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 چكیدٌ

ص حبظش، ثشسسی ساثؽِ استشس ضغلی ثب ثیگبًگی ضغلی، فشسَدگی ضغلی ٍ سظبیت ضغلی دس ّذف ولی پژٍّ

 اص وبسوٌبى روؼیت ّالل احوش استبى هبصًذساى ثَد. ایي پژٍّص اص ًظش ّذف، وبسیشدی ٍ اص ًظش سٍش تَصیفی

ًفش  130تؼذاد ربهؼِ آهبسی آى سا ولیِ وبسوٌبى روؼیت ّالل احوش استبى هبصًذساى ثِ  .است ّوجستگی ًَع

ًفش  ثب سٍش ًوًَِ گیشی دس دستشس ثِ  100دٌّذ وِ ثب استفبدُ اص رذٍل وشرسی ٍ هَسگبى  تؼذاد تطىیل هی

ّب اص پشسطٌبهِ استشس ضغلی هَسسِ سالهت ٍ ایوٌی اًگلستبى آٍسی دادُػٌَاى ًوًَِ اًتخبة ضذًذ. رْت روغ

(ٍ پشسطٌبهِ 1981، پشسطٌبهِ فشسَدگی ضغلی هسلص ) (1388(، پشسطٌبهِ ثیگبًگی ضغلی صذالتی فشد )1990)

( استفبدُ ضذ. سٍایی صَسی ٍ هحتَایی اثضاسّب ثِ تبییذ هتخصصبى سسیذ ٍ 1985اسویت ٍ ّوىبساى ) سظبیت ضغلی

، 90/0، ثیگبًگی ضغلی 81/0پبیبیی آًْب ثب استفبدُ اص آصهَى ظشیت آلفبی وشًٍجبخ ثشای پشسطٌبهِ استشس ضغلی 

ّوجستگی  ّب اص آصهَىثذست آهذ. رْت تزضیِ ٍ تحلیل دادُ 87/0ٍ سظبیت ضغلی  89/0غلی فشسَدگی ض

ًتبیذ ًطبى داد ثیي استشس ضغلی ثب ثیگبًگی ضغلی ٍ سظبیت ضغلی ساثؽِ هؼٌبداس ٍ هؼىَس استفبدُ ضذ. پیشسَى 

 ٍرَد داسد اهب ثیي استشس ضغلی ٍ فشسَدگی ضغلی ساثؽِ هؼٌبداسی ٍرَد ًذاسد. 

  یضغل یتسظبی، ضغل یفشسَدگ ی،ضغل یگبًگیثی، استشس ضغل :یدیگبن کلياژ
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 مقدمٍ 

ّبی وبسى اص سَی وبسوٌبى اص هصبدیك هْن لبثل هطبّذُ دس ارتوبػبت ضغلی احسبس ًبسظبیتى ٍ ػذم ػاللِ ثِ وبس دس هحیػ

وٌذ، ثِ ؼَسى وِ دس ثسیبسی اص هَاسد هییٌى اى هستوش ثش دٍش افشاد سٌگٍظیفِ هبًٌذسسذ هطبغل اداسى هیاست. گبُ ثِ ًظش 

ستٌذ. ثِ ّ ضًَذ گَیى ضخص دیگشىهیآٍسد ٍ ٍلتى اص هحل وبس خبسد هیتٌْب ٌّگبم وبس ثِ آًْب سٍى  ّب توبم هؼعالت ٍ دغذغِ

گش ارجبس ثِ سسذ وِ حعَس وبسهٌذاى دس هحیػ وبسضبى ویفى ٍ هلوَس ًیست ٍ ثِ تؼجیشی، ایي حعَس ثیبًی ایي تشتیت ثِ ًظش ه

ّش چٌذ تؼوین دادى ایي ًَع  (.2022، 1سیچیَ-)ثشایبى ٍ ٍیتلَ وٌذهیاداهِ ضغلى است وِ تٌْب گزساى صًذگى اداهِ آى سا تَریِ 

 اًذ، ًبضی هی تَاى گفت رشیبى اًفؼبلى ثشخی ًظبهْبی ضغلی، اص ػَاهل هتؼذد پیچیذّبى وِ ثِ ّن تٌیذُهیسفتبسّب خؽبست، اهب 

ي هیبى، ػبهل ًیشٍى اًسبًى ثِ ػٌَاى فبػلیي ٍ گشداًٌذگبى ایي ثخص اص اّویت ثسضایى ثشخَسداس است وِ ّوَاسُ دس ضَد ٍ دس ای

ًظبم تمسین وبس ٍ  2. ثِ ًظش هبسوسیب ثیگبًگی اص وبس است «ثیگبًگی ضغلی» ضٌبختی هؼشض ًَػی اص ثیگبًگی ثب اؼالقِ ربهؼِ

دّمبًبى گبُ  فشسب ثَد ٍ ثبٍس اٍ؛ دس رَاهغ سٌتى، وبس غبلجب تَاى وٌذ. دسهی ص وبسضبى ثیگبًِ داسی، اًسبًْب سا ا سشهبیِ هٌبسجبت ًظبم

