمعکوس 

                                                
1. Job Security 
2. Technology 

ـ بـود و   دار معنـي  ۰۵/۰در سطح  يشغل  يهـا  اسـت يسعوامـل   نيب
(  ٤محل کار رييتغو  ) r= -۰۶۷/۰و =p ۳۵۲/۰(  ٣حقوق و دستمزد

۴۶۷/۰ p= ۰۵۲/۰و- =r (   يدار يمعنـ  ي رابطـه  يشـغل با عملکـرد 
عوامـل   نيبـ ، سيوالـ وجود نداشت. با توجه بـه آزمـون کروسـکال    

                                                
3. Payroll Policies 
4.Changing Workplace 

 شاخص ابعاد

يتجنس  

 A نوع يتشخص

  عدم احساس کنترل
 ياجتماع يتحماعدم 

 استرس زا يفردعوامل 

نقش يگرانبار  

نقش يکمبار  

نقش يناسازگار  

 ابهام نقش

استرس زا يشغلعوامل   

 حقوق و دستمزد هاي ياستس

يشغل يتامنعدم   

محل کار ييرتغ  

يتکنولوژ  

استرس زا  يسازمانعوامل   

يشغلعملکرد   
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 يدار معنـي تفـاوت   يشـغل مؤثر بـر عملکـرد    يزا استرس يسازمان
مـؤثر بـر    يزا اسـترس  يسـازمان و عوامل  =p)۰۰۰/۰وجود داشت (

 يها استيس، يتکنولوژ، يشغل تيامنعدم  بيترتبه  يشغلعملکرد 
  .دنديگرد يبند تياولومحل کار  رييتغحقوق و دستمزد و 

  
  يریگ جهینتبحث و 

 تيـ حماکه عامل عدم  دهد يمپژوهش نشان  نيا جينتابحث: 
 يسـتاد کارکنـان   يشـغل را بـر عملکـرد    ريتـأث  نيشتريب ياجتماع

درصـد از   ۲/۸۳ کـه  يطورداشت؛ به  هياروم يپزشکدانشگاه علوم 
برخـوردار بودنـد و    ياجتمـاع  تيـ حمادانشگاه از  يستادکارکنان 

سـخت مثـل درخواسـت     يروزهـا کـه در   کردند يماحساس  ها آن
حـل   يبـرا مشورت و مصلحت  يحتدر کار و  يهمکار، يمالکمک 

 تيـ حماو همکـاران مـورد    انيآشنامشکل خود؛ از جانب دوستان، 
مـؤثر   يزا استرسعامل  نيدوم. عدم احساس کنترل رنديگ يمقرار 

 يوقتـ درصد از کارکنان  ۹/۹۷ که يطوربود؛ به  يشغلبر عملکرد 
داشـتند،   يکـاف  نـان ياطماز انجام آن  کنند يم يطراحرا  يا برنامه

برخوردار بودنـد.   شان يزندگ ريمسبر  يکافدرصد، از کنترل  ۳/۹۰
از شـانس اسـتفاده    شـدند  يمـ ناچـار   يريگ ميتصمدرصد در  ۶/۶

آن است که اکثـر کارکنـان از اعتمـاد بـه      انگريب جينتا نيا. ندينما
برخـوردار بودنـد.    شان يزندگروزمره  يکارهادر انجام  ييباالنفس 
اسـترس زا بـر    يفـرد از عوامـل   يکـ يبه عنوان  زين تيجنسعامل 

زنان بـاالتر   يشغلکه عملکرد  يمعن نيبدمؤثر بود؛  يشغلعملکرد 
از زنـان   شتريبکه مردان  دهد يمنشان  نيااز مردان گزارش شد و 

بـر   زيـ ن Aنوع  يتيشخص پيتقرار داشتند.  يروانفشار  ريتأثتحت 
عامل مشخص شد  نيادر  نيهمچنگذار نبود.  ريتأث يشغلعملکرد 

برخوردار نبودند  Aنوع  يتيشخص پيتدرصد از کارکنان از  ۷۷که 
کـار همزمـان روبـرو     نيچندانجام  يژگيودرصد آنان با  ۲۳و تنها 

 ي سـه يمقااز مـردان بـود. در    شـتر يبمشخصه در زنان  نيابودند و 
در رابطه  ۱۹۹۵در سال )۱۳( ١ليدفپژوهش حاضر با پژوهش لولو.

