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 چکیده
ایه پژيَص بب َذف بررسيي رابهيٍ عًاميخ ضخصيي ي      :هقدهه
کيبدر   ي غيبيت کبرکىيبن   رضيبیت ضيیلي  ، سالمت عمًمي بب استرس
یكيي از ويريَيبی وظيبمي مسيتقر در     ادارٌ بُذاضت يدرميبن   درمبوي
 .  ضذٌ است اوجبم تُران

پي  از  . است بستگيپژيَص حبضر از وًع تًصيفي ي َم : روش
ادارٌ بُذاضيت ي درميبن    مراکيس درميبوي  َب ي  اوتخبة کليٍ بيمبرستبن
معٍ مًرد مهبلعٍ، از طریق ريش بٍ عىًان جبیكي از ويريَبی وظبمي 

وفير اوتخيبة ي بيٍ کميم فيرم       324بيرداری تصيبدفي، تعيذاد     ومًوٍ
سبختٍ، پرسطىبمٍ سالمت عمًمي، پرسطىبمٍ رضبیت ضیلي ي  محقق

 پرسطىبمٍ استرس ضیلي استبوميىس مًرد آزمًن قرار گرفتىذ.  
از مييبن متیيرَيبی    -1ایيه پيژيَص وطيبن داد     وتيبیج   :نتایج
محيهيي، فقيس سيهغ ضيیخ ي محتيًای ضيیخ قيبدر بيٍ         ضخصي ي 

متًسيس غيبيت    -2بيىي تعيذاد دفعيبت غيبيت کبرکىيبن بيًد.       پيص
کبرکىبن در سهًح پيبیيه محتيًای ضيیخ ي سيهًح بيبتی اسيترس       

متیيرَيبی سيهغ    -3ضیلي ببتتر از سبیر کبرکىبن سهًح دیگر بًد. 
غ بيىيي سيه   تحصيالت، تجربٍ کبری ي رضبیت ضیلي قيبدر بيٍ پييص   

سالمت عمًمي کبرکىبن بًدوذ. یعىي کبرکىبن دارای سهغ تحصيالت 
را دارا بًدويذ.   رضبیت ضیلي پبیيه، کمتریه ميسان سالمت عميًمي ي 
کبرکىبوي کٍ استرس ضیلي بيبتیي داضيتىذ، از سيالمت عميًمي      -4

کبرکىبوي کٍ دارای رضبیت ضیلي پبیيىي  -5کمتری برخًردار بًدوذ. 
بييه   -6سيهغ سيالمت عميًمي را داضيتىذ.      بًدوذ، کمتریه مييسان 

رضبیت ضیلي ي سالمت عمًمي رابهيٍ مببيت يجيًد داضيت. یعىيي      
 ضذ.  افسایص رضبیت ضیلي ببعث افسایص سالمت عمًمي کبرکىبن مي

وتبیج ایه پيژيَص وطيبن داد کيٍ اسيترس ضيیلي بيبت،        :بحث
رضبیت ضیلي پبیيه، زیبد بًدن تعذاد يظيبی  محًليٍ، پيبیيه بيًدن     

تحصيالت، سه ي تجربٍ کبری وقص مًثری در افيسایص غيبيت    سهغ
ميسان استرس ضيیلي،   ي دارکبرکىبن ي کبَص سالمت عمًمي آوبن د

وبرضبیتي ضيیلي ي کيبَص سيهغ سيالمت عميًمي در کبرکىيبن زن       
  بيطتر از کبرکىبن مرد است.

استرس ضیلي، رضبیت ضيیلي، غيبيت، سيالمت     :ها كلید واژه
 عمًمي 
 
 
 
 
 

 

Abstract 
Introduction: This research was conducted to 
examine the relationship between the personal factors 
and stress and the general health and absence from 
work of Hygiene Office Personnel of one of the 
Military Forces located in Tehran. 
Method: This research is a descriptive and 
correlational one. The studied population was all of the 
hospitals and Health and Hygienic offices of Tehran 
city. 324 people were chosen by random sampling, and 
then they completed the scholar form, General Health 
Questionnaire (GHQ), Job Description Inventory 
(JDI), Stainmets job stress questionnaire. 
Results: Results showed that: 1- only the job level and 
content predicted the quantity of personnel absence 
among the personal variables. 2- The average of 
personnel absence in the low and high levels was more 
than others.  3- Variables of education level, job 
experience and job satisfaction were able to predict the 
personnel general health. That is to say, the personnel 
with low level of education and job satisfaction had the 
least degree of general health. 4- Personnel with high 
job stress had lower general health. 5- Personnel with 
low job satisfaction had the least level of general 
health. 6- There was a positive correlation between the 
job satisfaction and general health. That is the increase 
in job satisfaction causes personnel general health 
increase.  
Discussion:The results of this research illustrated that 
high job stress, low job satisfaction, an abundance of 
assigned duties, low level of education, age and job 
experience had an influential role on the increase of 
personnel absence and their general health decrease. 
The results of this research also illustrated that the 
degree of job stress, job dissatisfaction and the 
decrease in general health level were higher among 
female staffs than male staffs. 
Key Words: General Health, Absence, Job Stress, Job 
Satisfaction.
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 مقدمه
 و روانی جسمی سالمت سالم، سازمان یک در

 و عالقه توجه وری مورد و بهره تولید به اندازه کارکنان

 از سوی دیگر  گیرد. می قرار تأکید مورد ،سازمان مدیریت

 خدمات ارایه در مهمی عامل کارکنان، روانی بهداشت

 نیروی امروزه. سازمان است هر توسط مؤثرتر و بهتر

 با سرمایه هر سازمان عنوان ارزشمندترین به انسانی

کارشناسان  .است روبرو ای عدیده و مشکالت مسایل

عوامل  را به خود توجه سازمانی روانشناسان و مدیریت

انسان  کارآیی کاهش یا افزایش در که شخصی و محیطی

 با شناسایی کنند می تالش و داشته معطوف موثر است،

 عوامل تأثیر الزم بر تمهیدات کارگیری به و عوامل این

بکاهند )رحیمی،  عوامل منفی نقش از و بیافزایند مثبت

 (.2831احمدی و آخوند،

یکی از عوامل محیطی منفی ، 2شغلی استرس 

کارکنان مراکز  1تاثیرگذار بر عملکرد و سالمت عمومی

بهداشتی و درمانی است. استرس ناشی از شغل، بیماری 

باشد که در شرایط مختلف بر انسان  شایع قرن اخیر می

ها و  درصد بیماری 83گذارد و مسئول شاغل تاثیر می

غیبت از کار کارکنان مراکز درمانی است که سالیانه 

ن میلیون دالر در بردارد. ای 033تا 833ای معادل هزینه

کند در  رقم تنها بعد مادی مسئله استرس را بیان می

که استرس شغلی تاثیرات بسزایی بر کارکنان،  حالی

گذارد. در واقع استرس شغلی  خانواده آنها و بیماران می

تواند منجر به  هرگونه رویداد فیزیکی و روانی است که می

مشکالت تاثیرگذار بر سالمت عمومی کارکنان شده و در 

مدت باعث ایجاد نتایج منفی در عملکرد آنان و  طوالنی

 (. در2833پیما،  نژاد، نیک )غالم ها شود نهایتاً سازمان

 نوبت مانند عواملی مشاغل درمانی به خصوص پرستاری،

 همکاران، تعارض با زیاد، کاری، فشار و ساعات کاری

 و ای حرفه های مسئولیت مرگ بیماران، و رنج مشاهده

نظام اداری، نبود امکانات و تجهیزات  با مرتبط مسایل

 فنی مورد نیاز، عدم تقدیر، کوتاه بودن زمان استراحت،

 عمده شغلی های تعارض نقش، ابهام نقش و... استرس

به  درازمدت در ها نوع استرس شوند. این می محسوب

شغلی، کاهش سالمت  شغلی، فرسودگی  نارضایتی

                                                           