دّمبًبى تب اًذاصّبى ثش وبس خَد وِ  ثىطٌذ ٍ اص وطتضاسّبیطبى هشالجت وٌٌذ، ثب ایي ٍرَد ًبچبس ثَدًذ اص ثبهذاد تب ضبهگبُ صحوت

دٌّذ هی داضتٌذ. دس همبثل، وبسگشاى صٌؼتى ووتش ثش ٍظبیفى وِ اًزبم  هتعوي اَضىبل ثسیبسى اص آگبّى ٍ هْبست ثَد، وٌتشل

وٌتشل داسًذ ٍ تٌْب سْن ًبچیضى دس تَلیذ هحصَل ولى داسًذ، ٍ ّیچگًَِ تأحیشى دس هَسد ایي وِ هحصَل سشاًزبم چگًَِ ٍ ثِ 

 وِ وبسگش هزجَس است اًزبم ایٍظیفِ سسذ، هی ثِ ًظش  سبى وبس ّوچَى چیضى ثیگبًِ چِ وسى فشٍختِ خَاّذ ضذ ًذاسًذ . ثذیي

 (.1388)صذالتی فشد ٍ ػجذاهلل صادُ،  سظبیتجخص ًیست دّذ ثشاى ایي وِ دسآهذى ثِ دست آٍسد، اهب راتأ

د ارتوبػی است ٍ اص آًزب وِ بثشآٍسدى ًیبصّبی هشثَغ ثـِ احسبس اػتو ثِ ػٌَاى یىی اص ػَاهل ػوذُ دسسظبیت ضغلی 

یبثی ٍ  رتوبع دس ساثؽِ ثب ًیبصّبی رسوی، سٍحی، سٍاثػ ارتوبػی، ًیبص ثـِ ایوٌی ٍ اؼویٌبى ٍ خَیطتيسظبیت ٍ سظبهٌذی افشاد ا

تحمك خَیطتي هؽشح است، ثٌبثشایي سظبیت ضـغلی ثِ ػٌَاى یىی اص پبساهتشّبی اسبسی دس چگًَگی ثشآٍسدى خَاستِ ّبی افشاد اص 

(. وِ 2021، 3داسد )پبدهبًبثبىسٍاًی افشاد  -ی دس آساهص خبؼش سٍحی ؼشف ارتوبػی هؽشح هی ضَد وـِ خَد حبئض اّویت ثسضای

 وبّص استشس ضغلی سا دس افشاد ثِ دًجبل داسد. 

هَسد تَرِ  4ّبی اخیش استشس ضغلی ثِ ػٌَاى یه پذیذُ آصاس دٌّذُ اص سَی پژٍّطگشاى ٍ ًیض سبصهبى ثْذاضت رْبًیدس دِّ

 ضَدهی آى دستخَش هؼیٌی ضغل سش ثش هؼیٌی فشد وِ استشسی است ضغلی استشس(. 1390لشاس گشفتِ است )هحت ٍ ّوىبساى، 

 ًتیزِ ٍ دس وبس هحیػ ّبیخَاست وِ است ایگًَِ ضبغل ثِ فشدی ّبیٍیژگی ٍ وبس ضشایػ ثیي هتمبثل وٌص وِ ثذیي تشتیت

(. استشس ضغلی ثِ ػٌَاى آفت 2020، 5ثشآیذ )چَی ٍ وین ّبآى ػْذُ اص ثتَاًذ فشد وِ است آى اص ثیص آى ثب فطبسّبی هشتجػ

 رسوبًی ( وِ پیبهذّبی صیبدی سا ثشای افشاد ثِ دًجبل داسد. پیبهذّبی1397ًیشٍی اًسبًی ضٌبختِ ضذُ است )پَسحسیي ٍ ّوىبساى، 

 اختالالت للت، ّبیثیوبسی هذت دس ثلٌذ ٍ تحشیه پزیشی لشصش ٍ ثشافشٍختگی، للت، هذت تپص وَتبُ ضغلی دس استشس

ضغلی ًیض  استشس سفتبسی پیبهذّبی اًضٍا ٍ ًبخشسٌذی، افسشدگی، احسبس سٍاًی آى، اظؽشاة، ٍ سشدسد؛ پیبهذّبی آسن سضی،گَا

(. ّش چٌذ ٍرَد 1395ثبضذ )سشداسصادُ ٍ ّوىبساى، هخذس هی هَاد ٍ الىل سیگبس، هصشف افضایص حَادث، افضایص وبس، اًزبم ًبهٌظن

م ثْیٌِ ٍظبیف ظشٍسی است، ٍلی استشس صیبد اص حذ ثبػج اختالل دس ػولىشد، فشسَدگی سؽح هتؼبدلی اص استشس ثشای اًزب

 ضَد. ٍسی وبسوٌبى دس سبصهبى هیضغلی ٍ دس ًتیزِ وبّص ثْشُ
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4 . World Health Organization 