و بعد  يشغلبا استفاده از استرس  يوانيتا رانيمد يروبا استرس بر 
 پيـ ت يدارا يوانيتـا  رانيمـد کـه   دهـد  يمنشان  Aنوع  يتيشخص
و در  اديـ ز يکـار فشار  طيشرابودند و آنان تحت  Aنوع  يتيشخص

بودند که در پژوهش حاضـر،   يجسمو  يفکر يها يماريبمخاطره 
نوع  يتيشخص پيت يدارادانشگاه  يستاددرصد کارکنان  ۲۳تنها 

A  جينتا نيادرصد بود. که  ۲۶در آنان  زيننقش  يگرانباربودند و 
فشـار   يهـا  يمـار يبدانشگاه از  يستاداکثر کارکنان  دهد يمنشان 

  برخوردار هستند.  يباالتر يشغلبه دور بوده و از عملکرد  يروان

                                                
1. Lou-Lu Dphil 

نقـش   يناسـازگار ، عامـل  يشغل يزا استرسدر رابطه با عوامل 
 يطورکارکنان داشته است؛ به  يشغلرا بر عملکرد  ريتأث نيشتريب

درصد آنان به طور همزمان و از دو سو در معرض انتظارات  ۲۲که 
 يفيوظادرصد کارکنان،  ۲/۱۱و  گرفتند يممتضاد قرار  يفشارهاو 

 شـان يشخص يهـا  ارزشبـا باورهـا و    شـد  يمـ محـول   شـان يبراکه 
از  يکـار  فيوظـا کـه   دهد يمعامل نشان  نيا جينتاناسازگار بود و 

و مشـخص محـول    حيصـح ، به صـورت  ردستانيزبه  رانيمد يسو
نقش مواجه بودند. ابهام  يسازگارکارکنان با  تينهاشده است و در 

 نيـ ابود.  يشغلمؤثر بر عملکرد  يزا استرسعامل  نيدوم زيننقش 
مشـخص و   يکاردرصد کارکنان، انتظارات  ۸۰عامل نشان داد که 

درصـد آنـان از شـرح     ۱/۸۳ نيهمچنـ داشـتند و   يا شـده  فيتعر
عامـل   نيسـوم نقـش،   يگرانبـار برخوردار بودند.  يمشخص فيوظا

عامـل نشـان    نيـ اکارکنان بود.  يشغلمؤثر بر عملکرد  يزا استرس
، يکـار درصد کارکنان دانشگاه بعـد از اتمـام سـاعت     ۱/۲۵داد که 
ــوان  ــرا از دســت  شــانيکيزيفت ــد يم ــان ۹/۹۷. دهن از  درصــد آن
 ۹/۲۶برخـوردار بودنـد و    فشـان يوظاانجـام   يبـرا الزم  يها مهارت

 نيآخـر نداشـتند.   يکـاف انجام امورات، وقـت   يبرادرصد کارکنان 
نقـش   يکمبـار کارکنـان،   يشغلعملکرد  مؤثر بر يزا استرسعامل 

کـه   کردند يمدرصد کارکنان احساس  ۴/۷۶عامل  نيا. در باشد يم
، بـه طـور کامـل    شـان يها ييتوانـا در محل کارشان از اسـتعدادها و  

ــاســتفاده  ــ. شــود يم ــا وجــود   ۳/۳۹ نيهمچن ــان ب درصــد کارکن
نداشت  ييباالبه مهارت  ازينکه داشتند، کارشان  ييباال يها مهارت

 يتوانمنددرصد کارکنان  ۴۰ باًيتقرکه  دهد يمنشان  جهينت نياو 
افـراد   نيااز  نهيبه ي استفادهنسبت به کارشان داشتند که  يباالتر