1- Job Stress 

2 -General Health 

 شکایات الی،خدمت، تأخیرهای متو ترك عمومی، غیبت و

 کیفیت کاهش شغل و تغییر تضاد، روانشناختی، مختلف

 همکاران، فردی با بین تعارضات و بیماران از مراقبت

 کاهش عزت نفس، سوءمصرف مواد و نظایر آن منتهی

 (.2831نیا، محمدپور، شود )شاکری می

دهنده اثرات منفی  های گوناگون نشان نتایج پژوهش 

استرس شغلی بر عملکرد و سالمت عمومی کارکنان بخش 

طی پژوهشی  (2831زاده و همکاران ) هاشم درمان است.

 علوم دانشگاه های کارکنان بیمارستان از نفر 813بر روی 

 میزان که رسند می این نتیجه به شیراز شهر پزشکی

 این و درمانی اداری کادر روان سالمت با شغلی استرس

 درمانی که پرسنل شد مشخص دارد و ارتباط ها بیمارستان

روان  سالمت از اداری کادر به نسبت ها بیمارستان این

(. 2831بردار، زاده، اورنگی و بهره برخوردارند )هاشم کمتری

نفر  133( طی پژوهشی بر روی 2831ویسی و همکاران )

های آموزشی  ی اتاق عمل بیمارستانها از کارکنان بخش

های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید  وابسته به دانشگاه

بهشتی به این نتیجه رسیدند که بین استرس شغلی و 

 ؛رضایت شغلی کارکنان، رابطه معنادار و منفی وجود دارد

رابطه بین استرس شغلی و سالمت روان معنادار و منفی و 

سالمت روان معنادار و مثبت  رابطه بین رضایت شغلی و

(. عبدی ماسوله و 2831وحید، رضایی،  بود )ویسی، عاطف

نفر از  133ای بر روی ( طی مطالعه2831همکاران )

علوم  دانشگاه آموزشی های بیمارستان رسمی پرستاران

 و استرس رسند که بین تهران، به این نتیجه می پزشکی

 روان ارتباط سالمت با ابعاد تمامی در فرسودگی شغلی

میزان استرس و  افزایش با معکوس وجود دارد یعنی

 بین یابد. ارتباط می کاهش روانی فرسودگی شغلی، سالمت

 و کار سابقه سن، جنس، با استرس و فرسودگی شغلی

 با کاری نوبت و کار متغیرهای سابقه بین ارتباط همچنین

کاویانی،  ماسوله، )عبدی بود معنادار روان، سالمت

(. رحیمی و همکاران 2831عراقی، زاده و مؤمنی نیخاقا

 شاغل نفر از پرستاران 222( طی بررسی بر روی 2838)

 یک و آموزشی بیمارستان یک مختلف های بخش در

 پزشکی های علوم دانشگاه به وابسته غیرآموزشی بیمارستان

 مورد های نمونه کل از رسند که تهران به این نتیجه می

درصد  2/40باال،  استرس دارایدرصد  2/00مطالعه 

 بودند. بین کم استرس درصد دارای 3/2استرس متوسط و 
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 لحاظ آماری از بیمارستان نوع و شغلی استرس میزان

 میزان استرس که طوری به داشت وجود معناداری رابطه

 غیرآموزشی بیمارستان به نسبت آموزشی بیمارستان در

 رابطه استرس میزان و کار سابقه بین همچنین .بود بیشتر

(. 2831داشت )رحیمی، احمدی و آخوند، وجود معناداری

ای بر روی  ( طی مطالعه2833حجتی و همکاران )

 پزشکی علوم دانشگاه به وابسته های پرستار بیمارستان210

گلستان، به این نتیجه  استان درمانی بهداشتی خدمات و

محیطی  خوابی به عنوان یکی از عوامل رسند که بین بی می

ایجادکننده استرس شغلی و سالمت عمومی رابطه معنادار 

 سالمت خوابی، بی اثرات افزایش منفی وجود دارد یعنی با

 سن، با خوابی بی اثر بین یافت. همچنین می کاهش عمومی

 معناداری آماری ارتباط شب شیفت تعداد و کار سابقه

 تعداد و کار سن، سابقه افزایش با که طوری شد به یافت

شد  کمتر می خوابی بی عوارض و اثرات میزان شب شیفت

 2(. موجویونوال2833فشارکی،  و منش )حجتی، جالل

نفر از کارکنان درمانی  248( طی پژوهشی بر روی 1333)

نیجریه به این نتیجه  1دو بیمارستان بزرگ شهر ایبدان

یابد که بین استرس شغلی و سالمت جسمانی و  دست می

دارد  وجود نان بخش درمان رابطه منفی معنادارروانی کارک

و بین رفتار کاری و شخصی کارکنانی که از استرس کاری 

بیشتری برخوردار بودند با آن دسته از کارکنانی که 

استرس کمتری داشتند، تفاوت معناداری وجود داشت 

 (.1333)موجویونوال، 

از دیگر عوامل محیطی تاثیرگذار بر سطح سالمت  

"رضایت شغلی"توان به  کارکنان بخش درمان میعمومی 
8 

اشاره نمود. رضایت شغلی به نگرش کلی فرد درباره شغل 

تر  شود و هرچه کارکنان از شغل خود راضی خود اطالق می

های روزمره خود  باشند با انگیزه بیشتری به فعالیت

پردازند و از کارایی بیشتری برخوردارند. عوامل موثر بر  می

و سازمانی )حقوق، ترفعیات ،گروه  0رضایت شغلی در قالب 

مشی(، محیطی )سرپرستان و کارکنان(، ماهیت کار و  خط

شوند. کارکنانی که از شغل خود ناراضی  فردی تقسیم می

هستند بیشتر در معرض عالئم جسمی و روانی و سندرم 

های  غیبت قرار دارند. مطالعات متعدد انجام گرفته در گروه

شغلی مختلف، بین سالمت عمومی و رضایت شغلی افراد 
                                                           

1 -Mojoyinola 

2 - Ibadan 

3- Job Satisfaction 

اند به نحوی که افراد با  قابل توجهی نشان داده ارتباط

رضایت شغلی کم از سالمت عمومی کمتری برخوردار 

 از یکی شغلی عدم رضایت دهد می نشان ها اند. بررسی بوده

 یک است. برای مثال، پرستاری ترك حرفه در مؤثر عوامل

پنجم  یک از بیش و اسکاتلند و پرستاران انگلستان از سوم

اند  حرفه داشته این ترك به تمایل مریکاآ پرستاران

(. میرزابیگی 2833الدین، هدایی و زمانی،  )بهروزیان، خواجه

نفر  2343(  نیز طی پژوهشی بر روی 2834و همکارانش )