5 . Choi & Kim 
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ًمص استشس ضغلی ثش سظبیت ضغلی هؼلوبى صى همؽغ اثتذایی »(، دس پژٍّطی ثب ػٌَاى 1400لبئذاهیٌی ّبسًٍی ٍ ّوىبساى )

استشس ضغلی ثش ثِ ایي ًتبیذ دست یبفتٌذ وِ؛ « خبًَادُ ٍ استشس ٍالذیي-شًٍب ثب آصهَى هیبًزی تؼبسض وبسدس ؼَل پبًذهی و

ثش  ٍ استشس ٍالذیي خبًَادُ -استشس ضغلی اص ؼشیك تؼبسض وبستبحیش هٌفی ٍ هؼٌبداسی داسد. ّوچٌیي سظبیت ضغلی هؼلوبى 

اثؽِ استشس ضغلی ثب رَ س»(، دس پژٍّطی ثب ػٌَاى 1399ی )؛ دسوِ ٍ سظبیداسدهٌفی ٍ هؼٌبداسی سظبیت ضغلی تبحیش 

ویفیت صًذگی  رَسبصهبًی،ثِ ایي ًتبیذ دست یبفتٌذ وِ؛ ثیي استشس ضغلی ثب « سبصهبًی،ویفیت صًذگی وبسی ٍ دلجستگی ضغلی

ثشسسی ساثؽِ استشس »اى (، دس پژٍّطی ثب ػ1398ٌَساثؽِ هٌفی ٍ هؼٌبداس ٍرَد داسد؛ ضالًی ٍ ػلیوشادی ) وبسی ٍ دلجستگی ضغلی

یي استشس ضغلی ثب ثِ ایي ًتبیذ دست یبفتٌذ وِ؛ ث« ضغلی ٍ رَ سبصهبًی ًَآٍساًِ ثب فشسَدگی ضغلی دس پشسٌل ثیوبسستبى

ٍ رَسبصهبًی ًَآٍساًِ تَاى پیص ثیٌی فشسَدگی ضغلی سا دس پشسٌل  استشس ضغلی .ٍرَد داسدهخجت فشسَدگی ضغلی ّوجستگی 

استجبغ ثیي یبدگیشی غیشسسوی، فشسَدگی ضغلی، سالهت سٍاى ٍ »( دس پژٍّطی ثب ػٌَاى 1392ًبدی ٍ ّوىبساى )؛ ثیوبسستبى داسًذ

ثِ ایي ًتبیذ دست یبفتٌذ وِ؛ فشسَدگی ضغلی ٍ یبدگیشی « سظبیت ضغلی دس هیبى وبسگشاى ضشوت سْبهی رٍة آّي اصفْبى

ساثؽِ استشس ضغلی، ثشسسی »(دس پژٍّطی ثب ػٌَاى 1391غیشسسوی تَاى پیص ثیٌی سظبیت ضغلی سا داضتِ است؛ ربرلَ )

 ثِ ایي ًتبیذ دست یبفتٌذ وِ؛  ثیي« فشسَدگی ضغلی ٍ ویفیت صًذگی وبسوٌبى ثب سظبیت اص رَ سبصهبًی داًطگبُ هحمك اسدثیلی

، فشسَدگی ضغلی استشس ضغلی ٍ ویفیت صًذگی، استشس ضغلی ٍ سظبیت اص رَ سبصهبًی، سظبیت اص رَ سبصهبًی ٍ فشسَدگی ضغلی

ٍ ویفیت صًذگی ساثؽِ هٌفی ٍ ثیي سظبیت اص رَ سبصهبًی ٍ ویفیت صًذگی، استشس ضغلی ٍ فشسَدگی ضغلی ساثؽِ هخجت هؼٌی داس 

ساثؽِ ثیي ویفیت صًذگی، سظبیت ضغلی ٍ فشسَدگی ضغلی »دس پژٍّطی ثب ػٌَاى  (1391؛ سپبُ هٌصَس ٍ ّوىبساى)ٍرَد داسد

ثیي ویفیت صًذگی ٍ فشسَدگی ضغلی هؼلوبى ساثؽِ هٌفی هؼٌبداسی ٍرَد داسد، ّوچٌیي ثیي ست یبفتٌذ وِ؛ ثِ ایي ًتبیذ د« هؼلوبى

( دس پژٍّطی ثب ػٌَاى 1390؛ گلپشٍس ٍ ّوىبساى )سظبیت ضغلی ثب فشسَدگی ضغلی هؼلوبى ساثؽِ هٌفی هؼٌبداسی هطبّذُ ضذُ است

ثِ ایي ًتبیذ دست یبفتٌذ وِ؛ « شاًجبسی ًمص، فشسَدگی ٍ ثیگبًگی ضغلیلگَی سبختبسی ساثؽِ سشپشستی سَء استفبدُ گشاًِ، گا»

ؼی یه سلسلِ سٍاثػ چٌذسؽحی سّجشی سَء استفبدُ گشاًِ ثب گشاًجبسی ًمص، سپس گشاًجبسی ًمص ثب فشسَدگی ّیزبًی ٍ دس 