پـژوهش   ي سـه يمقا. در بخشـد  يمبهبود  زينآنان را  يشغلعملکرد 
که در رابطه با  ۲۰۱۰در سال )۱۴( ٢ريبشحاضر با پژوهش عثمان 

بانـک در   کيـ کارکنان  يشغلعملکرد  يروبر  يشغلاسترس  ريتأث
ابهـام نقـش،    يزا استرسعوامل  نيبپاکستان بود مشخص شد که 

کارکنــان  يشـغل نقــش بـا عملکـرد    يگرانبـار نقـش و   يناسـازگار 
که هر چقدر  يمعن نيبدوجود داشت؛  يدار يمعنمعکوس  ي رابطه

آنـان کمتـر    يشـغل باشـد عملکـرد    شـتر يبکارکنان  يشغلاسترس 
همسـو   ريبشـ عثمـان   يها افتهيپژوهش حاضر با  جينتاکه  شود يم

 تيـ امنعامـل عـدم    يسـازمان  يزا اسـترس بود. در رابطه با عوامـل  
 يزا استرسعوامل  ريسااسترس را نسبت به  ريتأث نيشتريب، يشغل

 ۹۶عامل نشان داد کـه   نياداشته است.  يشغلبر عملکرد  يسازمان
درصـد از   ۲/۸۴بر شغلشـان داشـتند،    يکافدرصد کارکنان تمرکز 

و  يعـاطف  طيمحـ درصـد کارکنـان از    ۳/۶۵بودند،  يراضان شغلش
درصـد آنـان نگـران از دسـت دادن      ۹/۱۸برخوردار بودنـد،   يآرام

                                                
2. Usman Bashir 
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درصد اعـالم کردنـد کـه در شغلشـان      ۱/۵۱شغلشان بودند و تنها 
عامـل   نيدومـ ، يتکنولـوژ اسـت.   نييپـا  يشـغل  يارتقاو  تيموفق

عامـل نشـان داد    نيا جينتابود.  يشغلمؤثر بر عملکرد  يزا استرس
موافـق و   يکـار  ديـ جد يتکنولوژدرصد کارکنان با ورود  ۹/۹۶که 

موجـود   يتکنولـوژ  يپاسـخگو همسو بودند و دانش و مهارت آنان 
 ايـ درصد کارکنان، از دانش و مهارت همسطح  ۲/۹۲ نيهمچنبود. 

برخوردار بودنـد   يفعل يتکنولوژنسبت به همکاران در مورد  ييباال
به عنـوان عامـل    يتکنولوژکه  دهد يمعوامل نشان  نيا ي همهکه 

کارکنان داشـته   يشغلدر عملکرد  ميمستق ريتأث تواند يم زا استرس
 يکارمحل  رييتغحقوق و دستمزد و  يها استيس، تينهاباشد. در 

گـذار   ريتأث يشغل، بر عملکرد يسازمان يزا استرسبه عنوان عوامل 
درصـد   ۴۳سـتمزد، تنهـا   حقـوق و د  يها استيسنبودند. در مورد 

احســاس  ضيتبعـ  ينــوع هـا  يکــاراضـافه   صيتخصــکارکنـان، در  
 يايــمزادرصــد کارکنـان از حقـوق و    ۶/۶۰ نيهمچنـ . کردنـد  يمـ 
نشـان داد   جينتـا ، يکارمحل  رييتغبودند. در مورد  يراض يافتيدر

مواجه نبودنـد و تنهـا    يکار يها ييجابجادرصد کارکنان با  ۸۰که 
مواجـه   يشـهر و درون  يشـهر  يهـا  تيمأموردرصد آنان با  ۱/۲۷

در  يپژوهشـ  ۲۰۰۸در سال  )۱۵(و همکاران  ١يکازم نايروببودند. 
نفـر از   ۵۵ يروبـر   يشـغل بر عملکرد  يشغلاسترس  ريتأثرابطه با 
ابوتابـاد پاکسـتان انجـام     ي منطقـه در  يپزشـک  يهـا  خانهکارکنان 

 يدار يمعنـ معکوس  ي رابطهنشان داد که  يبررس نيا جينتادادند. 
 نيبـد کارکنـان وجـود دارد؛    يشـغل و عملکرد  يشغلاسترس  نيب