 رسند که فقط از پرستاران سراسر ایران به این نتیجه می

 خود شغل درصد( از 83/80پرستاران ) سوم یک حدود

 شغلی امنیت"آمده  دست به اساس نتایج بر هستند. راضی

 پرستاران رضایت درصد( و میزان 4/00) "پرستاری حرفه در

 درصد( باالترین 11/00) "رفاهی امکانات محیط کار و" از

 حرفه وظایف شرح"دیگر  سوی از و رضایت امتیاز

 حرفه اجتماعی وجهه"درصد(  34/30) "پرستاری

 نحوه و ها روش"درصد( و  8/33جامعه ) در "پرستاری

 امتیاز بیشترین ترتیب درصد( به 33) "مدیران با ارتباط

و  0دادند. الربی اختصاص خود به را پرستاران نارضایتی

پرستار  13( طی پژوهشی بر روی1338همکارانش )

رسند  نتیجه می این  وطلب در ایالت ویرجینیای آمریکا بهاد

کننده قصد   پیش بینی  ترین مولفه که رضایت شغلی مهم

ترك شغل در پرستاران نمونه مورد پژوهش بود. همچنین 

مدیریت تحولی، رابطه   اقتدار و سرسختی روانشناختی، شیوه

های  بین پزشک و پرستار و همبستگی گروهی از سایر مولفه

و  4تاثیرگذار بر قصد ترك شغل در کارکنان درمانی بود. چن

نفر از  8031( طی پژوهشی بر روی 1338همکارانش )

های کالیفرنیای  های درمانی بیمارستان کارکنان بخش

جنوبی آمریکا به بررسی عوامل فردی، شغلی و 

شناختی تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان بخش  جمعیت

پردازند. نتایج نشان داد که دو سوم از کارکنان  درمان می

از   کننده در پژوهش در طول دو سال اول استخدام شرکت

به عالوه تفاوت معناداری بین  .خود رضایت داشتند  حرفه

های  میزان رضایت شغلی با سابقه کار، موقعیت شغلی، برنامه

بازنشستگی و موقعیت جغرافیایی محل خدمت وجود داشت. 

های  ای به مرور پژوهش ( طی مطالعه1323گارو و کلی ) زان

در زمینه رابطه رضایت  1323تا 2133انجام شده از سال

                                                           

4- Larrabee 

5 - Chen 
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لی و تمایل به تداوم همکاری و فعالیت پرستاران شاغل شغ

 12پردازند. نتایج مرور  های ارتش آمریکا می در بیمارستان

مطالعه انجام شده، نشان داد که عواملی مانند نظام 

پرداختی، مزایا، محیط کاری مطلوب و خوشایند، داشتن 

های  یک حس قوی از روح همکاری، برخورداری از فرصت

های مدیریتی مناسب و... نقش  یشرفت کاری، شیوهمناسب پ

مهمی در افزایش رضایت شغلی و تداوم فعالیت در پرستاران 

 .نظامی داشتند 

غیبت سالمت عمومی و عوامل همبسته با اساس این بر

دسته عوامل شخصی و  دوو به  اند کارکنان بسیار متنوع

عوامل شخصی شامل: سن،  .شوند محیطی تقسیم می

کاری و عوامل محیطی   سطح تحصیالت، تجربهجنس، 

رضایت و شغلی  استرس ،شامل سطح شغل، محتوای شغل

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش عوامل  . شغلی هستند

کارکنان مراکز  2اشاره شده در سالمت عمومی و غیبت

های تابعه اداره بهداشت و درمان یکی  درمانی و بیمارستان

 در تهران انجام پذیرفت.از نیروهای نظامی مستقر 

 

  روش
 8همبستگیاز نوع  1پژوهش توصیفیاین مطالعه، یک 

کلیه کارکنان کادر درمان  شاملپژوهش، باشد. جامعه  می

اداره بهداشت و های تابعه  و بیمارستان مراکز درمانی

به مستقر در تهران بود که  یکی از نیروهای نظامی درمان

نفر از آنان  810تعداد  ساده، برداری تصادفی شیوه نمونه

الزم به ذکر است در محاسبه حجم نمونه،  انتخاب شدند.

اساس پیشینه پژوهش، میانه ضریب همبستگی بین بر 

 L=  11/3فاصله اعتماد و  R= 43/3های موجود  متغیر

های بدست آمده از  محاسبه گردید. برای توصیف داده

و پراکندگی  گرایش مرکزی و های شاخص ازها  پرسشنامه

در  های شخصی و محیطی متغیربرای بررسی نقش 

گام به تحلیل رگرسیون  بینی سایر متغیرها از آزمون پیش

 .گردیداستفاده  spssگام در نرم افزار
                                                           

در این پژوهش منظور از غیبت عدم حضور کارکنان به دالیل غیرموجهه   - 2

تعداد روزهایی است که فرد از کار خود از سه سال گذشته تا زمان باشد و  می

از طریه  نیهروی انسهانی اداره بهداشهت و      واجرای پژوهش غایب بوده است 

آوری  ههای پهژوهش جمهع    تعداد روزهای غیبهت نمونهه  نیروی مذکور درمان 

 د.یگرد 

 

2- Descriptive 

3- Correlation 

به کارکنان انتخاب شده برای شرکت در این ضمناً     

شد که نتایج این پژوهش  اطمینان داده این پژوهش 

باشد و نتایج آن در اختیار هیچ  میکامالً محرمانه 

آنان  .مؤسسه، سازمان و یا نهادی قرار نخواهد گرفت

و هیچ گونه  هجهت شرکت در پژوهش ح  انتخاب داشت

 .نداشت وجودمذکور  اجباری جهت شرکت در پژوهش

 
 ابزار پژوهش 

های  پرسشنامه ویژگیاز  ها آوری داده جمع برای

نامه سالمت عمومی پرسش، ساخته شناختی محق  جمعیت

(، پرسشنامه شاخص توصیف GHQ-28) 0گگلدبر

 1پرسشنامه استرس شغلی استانیمتز( و JDI)4شغل

 استفاده گردید. 