ًْبیی ثیي سّجشی سَء  دس هذلّستٌذ. یه ساثؽِ هستمین ًیض  پبیبى فشسَدگی ّیزبًی ثب ثیگبًگی ضغلی داسای ساثؽِ هؼٌبداس

 یتثش سظب 19وٍَیذ  یشیگ ّوِ یشتأح»(، دس پژٍّطی ثب ػٌَاى 2022) 1؛ چٌگ ٍ وبئَاستفبدُ گشاًِ ثب ثیگبًگی ضغلی ثذست آهذ

ثِ ایي ًتبیذ دست « یَاىتب یدس صٌؼت ّتلذاس یسبصهبً یآٍس ٍ تبة یٍاسؽِ ثب استفبدُ اص استشس ضغل یلهذل تؼذ یه: یضغل

 یي،ّب داسد. ػالٍُ ثش ا ّتل یوبسوٌبى ٍ ػولىشد تزبس یضغل یتثش سظب یا ٍاسؽِ یشتأح یاستشس ضغل یسبص فؼبل وِ؛ یبفتٌذ

ٍ ّوىبساى  2ّوچٌیي استشس ثش سظبیت ضغلی تبحیش هٌفی داسد ٍ لیداسد.  یثش استشس ضغل ای وٌٌذُ ؼذیلت یشتأح یسبصهبً یآٍس تبة

ثِ ایي « ای فشسَدگی ضغلی، استشس ٍ تبة آٍسی دس ثیي وبسوٌبى هطبغل ّیزبًیهمبیسِثشسسی »(، دس پژٍّطی ثب ػٌَاى 2019)

 آٍسی ٍ فشسَدگی ضغلی داضتِ است.داسی ثش تبةًتبیذ دست یبفتٌذ وِ؛ استشس تأحیش هستمین هؼٌی

شس ضغلی ثب ثیگبًگی آیب استثبضذ: ثب تَرِ ثِ هؽبلت اسائِ ضذُ، پژٍّص حبظش دس پی پبسخگَیی ثِ ایي سَال هی ثٌبثشایي

 ضغلی، فشسَدگی ضغلی ٍ سظبیت ضغلی دس وبسوٌبى روؼیت ّالل احوش استبى هبصًذساى ساثؽِ داسد؟
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 ريش

ربهؼِ آهبسی ایي پژٍّص سا، ولیِ  .ثبضذهی ّوجستگی ًَع اص ایي پژٍّص اص ًظش ّذف، وبسیشدی ٍ اص ًظش سٍش تَصیفی

 100دٌّذ وِ ثش اسبس رذٍل وشرسی ٍ هَسگبى، تؼذاد ًفش تطىیل هی 130ثِ تؼذاد  وبسوٌبى روؼیت ّالل احوش استبى هبصًذساى

ّب دس ایي پژٍّص اص پشسطٌبهِ استشس ضغلی گیشی دسدستشس ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتخبة ضذًذ. رْت گشدآٍسی دادًُفش ثب سٍش ًوًَِ

، استجبغ، ًمص لیيسئَحوبیت ه ّوىبساى،حوبیت  شل،هَلفِ )تمبظب، وٌت 7سَال ٍ  35( ثب 1990هَسسِ سالهت ٍ ایوٌی اًگلستبى )

سَال ٍ  22(  ثب 1981) پشسطٌبهِ فشسَدگی ضغلی هسلصسَال؛  22( ثب 1388(؛ پشسطٌبهِ ثیگبًگی ضغلی صذالتی فشد )تغییشات ٍ

 75( ثب 1985ی اسویت ٍ ّوىبساى )پشسطٌبهِ سٌزص سظبیت ضغل ٍ خستگی ػبؼفی، هَفمیت فشدی ٍ ضخصیت صدایی(سِ هَلفِ )

هَلفِ )سظبیت اص وبس، سظبیت اص سشپشست، سظبیت اص ّوىبس، سظبیت اص استجبغ ٍ سظبیت اص حمَق( استفبدُ ضذُ است.  5سَال ٍ 

سٍایی صَسی ٍ هحتَایی اثضاسّب ثِ تبییذ هتخصصبى سسیذ ٍ پبیبیی آًْب ثب استفبدُ اص آصهَى ظشیت آلفبی وشًٍجبخ ثشای پشسطٌبهِ 

ّب ثذست آهذ. رْت تزضیِ ٍ تحلیل دادُ 87/0ٍ سظبیت ضغلی  89/0فشسَدگی ضغلی ، 90/0ثیگبًگی ضغلی ، 81/0استشس ضغلی 

ّبی ّوجستگی پیشسَى ثشای ثشسسی فشظیِ دس ثخص آهبس تَصیفی اص هیبًگیي ٍ اًحشاف هؼیبس ٍ دس ثخص آهبس استٌجبؼی، اص آصهَى