، يپزشـک  يهـا  خانـه حـاکم بـر کارکنـان     ديشـد که استرس  يمعن
از حد، نبود منابع،  شيب. کار دهد يمآنان را کاهش  يشغلعملکرد 

 جاديابا سرپرستان و همکاران، عوامل  يراحتنبود ارتباطات و نبود 
عوامـل،   نيـ انـد و وجـود   کارکنـان بود  نيبـ اسـترس در   ي کننده

. کـرد  يمـ  جـاد يامردان نسبت به زنـان   يرورا بر  يشتريباسترس 
 يدار يمعنـ معکوس  ي رابطهنشان داد که  زينپژوهش حاضر  جينتا
وجــود دارد و مــردان از  يشـغل و عملکــرد  زا اسـترس عوامــل  نيبـ 

نسبت به زنـان برخـوردار بودنـد و علـت آن      ينييپا يشغلعملکرد 
  در مردان بود. زا استرسعوامل  شتريبوجود 
ـ از آن بـود کـه    يحـاک پـژوهش   جينتا :يکل يريگ جهينت  نيب
 يشـغل مؤثر بر عملکرد  يزا استرس يسازمانو  يشغل، يفردعوامل 
و  ييشناساعوامل  نيامنظور  نيبدوجود داشت.  يدار معنيتفاوت 

 بيـ ترتبه  يشغلبر عملکرد  يرگذاريتأثو  تياهم ي درجهبه لحاظ 
 تيـ اولو زا اسـترس  يسـازمان و عوامـل   يفـرد ، عوامل يشغلعوامل 

عوامـل   نيبـ شدند. در پژوهش حاضـر مشـخص شـد کـه از      يبند
 ي رابطـه  يشـغل بـا عملکـرد    Aنـوع   يتيشخصـ  پيت، عامل يفرد

                                                
1. Rubina Kazmi 

و عوامل عدم  ميمستق ي رابطه، تيجنسنداشت و عامل  يدار معني
معکـوس بـا    ي رابطـه و عـدم احسـاس کنتـرل،     ياجتمـاع  تيحما

اسـترس زا بـا    يشـغل عوامل  نيب نيهمچنداشتند.  يشغلعملکرد 
وجـود داشـت و در    يدار يمعنـ معکـوس   ي رابطـه  يشـغل عملکرد 

و عـدم   يتکنولـوژ استرس زا، عوامل  يسازمانعوامل  نيب، از تينها
داشتند  يشغلبا عملکرد  يدار يمعنمعکوس  ي رابطه يشغل تيامن
محـل کـار    رييـ تغحقـوق و دسـتمزد و    يها استيسعوامل  نيبو 

 يکـارکرد بـه اسـترس    تيعناوجود نداشت. با  يدار يمعن ي رابطه
کـرد کـه کارکنـان     انيـ بگونـه   نيـ ا توان يممتوسط)  يروان(فشار 
 يزا اسـترس در قالـب عوامـل    هياروم يپزشکدانشگاه علوم  يستاد

 گونه نياقرار داشتند و  يکارکرداسترس  ي محدودهمورد بحث در 
آنـان را بـه    ينـوع در افراد وجود داشته باشد تا به  يستيبااسترس 

، يحـال  يبـ ، يحوصـلگ  يبـ چالش کشـانده و موجـب شـود افـراد از     
  به دور مانند. يزگيانگ يبو  يتفاوت يب

در  يکـارکرد اسـترس   جـاد يا ايجهت کاهش شدت استرس و 
 شنهاديپ ريزشاغل موارد  ريغافراد  نيهمچنکارکنان شاغل و  نيب
  :گردد يم
زمـان   نکـه ياکه زمان را اداره کنند، قبل از  اموزنديب. به کارکنان ۱

آنان را تحت کنتـرل درآورد. اگـر بتواننـد زمـان را تحـت کنتـرل       
را در  يکمتـر خواهند داشت و اسـترس   يشتريب يبازدهدرآورند، 