 :ساخته شناختي محقق هاي جمعیت ویژگي پرسشنامه -1
آوری  که جهت جمع بود هایی حاوی پرسشاین ابزار 

های شخصی )سن، جنس،  اطالعات مربوط به نقش متغیر

سطح تحصیالت و وضعیت تاهل( و نقش متغیرهای 

محیطی )سطح شغل، محتوای شغل، رسته نظامی، درجه 

( در میزان محل خدمتنظامی، تجربه کاری، بیمارستان 

سالمت عمومی، رضایت شغلی، استرس شغلی و غیبت 

 . گردیدهش تهیه کارکنان مورد پژو

 8و هیلیر 7گلدبرگ عمومي سالمت پرسشنامه -2

 شناسایی و کشف منظور این پرسشنامه به (:1070)
استفاده  مختلف مراکز و ها محیط در اختالالت روانی

 مبتنیغربالگری،  پرسشنامه یک شود. این پرسشنامه می
 3 مقیاس چهار است و شامل دهی خودگزارش روش بر

 اضطراب، های جسمی، نشانه حوزه چهار که است سؤالی
 در .سنجد را می افسردگی و اجتماعی عملکرد در اختالل

 که آید می دست به نمره پنج فرد هر برای آزمون این
 هم نمره یک و ها مقیاس خرده به مربوط چهار نمره

 ( در2833وقار ) و یعقوبی .شود آزمون می کل به مربوط
 این کرونباخ آلفای و یپایایی بازآزمای ضریب پژوهشی،
 گزارش ایرانی جمعیت دانشجویان در33/3 برابر را آزمون

                                                           

4- General Health Questionnaire (GHQ-28) 
5-  Job Description Inventory (JDI) 

6 -Stainmets job stress questionnaire 

7 -Goldberg 

8 -Heilier 
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 پایایی (2834و براهنی ) نصراصفهانی پاالهنگ، اند. کرده
 اند.   نموده گزارش12/3 را پرسشنامه این

به منظور  پرسشنامه شاخص توصیف شغل: -3
سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه شاخص توصیف شغل 
استفاده شد. این پرسشنامه را اسمیت و همکاران در سال 

تهیه کرده و در ایران، ارشدی و شکری در  2111
ترین  این ابزار از رایج . نمودند، آن را ترجمه 2833سال

سوال دارد که  34گیری رضایت شغلی بوده و  ابزارهای اندازه
سنجد: ماهیت شغل، سرپرست،  جنبه رضایت شغلی را می 4

گذاری این  های ارتقاء و همکاران.  نمره درآمد، فرصت
(، 2پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت به صورت ناصحیح )

( است. اعتبار این 8( و کامالً صحیح )1تاحدی صحیح )
به دست آمده 31/3آزمون در مطالعه اسمیت و همکاران 

، عطار 32/3( 2811تبار در پژوهش ارشدی )است. ضریب اع

 18/3( 2830نژاد و همکاران ) ، قاسمی31/3( 2830)
زمان  ( روایی هم2811گزارش شده است. همچنین ارشدی )

فهرست توصیف شغل و پرسشنامه خشنودی شغلی 
گزارش کرده است. ضریب اعتبار کل 34/3سوتا را  مینه

( نیز برابر 2831)پرسشنامه در پژوهش میرباقری طباطبایی 
و پورشایگان  18/3تا  30/3ها بین  و در خرده مقیاس 18/3
 گزارش شده است.  31/3تا  34/3( بین 2830)

 در این : نمتزیاستا يپرسشنامه استرس شغل -4
 

پرسشنامه استرس مطالعه برای سنجش استرس شغلی از 
 این پرسشنامه را استاینمتزاستفاده شد.  نمتزیاستا یشغل
خرده مقیاس شامل:  0سؤال و  81 دارایو  هتهیه کرد (2133)

استرس شغلی در رابطه با سرپرستان، همکاران، زیردستان و 
سوال در نظر  1باشد. برای هر خرده مقیاس  ماهیت شغل می

گرفته شده است که آزمودنی باید پاسخ خود را به صورت 
د قی "صحیح نیست"و  "تا حدودی صحیح"، "کامالً صحیح"

باشد. نمرات  می 3، 2، 1ها به صورت کند. امتیاز این پاسخ
سواالت هر خرده مقیاس با یکدیگر جمع شده و بر روی 

( تا استرس شغلی شدید 3پیوستاری از عدم استرس شغلی )
شود. استرس شغلی کلی آزمودنی از  بندی می ( طبقه23)

یعقوبی در سال  آید. خرده مقیاس بدست می 0طری  جمع 
ضریب پایایی آن را با استفاده از روش تنصیف و  2830

 گزارش کرده است.  31/3و  11/3بازآزمایی به ترتیب 
 

 نتایج
کارکنان  درصد 1/43نمونه مورد پژوهش،  810از 

 ،سال 03تا  83کارکنان گروه سنیدرصد  1/01، مرد

 دیپلمکارکنان درصد  2/81 ،متاهلکارکنان درصد  4/38

 13تا  23 بین تجربه کاری دارای کارکناندرصد  3/02 و

 (.2دادند )جدول  را تشکیل میسال 

 

 كنندگان در پژوهش شناختي شركت اطالعات جمعیت  -1جدول 

 درصد فراوانی گروه متغیر

 جنسیت
 1/01 242 زن

 1/43 214 مرد

 تاهل
 2/10 33 مجرد
 4/38 183 متاهل

 سن
 1/83 11 سال 83-13
 1/01 283 سال 03-83
 3/21 10 سال 43-03

 تحصیالت

 2/81 223 دیپلم
 1/1 81 فوق دیپلم
 1/11 34 لیسانس

 2/22 81 فوق لیسانس و باالتر

تجربه 
 کاری

 3/81 231 سال 23کمتر از 
 3/02 284 سال 13-23
 0/21 18 سال 83-13
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  متغیرهاي محتواي شغل، رضایت شغلي، سالمت عمومي، انحراف استانداردمیانگین و  -2دول ج
 تعداد دفعات و روزهاي غیبت و استرس شغلي

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 14/8 12/0 محتوای شغل

 10/23 13/13 استرس شغلی

 14/23 20/33 رضایت شغلی

 13/20 18/12 سالمت عمومی

 18/8 10/3 تعداد دفعات غیبت

 43/4 13/2 روزهای غیبت

 

گهرایش مرکهزی و پراکنهدگی     ههای  شهاخص  1جدول

 متغیرهای محتوای شغل، رضایت شغلی، سالمت عمومی،

را در ایهن   تعداد دفعات و روزهای غیبت و استرس شغلی

 دهد. پژوهش نشان می

 
در  های شخصی و محیطی متغیربرای بررسی نقش 

گام به گام از تحلیل رگرسیون  غیبت کارکنانبینی  پیش

 ه شد.استفاد

 

 نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهاي شخصي و محیطي بر غیبت كاركنان -3جدول 