 اًزبم گشفت. SPSS21افضاس  ب استفبدُ اص ًشمّب ثتزضیِ ٍ تحلیل دادُ استفبدُ ضذ. ّوچٌیيپژٍّص  

 َبیبفتٍ

 هؼیبس( هتغیشّبی پژٍّص اسائِ ضذُ است. ٍ اًحشاف )هیبًگیي تَصیفی آهبس ثِ هشثَغ ًتبیذ 1 رذٍل دس

 : آمبر تًصیفی متغیرَبی پژيَص3جديل 

 اوحراف معیبرمیبوگیه تعداد متغیرَبی پژيَص

06/20 100 ًمص  67/4  

12/10 100 استجبغ  40/3  

77/15 100 حوبیت هسئَلیي  43/4  

49/13 100 حوبیت ّوىبساى  88/3  

77/19 100 وٌتشل  72/3  

62/22 100 تمبظب  57/5  

79/9 100 تغییشات  84/2  

62/111 100 استشس ضغلی  53/14  

18/53 100 ثیگبًگی ضغلی  27/10  

10/61 100 فشسَدگی ضغلی  94/28  

28/3 100 اص وبسسظبیت   87/0  

26/3 100 اص سشپشستیت سظب  98/0  

28/3 100 ّوىبساص سظبیت   96/0  

62/2 100 استجبغاص سظبیت   01/1  

39/2 100 حمَقاص سظبیت   98/0  

34/14 100 سظبیت ضغلی  79/3  

 

 

 

 

 



 

 371/در کارکناى  یشغل یتو رضا یشغل یفرسودگ ی،شغل یگانگیبا ب یرابطه استرس شغل یبررس

 

 فرضیٍ ايل: استرس ضغلی بب بیگبوگی ضغلی در کبرکىبن جمعیت َالل احمر استبن مبزودران رابطٍ دارد.

اص آصهَى ّوجستگی پیشسَى استفبدُ ضذ وِ ًتبیذ  ّبی آى ثب ثیگبًگی ضغلیاستشس ضغلی ٍ هَلفِساثؽِ ثیي  ثِ هٌظَس ثشسسی

 اسائِ ضذُ است. 2دس رذٍل 

 َبی آن بب بیگبوگی ضغلی: مبتریس َمبستگی بیه استرس ضغلی ي مًلف2ٍجديل

 3 2 1 4 1 6 7 8 9 

         1 . وقص3

        1 -084/0 . ارتببط2

. حمبیت 1

 مسئًلیه
*216/0 **493/0- 1       

      1 744/0** -642/0** 175/0 . حمبیت َمكبران4

     1 345/0** 297/0** 000/0 429/0** . کىترل1

    1 110/0 170/0 010/0 275/0** 082/0 . تقبضب6

   1 024/0 347/0** 724/0** 749/0** -449/0** 082/0 . تغییرات7

  1 637/0** 465/0** 687/0** 565/0** 684/0** -097/0 572/0** . استرس ضغلی8

 1 -344/0** -526/0** 015/0 -290/0** -358/0** -380/0** 367/0** -146/0 . بیگبوگی ضغلی9

ثش اسبس ًتبیذ رذٍل، ظشیت  دّذ.استشس ضغلی ثب ثیگبًگی ضغلی وبسوٌبى سا ًطبى هیّبی رذٍل فَق، ّوجستگی ثیي یبفتِ

است ٍ سؽح هؼٌبداسی وَچىتش اص  -344/0ثشاثش استشس ضغلی ثب ثیگبًگی ضغلی وبسوٌبى ستگی هحبسجِ ضذُ ثشای ساثؽِ ثیي ّوج

ضَد ثیي استشس ضغلی ٍ ثیگبًگی ضغلی ساثؽِ هؼٌبداس ٍ هؼىَس ، ثٌبثشایي ًتیزِ هی> sig)05/0ثبضذ)هی 05/0سؽح خؽبی 

بًگی ووتش هی ضَد ٍ ثبلؼىس. ّوچٌیي ثیي استجبغ حوبیت هسئَلیي، حوبیت ٍرَد داسد. ّشچِ استشس ضغلی ثیطتش ضَد ثیگ

 ّوىبساى، وٌتشل ٍ تغییشات ثب ثیگبًگی ضغلی ساثؽِ هؼٌبداس ٍ ثیي ًمص ٍ تمبظب ثب ثیگبًگی ضغلی ساثؽِ هؼٌبداسی ٍرَد ًذاسد. 

زودران رابطٍ فرضیٍ ديم: استرس ضغلی بب فرسًدگی ضغلی در کبرکىبن جمعیت َالل احمر استبن مب

 دارد.