مـؤثر   ي اداره يبـرا  ياساسـ  ي نکتهشغل خود تجربه خواهند کرد. 
  .ها تيفعالاست نه  جينتا يروزمان، تمرکز 

و همکارانشـان   انيآشـنا کـه بـا دوسـتان،     اموزنـد يب. به کارکنان ۲
آنـان کارکنـان را در رفـع     تيـ حما رايـ زداشته باشند؛  يقوارتباط 

  .رساند يم ياريمشکالتشان 
 شـتر يبعجله نکنند؛  ها يريگ ميتصمکه در  اموزنديب. به کارکنان ۳

 ميتصـم کننـد و عاقالنـه    يسـپر مهـم   يکارها يرووقتشان را بر 
  .رنديبگ
از  رانيمدشده باشد و  فيتعرمشخص و  ردستانيز فيوظا. شرح ۴
  دستان انتظارات نا به جا نداشته باشند. ريز
نقـش مواجـه    يکمبـار که با  يمواقعکه در  اموزنديب. به کارکنان ۵

انتقال دهند و  رشانيمدرا به  شانيها يتوانمندکنند  يسعهستند، 
 خودشان را به چالش بکشانند.

داشـته باشـند؛    ردستانيزبا  يکسانيمناسب و  يرفتارها رانيمد. ۶
 مشاهده نکنند. رانيمددر رفتار  يضيتبع ردستانيزکه  يطوربه 
کارکنـان   يشغل تيامن شيافزادر  تواند يمکه  ياستيس. هر گونه ۷

 تيوضـع  ليتبدسازمان اعمال گردد؛ مثل  يسومؤثر واقع شود، از 
 صيتخصـ ، يکـار مناسـب   يفضـا  جـاد يانوع اسـتخدام کارکنـان،   

 و ... يمال التيتسه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 8

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1643-fa.html


 زاي مؤثر بر عملکرد شغلي کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي اروميه بررسي و اولويت بندي عوامل استرس
 

 یهاروم ییماماو  يپرستار دانشکده مجله    1392دي ، 51ی پی در پدهم، هم، شماره یازددوره  789

 تيـ تقوکارکنـان و   يجسمو  يعلم يتوانمند يابيارز. سنجش و ۸
 .يکار يتکنولوژبا  يسازگار يبراآنان 

   مکرر. يکار يها ييجابجااز  يريجلوگ. ۹
  

  و تشکر ریتقد
 يآموزشـ و  يپژوهشحوزه معاونت  يها تيحمااز  لهيوس نيبد

 ياريـ طـرح   نيـ ا ياجـرا که ما را در  هياروم يپزشکدانشگاه علوم 
  . مينما يم يقدردانتشکر و  تينها اند نموده
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Abstract 
Background & Aims: Stress and its effect is a significant problem in all organizations; therefore 
employees and even human are living with it in recent decade. The purpose of present study was to 
investigate and rank stressor factors on employees’ job performance in Urmia University of Medical 
Sciences. 
Materials & Methods: To simplify and analyze the proposal, we classified stressor factors into 3 
groups; personal, occupational and organizational. Personal factors included gender, lack of social 
support, lack of sense of control and type A personality. Occupational factors involved role overload 
and under load, role conflict, role ambiguity and organizational factors consist of lack of job security, 
payroll policies, technology and changing workplace. 
Results: The results indicated that occupational, personal and organizational stressor factors have had 
significant effect on job performance respectively. With regard to the personal factors, over the 90% 
of respondents had sense of control and social support, 23% of them had type A personality and in 
terms of gender, women job performance was higher than men. Referring to occupational factors, 18% 
of respondents had role conflict and role ambiguity, 26% of them had role overload and 40% of them 
have been faced with role underload. Finally, considering to organizational factors, 75% of 
respondents had job security, 94% of them had compatible sense with job technology, 59% had 
satisfied with payroll policies and only 23% of respondents had been faced with changing workplace. 
Conclusion:  These results show that the above mentioned stressor factors had positive effect on 
employees’ job performance and they were free from stress. We suggest that future scholars focus on 
other stressor factors that have not been investigated in this research.  
Key words: Stress, job performance, stressor factors 
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