 Fسطح معناداری  Fنسبت  ضریب بتا ضریب تعیین متغیرها گام

 380/3 41/0 218/3 321/3 سطح شغل اول

 321/3 42/0 283/3 383/3 شغل محتوای دوم
 

های شخصی  میان متغیراز  8شماره با توجه به جدول 

سطح شغل  بین( در گام اول، )متغیرهای پیش و محیطی

بینی  پیشیعنی غیبت را ،درصد واریانس متغیر مالك  2

نمود. در گام دوم با اضافه شدن متغیر محتوای شغل، این 

را غیبت کارکنان واریانس درصد  0دو متغیر روی هم، 

عالوه بر این با توجه به ضریب بتای  نمودند. یبین پیش

 موجود، رابطه این دو متغیر با غیبت 

کارکنان، مستقیم و معنادار بود. الزم به ذکر است که 

ای شخصی و محیطی با توجه به اینکه سهم سایر متغیره

 بینی نداشتند، وارد معادله نشدند. جدیدی را در پیش

در  های شخصی و محیطی متغیربرای پاسخ به نقش 

از تحلیل  نیز بینی سالمت عمومی کارکنان پیش

 . ه شداستفادگام به گام رگرسیون 

 

 نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چندمتغیري گام به گام -4جدول 

 متغیرهاي شخصي و محیطي بر سالمت عمومي كاركنان

 Fسطح معناداری  Fنسبت  ضریب بتا ضریب تعیین متغیرها گام

 333/3 38/23 140/3 33/3 سطح تحصیالت اول

 333/3 13/21 208/3 31/3 تجربه کاری دوم

 333/3 41/1 214/3 22/3 رضایت شغلی سوم
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درصد  3(، سطح تحصیالت، 0با توجه به جدول )

 یعنی سالمت عمومی کارکنان را ،واریانس متغیر مالك

نمود. در گام دوم با اضافه شدن متغیر تجربه بینی  پیش

واریانس سالمت درصد  1کاری، این دو متغیر روی هم، 

نمودند. در گام سوم با  یبین پیشرا کارکنان  عمومی

اضافه شدن متغیر رضایت شغلی، این سه متغیر روی هم، 

 یبین پیشرا کارکنان  درصد واریانس سالمت عمومی 22

(. عالوه بر این با توجه به ضرایب بتای 8کردند )جدول 

متغیر با سالمت عمومی کارکنان،  8موجود، رابطه این 

بود. الزم به ذکر است که سایر  مستقیم و معنادار

متغیرهای شخصی و محیطی با توجه به اینکه سهم 

بینی اعمال نداشتند، وارد معادله  جدیدی را در پیش

 نشدند.

 
 

 سالمت عمومينتایج تحلیل واریانس عاملي نقش تجربه كاري باال و سطح تحصیالت پایین بر  -5جدول

 سطح معناداری Fنسبت  میانگین مجذورها درجه آزادی مجموع مجذورها منبع تغییرات

 330/3 421/0 311/184 8 811/1333 اثر تحصیالت پایین

 433/3 111/3 818/200 1 314/133 تجربه کاری باال

 اثر تعاملی تحصیالت 

 و تجربه کاری
234/2232 1 342/211 101/3 012/3 

   030/133 102 031/01130 خطا واریانس

    148 3/238248 واریانس کل
 

تجربه کاری باال و سطح تحصیالت در مورد نقش 

تحلیل واریانس ، نتایج سالمت عمومی پاییندر پایین 

اثر اصلی تحصیالت فقط که  بودعاملی، حاکی از آن 

نتیجه آزمون پس از تجربه با  (.4)جدول  معنادار است

که میزان سالمت عمومی  بودروش شفه حاکی از آن 

تر از سایر طبقات  دیپلم، پایینبا تحصیالت  کارکنان

اما بین سایر طبقات تحصیلی تفاوت  ،بود تحصیلی

 .اشتمعناداری از نظر سالمت عمومی وجود ند

 

 نتایج تحلیل واریانس عاملي نقش استرس شغلي باال و سن باال بر سالمت عمومي -6جدول

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورها

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورها
 Fنسبت 

سطح 

 معناداري

 882/3 223/2 213/123 1 821/081 سن باال

 333/3 433/23 133/1148 1 441/3831 اثر استرس شغلي باال

 083/3 103/3 143/231 0 382/304 استرس شغلي و سن اثر تعاملي

   110/211 134 312/41383 واریانس خطا

    110 120134 واریانس كل

 
سالمت  برو سن باال  باال استرس شغلیدر مورد نقش 

تحلیل واریانس عاملی، حاکی از آن نتایج عمومی پایین 

 .اثر اصلی استرس شغلی معنادار استکه فقط  بود

332/3 < p (1جدول.) آزمون پس از تجربه  یجهنت

که کمترین میزان سالمت  بودحاکی از آن  نیز شفه

شد که استرس شغلی باالیی  عمومی در افرادی دیده می

ی افراد بین سالمت عمومی در واقع. ندردک را تجربه می

با افرادی که در  داشتند در این طبقه از استرس شغلی که

 قرار داشتند،طبقات متوسط و پایین استرس شغلی 

  ی وجود داشت.تفاوت معنادار
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 نتایج تحلیل واریانس عاملي نقش استرس شغلي  و سطح تحصیالت بر سالمت عمومي-7جدول
 سطح معناداری Fنسبت  میانگین مجذورها درجه آزادی مجموع مجذورها منبع تغییرات

 322/3 823/821 333/131 8 810/1383 سطح تحصیالت

 333/3 323/1 311/2114 1 381/8182 استرس شغلی

 اثر تعاملی تحصیالت و 
 استرس شغلی

131/830 1 004/11 312/22 133/3 

  841/3 101/233 148 310/00308 واریانس خطا

    114 238001 واریانس کل

 
سطح تحصیالت و باال استرس شغلی در مورد نقش 

تحلیل واریانس عاملی، نتایج سالمت عمومی  پایین بر

که اثر اصلی استرس شغلی و تحصیالت  بودحاکی از آن 

معنادار بود ولی اثر تعاملی آنها معنادار بر سالمت عمومی 

تحصیالت دیپلم از  کارکنان دارایسالمت عمومی  .نبود

سایر کارکنان طبقات تحصیلی دیگر کمتر بود. اما بین 

سالمت عمومی کارکنانی که تحصیالت عالی داشتند 

تفاوتی مشاهده نشد. همچنین سالمت عمومی کارکنانی 

که استرس شغلی باالیی داشتند کمتر از کارکنانی بود که 

 (.3)جدول  کم داشتنداسترس شغلی متوسط یا 
 

 نتایج تحلیل واریانس عاملي نقش رضایت شغلي  و سطح شغل بر سالمت عمومي -8جدول

 سطح معناداری Fنسبت  میانگین مجذورها درجه آزادی مجموع مجذورها منبع تغییرات

 321/3 131/0 123/120 1 113/2311 رضایت شغلی

 803/3 338/3 211 2 211 سطح شغل

اثر تعاملی رضایت شغلی و 

 سطح شغل
014/123 1 188/231 431/3 131/3 

   083/123 833 200/141182 واریانس خطا

    831 123311 واریانس کل
      

مدل استفاده از با تحلیل اطالعات حاصل از این پژوهش 

اثر تعاملی سطح که  بودتحلیل واریانس عاملی، حاکی از آن 

اثر شغل با رضایت شغلی بر سالمت عمومی معنادار نیست اما 

  p<34/3معنادار است بر سالمت عمومی اصلی رضایت شغلی

. نتایج آزمون شفه، حاکی از آن است که سالمت (3جدول)

فرادی که عمومی افرادی که رضایت شغلی پایینی دارند از ا

کمتر است. اما سالمت  ،رضایت شغلی متوسط و باال دارند

عمومی افرادی که رضایت شغلی متوسط و باال دارند با 

 یکدیگر تفاوتی ندارد.
 