اص آصهَى ّوجستگی پیشسَى استفبدُ ضذ وِ  ّبی آى ثب فشسَدگی ضغلیاستشس ضغلی ٍ هَلفِثِ هٌظَس ثشسسی ساثؽِ ثیي 

 اسائِ ضذُ است. 3ًتبیذ دس رذٍل 

 َبی آن بب فرسًدگی ضغلی:  مبتریس َمبستگی بیه استرس ضغلی ي مًلف1ٍجديل
 3 2 1 4 1 6 7 8 9 

         1 وقص

        1 -084/0 ارتببط

       1 -493/0** 297/0* حمبیت مسئًلیه

      1 744/0** -642/0** 175/0 حمبیت َمكبران

 000/0 429/0** کىترل
**297/0 **345/0 1     

 082/0 تقبضب
**275/0 010/0 170/0- 110/0 1    

 082/0 تغییرات
**449/0- **749/0 **724/0 **347/0 024/0 1   

 -097/0 572/0** استرس ضغلی
**684/0 **565/0 **687/0 **465/0 **637/0 1  

 -067/0 125.- -136/0 -095/0 224/0* -121/0 رضبیت ضغلی
*215/0- 152/0- 1 
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ثش اسبس ًتبیذ رذٍل،  دّذ.استشس ضغلی ثب فشسَدگی ضغلی وبسوٌبى سا ًطبى هیّبی رذٍل فَق، ّوجستگی ثیي یبفتِ

است ٍ سؽح هؼٌبداسی  -152/0ثشاثش استشس ضغلی ثب فشسَدگی ضغلی وبسوٌبى هحبسجِ ضذُ ثشای ساثؽِ ثیي  ظشیت ّوجستگی

ضغلی ساثؽِ هؼٌبداسی فشسَدگی ضَد ثیي استشس ضغلی ٍ ، ثٌبثشایي ًتیزِ هی> sig)05/0ثبضذ )هی 05/0ثضسگتش اص سؽح خؽبی 

لی فشسَدگی ضغلی افضایص یب وبّص ًوی یبثذ. ّوچٌیي ثیي استجبغ ٍ ٍرَد ًذاسد ثذیي هؼٌی وِ ثب افضایص یب وبّص استشس ضغ

تغییشات ثب ثیگبًگی ضغلی ساثؽِ هؼٌبداس ٍ ثیي ًمص، حوبیت هسئَلیي، حوبیت ّوىبساى، وٌتشل ٍ ًمص ٍ تمبظب ثب ثیگبًگی ضغلی 

 ساثؽِ هؼٌبداسی ٍرَد ًذاسد. 

 َالل احمر استبن مبزودران رابطٍ دارد. فرضیٍ سًم: استرس ضغلی بب رضبیت ضغلی در کبرکىبن جمعیت

اص آصهَى ّوجستگی پیشسَى استفبدُ ضذ وِ ًتبیذ  آى ثب سظبیت ضغلی ّبیاستشس ضغلی ٍ هَلفِثِ هٌظَس ثشسسی ساثؽِ ثیي 

 اسائِ ضذُ است. 4دس رذٍل 

 َبی آن بب رضبیت ضغلی: مبتریس َمبستگی بیه استرس ضغلی ي مًلف4ٍجديل

 3 2 1 4 1 6 7 8 9 

         1 . وقص3

        1 -084/0 . ارتببط2

       1 -493/0** 216/0* . حمبیت مسئًلیه1

 175/0 . حمبیت َمكبران4
**642/0- **744/0 1      

 000/0 429/0** . کىترل1
**297/0 **345/0 1     

 082/0 . تقبضب6
**275/0 010/0 170/0- 110/0 1    

 082/0 . تغییرات7
**449/0- **749/0 **724/0 **347/0 024/0 1   

 -097/0 572/0** . استرس ضغلی8
**684/0 **565/0 **687/0 **465/0 **637/0 1  

 . رضبیت ضغلی9
**348/0 **391/0- **588/0 **579/0 **380/0 040/0- 

**554/0 **545/0 1 

ثش اسبس ًتبیذ رذٍل، ظشیت  دّذ.سا ًطبى هیاستشس ضغلی ثب سظبیت ضغلی وبسوٌبى ّبی رذٍل فَق، ّوجستگی ثیي یبفتِ

است ٍ سؽح هؼٌبداسی وَچىتش اص  545/0ثشاثش  استشس ضغلی ثب سظبیت ضغلی وبسهٌذاىّوجستگی هحبسجِ ضذُ ثشای ساثؽِ ثیي 

اسد. ضغلی ساثؽِ هؼٌبداسی ٍرَد دسظبیت ضَد ثیي استشس ضغلی ٍ ، ثٌبثشایي ًتیزِ هی> sig)05/0ثبضذ )هی 05/0سؽح خؽبی 

ثب افضایص استشس ضغلی سظبیت ضغلی وبّص هی یبثذ. ّوچٌیي ثیي ًمص، حوبیت هسئَلیي، حوبیت ّوىبساى، وٌتشل ٍ ًمص ٍ 

 استجبغ ٍ تغییشات ثب ثیگبًگی ضغلی ساثؽِ هؼٌبداس ٍ ثیي تمبظب ثب ثیگبًگی ضغلی ساثؽِ هؼٌبداسی ٍرَد ًذاسد. 