 نتایج تحلیل واریانس عاملي نقش رضایت شغلي  و جنسیت بر سالمت عمومي  -0جدول  

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورها

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورها
 سطح معناداری Fنسبت 

 333/3 402/3 431/2383 1 241/8134 رضایت شغلی

 323/3 383/4 333/2181 2 33/2181 جنسیت

اثر تعاملی رضایت شغلی 

 و جنسیت
344/43 1 333/13 280/3 330/3 

   203/124 833 114/10400 واریانس خطا

    831 121203 واریانس کل
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 با مدل تحلیل واریانسهای به دست آمده  تحلیل داده

بر ، نشان داد که اثر تعاملی رضایت شغلی و جنس عاملی

معنادار نیست اما اثر اصلی هر یک از دو سالمت عمومی 

کارکنانی که رضایت (.  >332/3p ) متغیر معنادار است

سالمت عمومی بیشتری از شغلی باال و متوسط داشتند 

 بود  کارکنانی که رضایت شغلی آنها پاییننسبت به 

. همچنین سالمت عمومی کارکنان زن برخوردار بودند

 .(1)جدول  کمتر از کارکنان مرد بود

 

 و نتیجه گیري بحث
در این پژوهش مشخص شد که باال بودن میزان استرس 

افزایش تعداد دفعات غیبت بینی  پیششغلی نقش مؤثری در 

کارکنان و کاهش سطوح سالمت عمومی و بهداشت روانی 

به این ترتیب که هر چه سطح استرس باالتر باشد آنان دارد. 

ها آنها افزوده  سالمت عمومی کاهش یافته و بر میزان غیبت

تواند میزان سالمت  شود. بنابراین سطح استرس می می

نتایج  با این یافتهبینی کند.  عمومی و غیبت کارکنان را پیش

 ( همخوانی دارد.2831رحمانی، بهشید، زمانزاده و رحمانی )

( 1331) 1چو و کی 2یون همچنین با نتایج پژوهشی که سوك

شهر های  نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان2031بر روی 

اند، همخوانی  دیجان استان چونگنام کره جنوبی انجام داده

دارد. نتایج این مطالعه نشان داد که یکی از عوامل تاثیرگذار 

های مورد پژوهش استرس شغلی باال  بر سالمت روان نمونه

است. استرس با ایجاد فشار روانی بر کارکنان منجر به 

جسمانی،  های عوارضی همچون افسردگی، اضطراب، شکایت

کاهش سطح توانایی و عملکرد کاری و در نهایت کاهش 

شود. در این میان  سطح سالمت عمومی شخص شاغل می

های  شخص برای فرار از فشارهای شغلی و عوارض و ناراحتی

حاصل از آن، از غیبت به عنوان مکانیسمی برای رهایی از 

وان اینگونه فشارها استفاده کرده و در واقع از غیبت به عن

نوعی مکانیسم اجتنابی در مقابل وارد شدن به محیط 

کند. بنابراین فرد غیبت را به عنوان  زا استفاده می استرس

کند.  کننده منفی در زندگی کاری خود وارد می تقویت

عواملی مانند سن پایین، مقدار زمان خواب و استراحت، 

جایگاه شغلی، رضایت شغلی، عزت نفس، منبع کنترل و 

                                                           

1-Suk Yoon 

2-Chae Cho 

بینی کننده  های پیش سایر مولفه Aای رفتاری نوع الگوه

سالمت روان کارکنان مراکز درمانی این پژوهش بودند که 

 در ادامه هر کدام از آنها را مورد برررسی قرار خواهیم داد. 

 آشکار شد که رضایت شغلی پایین بررسیدر این   

را سطح سالمت عمومی کارکنان  وغیبت میزان  تواند می

ای  با نتایج مطالعههای این پژوهش  یافته. کند بینی پیش

روانی کارکنان   که به ارزیابی رضایت شغلی و سالمت

پرداخته و حضرت رسول )ص(  یها مجتمع بیمارستان

ه پایین بودن میزان رضایت شغلی با ک نشان داده بود

های روانی و غیبت کارکنان ارتباط دارد،  افزایش اختالل

بیشترین موارد نارضایتی  صورت کههماهنگ است. به این 

 در زمینه نحوه برخورد مسئولین، حقوق نیکارکنان درما
 ،حبیب) دریافتی و تعداد بیش از اندازه وظایف محوله بود

( طی 1332) 0و وارد 8همچنین شلیلدز. (2831،شیرازی

پژوهشی بر روی کارکنان مرکز خدمات بهداشت ملی 

رسند آن دسته از کارکنانی که  انگلستان به این نتیجه می

د ناراضی بودند تمایل بیشتری به ترك حرفه از شغل خو

( طی پژوهشی به 1338خود داشتند. عرفا و همکارانش )

این نتیجه رسیدند که عواملی مانند استرس شغلی باال، 

های  رضایت شغلی پایین، سابقه کاری پایین و حمایت

اجتماعی کم از طرف خانواده و دوستان از عوامل تاثیرگذار 

ارکنان بخش درمان است. رضایت بر بهداشت روانی ک

باشد که متاثر از  شغلی در واقع نوعی نگرش به شغل می

عواملی همچون سازمان، سبک مدیریت و سایر عوامل 

است. استرس با تاثیر منفی بر این نوع نگرش و ایجاد 

تواند رضایت شغلی فرد را کاهش  احساس ناخوشایند می

به سازمان زمینه دهد و با پایین آوردن احساس تعهد فرد 

را برای ترك شغل از طری  غیبت میسر سازد. بنابراین این 

سه مولفه با یکدیگر همبستگی داشته و از طری  محاسبه 

 بینی کرد.  های دیگر را پیش توان مولفه هر کدام از آنها می

افزایش تعداد  ی دیگر پژوهش حاضر این بود که نتیجه

استرس شغلی، غیبت  بروظایف محوله نیز از عوامل مؤثر 

. است آنانکاهش سطح سالمت عمومی  کارکنان و

بررسی که به  این مطالعه با نتایج پژوهشی های یافته

بیمارستان وابسته  4استرس شغلی در پرستاران شاغل در 

به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شده 
                                                           

3-Shields  

4 -Ward  

http://ijpcp.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://ijpcp.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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مشخص شد که در این پژوهش . همخوانی دارد ،است

یف محوله به پرستاران بیشتر باشد تعداد دفعات هرچه وظا

و  کالنی، عبدی)غیبت آنان نیز افزایش خواهد داشت 

( نیز 2834و همکارانش )صمدپور املشی (. 2831حرازی 

، شهر زنجانکارکنان بیمارستان  ای بر روی طی مطالعه

کار  را در آنان،زای شغلی  عوامل تنشترین  مهم یکی از

 2ویکر مک کنند. بیان می تعداد وظایف و زیاد بودن اضافه

های انجام شده در  به مرور پژوهش تحقیقی( طی 1338)

تا  2134های محل کار پرستاران از سال  زمینه استرس

از بار و ساعات کاری زیاد به عنوان یکی  پردازد و می 1338

زای شغلی تاثیرگذار بر رضایت شغلی و  از عوامل استرس

کند. افزایش وظایف محوله،  سالمت عمومی آنان یاد می

ها و مراکز  تعدد و تعارض وظایف کارکنان بیمارستان

ها  ترین عوامل نارضایتی این سازمان درمانی معموالً از مهم

در افزایش فرسودگی محیط ع جو حاکم بر است بنابراین نو

و باعث  شتهنقش موثری داافراد  و احساس نارضایتی 

 گردد.   استرس و غیبت می

بیشترین موارد نارضایتی شغلی  این کهنتیجه دیگر  

و کاهش سطح سالمت عمومی در بین کارکنان دارای 

زن بیشتر  کنانو میزان آن در کارزیر لیسانس  تحصیالت

نتایج مطالعات در این زمینه متناقض . ان مرد بوداز کارکن

که دارای کارکنانی  از مطالعات، ای ه پار است. در

هستند از بیشترین موارد نارضایتی   تحصیالت پایین

در شغلی و کاهش سطح سالمت عمومی برخوردارند. 

پژوهشی که به بررسی میزان استرس، فرسودگی و 

های  در بیمارستان نارضایتی شغلی کادر پرستاری شاغل

که باالترین  به دست آمدپردازد، این نتیجه  سنندج می

میزان سطح سالمت    میزان نارضایتی شغلی و کمترین

سال، افراد با سابقه  83-84عمومی متعل  به گروه سنی 

سال، کارکنان مرد، زیر دیپلم و افراد شاغل در  4-1 کار

1های ویژه بخش
CCU  وICU 8 ،(. 2833بود )اسفندیاری

سالمت با رابطه سطح تحصیالت دیگر، بررسی های اما در

گزارش شده منفی  ای رابطه و رضایت شغلی، عمومی

است، یعنی با افزایش سطح تحصیالت، میزان رضایت 

. به عنوان مثال یابد شغلی و سالمت عمومی کاهش می

( طی پژوهشی در زمینه 2831حبیب و همکاران )
                                                           

1 -McVicar  

2 - Critical care unit (CCU) 

3 - Intensive Care Unit(ICU) 

 بیمارستان یک کارکنان در روانی سالمت و غلیش رضایت

رسند که رابطه سطح تحصیالت  عمومی، به این نتیجه می

  باشد. با رضایت شغلی و سالمت عمومی، معکوس می

در رابطه با باال بودن میزان بیشتر استرس و نارضایتی   

شغلی در زنان، نتایج این پژوهش با اکثر مطالعات انجام شده 

به عنوان مثال پیامی و  ه همخوانی دارد.در این زمین

دارد که میزان  پژوهشی اعالم می طی( 2832) همکارانش

زن بیشتر از کارکنان مرد است  کارکناننارضایتی شغلی در 

تری در مقایسه با  و زنان دارای سطح سالمت عمومی پایین

توان به وجود  می  از دالیل اصلی این تفاوت. مردان هستند

های خدمتی، وجود جو نظامی در مراکز  تبعیض نابرابری و

های غیرشغلی یا برون سازمانی مانند  درمانی و وجود استرس

  .اشاره کرد …انجام امور خانه، نگهداری فرزندان و

فقر تحقیقاتی پیرامون موضوع مورد نظر به ویژه در     

 ، ها مراکز درمانی نظامی و عدم همکاری برخی از نمونه

بدست  های باشد. یافته های این پژوهش می دودیتترین مح مهم

مورد توجه مسئولین بهداشت و تواند  می ،تحقی آمده از این 

به عنوان سندی جهت ضروری  درمان نیروهای نظامی باشد و

موارد استرس و های الزم در زمینه کاهش  ریزی برنامهبودن 

که چرا مورد استفاده قرار گیردنارضایتی شاغلین بخش درمان 

تواند به  زمانی می مسلحسیستم بهداشت و درمان نیروهای 

مراجعین و بیماران نظامی به خصوص در شرایط سخت 

زا و موارد  استرس عواملعملیاتی و جنگی ارائه خدمات دهد که 

در جهت کاهش استرس،  آنان مرتفع گردد. ینارضایتی شغل

یی آوری، کارا رویی و تاب هایی همچون آموزش سخت برنامه

اند. کاهش تعداد وظایف محوله، شناور کردن  خود را اثبات کرده

های  سازی شغل با تخصص و توانایی ساعات کاری، متناسب

تواند در کاهش  های افزایش کیفیت زندگی  نیز می افراد و برنامه

استرس و افزایش رضایت شغلی موثر باشد. با چند نقشی بودن 

های کاری آنها نیز با  ن برنامهزنان و کم بودن توانایی جسمی آنا

مردان باید متفاوت باشد که متاسفانه تاکنون اقدامی در این 

ساز  تواند زمینه زمینه صورت نگرفته است نتایج این پژوهش می

 چنین اقداماتی باشد. 

 
 

 

 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McVicar%20A%22%5BAuthor%5D
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، دانش و پژوهش در روانشناسی. فصلنامه سازی خصوصی
10،30-11. 

رضایت (. 2831) محمد علی ،شیرازی ؛سپیده ،حبیب -3
. شغلی و سالمت روانی در کارکنان یک بیمارستان عمومی

 .10-38، 0(0) 3بالینی ایران،  مجله روانپزشکی و روانشناسی
 سعید، ها خوئینی و مریم ،مالحسنی؛ مرضیه ،خاتونی -1
بررسی استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در  (.2813)

سالمت کار  مجله. حسابداران دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 .2-23(، 1) 3ایران، 
 (. فراوانی2813منصوری، پروین ) خدابخش، محمدرضا و -23
 تحقیقات مرد. مجله و زن پرستاران در شغلی فرسودگی ابعاد
 .03-01(، 0)28پزشکی زاهدان، علوم

و آخوند، محمدرضا  ... فضل ارحیمی، ابوالفضل؛ احمدی،  -22
 شغلی تنیدگی بر مؤثر عوامل و میزان (. بررسی2838) 

 تهران. فصلنامه های شهر بیمارستان برخی در  شاغل پرستاران
 .28-11،11حیات،
رحمانی، فرناز؛ بهشید، مژگان؛ زمانزاده، وحید و رحمانی،  -21