 بحث ي وتیجٍ گیری

ثیي استشس ضغلی ٍ ثیگبًگی ضغلی ساثؽِ هؼٌبداس ٍ هؼىَس ٍرَد داسد. ّوچٌیي ثیي استجبغ، ًتبیذ ایي پژٍّص ًطبى داد 

حوبیت هسئَلیي، حوبیت ّوىبساى، وٌتشل ٍ تغییشات ثب ثیگبًگی ضغلی ساثؽِ هؼٌبداس ٍ ثیي ًمص ٍ تمبظب ثب ثیگبًگی ضغلی ساثؽِ 

 سا خَد ًطَد،ٍظبیف هٌبست تطَیك وبسی خَد حیؽِ دس فشد وِ هؼٌبداسی ٍرَد ًذاسد. دس تجییي ایي یبفتِ هی تَاى گفت ٌّگبهی

 وبس دلپسٌذ هحیػ ٍ ًخَسد چطن ثِ هتٌَػی ٍ رذیذ ًطَد، سٍیىشدّبی دادُ تَظیح ّب هطی خػ ٍ لَاًیي ٍ دسن ًىٌذ ثخَثی

 سسذهی ًظش ثِ ضَد. هی ثیگبًگی ضغلی دچبس ٍ دّذدست هی اص ووه ثِ افشاد هشالجت اهش دس سا خَد اًسبًی ًجبضذ، دیذگبّبی

 ٍسی ٍ ثْشُ فشد ػولىشد سٍاى، رسن، ثش تَاًذهی وِ است ّبی هختلفی استشس ثب تَام وبسوٌبى ّالل احوش وبس هحیػ ضشایػ

ٍ  وبسوٌبى ضغلی استشس، حوبیت ثب همبثلِ ّبیوالس چَى هذاخالتی ٍ تَرِ آى ًیبصهٌذ وبّص ثگزاسد، لزا هٌفی تبحیش سبصهبى

 ثبضذ.غیشُ هی



 

 377/در کارکناى  یشغل یتو رضا یشغل یفرسودگ ی،شغل یگانگیبا ب یرابطه استرس شغل یبررس

 
ّبی پژٍّص حبظش ایي است وِ؛ ثیي استشس ضغلی ٍ فشسَدگی ضغلی ساثؽِ هؼٌبداسی ٍرَد ًذاسد. ّوچٌیي ثیي اص دیگش یبفتِ

استجبغ ٍ تغییشات ثب ثیگبًگی ضغلی ساثؽِ هؼٌبداس ٍ ثیي ًمص، حوبیت هسئَلیي، حوبیت ّوىبساى، وٌتشل ٍ ًمص ٍ تمبظب ثب ثیگبًگی 

( ٍ لی ٍ 1398ضالًی ٍ ػلیوشادی )ّبی اسد. ًتبیذ ثِ دست آهذُ اص ایي یبفتِ ثب ًتبیذ پژٍّصضغلی ساثؽِ هؼٌبداسی ٍرَد ًذ

. وِ ایي ًبّوسَیی ضبیذ ثِ دلیل هتفبٍت ثَدى ربهؼِ ٍ ًوًَِ آهبسی پژٍّص حبظش ثبضذ. دس ثبضذ( ًبّوسَ هی2019ّوىبساى )

تَاًذ ثش سالهت سٍحی ٍ سٍاًی هحیػ وبس هی صایب ضشایػ استشسسسذ هطىل دس تؽبثك ثًظش هی ثِتَاى گفت؛ تجییي ایي یبفتِ هی

ظشٍسی  تَرِ ثِ سالهت سٍحی ٍ سٍاًی پشسٌل. سٍیبسٍی سبصد تبحیش هٌفی گزاضتِ ٍ آًْب سا ثب حس دسهبًذگی ٍ افسشدگیوبسهٌذاى 

ساستب تمَیت سٍحیِ ٍ تَرِ ثِ  ٍ دس ایي ضبد ٍ ثب اًگیضُ ثشای ًیل ثِ اّذاف خَد ًیبصهٌذًذ ثِ ًیشٍّبی ّالل احوشثبضذ چشا وِ هی

 داضت. خَاّذ سشصًذگی ٍ ضبدی ٍ اًگیضش دس آًبى اّویت ثِ سضایی ساّىبسّبیی ثشای ایزبد

ّبی پژٍّص حبظش ایي است وِ؛ ثیي استشس ضغلی ٍ سظبیت ضغلی ساثؽِ هؼٌبداسی ٍرَد داسد. ّوچٌیي یىی دیگش اص یبفتِ

وىبساى، وٌتشل ٍ ًمص ٍ استجبغ ٍ تغییشات ثب ثیگبًگی ضغلی ساثؽِ هؼٌبداس ٍ ثیي تمبظب ثب ثیي ًمص، حوبیت هسئَلیي، حوبیت ّ

لبئذاهیٌی ّبسًٍی ٍ ّوىبساى ّبی ثیگبًگی ضغلی ساثؽِ هؼٌبداسی ٍرَد ًذاسد. ًتبیذ ثِ دست آهذُ اص ایي یبفتِ ثب ًتبیذ پژٍّص