(. ارتباط سالمت عمومی، استرس و فرسودگی 2831فرزاد )
های آموزشی وابسته به دانشگاه  های بیمارستان غلی در بخشش

 .48-18(، 11)18علوم پزشکی تبریز. نشریه پرستاری ایران،
تعیین ارتباط  (.2833) فرشید ،منجمی و پوران ،رئیسی -28

بین میزان استرس شغلی با مشخصات فردی پرسنل مدارك 
های آموزشی دانشگاه علوم  پزشکی شاغل در بیمارستان

مجله اندیشه و پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران. 
 .04-40: 4، رفتار
 سید ،الهی آیت؛ حسین ،کاکویی؛ زهرا ،زمانیان اردکانی -20

 جبراییل ،سراجی نسلو  مرتضی سید ،کریمیان؛ محمدتقی
بررسی وضعیت سالمت روانی پرستاران شاغل در (. 2831)

دانشکده بهداشت و انستیتو مجله . بیمارستانهای شهر شیراز
 .03-40(،0)4، تحقیقات بهداشتی

 (. رابطه2831نیا، ایرج و محمدپور، مهری ) شاکری -24
زن.  پرستاران در شغلی فرسودگی با آوری تاب و شغلی استرس
، 1کرمانشاه،  پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی فصلنامه
211-212. 
(. 2834) وادج ،کیان مهر؛ و طیبه ،صمدپور املشی -21

های  زای شغلی پرستاران شاغل در بخش بررسی عوامل تنش
نشریه دانشکده . های شهر زنجان داخلی و جراحی بیمارستان

 .83-04(،44)21،پرستاری و مامایی
(. 2831) محمدعلی ،حرازیو  زهره، کالنی؛ هما ،عبدی -23

مجله دانشگاه علوم پزشکی و . استرس شغلی در پرستاران
 .23-12(،0)3یزد،  بهداشتی درمانی شهید صدوقیخدمات 

زاده، مرتضی  کاویانی، حسین؛ خاقانی ماسوله فتانه؛ عبدی، -23
 فرسودگی رابطه (. بررسی2831عراقی، ابوالفضل ) و مؤمنی
پرستار. مجله دانشکده  133 در مطالعه روان: سالمت با شغلی

 .14-34(، 1) 14پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
(. 2833) سیدحسن ،محمدیو  فریده ،عطارپارسایی -21 

صول . فصلنامه ازایی پرستاران بخش فوریت بررسی عوامل تنش
  .33-34(، 1)2،بهداشت روانی

صادقی،  بیداری، علی؛ بیگی، ندا؛ نورگستر؛ سپیده؛ علی -13
 و روانی سالمت (. وضعیت2833قلی، لیلی ) شهرام و شاه

 در مزمن کمردرد کارگران دارای در درد شناختی روان عوارض
 .103-141، 8پایش،  صنعتی. فصلنامه کارخانه یک
(. 2833) پرویز ،کمالیو  اله فیض ،اکبری ؛عیسی ،عبدالهی -12

پژوهش در مورد بررسی میزان رضایت شغلی بهورزان شهرستان 
 .23-3:10،راز بهزیستن فصلنامه .2833قوچان در سال 
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(. علل ایجادکننده 2831پیما، نسرین ) نیک نژاد، حانیه و غالم -11
 .11-13، 12استرس در پرستاران. فصلنامه سالمت کار،

 هاى (. ارزش2831پرور، محسن و نادى، محمدعلى ) گل -18
 ترك و شغلى رضایت سازمانى، انصاف: عدالت و فرهنگى

 .133-113(،1)8فرهنگى،  تحقیقات خدمت. فصلنامه
می، صدیقه؛ سنجری، مهناز؛ میرزابیگی، غضنفر؛ سال -10

(. 2833شیرازی، فاطمه؛ حیدری، شیوا و ملکی، صدیقه )
 و پرستاری دانشکده ایران. مجله پرستاران شغلی رضایت
 . 01-41(، 2)24تهران )حیات(، پزشکی علوم دانشگاه مامایی

نویدیان، علی؛ مسعودی، غالمرضا و موسوی، سید سودابه  -14
زای شغلی و رابطه آن با سالمت  تنش(. بررسی عوامل 2830)

های پزشکی  عمومی در کارکنان پرستاری بخش فوریت
های زاهدان. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم  بیمارستان

 .23-11، 8پزشکی کرمانشاه،
وحید، محمد کاظم و رضایی، منصور  ویسی، مختار؛ عاطف -11
مت ( . تاثیر استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سال2831)

کننده سرسختی و حمایت اجتماعی. فصلنامه  روان: اثر تعدیل
 .33- 33(، 18و  11) 1اندیشه و رفتار، 

بردار، محمد جعفر  زاده، ایرج؛ اورنگی، مریم و بهره هاشم -13
(. استرس شغلی و رابطه آن با سالمت روان در کارکنان 2831)

و  11) 1 های شهر شیراز. فصلنامه اندیشه و رفتار، بیمارستان
18،)11-44. 
(. اثر تعاملی 2831یزدی، سیده منور و جعفری صدیقه ) -13

بین ابعاد فشار روانی شغلی و رضایت شغلی مدیران. فصلنامه 
 .14-43(،1) 1شناختی، مطالعات روان

29- Al–Omar Badran, Abdulrahman. (2003) 
.Sources of Work-Stress among Hospital-Staff 
at the Saudi MOH. Journal of King Abdulaziz 
University, 17(1):3-16. 
30- Ahsan , Nilufar., Abdullah , Zaini ., Yong 
Gun Fie, David., Alam Syed, Shah.(2009).A 
Study of Job Stress on Job Satisfaction among 
University.  European Journal of Social 
Sciences; 8(1):121-130. 
31- Arafa Mostafa, Ahmed., Abou Nazel 
Mervat, Wagdy., Ibrahim Nahla ,Khamis., 
Attia ,Ashraf. (2003) Predictors of 
psychological well-being of nurses in 
Alexandria, Egypt. International Journal of 
Nursing Practice, 9(5):313–320. 
32-Christopher, Burant. (2003). Predicting 
Registered Nurse Job Satisfaction and Intent 
to Leave. Journal of Nursing Administration, 
33(5): 271-283. 
33- Ditzel Elizabeth, M. (2009). Job stress 
among nurses: the implications for the 
healthcare profession. International Journal of 

Behavioural and Healthcare Research, 
1(2):125-142.  
34- Larrabee June ,H., Janney Michelle, A., 
Ostrow,C., Lynne, Withrow Mary ,Lynne., 
Hobbs Gerald ,R, Christopher ,Burant.(2003). 
Predicting Registered Nurse Job Satisfaction 
and Intent to Leave. Journal of Nursing 
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35-Lu, Hong, While Alison, E., Barriball , 
K, Louise. (2005) Job satisfaction among 
nurses: a literature review. International 
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36-McVicar, A. (2003).Workplace stress in 
nursing: a literature review. Journal of 
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