وبسوٌبى ّالل  ثیطتش احتوبالً وِ سسذهی ًظش تَاى گفت؛ ثِیبفتِ هیدس تجییي ایي ثبضذ. (، ّوسَ هی2022( ٍ چٌگ ٍ وبئَ )1400)

-خَد داضتِ حشفِ ثِ هٌفی ًگشش ٍ ثَدُ ًبساظی خَد ضغل اص ًوبیٌذ. آًْب وبس اسائِ هحیػ دس خَد ّبیضبیستگی اًذاحوش ًتَاًستِ

 اص پشسٌل دس ضغلی سظبیت ثِ افضایص تَرِ دّذهی لشاس تأحیش تحت سا سبصهبى پشسٌل هَفمیت وبسایی ٍ سظبیت وِ آًزبیی اص اًذ.

 وشدُ، ّوىبساى ثِ تَرِافسشدگی، خستگی، ثی وبس صیبد ٍ استشس ؼَالًی ثِ هشٍس صهبى افشاد سا. ثبضذهی ثسیبسی ثشخَسداس اّویت

 ساّىبسّبی ٍ شسهٌبثغ است ضٌبخت احتوبالً دّذ.هی وبّص سا فشد ایّبی حشفِضبیستگی ٍ ضغل ثِ ػاللِ هشالجت، ثِ توبیل

 ًوبیذ. ووه وبسوٌبى دس ضغلی وبّص فشسَدگی ثِ تَاًذهی آى ثب سٍیبسٍیی

 ٍ وبسوٌبى اًتظبسات ثیي ضَد وِ: هذیشاى ّالل احوش ثِ تؼبدلّبی پژٍّص حبظش پجطٌْبد هیدس پبیبى ثب تَرِ ثِ یبفتِ

 سا خَد تَلؼبت سؽح ثتَاًٌذ آًبى تب ًْبدیٌِ ضَد افشاد دس سبصهبى همشسات ٍ اصَل وِ هؼٌی ثِ ایي سبصهبى اّویت دٌّذ؛ اهىبًبت

هجٌبی  ػبدالًِ ٍ ثش ّبّب ٍ پشداختًظبم پبداشاستشس دس هحیػ وبس ووتشضَد؛  ّوچٌیي دس سبصهبى  تب دادُ هؼمَلی لشاس سؽح دس

ٍ خَیطبًٍذگشایی فشاّن ًگشدد سیبوبسی  ّبیّب ثش اسبس اصَل ٍ ظَاثػ ثبضذ، تب صهیٌِاستخذام، تخصص ٍ ضبیستِ سبالسی ثبضذ

تب سظبیت اص وبس دس هحیػ وبسی ثبالتش ثشٍد. اص ؼشفی وبسوٌبى ّالل احوش ثِ دلیل  ػذالتی ًىٌٌذاحسبس تجؼیط ٍ ثی ٍ وبسوٌبى

حمَق ثبصًطستگی، اهٌیت  پشداخت دستوضدّبی هىفی، پشداخت حك ثیوِ، تأهیيحسبسیت ضغلی دس ضشایػ پشاستشسی ّستٌذ ٍ 

هطبسوت وبسوٌبى دس اهَس هختلف ّوچٌیي  تَاًذ هیضاى اهٌیت ضغلی سا ثبال ثجشد.هحیؽی اًتمبد پزیش هی تذاٍم ضغل ٍ ایزبد خبؼش اص

ایزبد ّشم ّبی حوبیتی اص وبسوٌبى تب آًْب ثتَاًٌذ  ًظبم پیطٌْبدّب ٍ استمجبل اص پیطٌْبدّبی خَة، ّوچٌیي سبصهبى، ثشلشاسی

گشهبیص،  تَرِ ثِ ضشایػ فیضیىی هحیػ وبس )سشهبیص، تحمك ثجخطٌذ. ِ روؼی دًجبل وشدُ ٍخَاستِ ّبی خَد سا ثِ ؼَس دست

وبسی، ٍ ایزبد هحیػ سبلن ٍ  ٍ رسوی وبسوٌبى، ثشاثشی هیضاى دستوضد ثب سبػبت تَْیِ، وٌتشل صذا ٍ ...( تَرِ ثِ سالهت سٍحی

 ٍ افضایص اهىبًبتّالل احوش تَرِ ثِ هحیػ صًذگی وبسوٌبى  دس هحیػ وبس. غیشُثشًبهِ ّبی فشٌّگی ٍ  ثب ًطبغ اص ؼشیك ثشگضاسی

ایزبد صهیٌِ  آًبى اص ؼشیك ثشگضاسی اسدٍّبی تفشیحی ٍ خبًَادگی ٍ تفشیحی، سفبّی، ٍسصضی؛ ّوچٌیي تَرِ ثِ اٍلبت فشاغت

 ضَد.پیطٌْبد هی سٍاثػ غیش سسوی ثیي وبسوٌبى ّبی ثیطتش آًبى ثب یىذیگش ٍ تَرِ ثِآضٌبیی
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